
รักตัวเองรักโลกไปกบั

สารท าความเย็น R32



ไมม่คีวามแตกต่างในทางนยัของคุณสมบตัทิางเทคนิคระหวา่งเครือ่งปรบัอากาศ
ทีใ่ชส้ารท าความเยน็ R32 กบั R410A แต่มคีวามแตกต่างในแงข่องแรงดนั และ
น ้ามนัคอมเพรสเซอรท์ีใ่ชก้บั R32 และ R22

ทอ่สารท าความเยน็ประกอบดว้ยทอ่ทองแดง / ทอ่เหลก็ ขอ้ต่อ และฟิตติง้อื่นๆ 
สว่นประกอบทัง้หมดตอ้งถกูเลอืกและตดิตัง้ใหต้รงตามมาตรฐานของขอ้บงัคบั
เกีย่วกบัความปลอดภยัของสารท าความเยน็

1.คณุสมบติัทัว่ไปของสารท าความเยน็ R-32
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•คุณสมบตัขิองสารท าความเยน็ R32 
สรุปคุณสมบตัหิลกัของสารท าความเยน็ R32 ไดด้งัตารางต่อไปน้ี

2. คณุสมบติัของสารท าความเยน็
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สารติดไฟยาก
(A2L)

2. คณุสมบติัของสารท าความเยน็ (ต่อ)
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•ความสามารถในการติดไฟของ R32

R32 อาจลุกไหมเ้ลก็น้อย เมือ่พบกบัสภาวะทัง้หมดดงัต่อไปนี้ (สภาวะความเขม้ขน้ของก๊าซ 
พลงังานในการจดุไฟ) 
(สารตดิไฟยาก) แต่ไมม่คีวามเสีย่งภายใตส้ภาวะการใชง้านปกตขิองอุปกรณ์เครือ่งปรบัอากาศ
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน

2. คณุสมบติัของสารท าความเยน็ (ต่อ)
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2. คณุสมบติัของสารท าความเยน็ (ต่อ)
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จากการทดลอง ภาพต่อไปน้ีแสดงใหเ้หน็ปฏกิริยิาของ R32 เมือ่ตดิไฟและลุกไหม้
ในสภาวะทีส่ามารถตดิไฟได้

[การเผาไหมข้อง R32 (การแพรก่ระจายของเปลวไฟ)]

จากการทดลอง 
2. คณุสมบติัของสารท าความเยน็ (ต่อ)
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แมว้า่ R32 จะตดิไฟ แต่ความเสีย่งทีแ่รงดนั (= แรงระเบดิ) จะเพิม่สงูขึน้นัน้
มน้ีอย เนื่องจากการแพรก่ระจายของเปลวไฟเกดิขึน้อยา่งชา้ๆ (ลุกไหมช้า้)

[สภาพการเปลีย่นแปลงของเปลวไฟเมือ่ R32 เกดิการรัว่ไหล] เมือ่เกดิการรัว่ไหล พืน้ที่
บรเิวณดา้นใตข้องสว่นทีม่กีาร
รัว่ไหล จะมคีวามเขม้ขน้
สงู และสงูถงึระดบัเหนือพืน้
ในบรเิวณทีใ่กลก้บัการรัว่
ไหลภาพนี้แสดงสภาพการ
เปลีย่นแปลงของเปลวไฟ 
(การแพรก่ระจายของเปลวไฟ)

จากการใชไ้ฟแชค็ และหวัเชื่อมทีใ่ชใ้นการท างานทัว่ไป ในการทดลองน้ีแสดงใหเ้หน็
เปลวไฟทีแ่พรข่ึน้ไปดา้นบน แต่ไมม่กีารแพรใ่นแนวนอน และการแพรล่งดา้นล่าง ทัง้น้ี
เมือ่เปลวไฟตน้เพลงิดบัลงการแพรก่ระจายทางดา้นบนจะหยดุตาม

2. คณุสมบติัของสารท าความเยน็ (ต่อ)
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• การรลุกไหมข้อง R32 จะไมเ่กดิขึน้ภายใตส้ภาวะการใชง้านปกตขิองเครือ่งปรบัอากาศ หรอืใน
สภาพแวดลอ้ม การท างานตามปกต ิอยา่งไรกต็าม ควรอยูห่า่งจากแหล่งก าเนิดไฟ (เปลวไฟทีไ่ม่
มกี าบงั) เพือ่ป้องกนัไมใ่ห ้R32 เกดิสภาวะความเขม้ขน้ทีจ่ะเกดิการตดิไฟ และเกดิการเผาไหม ้
และชว่ยลดความเสีย่งของการลุกไหม ้แมว้า่ R32 มโีอกาสตดิไฟไดน้้อยกต็าม

