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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ตูแชเย็นแสดงสินคา
การจําแนกประเภท คุณลักษณะที่ตองการและภาวะทดสอบ
1. ขอบขาย
มาตรฐานผลิต ภัณ ฑอุต สาหกรรมนี้ ครอบคลุม คุณ ลัก ษณะที่ตองการสําหรับการสราง ลักษณะเฉพาะและ
สมรรถนะของตูแชเย็น แสดงสินคา ที่ใชเพื่อการขาย และแสดงสินคา และครอบคลุมถึงภาวะทดสอบ และ
วิธีการตรวจสอบตูแชเย็นแสดงสินคาใหเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการ รวมทั้งการตรวจสอบการจําแนก
ประเภทตูแชเย็น การตรวจสอบการทําเครื่องหมาย และฉลากแสดงลักษณะเฉพาะของตูแชเย็นที่จัดทําโดยผูทํา
วาตรงกับที่แจงไวหรือไม ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียก “ตูแชเย็นแสดงสินคา” วา “ตูแช”
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมตูแชประเภทขายสินคาอัตโนมัติ หรือตูแชที่ใชสําหรับการเก็บ
อาหารเพื่อปรุงขาย (catering) หรือตูแชที่ไมไดใชกับการขายปลีก และไมครอบคลุมถึงการกําหนดชนิดอาหารที่
จะแสดงในตูแช

2. เอกสารอางอิง
เอกสารอางอิงตอไปนี้ใหใชประกอบกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ เอกสารอางอิงฉบับที่ระบุปที่พิมพ
ใหใชฉบับที่ระบุ สวนเอกสารที่ไมระบุปที่พิมพใหใชฉบับลาสุด (รวมทั้งเอกสารที่แกไขเพิ่มเติม)
ISO 817, Refrigerants - Designation system
ISO 9050, Glass in building - Determination of light transmittance, solar direct transmittance, total solar
energy transmittance and ultraviolet transmittance, and related glazing factors
ISO 23953-1 : 2005, Refrigerated display cabinets - Part 1: Vocabulary
IEC 60335-2-89, Safety of household and similar electrical appliance - Part 2: Particular requirements for
commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant condensing unit
EN 378-2, Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2:Design,
construction, testing, marking and documentation
มอก.1375-2547 ความปลอดภัยของเครื่องใชไฟฟาสําหรับใชในที่อยูอาศัยและเครื่องใชไฟฟาอื่นทีค่ ลายกัน
ขอกําหนดทั่วไป
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3. คําศัพท บทนิยาม สัญลักษณ และคํายอ
ความหมายของคํ า และนิ ย ามใหใ ชต ามที่กํ าหนดไว ใ น ISO 23953-1 และใชสัญ ลัก ษณ แ ละคํ าย อ ใหใ ช
ดังตอไปนี้
3.1

ทั่วไป
trun

ชวงเวลาเดินเครื่อง หมายถึงระยะเวลาที่คอมเพรสเซอรทํางาน (หรือวาลวโซลินอยดเปด)
หรือสารทําความเย็นทุติยภูมิไหลเวียน ( หรือวาลวโซลินอยดเปด ) ภายในชวง 24 h

trun75

75% ของชวงเวลาเดินเครื่องระหวางการละลายน้ําแข็ง 2 ครั้ง

โดยไมรวมเวลาการละลาย

น้ําแข็ง ( trun75 = 0.75 trun เชน ระยะ L ในรูปที่ 33 )
tstop

ชวงเวลาหยุดเดิน เครื่อง หมายถึงระยะเวลาที่คอมเพรสเซอรหยุด ทํางาน (หรือวาลวโซลิ
นอยดปด) หรือสารทําความเย็นทุติยภูมิไมไหลเวียน (หรือวาลวโซลินอยดปด) ภายในชวง
24 h โดยไมรวมเวลาที่ใชในการละลายน้ําแข็ง

tdeft

ชวงเวลาละลายน้ําแข็ง หมายถึงระยะเวลาขณะละลายน้ําแข็ง ซึ่งระหวางนี้คอมเพรสเซอร
หยุดทํางาน (หรือวาลวโซลินอยดปด) หรือสารทําความเย็นทุติยภูมิไมไหลเวียนภายในชวง
24 h แตไมนับเปนชวงเวลาหยุดเดินเครื่อง

qm

อัตราไหลเชิงมวลของสารทําความเย็นเหลว หรือสารทําความเย็นทุติยภูมิ เปนกิโลกรัมตอ
วินาที

t

ชวงเวลาการวัดตัวอยางสองตัวอยางติดตอกัน

Nmax

จํานวนตัวอยางที่วดั ในชวง 24 h

N75

จํานวนตัวอยางที่วัดในชวง 75 % ของชวงเวลาเดินเครื่องระหวางการละลายน้ําแข็ง 2 ครั้ง
โดยไมรวมเวลาหลังจากการละลายน้ําแข็งทันที

ndeft

จํานวนครั้งของการละลายน้ําแข็งภายในชวง 24 h

DEC

การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาโดยตรง (direct electrical energy consumption) เปนกิโลวัตต
ชั่วโมง ตอ 24 h

