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การศึกษาการลดอุณหภูมิผลสมขั้นตนดวยอากาศเย็นแบบบังคับจากเครื่องระเหยน้ํา
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Abstract
This research aimed to study the performance of temperature reduction in orange precooling process.
The developed system was a 30 cm x 30 cm x 60 cm (W x H x L) cooling room. The electric fan was used to blow
the cool air through the fruit samples in the room. The cool air was produced by evaporate the 0ºC of water on the
air-wet surface direct contact of cellulose layers device. The 3 kg of small orange (Chinese orange) with initial
temperature of 35ºC at the center of the fruit were cooled using 3 levels air velocity (1.0, 1.5 and 2.0 m/s). The
results shown the lowest air temperature of this system was 20.8ºC at air velocity 1.0 m/s with the highest thermal
efficiency 41.60%. At 2 m/s air velocity, the cooling pad had the highest heat remove of 6.70 kW and the lowest
half-cooling time of 23 min.
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการลดอุณหภูมิของระบบลดอุณหภูมิขั้นตนผลสม
ระบบที่
พัฒนาขึ้นมีหองลดอุณหภูมิขนาด 30 ซม. x 30 ซม. x 60 ซม. (ก x ส x ย) ใชพัดลมเปาอากาศเย็นไหลผานตัวอยางทดสอบใน
หองเพื่อใหอุณหภูมิลดลง อากาศเย็นถูกผลิตดวยอุปกรณระเหยน้ําเย็นอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส แบบสัมผัสตรงบนแผน
เซลลูโลสผิวเปยก เตรียมผลสมขนาดเล็ก น้ําหนัก 3 กิโลกรัม ที่ใชเปนวัสดุทดสอบใหมีอุณหภูมิแกนกลางเริ่มตนประมาณ 35
องศาเซลเซียส บรรจุในหองลดอุณหภูมิ แปรคาความเร็วลม 3 คา คือ 1.0, 1.5 และ 2.0 เมตรตอวินาที ผลการทดสอบพบวา
อุณหภูมิอากาศเย็นต่ําสุดที่ผลิตไดคือ 20.8 องศาเซลเซียส ที่ความเร็วลม 1.0 เมตรตอวินาที โดยมีประสิทธิภาพทางความรอน
สูงสุด 41.60% และที่ความเร็วลม 2 เมตรตอวินาที ระบบมีสมรรถนะของแผนระเหยน้ําเทากับ 6.70 กิโลวัตต โดยมีคา halfcooling time ต่ําสุด 23 นาที
คําสําคัญ: การลดอุณหภูมิขั้นตน, การทําความเย็นแบบระเหยน้ํา, การทําความเย็นแบบบังคับการไหลอากาศ
บทนํา
อุณหภูมิเปนปจจัยสําคัญตอคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผักและผลไม (จริงแท, 2544) เนื่องจากผักและผลไม
ที่มีอุณหภูมิสูงจะมีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมคุณภาพไปอยางรวดเร็ว จึงจําเปนตองมีการลดอุณหภูมิและเก็บรักษาผักและ
ผลไมใหมีอุณหภูมิต่ําอยูเสมอ แหลงความรอนที่ทําใหผักและผลไมมีอุณหภูมิสูงแบงออกเปน 2 ชนิดที่สําคัญคือความรอนที่
เกิดจากกระบวนการหายใจของผักและผลไมซึ่งเรียกวา vital heat หรือ heat of respiration ซึ่งความรอนชนิดนี้จะมีมากหรือ
นอยขึ้นอยูกับชนิดของผักและผลไมโดยมีอุณหภูมิเปนปจจัยควบคุมที่สาํ คัญ สําหรับความรอนอีกสวนหนึ่งนั้นเปนความรอนที่
ติดมาจากแปลงปลูกซึ่งเรียกวา field heat โดยผักและผลไมที่เก็บมาจากแปลงจะมีอุณหภูมิใกลเคียงหรือเทากับอุณหภูมิของ
อากาศที่อยูในแปลงปลูก โดยความรอนเปนความรอนสวนใหญของความรอนทั้งหมดที่จะตองกําจัดออก หากไมกําจัดออกจะ
สงผลใหมีกระบวนการหายใจสูงอยูนาน ซึ่งทําใหคุณภาพลดลง มีอายุหลังการเก็บเกี่ยว (shelf-life) สั้นลง (วรินธร, 2559)
สําหรับวิธีการในการลดอุณหภูมิของผักและผลไมมหี ลายวิธี ซึ่งวิธีการทําใหเย็นโดยการระเหยของน้ํา (evaporative cooling)
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อุปกรณและวิธีการ