• ดงันัน้ ควรปฏบิตัติามค าแนะน าต่อไปนี้โดยเครง่ครดัเมือ่ใชง้าน R32 (และสาร CFC อื่นๆ)

• R32 (และสาร CFC อื่นๆ) มนี ้าหนกัมากกวา่อากาศ ดงันัน้จงึมแีนวโน้มทีจ่ะลอยอยู่ดา้นล่าง
ใกล้ๆ  พืน้หอ้ง หากก๊าซฟุ้งกระจายเตม็หอ้ง หรอืพืน้ทีส่ว่นล่างของหอ้ง อาจท าใหผู้อ้ยูใ่นหอ้งเกดิ
ภาวะขาดออกซเิจน ในกรณขีอง R32 อาจสงูถงึระดบัความเขม้ขน้ทีท่ าใหเ้กดิการลุกไหมไ้ด้

เพ่ือป้องกนัการขาดออกซิเจนและป้องกนัการลกุไหม้ของ R32 ควรจดั
สภาพแวดล้อมในการท างานให้สามารถระบายอากาศได้ดี

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การใชก๊้าซในหอ้งใตด้นิ หรอืในพืน้ทีจ่ ากดัจะท าใหม้คีวามเสีย่งเพิม่ขึน้ 
จงึควรตดิตัง้ระบบระบายอากาศตามทีก่ฎหมายก าหนด หากมกีารรัว่ไหลของสารท าความเยน็ภายใน
หอ้งหรอืในสถานทีท่ีม่อีากาศถ่ายเทไมเ่พยีงพอ หา้มใหม้กีารใชอุ้ปกรณ์ทีเ่กดิเปลวไฟในพืน้ทีน่ัน้ๆ 
จนกวา่จะมกีารระบายอากาศทีด่เีพยีงพอ และสภาพแวดลอ้มในการท างานไดร้บัการปรบัปรงุแลว้

2. คณุสมบติัของสารท าความเยน็ (ต่อ)
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• การเช่ือม ควรจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหส้ามารถระบายอากาศไดด้ ีเพือ่ป้องกนัการ
ขาดออกซเิจนและป้องกนัการลุกไหมข้อง R32 ตรวจสอบวา่ไมม่วีตัถุอนัตราย หรอืวตัถุไวไฟ
อยูใ่กลเ้คยีง และตอ้งมอุีปกรณ์ดบัเพลงิอยูใ่กลใ้นสภาพทีพ่รอ้มใชง้าน

• หากก๊าซรัว่ออกมาสมัผสักบัเปลวไฟทีไ่มม่กี าบงั หรอืโลหะ (หรอืวสัดุอื่น) จะท าใหเ้กดิความ
รอ้นสงูมากกวา่ 300 ถงึ 400ºC และท าใหเ้กดิการสลายตวัเนื่องจากความรอ้น ซึง่อาจท าให้
เกดิก๊าซพษิ ระวงัอยา่ปล่อยใหก๊้าซทีร่ ัว่ออกมาสมัผสักบัวตัถุดงักล่าว

(ก๊าซพษิไมไ่ดเ้กดิขึน้กบั R32 เทา่นัน้ แต่ยงัเกดิขึน้กบั R410A, R22 ฯลฯ ไดเ้ชน่กนั)

• ตดิตัง้และซ่อมบ ารงุเครือ่งปรบัอากาศ โดยเวน้ระยะหา่งใหเ้พยีงพอจากแหล่งก าเนิดไฟ (แหล่ง
จุดไฟ) เชน่ อุปกรณ์ทีม่กีารเผาไหมก๊้าซ และเครือ่งท าความรอ้นไฟฟ้า

2. คณุสมบติัของสารท าความเยน็ (ต่อ)
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คุณลกัษณะของถังเติมสารท าความเยน็

ท่อสูบน ้ายา
ท าความเยน็

• รูปขา้งบนเป็นถงัเติมสารท าความเยน็ท่ีใชใ้น
ประเทศญ่ีปุ่น

• ซ่ึงถงัเติมสารท าความเยน็ท่ีใชใ้นประเทศอ่ืนๆ 
อาจมีรายละเอียดแตกต่างกนัออกไป

ชุดถงัน ้ายาท าความเยน็ พร้อมดว้ยท่อสูบน ้ายาสารท าความเยน็ 
ควบคุมดว้ยหวัวาลว์ซ่ึงถูกระบุแสดงไวบ้นป้าย label