RECRC

การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาในการทําความเย็น (refrigeration electrical energy
consumption)เปนกิโลวัตตชั่วโมง ตอ 2 h สําหรับตูแชชนิดแยกสวน ระบบทําความเย็น
แบบอัดไอ
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การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาในการทําความเย็น เปนกิโลวัตตชั่วโมง ตอ 2 h สําหรับ ตูแช
ชนิดแยกสวนระบบทําความเย็นแบบออม

TEC

การสิ้นเปลืองพลังงานทั้งหมด (total energy consumption) เปนกิโลวัตตชั่วโมง ตอ 24 h

trr

ชวงเวลาเดินเครื่องสัมพัทธ หรือรอยละของชวงเวลาเดินเครื่อง :
t rr 

t run
t run

t run  tstop 24 - t deft

เมื่อ
trun+ tstop+tdeft = 24 h
Fn

3.2

3.3

อัตราดึงความรอน ณ ขณะนั้น

ระบบทําความเย็นแบบอัดไอ (compression-type refrigeration system)
h8 , h4

เอนทัลปจํ าเพาะของสารทําความเย็ น เปน กิ โ ลจู ลต อกิ โ ลกรั ม โดยหมายเลข 8 คื อด า น
ทางออก และหมายเลข 4 คือดานทางเขาของตูแช ดูรูป 31

q7

อุณหภูมิเฉลี่ยของสารทําความเย็นที่ทางออกของเครื่องระเหย

qmrun

อุณหภูมิอิ่มตัวเฉลี่ยเลขคณิตของเครื่องระเหย หาจากความดัน p7 โดยอาศัยตารางคุณสมบัติ
อิ่มตัวของสารทําความเย็นที่ใชในชวงเวลาเดินเครื่อง (trun) เปน ºC

qmin

อุณหภูมิอิ่มตัวเฉลี่ยเลขคณิตของเครื่องระเหย หาจากความดัน p7 โดยอาศัยตารางคุณสมบัติ
อิ่มตัวของสารทําความเย็นที่ใชในชวง 10 % สุดทายของคาบเวลาทํางานทั้งหมด หนวยเปน
องศาเซลเซียส

Tmrun

qmrun + 273.18

เปนเคลวิน

ระบบทําความเย็นแบบออม

qi

อุณหภูมิสารทําความเย็นทุติยภูมิที่ทางเขาตูแช เปนองศาเซลเซียส

qo

อุณหภูมิสารทําความเย็นทุติยภูมิที่ทางออกตูแช เปนองศาเซลเซียส

q

อุณหภูมิมัธยฐานของสารทําความเย็นทุติยภูมิ เปนองศาเซลเซียส [ q = (qi + qo)/2 ]

qmrun

อุณหภูมิเฉลี่ยเลขคณิตของอุณหภูมิมัธยฐานของสารทําความเย็นทุติยภูมิ (q ) ในชวงเวลา
เดินเครื่อง ( trun ) เปนองศาเซลเซียส
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อุณหภูมิเฉลี่ยเลขคณิตของอุณหภูมิมัธยฐานของสารทําความเย็นทุติยภูมิ (q ) ในชวง 10 %
สุดทายของคาบเวลาเดินเครื่องทั้งหมด
เปนองศาเซลเซียส

qmin
q mrun

คาเฉลี่ย เลขคณิ ตของอัตราการไหลเชิงมวลของสารทําความเย็ นทุติ ยภู มิระหวางชวงเวลา
เดินเครื่อง ( trun ) เปน กิโลกรัมตอวินาที

ci

ความรอนจําเพาะของสารทําความเย็นทุติยภูมิที่ทางเขาตูแช
เซลเซียส

เปนกิโลจูลตอกิโลกรัมองศา

co

ความรอนจําเพาะของสารทําความเย็นทุติยภูมิที่ทางออกตูแช
องศาเซลเซียส

pirun-porun

ความดันตกครอมระหวางทางเขาและทางออกตูแชในชวงเวลาเดินเครื่อง ( trun ) เปน นิว
ตันตอตารางเมตร

PEC

การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาในการปมสารทําความเย็นทุติยภูมิ

v

ปริมาตรจําเพาะของสารทําความเย็นทุติยภูมิ เปนลูกบาศกเมตรตอกิโลกรัม (เพื่อใหงายตอ
การคํานวณกําหนดให v มีคาคงที่ = 0.001 m3/kg )