1) อุปกรณ
- หองลดอุณหภูมิขนาด 30 ซม. x 30 ซม. x 60 ซม. (ก x ส x ย) ผนังทําดวยแผนสแตนเลสบุโฟมหนา 1 นิ้ว ติดตั้ง
แผน cooling pad ที่ทําจากเซลลูโลส
- ระบบสงอากาศ ประกอบดวยทอลมรูปกรวยสี่เหลี่ยม ดานหลังตอกับพัดลมเปาอากาศ
- ระบบสงน้ํา ประกอบดวยปมน้ํา และทอน้ํา
2) วิธีการ
ทําการออกแบบระบบทําความเย็นแบบ evaporative cooling โดยแบงออกเปนสามสวน สวนแรก คือ ระบบสง
อากาศ มีลักษณะเปนทอหนาตัดรูปสี่เหลี่ยมขนาด 30 ซม. x 30 ซม. x 60 ซม. (ก x ส x ย) ติดตั้งแผน cooling pad ที่ทําจาก
เซลลูโลส ขวางหนาตัดการไหล สวนที่สอง คือ ระบบสงน้ํา โดยมีปมน้ําทําหนาที่สูบน้ําเย็นอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสสงไปตาม
ทอน้ําไปหยดลงแผน cooling pad เมื่ออากาศไหลผาน cooling pad จะเกิดการแลกเปลี่ยนความรอนระหวางน้ําและอากาศ
สวนที่สาม คือ สวนของหองจําลองขนาดเล็กจะทําหนาที่บรรจุผลสมจํานวน 40 ผล น้ําหนักรวม 3 กิโลกรัม โดยจะแบงเปนสอง
ชั้นชั้นละสี่ตะกราและจัดเรียงตามลักษณะ Figure 1 (a) โดยมีการทํางานของระบบดังนี้ (Figure1(b)) คือ ปมน้ําจะสูบน้ําจาก
ถังเก็บน้ําขึ้นไปในทอที่เจาะรูดานบน (1) ของ cooling pad (2) และหยดลงสู cooling pad ขณะเดียวกันพัดลมเปาอากาศ (3)
สงอากาศแวดลอมผานทอสงอากาศ (4) ใหไหลผาน cooling pad เพื่อทําการลดอุณหภูมิใหต่ําลงแลวไหลเขาไปในหองเย็นที่
บรรจุผลไมตัวอยาง (6) เพื่อพาความรอนออกจากผลไม ทําการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการลดอุณหภูมิของ
cooling pad และความสามารถในการลดอุณหภูมิของสมตัวอยางที่ความเร็วลม 1.0, 1.5 และ 2.0 เมตรตอวินาที ทําการวัด
คาความเร็วลมหลังจากผาน cooling pad วัดคาอุณหภูมิอากาศขาเขาและขาออก และวัดคาอุณหภูมิแกนกลางของผลสม
ตัวอยางกอนและหลังการทําความเย็น โดยพิจารณาความสามารถในการดึงความรอนออกจากอากาศของ cooling pad ซึ่ง
สามารถหาไดจากสมการ (1), อุณหภูมิอากาศเย็น, คา half-cooling time และ คาประสิทธิภาพของ cooling pad (2)

(a)

(b)

Figure 1 (a) Arrangement of sample (b) Schematic diagram of precooling system

Qcooling  m (h1  h2 )

….. (1)

เมื่อ Qcooling คือความสามารถในการดึงความรอนของ Cooling pad (kW), m คืออัตราการไหลเชิงมวลของอากาศ
แหง (kgdry air/s), h1 คือเอนทาลปของอากาศแวดลอม (kJ/kgdry air), h2 คือเอนทาลปของอากาศเย็น (kJ/kgdry air)