2. คณุสมบติัของสารท าความเยน็ (ต่อ)
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การใช้งานถงับรรจสุารท าความเยน็
การเคลื่อนยา้ย R32 ซึง่เป็นก๊าซแรงดนัสงู ถกูบรรจุอยูใ่นภาชนะทนความดนั ภาชนะทนความ
ดนัมคีวามปลอดภยัสงู แต่การขนยา้ยโดยไมร่ะมดัระวงัอาจท าใหภ้าชนะเกดิความเสยีหาย ซึง่
อาจก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุทีไ่มค่าดคดิได ้โปรดระมดัระวงัไมใ่หภ้าชนะทนความดนัตกหล่น ถกูชน
ลม้ ถกูกระแทก หรอืกลิง้ไปมาได้
การจดัเกบ็
ตามขอ้บงัคบัทัว่ไปเกีย่วกบัความปลอดภยัของก๊าซแรงดนัสงู R32 ไมใ่ชก๊่าซตดิไฟ R32 ควร
ถกูรกัษาและจดัเกบ็ไวต้ามมาตรฐานกฎหมายและขอ้บงัคบัก าหนดไวเ้ช่นเดยีวกบัก๊าซแรงดนั
สงูชนิดอื่น (ตอ้งเป็นทีเ่ยน็ มดื และมกีารระบายอากาศทีด่ ีในอุณหภมู ิ40ºC หรอืต ่ากวา่ มี
การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัการตกหล่น ฯลฯ)

2. คณุสมบติัของสารท าความเยน็ (ต่อ)
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คุณลกัษณะของถังเติมสารท าความเยน็



R32 ไมส่ามารถเขา้กนัไดก้บัน ้ามนัแร ่(Mineral oil ((SUNISO)) และสง่ผลใหคุ้ณสมบตัิ
การไหลกลบัของน ้ามนัลดลง ดงันัน้ควรเลอืกน ้ามนัสงัเคราะห ์(Ether oil) น ้ามนั
สงัเคราะห ์(Ether oil) เป็นน ้ามนัคอมเพรสเซอรส์ าหรบัเครือ่งปรบัอากาศทีใ่ช ้R32น ้ามนั
สงัเคราะห ์(Ether oil) ถกูใชเ้ป็นน ้ามนัคอมเพรสเซอรท์ัง้ส าหรบัเครือ่งปรบัอากาศทีใ่ช ้
R32 และ R410A แต่ชื่อผลติภณัฑอ์าจแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางดา้นล่างนี

R22

3. คณุสมบติัของน ้ามนัคอมเพรสเซอร์
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4. เครือ่งมือซ่อมบ ารงุส าหรบัระบบท่ีใช้ R32

[กรณีเปล่ียนจาก R22]
R32 มแีรงดนัสงูกวา่ R22 (ประมาณ 1.6 เท่า) และน ้ามนัคอมเพรสเซอรท์ีใ่ชก้บั R32 
จะเป็นน ้ามนัสงัเคราะห ์(Ether oil) แทนน ้ามนั SUNISO ทีใ่ชก้บั R22 หากผสมน ้ามนั
ชนิดทีไ่มเ่หมาะสมกบัสารท าความเยน็ อาจท าใหเ้กดิตะกอนและปัญหาอื่นๆ ตามมา
ดงันัน้เครือ่งมอืซ่อมบ ารงุทีใ่ชก้บัระบบ R22 เชน่ มานิโฟลเ์กจ (guage manifold) และ
สายชารจ์สารท าความเยน็จงึไมส่ามารถใชร้ว่มกบั R32 ได้
ใหใ้ชเ้ครือ่งมอืทีก่ าหนดไวส้ าหรบั R32 เสมอ
[กรณีเปล่ียนจาก R410A]
เน่ืองจาก R32 มแีรงดนัเท่ากบั R410A และใชน้ ้ามนัคอมเพรสเซอรป์ระเภททีเ่ป็น
น ้ามนัสงัเคราะห ์(Ether oil) เหมอืนกนั ทัง้น้ีสารท าความเยน็ทัง้สองประเภทมคีวาม
แตกต่างกนัเพยีงเลก็น้อย
เครือ่งมอืทีใ่ชก้บัระบบ R410A จงึสามารถใชร้ว่มกบัระบบ R32 ได้
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เครือ่งมือส าหรบัการติดตัง้ท่ีใช้รว่มกนัได้
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<อ้างอิง: การเปล่ียนแปลงจาก R22 R32  , R410A R32>
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เหตผุลท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงเครื่องมือ