เปน กิโลจูลตอกิโลกรัม

4. ขอกําหนด
4.1 การสราง
4.1.1 ทั่วไป
4.1.1.1 ความแข็งแรง และความแข็งแกรง
ตูแช และชิ้น สวนต าง ๆ ตองสรางใหแข็ งแรงและแข็ งแกร งเพีย งพอ เพื่อการเคลื่อนยาย การ
ขนสง และการใชงานตามปกติ และจะตองใหความสําคัญเปนพิเศษกับสิ่งตอไปนี้
ก) สวนประกอบภายใน รวมถึงชั้นวางของ ตะกราใสของ ที่กั้น และอื่น ๆ ตลอดจนขาตั้ง
หรือสวนค้ํายันของสิ่งดังกลาว ตองแข็งแรงเพียงพอสําหรับการใชงาน
ข) ถาหากมีชั้นวาง ตะกราใสของ ถาดหรือลิ้นชักที่เลื่อนได ชิ้นสวนเหลานี้จะตองคงรูป
และสามารถเลื่อนไดงายแมขณะรับน้ําหนักเต็มที่
ค) สวนประกอบใด ๆ ที่มีตัวกันหลุด (stops) เพื่อปองกันการเลื่อนหลุดโดยบังเอิญ จะตอง
สามารถรั บน้ํ าหนั ก ได ด ว ยตั ว เอง ขณะรั บน้ําหนั ก เต็ มที่ และสามารถดึ งได สุด จนถึง
ตําแหนงตัวกันหลุด
ง) ตัวกันหลุด
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4.1.1.2

ทอและขอตอ
ทอและขอตอที่ตอเขากับชิ้นสวนที่เคลื่อนไหวหรือแบบหยุนตัวได ตองจัดวางใหเหมาะสม เพื่อ
ไมใหกระทบชิ้นสวนของตูแช หรือสงผานความสั่นสะเทือนไปทําใหสวนอื่นๆ เสียหาย ทอและ
ขอตอทั้งหมดตองยึดอยางมั่นคง และมีความยาวอิสระเพียงพอ และ/หรือตองมีอุปกรณลดการ
สั่นสะเทือนเพื่อปองกันความเสียหายเนื่องจากความลา ในกรณีที่จําเปน ทอและวาลวตองหุมดวย
ฉนวนความรอนอยางเพียงพอ

4.1.1.3

การระบายน้ําที่เกิดจากการควบแนน
ทอระบายน้ําทิ้ง ถาดระบายน้ําทิ้ง หรือถาดระเหยน้ําทิ้ง ตองมีความจุมากเพียงพอ รวมทั้งตอง
สามารถเขาถึงและทําความสะอาดไดงาย
ถาดระบายน้ําทิ้งหรือกลุมของถาดระบายน้ําทิ้งจากการควบแนนใดๆ หรือจากการละลายน้ําแข็ง
ที่ตองยกเท ถาดระบายน้ําทิ้งหรือกลุมของถาดระบายน้ําทิ้งนั้นตองมีความจุเพียงพอที่จะรับน้ําได
นานอยางนอย 48 h ของการใชงานตามปกติ ตามสภาวะอากาศที่ใชงานของตูแช

4.1.1.4

ตูแชแบบปด (แบบบริการตนเอง)
ตูแชแบบปด ตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการดังตอไปนี้
ประตูแบบปดดวยตัวเอง ตองถูกเปดออกไดดวยมุมตาง ๆ กัน จนถึง 80° และจากตําแหนงของ
การเปดตางๆ ตองปดกลับมาสูตําแหนงเดิมไดดวยตัวเอง และปดไดสนิทตามขอ 5.2.1
ประตูแบบโปรงใสและฝาปดที่ใชในงานอุณหภูมิต่ํา ตองไมมีฝาละอองน้ําเกาะในสภาวะอากาศที่
ใชงานตามที่กําหนดโดยผูทํา บานประตูกระจกตองมีสวนที่ใหความรอนเพียงพอที่จะทําใหผิว
ดานในไมเกิดฝาละอองของไอน้ําเกาะ เพื่อใหสามารถมองเห็นภายในไดชัดเจนเมื่อปดอยู ทั้งนี้
ยกเวน กรณีที่ฝาปดไดในแนวนอนไมตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการขางตน
ในภาวะการใชงานตามปกติ ตัวยึดและบานพับประตู ตองใชงานไดคลองตัวและทํางานไดตาม
หนาที่อยางถูกตองตามการออกแบบ และไมสึกหรอเร็วเกินควร
เมื่อปดบานประตูและฝาปดตางๆ ที่ปองกันไมใหอากาศภายนอกรั่วเขาไปภายในแลว ตองไมรั่ว
ของอากาศภายนอกเขาไปภายในได
ประตูและฝาปดตองไมเปดออกดวยตัวเอง
ยางขอบประตูตองทําจากวัสดุที่ทนตอภาวะการใชงาน (โดยเฉพาะตออุณหภูมิใชงาน) ถาตูแชมี
อุปกรณทางกลสําหรับยึดประตู ตองมีตัวหยุด หรือวิธีการอื่นที่ปองกันไมใหยางขอบประตู
เสียรูปได
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4.1.1.5 รอยตอและตะเข็บ
บริเวณที่เปนรอยตอและรอยตะเข็บทั้งหมดภายในปริมาตรสุทธิของตูแช ตองปองกันการสะสม
ของสิ่งปนเปอนที่อาจเกิดขึ้นได
บริเวณที่เปนรอยตอและรอยตะเข็บทั้งหมดภายในปริมาตรสุทธิของตูแช ตองสามารถทําความ
สะอาดไดงายเพื่อขจัดการสะสมของสิ่งปนเปอนที่อาจเกิดขึ้นได
4.1.1.6