Qin  Qout
x100%
Qin

.….(2)
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เมื่อ  คือประสิทธิภาพของ cooling pad, Qin คือคาความรอนของอากาศกอนเขา cooling Pad (kW), Qout คือ
ปริมาณความรอนของอากาศที่ผาน cooling pad (kW)
ผลและวิจารณ
การลดลงของอุณหภูมิอากาศเมื่อผานแผน cooling pad พบวาเกิดจากกลไกสองสวนคือ สวนแรกเกิดจาก
กระบวนการ evaporative cooling ซึ่งเกิดขึ้นบนเสนเอนทาลปของอากาศคงที่ แตเนื่องจากน้ําที่ใชในการหลอแผน cooling
pad เปนน้ําเย็นจึงทําใหตัวแผน cooling pad มีอุณหภูมิที่ต่ํากวาอุณหภูมิของอากาศขาเขามากจึงทําหนาที่เปรียบเสมือน
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนทําใหอากาศชื้นที่ผาน cooling pad มีอุณหภูมิลดต่ําลงกวาจุดน้ําคางสงผลใหเกิดการควบแนน
ความชื้นจึงทําใหสภาวะอากาศขาออกที่ผาน cooling pad มีคาอัตราสวนความชื้นลดลงและสามารถลดอุณหภูมิอากาศให
ต่ําลงไดมากโดยมีคาผลตางอุณหภูมิขาเขาและออกจาก cooing pad สูงสุดถึง 10.8 ºC ที่อัตราการไหลของอากาศ 1.0 m/s
เมื่อพิจารณาถึงความเร็วของอากาศที่ไหลผาน cooling pad ตอความสามารถในการดึงความรอนของและประสิทธิภาพของ
cooling pad พบวา เมื่อความเร็วของอากาศที่ผาน cooling pad เพิ่มมากขึ้นสงผลใหความสามารถในการดึงความรอนออก
จากอากาศของ cooling pad เพิ่มขึ้น (Table 1) ทั้งนี้เนื่องจากการที่ความเร็วการไหลของอากาศเพิ่มขึ้นยอมสงผลใหมวลของ
อากาศที่เขาสูระบบมีคามากขึ้นจึงทําใหความสามารถในการดึงความรอนมีคาสูง
แตในทางกลับกันเมื่อพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพเชิงความรอนของ cooling pad กับพบวาที่ความเร็วลมต่ํากวาจะมีคาประสิทธิภาพสูงกวา () ทั้งนี้เมื่อความเร็ว
การไหลของอากาศเพิ่มสูงขึ้นจะทําใหระยะเวลาในการสัมผัส cooling pad ของอากาศสั้นลงเปนผลใหอุณหภูมิของอากาศมี
คาสูงกวาที่ความเร็วการไหลต่ําๆ (Table 1)
Table 1 Effect of air velocity on cooling pad performance.
Air velocity
Inlet air Temperature Outlet air temperature
(m/s)
(ºC )
(ºC )
1.0
31.6
20.8
1.5
31.6
21.4
2.0
31.6
23.3

Performance
(kW)
3.95
5.72
6.70

Table 2 Effect of air velocity on sample temperature and half-cooling time.
Air velocity (m/s)
Initial temperature of fruit Final temperature of fruit
(ºC )
(ºC )
1.0
38.4±2.4
29.6±0.8
1.5
34.7±2.3
27.3±0.4
2.0
36.6±1.5
28.6±0.5

Efficiency
(%)
41.60
40.22
33.48
Half-cooling times
(min)
20
24
23

เมื่อทําการเปาลมเย็นผานผลสมแลวทําการวัดอุณหภูมิแกนกลางผลเทียบกับเวลาใหผลการทดสอบดัง Figure 2(a)
ซึ่งพบวาการลดลงของอุณหภูมิจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในชวงเริ่มตนแลวจะเริ่มชาลงซึ่งเปนไปตามหลักการทําใหเย็น (Sargent
et.al, 1988) เมื่อพิจารณาถึงความสามารถในการลดอุณหภูมิของสมซึ่งใชเปนผลไมตัวอยางรูปของ half-cooling time พบวา
ความเร็วของลมที่เปาผานผลสมมีผลตออัตราการลดลงของอุณหภูมิแกนกลางผลสม โดยที่ความเร็วลมสูงกวาจะมีคา halfcooling time ที่สั้นกวานั่นคือสามารถลดอุณหภูมิของผลผลิตไดดีกวา (Figure 2(b)) โดยที่ความเร็วของอากาศ 2 เมตรตอ
วินาที ใหคาต่ําสุดที่ 23 นาที ซึ่งจากผลการทดสอบที่ไดควรมีการพัฒนาการรูปแบบของการสงอากาศผานวัสดุเกษตรเพิ่มเติม
เนื่องจากรายงานของ ปญญา(2553) พบวาการสงอากาศดวยวิธีการดูดจะใหคา half-cooling time ที่ต่ํากวาการสงอากาศดวย
วิธีการเปา
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(b)

Figure 2 (a) Center temperature of fruit (b) The rate of cooling at various air velocities.
สรุป
การทําใหอากาศเย็นลงโดยใช cooling pad ชวยลดอุณหภูมิของอากาศลงไดสูงสุด 10.8 องศาเซลเซียส ที่ความเร็ว
อากาศ 1 เมตรตอวินาที โดยมีประสิทธิภาพของ cooling pad เทากับ 41.60% สวนความสามารถในการลดอุณหภูมิแกนกลาง
ของผลสมพบวาที่ความเร็วอากาศ 2 เมตรตอวินาที มีคา half-cooling time ต่ําสุดคือ 23 นาที
เอกสารอางอิง
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