อุปกรณ์ตา่ งๆในระบบเครือ
่ งทาความเย็น
คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ทาหน ้าทีอ
่ ด
ั น้ ายา ซึง่ ดูดเข ้ามาในสภาพทีเ่ ป็ นไอให ้มีความดัน
สูงขึน
้ และกลายเป็ นของเหลวบางส่วน น้ ายาจะร ้อนขึน
้ มากเนือ
่ งจากถูกอัดให ้มีความดันสูงขึน
้
คอยล์รอ
้ น (Condenser) ทาหน ้าทีร่ ะบายความร ้อนออกจากน้ ายา ทาให ้น้ ายาทีย
่ งั เป็ นไอกลั่น
่ ากาศโดยธรรมชาติแผง
ตัวเป็ นของเหลว ในตู ้เย็นใช ้ตามบ ้านการระบายความร ้อนอาศัยการระบายสูอ
คอยล์ร ้อนจะติดอยูห
่ ลังตู ้เย็น ในเครือ
่ งปรับอากาศของบ ้านใช ้พัดลมเป่ าระบายความร ้อนเป็ นชุดอยูน
่ อก
บ ้าน ในรถยนต์คอยล์ร ้อนจะติดตัง้ ติดกับหม ้อน้ ารังผึง้ อาศัยพัดลมช่วยระบายความร ้อน ในระบบ
เครือ
่ งปรับอากาศแบบศูนย์กลางตามตึกส่วนใหญ่จะใช ้วิธรี ะบายความร ้อนด ้วยการผ่านท่อน้ ายาเข ้าใน
Cooling Tower ทีม
่ รี ะบบการหล่อเย็นด ้วยน้ าและระบายความร ้อนด ้วยพัดลม
ื้ (Filter/Dryer) หม ้อกรองทาหน ้าทีด
หม้อกรอง/อุปกรณ์ด ักความชน
่ ก
ั เอาสิง่ สกปรกทีเ่ ป็ น
ของแข็งซึง่ ปะปนในน้ ายาออก เพือ
่ ไม่ให ้ไปอุดตันทีว่ าวล์ลดความดัน บางแบบก็สามารถดูดซับน้ าที่
ปะปนในน้ ายาออกได ้ด ้วย ปกติระบบแอร์เป็ นระบบปิ ด สิง่ สกปรกหรือน้ าอาจเข ้ามาได ้ตอนถอดซ่อม ตอน
้ ส่วนเครือ
่ มสภาพของน้ ามันหล่อลืน
เติมน้ ายา จากการสึกหรอของชิน
่ งคอมเพรสเซอร์ และจากการเสือ
่
หากใช ้น้ ามันทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพตา่
วาวล์หรือท่อสาหร ับลดความด ัน (Expansion Valve or Capillary Tube) ทาหน ้าทีล
่ ดความ
ดันของน้ ายาลง นอกจากนีว้ าวล์ยงั ทาหน ้าทีค
่ วบคุมอัตราการไหลของน้ ายาให ้เหมาะสมกับอุณหภูม ิ
ความเย็นทีต
่ ้องการ
ตัววาวล์หรือท่อลดความดันจะติดอยูก
่ บ
ั คอยล์เย็น เมือ
่ น้ ายาซึง่ มีความดันสูงวิง่ ผ่านรูขนาดเล็กใน
่ อ
่ งในคอยล์เย็น ความดันจะลดลงมาก เกิดการเดือดและระเหยตัวอย่างรวดเร็วในการเดือด
วาวล์ออกสูช
ระเหยตัวนีข
้ องเหลวต ้องการความร ้อนแฝงสาหรับการระเหยตัวมาก จึงดูดเอาจากบริเวณใกล ้เคียงซึง่ คือ
จากตัวคอยล์เย็นนั่นเอง
คอยล์เย็ น (Evaporator) ทาหน ้าทีเ่ ป็ นช่องให ้น้ ายาเดือดระเหยและรับความร ้อนจากภายนอก
ป้ อนให ้น้ ายาเพือ
่ ระเหยตัว ในตู ้เย็นตามบ ้าน คอยล์เย็นจะวิง่ อยูร่ อบๆช่องแข็ง เป็ นส่วนหนึง่ ของผนังช่อง
แข็ง รับความร ้อนจากในตู ้เย็น ทาให ้อากาศในตู ้เย็นมีอณ
ุ หภูมต
ิ า่ ลง สาหรับเครือ
่ งปรับอากาศในบ ้าน ชุด
คอยล์เย็นจะตัง้ อยูใ่ นห ้องโดยมีพัดลมดุดอากาศจากในห ้องเป่ าผ่านชุดคอล์ซงึ่ มีครีบอลูมเิ นียมอยูร่ อบๆ
คายความร ้อนให ้กับชุดคอยล์ ลมทีอ
่ อกมาจึงเย็นลง ครีบอลูมเิ นียมช่วยในการส่งถ่ายความร ้อนให ้เร็วขึน
้
ในรถยนต์กใ็ ช ้หลักการเดียวกัน สาหรับเครือ
่ งปรับอากาศแบบศูนย์กลาง มักใช ้น้ าเป็ นตัวถ่ายเทความร ้อน
้ ต่างๆแล ้วใช ้
ให ้คอยล์เย็น น้ าทีผ
่ า่ นคอยล์เย็นจะมีอณ
ุ หภูมต
ิ า่ อาจอยูใ่ นราว 5 - 10๐C ซึง่ จะส่งไปตามชัน
พัดลมดูดอากาศจากภายในห ้องมาเป่ าผ่านคอยล์เย็นอีกทีเพือ
่ ทาอากาศให ้เย็นลง
่ อมเพรสเซอร์เพือ
น้ ายาซึง่ รับความร ้อนระเหยตัวแล ้วก็จะถูกดูดกลับไปสูค
่ อัดให ้มีความดัน
กลายเป็ นของเหลวต่อไป ระบบเครือ
่ งความเย็นจึงทาหน ้าทีร่ ับความร ้อนจากแห่งหนึง่ แล ้วนาไปคายออก
ยังอีกแห่งหนึง่ ความร ้อนถูกส่งเข ้าสูร่ ะบบคอยล์เย็นและคายออกจากระบบตรงคอยล์ร ้อน