แผงกําบังสิ่งสกปรก (sneeze guard)
ตูแชที่ใชแสดงและขายอาหารที่ไมไดหอหุม สวนที่อยูดานหนาของตูแชนั้นตองทําเปนแผงกําบัง
เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงจากการสัมผัส ไอ จาม และอื่น ๆ ที่คลายกันจากผูบริโภคสูอาหาร
ที่ไมไดหอหุมแสดงไวในตูแช
เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงดังกลาวขางตน ผลรวมของมิติในแนวดิ่ง A กับในแนวนอน B
ตามรูปที่ 1 ตองไมนอยกวา 1 500 mm

รูปที่ 1 มิติของแผงกําบังสิง่ สกปรก
(ขอ 4.1.1.6)
4.1.2 วัสดุ
4.1.2.1 ทั่วไป
วัสดุตองคงทนและตองไมเปนสาเหตุใหเกิดเชื้อราหรือทําใหเกิดกลิ่น
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วั สดุ ที่ ต องสัมผั สอยู กั บอาหารต องทนต อ ความชื้น ไมเปน พิษ และไม เกิ ด การปนเป อนใน
ภาวะการใชงานตามปกติ
4.1.2.2

ความทนทานตอการสึกหรอ (ware resistancde)
ผิว ภายนอกและภายในต อ งทนทานต อ การสึ ก หรอและสามารถทํ า ความสะอาดได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะ ผิวตองไมเกิดการราว กะเทาะ แตกรอน ตกเกล็ด ลอกงาย
หรือเสียรูปไดงายในภาวะใชงานตามปกติหรือระหวางการทําความสะอาด

4.1.2.3

ความตานทานการกัดกรอน

ชิ้นสวนโลหะที่ใชในการสรางตูแช ตองมีความตานทานตอการกัดกรอนที่เหมาะสม ณ ตําแหนง
ที่ประกอบในตูแช และการใชงาน
4.1.3 ฉนวนกันความรอน
4.1.3.1 ประสิทธิภาพ
ฉนวนกันความรอนตองมีประสิทธิภาพตานทานการถายเทความรอนและยึดติดอยางถาวร วัสดุที่
ใชทําฉนวนตองไมหดตัวและไมเกิดการสะสมของความชืน้ ภายใตภาวะการทํางานตามปกติ (ดู
ขอ 4.2.4 )
4.1.3.2 การปองกันไอน้ํา
ต องมีวิ ธีก ารที่เหมาะสมเพื่อปองกั น การเสื่อมสภาพของฉนวนกั น ความร อนอัน เนื่ องมาจาก
ความชื้น
4.1.3.3 การติดตั้งวัสดุฉนวนกันความรอน
สําหรับบริเวณบรรจุฉนวนกันความรอนที่ระบายเขาสูดานในตูแช ฉนวนกันความรอนนั้นตองไม
เกิดรอยแตกที่ทําใหอนุภาคของฉนวนกันความรอนเขาไปในสวนที่เก็บอาหารได
สําหรับฉนวนกันความรอนที่มีลกั ษณะเปนเสนใย ตองสอดโพรบลวดขนาดเสนผานศูนยกลาง 1
mm ทะลุผานชองเปดบริเวณติดตั้งฉนวนกันความรอนเขาไปสูภายในตัวฉนวนไมได การสอด
โพรบลวดใหกระทําดวยแรงเล็กนอย
4.1.4 ระบบทําความเย็น
4.1.4.1 การออกแบบและการสราง
การออกแบบและการสรางสวนประกอบตาง ๆ ของระบบทําความเย็นที่รับความดันภายใน ตอง
คํานึงถึงความดันใชงานสูงสุดทั้งในระหวางใชงานหรือไมใชงาน
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สําหรับตูแช ที่มีชุดควบแนนในตัว หรือสวนประกอบอื่นรวมอยูดวย ซึ่งอัดบรรจุสารทําความเย็น
ไว ก อ นการขนสง ต อ งกํ า หนดอุ ณ หภู มิ โ ดยรอบสู ง สุด ระหว า งการขนส ง ไว ใ นเอกสาร
รายละเอียดประกอบตูแช
องคประกอบของสารทําความเย็นทั้งหมด ใหเปนไปตาม EN 378-2
4.1.4.2 การควบแนน
ตองมีวิธีที่เหมาะสมในการปองกันการควบแน นของไอน้ําบนพื้นผิวตาง ๆ ที่เย็นของตูแชและ
สวนประกอบ ซึ่งอาจทําความเสียหายตอระบบทําความเย็นหรือระบบควบคุม
4.1.4.3