เหตุผลหลกัในการเปลีย่นเครือ่งมอื (ไมส่ามารถใชเ้ครือ่งมอืรว่มกนั) มาจากการเปลีย่น
สารท าความเยน็จาก R22 เป็น HFC (R32, R410A) ซึง่อธบิายไดด้งัตารางต่อไปน้ี
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ค าอธิบายเก่ียวกบัเครือ่งมือส าหรบั R32
เครือ่งมอืทีแ่สดงในภาพเป็นเพยีงตวัอยา่งเทา่นัน้ ส าหรบัขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบัเครือ่งมอืเฉพาะ
ทาง โปรดตดิต่อผูแ้ทนจ าหน่ายเครือ่งมอืซ่อมบ ารงุระบบปรบัอากาศและท าความเยน็
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ค าอธิบายเก่ียวกบัเครือ่งมือส าหรบั R32
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4. ขัน้ตอนในการติดตัง้เครือ่งปรบัอากาศ

２０．

ตดิตัง้ชุดภายใน

ตดิตัง้ชุดภายนอก

ตดิตัง้ระบบท่อทองแดง

เช่ือมต่อระบบท่อทองแดง

ดูดความชืน้จากระบบท่อ 
/แวคค ่า

เดนิระบบสายไฟฟ้า

ตรวจเชค็รอยร่ัว

เดนิระบบท่อน า้ทิง้

ทดสอบระบบท่อน า้ทิง้

ทดสอบเดนิเคร่ือง

เตมิสารท าความเยน็เพิ่ม

อธิบายการใช้งานแก่ลูกค้า
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การติดตัง้และบ ารงุรกัษาเคร่ืองปรบัอากาศท่ีใช้สารท าความเยน็ R32
1) กฎพืน้ฐาน 3 ขอ้เกีย่วกบัการเดนิทอ่สารท าความเยน็

รายละเอยีดของกฎพืน้ฐาน 3 ขอ้เกีย่วกบัการเดนิทอ่สารท าความเยน็ มดีงัต่อไปนี้
ตอ้งปฏบิตัติามกฎพืน้ฐาน 3 ขอ้ของการเดนิทอ่สารท าความเยน็อยา่งเครง่ครดั เมือ่ท าการ
ตดิตัง้และบ ารงุรกัษาทอ่สารท าความเยน็
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4. ขัน้ตอนในการติดตัง้เครือ่งปรบัอากาศ



การติดตัง้และบ ารงุรกัษาเคร่ืองปรบัอากาศท่ีใช้สารท าความเยน็ R32
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4. ขัน้ตอนในการติดตัง้เครือ่งปรบัอากาศ



ตาม ASTMB88 ,ASTMB280

ความหนาของทอ่ทองแดง

ต้องหนา 0.8 มม. ขึ้นไป

23

มาตรฐานท่อทองแดง

4. ขัน้ตอนในการติดตัง้เครือ่งปรบัอากาศ



1.ขดัเส้ียนออกไม่หมด 2.มรีายหยกับริเวณขอบแฟลร์ 3.รอยแผล

4.เสียรูปทรง 5.แฟลร์เลก็เกนิไป 6.แฟลร์ใหญ่เกนิไป

24

การบานท่อ
ตวัอย่างลกัษณะการแฟลรไ์ม่ดี

4. ขัน้ตอนในการติดตัง้เครือ่งปรบัอากาศ



Nitrogen cylinder

Nitrogen gas pressure: about 0.02 MPa （0.2 kg/cm
2

,2.8 psi）

“ไนโตรเจนต้องเป็นแบบชนิด เพียว ถึงจะดีท่ีสดุนะครบั”

ปลายอกีดา้นตอ้งเปิดไว ้รใูหญ่ประมาณปลายปากกา
หรอืเทา่นิ้วกอ้ยกไ็ด ้หา้มเปิดใหญ่เกนิ หรอืปิดสนิท

ใช้ไนโตรเจนไหลผา่นขณะท าการเช่ือมบดักรี(ป้องกนัคราบเขม่าภายในท่อ)

การเชือ่มบดักรี (Brazing)

4. ขัน้ตอนในการติดตัง้เครือ่งปรบัอากาศ
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With N2

Without N2

ใช้ไนโตรเจนไหลผา่นขณะท าการเช่ือมบดักรี(ป้องกนัคราบเขม่าภายในท่อ)

4. ขัน้ตอนในการติดตัง้เครือ่งปรบัอากาศ
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- จดัเตรียมพ้ืนท่ีส าหรับงานเช่ือมท่ี.