การปองกันระบบทําความเย็น
ตูแชที่มีประตูหรือฝาปด ถาประตูหรือฝาปดเปดทิ้งไวขณะที่ตูแชทํางานที่อุณหภูมิโดยรอบ สม
นัยกับชั้นภูมิอากาศที่ใชงานของตูแช ตามตารางที่ 3 ระบบทําความเย็นตองไมเสียหาย
เมื่อประตู หรือฝาปด ถูกเปดทิ้งไวในภาวะทํางานตามปกติ (เชน ระหวางการนําสิ่งของเขา-ออก)
หรือการเปดคางโดยไมตั้งใจ อุปกรณปองกันความเสียหายเนื่องจากภาระของมอเตอรเกินกําลัง
ตองทํางานโดยอัตโนมัติ

4.1.4.4

สารทําความเย็น
เมื่อเลือกสารทําความเย็นสําหรับระบบตองคํานึงถึงอันตรายในแงของความเปนพิษ ความสามารถ
ในการลุกติดไฟ และอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเลือกชนิดของสารทําความเย็นที่เลือกนั้นและ
ตัวกลางในการถายเทความรอนหรือสารทําความเย็นทุติยภูมิ
ดูขอแนะนําในการเลือกจาก EN 378-1

4.1.5 สวนประกอบทางไฟฟา
สวนประกอบทางไฟฟา ตองเปนไปตามขอกําหนดใน IEC 60335-2-89 และ มอก.1375
4.1.6 สวนแสดงอุณหภูมิ
ตูแชตองมีอุปกรณแสดงระดับอุณหภูมิของอากาศในตูแช เพื่อชี้ถึงการทํางานและหนาที่ของอุปกรณ
ทําความเย็นและขอมูลสถานะการทํางาน
หมายเหตุ ปกติ อุณหภูมิอากาศที่วัดไดจะไมเทากับอุณหภูมิของอาหารในตูแช

4.1.6.1 เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
ใหใชเครื่องวัดอุณหภูมิที่เหมาะสมซึ่งสามารถทําหนาที่ไดตามคุณลักษณะที่ตองการ ดังตอไปนี้
- มีสัญลักษณแสดงหนวย (C ) บนตัวเครื่องวัดอุณหภูมิ หรือที่หนาจอ
- พิสัยการวัดตองอยูระหวาง –25 C ถึง +15 C เปนอยางนอย
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- การแบงสเกล หรือความละเอียดของตัวเลขอุณหภูมิ ตองนอยกวา 1 C
- ยอมใหมีคาผิดพลาดสูงสุดไมเกิน 2 K ตลอดชวงการวัด
- คาคงที่ของเวลา t90 ของตัวรับรูตองเทากับ 20 min หรือนอยกวา
หมายเหตุ

เวลา t90 คือเวลาที่บงชี้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยางฉับพลันคิดที่ 90 % ของ 20 C ตัวกลางที่วัด
อุณหภูมิ คือ อากาศที่ไหลดวยความเร็ว 1 m/s

4.1.6.2 ตําแหนงตัวรับรูอณ
ุ หภูมิ
ตัวรั บรู อุณ หภู มิต องอยู ในตํ าแหน งที่เข าถึงไดเพื่อใหต รวจสอบความถูกต องของอุณหภูมิและ
เปลี่ยนเครื่องมือวัดอุณหภูมิในสถานที่ใชงาน
หมายเหตุ 1
หมายเหตุ 2

ใหถื อวา ตัว รับรู อุณ หภูมิของเทอรโ มมิเตอรอ ยูใน “ตํา แหนงที่ เข าถึงได” ถ า ตรวจสอบได
โดยตรง รวมถึงกรณีที่อาจตองถอดแผงออกเพื่อเปลี่ยนตัวรับรูอุณหภูมิ
สําหรับตูแชที่อาศัยการพาความเย็นตามธรรมชาติ ตําแหนงตัวรับรูอุณหภูมิในทอนํา (guide
tube) เปน “ตํ า แหนงที่เ ข าถึ งได” ถา สอดตั วรั บ รูอุ ณหภูมิเ ขา ออกจากท อนํ าได โดยไมใ ช
เครื่องมือชวย

ถาเปนไปได วิธีการติดตั้งตัวรับรูอุณหภูมิ ตองไมทําใหเกิดการดึงความรอนหรือจายความรอน
ใหกับตัวรับรูอุณหภูมิ
ตองปองกันตัวรับรูอุณหภูมิจากการแผรังสีความรอนจากสิ่งแวดลอมภายนอก
ถือวาตําแหนงตัวรับรูอุณหภูมิเปนสวนหนึ่งของการทดสอบอุณหภูมิตูแช ในระหวางการทดสอบ
อุณหภูมิ ตองวัดอุณหภูมิอากาศ ณ ตําแหนงติดตั้งตัวรับรูอุณหภูมิ และบันทึกคาที่ไดในรายงาน
ผลการทดสอบ
หมายเหตุ 3
หมายเหตุ 4

หมายเหตุ 5

สําหรับอุปกรณควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส อาจใชจอแสดงผลอุณหภูมิได
ในการบันทึ กและแสดงอุณหภู มิ อาจใชตัวรับ รูอุณหภูมิ 1 ตั วหรือ 2 ตั ว ซึ่ งอาจเปนตั ว
เดียวกันกับที่ใชควบคุมระบบทําความเย็นก็ได ในกรณีที่มีขอผิดพลาดเกิดขึ้นสัญญาณเตือน
ภัยจะถูกกระตุนใหทํางาน ทางเลือกนี้ไมไดเปนไปตามขอกําหนดของ EN 12830
เป นความรั บ ผิด ชอบของผู สงมอบและผู ใชที่ต องแนใ จว าตํ าแหนงที่ติ ดตั้ งตั ว รับ รูอุ ณหภู มิ
เปนไปตามกฏระเบียบของแตละประเทศในการควบคุมอุณหภูมิของอาหาร
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4.1.6.3 จํานวนเครื่องมือวัดอุณหภูมิ
เครื่องมือวัดอุณหภูมิในตูแช ใหใชดังตอไปนี้
ก. ใหใชเครื่องมือวัดอุณหภูมิ 1 ตัวสําหรับตูแชแตละตู ที่มีวงจรทําความเย็นของตัวเอง
ข. ในกรณีที่ตูแชหลายตู ใชวงจรทําความเย็นรวมกัน และทํางานที่ชั้นอุณหภูมิเดียวกันใหใ ช
เครื่องมือวัดอุณหภูมิอยางนอย 1 ตัวสําหรับตูแชไมเกิน 2 ตูและมีความยาวรวมกันไมเกิน 3.75
m
ค. ในกรณี ที่ตู แ ชหลายตู ใชว งจรทํา ความเย็ น ร ว มกั น แต ทํา งานที่ ชั้น อุณ หภู มิต างกั น ใหใ ช
ขอกําหนดตามขอ ข. แตตองใชเครื่องมือวัดอุณหภูมิแยกสําหรับแตละชั้นอุณหภูมิ
4.2

คุณลักษณะเฉพาะการทํางาน

4.2.1 กลิ่นและรส
การปราศจากกลิ่นและรสไมถือเปนขอบังคับ วิธีทดสอบที่เปนทางเลือกใหไวใน ภาคผนวก ค.
4.2.2 การจําแนกประเภทตามอุณหภูมิ
สมรรถนะของตูแชตองเปนไปตามการจําแนกประเภทที่กําหนดไวในตารางที่ 1 การพิสูจนยืนยัน
สมรรถนะของ ตูแชตองเปนไปตามภาวะและวิธีทดสอบทีร่ ะบุในขอ 5.3.3
หมายเหตุ ภาคผนวก ข. เปรียบเทียบภาวะการทดสอบระหวางหองปฏิบัติการทดสอบและรานจําหนายสินคา
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ตารางที่ 1 ชั้นอุณหภูมิของสิ่งทดสอบ M
(ขอ 4.2.2)