ต่อท่อจากขอ้งอ 90 อยา่งนอ้ย 30 cm 
ป้องกนัเขม่าจากเปลวไฟ

การท างานเช่ือมท่อกบัพ่ืน
จะท าใหก้ารเช่ือมล าบาก
และงานเช่ือมไม่ไดคุ้ณภาพ

จดัเตรียมพ้ืนท่ีส าหรับงาน
เช่ือมโดยเฉพาะจะใหก้าร
เช่ือมมีประสิทธิภาพ

การเชือ่มบดักรี (Brazing)

4. ขัน้ตอนในการติดตัง้เครือ่งปรบัอากาศ
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การใช้ประแจทอร์คในการขันหัวแฟลร์

ขนาดหัวแฟลร์

มาตรฐานการขนัอัดแน่นประแจทอร์ค

R22 R410A/R32

kgf•cm N•m kgf•cm N•m

1/4 160(+/-20) 16(+/-2) 144 ~ 176 14.2 ~ 17.2

3/8 370(+/-40) 37(+/-4) 333 ~ 407 32.7 ~ 39.9

1/2 560(+/-60) 56(+/-6) 504 ~ 616 49.5 ~ 60.3

5/8 700(+/-70) 70(+/-7) 630 ~ 770 61.8 ~ 75.4

3/4
1100(+/-

100)
110(+/-10) 990 ~ 1210 92.7 ~ 118.6
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4. ขัน้ตอนในการติดตัง้เครือ่งปรบัอากาศ
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4. ขัน้ตอนในการติดตัง้เครือ่งปรบัอากาศ
การใช้ประแจทอร์คในการขันหัวแฟลร์



ท าสุญญากาศแบบมาตรฐาน
0.5 kg/cm2

0 kg/cm2

-200 mmHg

-500 mmHg

-700 mmHg
-760 mmHg

แร
งด
นั

เวลา-755 mmHg

A B เติมสารท าความเยน็เขา้ระบบไมน้่อยกวา่ 15 นาที
30

4. ขัน้ตอนในการติดตัง้เครือ่งปรบัอากาศ
การดดูความช้ืน / ท าสญุญากาศในระบบท่อทองแดง



อุปกรณ์พเิศษ

4. ขัน้ตอนในการติดตัง้เครือ่งปรบัอากาศ
ข้อควรระวงัการดดูความช้ืน/แวคคัม่
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อุปกรณ์พเิศษ
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4. ขัน้ตอนในการติดตัง้เครือ่งปรบัอากาศ
ข้อควรระวงัการดดูความช้ืน/แวคคัม่



จดุเชือ่มทอ่ระหวา่งคอยลร์อ้นและคอยลเ์ย็น 
สามารถเช็คร ัว่ไดโ้ดยใชฟ้องน า้

เปิดวาลว์ดา้นความดนัสงู หรอื ไฮเพลสเชอร์
ประมาณ 5 วนิาท ีแลว้ปิด

เช็คร ัว่โดยใชฟ้องน า้ทีจ่ดุเชือ่มตอ่ (จดุตอ่ที่
คอยลเ์ย็น, จดุตอ่ทีค่อยลร์อ้น. เซอรว์สิวาลว์
และรอยเชือ่ม)

สงัเกตวุา่มฟีองประทขุ ึน้มาทีจ่ดุทีเ่ช็คหรอืไม ่
ถา้มแีสดงวา่จดุน ัน้คอื จดุร ัว่

** ใหแ้กไ้ขชิน้สว่นหรอืจดุน ัน้ๆ หรอืตดิต ัง้ใหม่

หลงัจากตอ่ทอ่และขนันัทแฟรแ์ลว้ ชา่งตดิตัง้สามารถเชค็ร่ัวทีจ่ดุเชือ่มตอ่กอ่นเปิดเครือ่ง
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4. ขัน้ตอนในการติดตัง้เครือ่งปรบัอากาศ
การตรวจสอบรอยรัว่



ＤＡＩＫＩＮ

大金ขอบคณุครบั
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