ชั้นอุณหภูมิ

อุณหภูมิสูงสุด qah ของสิ่ง
ทดสอบ M ที่อุนที่สุด ตองต่ํา
กวา หรือเทากับ ก

อุณหภูมิต่ําสุด qb ของสิ่งทดสอบ
M ที่เย็นที่สุด ตองสูงกวา หรือ
เทากับ ก

อุณหภูมิต่ําสุด qal ของสิ่งทดสอบ
M ที่อุนที่สุด ตองต่ํากวา หรือ
เทากับ ก

C
L1

-15

-

-18

L2

-12

-

-18

L3

-12

-

-15

M1

+5

-1

-

M2

+7

-1

-

H1

+10

+1

-

H2

+10

-1

-

S
ก

การจําแนกพิเศษ

ดูรูปที่ 28

4.2.3 การละลายน้ําแข็ง
ตองไมเกิดการสะสมของน้ําแข็ง ฝาน้ําแข็ง หรือเกล็ดหิมะ บนพื้นผิวใด ๆ ภายในตูแช (ยกเวน
พื้นผิวของสิ่งทดสอบ) รวมทั้งไมมีการสะสมของน้ําทิ้งจากการละลายน้ําแข็ง ซึ่งอาจทําให
สมรรถนะของตูแชดอยลง ยกเวนตูแชที่ละลายน้ําแข็งควบคุมดวยมือ ทั้งนีก้ ารละลายน้ําแข็งตอง
ผานการพิสูจนยืนยันที่เปนไปตามภาวะและวิธีทดสอบที่ระบุใน ขอ 5.3.3.3
วิธีละลายน้ําแข็งที่ใช (แบบอัตโนมัติหรือควบคุมดวยมือ) ตองไมสงผลกระทบตออุณหภูมิที่ปรับตั้ง
ไว
ตูแชหรือชิ้นของตูแช ที่ละลายน้ําแข็งควบคุมดวยมือ ผูทําตองใหรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการ
ที่จําเปนทั้งหมด เพื่อใหการละลายน้ําแข็งเปนไปอยางถูกตอง
4.2.4 การควบแนนของไอน้ํา
การควบแนนของไอน้ําตองไมทําใหสมรรถนะของตูแชดอยลง
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การพิสูจน ยืนยั นวัด ปริมาณไอน้ําที่ควบแน นใหเปน ไปตามภาวะและวิธีก ารทดสอบที่ร ะบุใ น ข อ
5.3.4
4.2.5 การสิ้นเปลืองพลังงาน
ผูทําตองเปนผูระบุอัตราการดึงความรอน และการสิ้นเปลืองพลังงาน
การวัดและการคํานวณการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาโดยตรง (DEC) และการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา
ในการทําความเย็ น (REC) ตลอดจนการสิ้นเปลืองพลังงานรวม (TEC) สําหรับกรณีชุดควบแน น
ติดตั้งแยกตางหากจากตูแช ใหเปนไปตามภาวะและวิธีทดสอบที่ระบุใน ขอ 5.3.5 และขอ 5.3.6

5. การทดสอบ
5.1 ทั่วไป
ในการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของตูแช ใหทดสอบและตรวจพินจิ ทั้งหมด กับตูแชตัวเดียวกัน ใน
การทดสอบ และการตรวจพินิจนี้ อาจแยกศึกษาคุณลักษณะเฉพาะเปนเรื่อง ๆ ไป
ตารางที่ 2 แสดงรายการการทดสอบและการตรวจพินิจ ตูแชตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการที่
ระบุในมาตรฐานนี้ โดยใชวิธีทดสอบที่เหมาะสม
ตารางที่ 2 รายการการทดสอบ
(ขอ 5.1)
การทดสอบและการตรวจพินิจ

หัวขอ คุณลักษณะที่ตองการ
ที่ระบุในมาตรฐานนี้

วิธีทดสอบ

การปดสนิทของประตูและฝาปด

4.1

5.2.1

มิติทางกายภาพของแผงกําบังสิ่งสกปรก

4.1.1.6

5.2.2

อุณหภูมิ

4.2.2

5.3.3

การละลายน้ําแข็ง

4.2.3

5.3.3

การควบแนนของไอน้ํา

4.2.4

5.3.4

การสิ้นเปลืองพลังงาน

4.2.5

5.3.5 และ 5.3.6

-

ภาคผนวก ค.

การปราศจากกลิ่นและรส (ไมบังคับ)
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ภ า ย น อ ก ห อ ง
ทดสอบ (ขอ 5.2)
ภายในหองทดสอบ
(ขอ 5.3)

ภ า ย น อ ก ห อ ง
ทดสอบ (ขอ 5.2)

มอก.1235-2556
5.2

การทดสอบภายนอกหองทดสอบ
การทดสอบที่ทําภายนอกหองทดสอบได คือ การตรวจเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะทางโครงสราง มิติทาง
กายภาพ และการปราศจากกลิ่นและรส

5.2.1 การทดสอบการปดสนิทของประตูและฝาปด
ใหทดสอบประสิทธิผลการปดสนิทของประตู หรือฝาปด ดวยวิธีดังตอไปนี้ (ขณะที่ตูแชไมทํางาน)
ใหวางแผนกระดาษ ที่มีขนาดความกวาง 50 mm ความหนา 0.08 mm และความยาวตามความ
เหมาะสมที่ตําแหนงปดใด ๆ หลังจากปดประตูหรือฝาปดตามปกติแลวแผนกระดาษตองไมเลื่อนได
อยางอิสระ
หมายเหตุ 1 ตูแชบางตูอาจจะมีประตูที่มีลิ้นที่วัสดุกันรั่ว เพื่อใหอากาศไหลผานเขาไปไดในระยะเวลาสั้นเพื่อชดเชย
ความดันลดภายในตูแช ประตูหรือฝาปดที่มีลักษณะนี้ไมตองทดสอบการปดสนิทในบริเวณที่มีรู
หมายเหตุ 2 อาจตรวจพินิจหาจุดรั่วที่เกิดไดมากที่สุดของการปดสนิท โดยเปดไฟแสงสวางในตูแช แลวปดประตู
หรือฝาปดของตูแชจากนั้นสังเกตุแสงที่ลอด

5.2.2 มิติเชิงเสน พื้นที่ และปริมาตร
ตองวัดในขณะที่ตูแชไมทํางาน โดยตั้งตูแชไวในที่ ที่มีอุณหภูมิระหวาง 16 ºC ถึง 30 ºC
ตูแชที่มีสวนประกอบภายนอกที่ถอดออกได ใหวัดมิติทั้งหมดทั้งในกรณีที่ติดตั้งหรือไมติดตั้งสวนที่
ถอดออกไดนั้น ถาตูแชมีขาตั้งหรืออุปกรณที่ใชปรับความสูง ความสูงที่ระบุนั้นจะตองเปนความสูง
นอยสุดที่จําเปนสําหรับการติดตั้งตูแช
ในการวัดปริมาตรสุทธิของตูแช ใหลบปริมาตรภายในของตูแชดวยปริมาตรของชิ้นสวนภายในที่
จําเปนตอการทํางานของตูแช รวมทั้งปริมาตรของชั้นวางสินคาแชเย็น
การคํานวณหาพื้นที่แสดงสินคาทั้งหมด (total display; TDA ) ใหเปนไปตามภาคผนวก ก. สวนการ
คํานวณการมองเห็นสินคาโดยวิธีสวนโคง (visibility of foodstuffs; VPA ) ใหเปนไปตามภาคผนวก ข.
5.3

การทดสอบในหองทดสอบ
การทดสอบที่ตองทําภายในหองทดสอบ ไดแกการวัดคุณลักษณะดังตอไปนี้
 อุณหภูมิและการละลายน้ําแข็ง


การควบแนนของไอน้ํา



ความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา



อัตราการดึงความรอน

การวัดคาเหลานี้ ใหดําเนินการพรอมกัน
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5.3.1 ภาวะทั่วไป
ตอไปนี้จะกําหนดภาวะทดสอบทั่วไป ทีใ่ ชรว มกันสําหรับการทดสอบตาง ๆ ที่ระบุในขอ 5.3.3 ถึงขอ
5 . 3 . 6 ภาวะทดสอบเหลานี้เกี่ยวของกับหองทดสอบ การทดสอบและสิ่งทดสอบ M รวมทั้ง
เครื่องมือวัด
5.3.1.1 หองทดสอบ การออกแบบทัว่ ไป ผนัง พื้นและการแผรังสี
หองทดสอบตองเปนหองสี่เหลี่ยมดานขนาน โดยใชผนังตรงขามกัน 1 คู ดานหนึ่งทําหนาที่เปน
ดานลมสงและอีกดานหนึ่งทําหนาที่เปนดานลมกลับ ใหถือวาระยะหางระหวางผนังทั้ง 2 ดาน
นี้ เปนความยาวของหองทดสอบ โดยออกแบบใหผนังดังกลาวสรางกระแสการไหลของอากาศที่
สม่ําเสมอในแนวระดับ
มิติใชงานต่ําสุดของหองทดสอบ (ความยาว ความกวาง ความสูง) ตองขึ้นอยูกับมิติทั้งหมดของตู
แชที่ทดสอบ (ความยาว ความลึก ความสูง) และขึ้นอยูกับตําแหนงของชองเปดของตูแช (ดูขอ
5.3.2.1 )
เพดาน และผนังที่เหลืออีก 2 ดานของหองทดสอบจะตองบุฉนวนกันความรอนและปดผิวดานใน
ดวยแผนโลหะ
ในการสรางหองทดสอบใหมใหใชฉนวนที่มีคาความเปนฉนวนอยางนอยเทียบเทากับโฟมพอลิยรู ี
เทนแข็ง หนา 60 mm (l = 0.03 W/m ฐC )
พื้นต องทําจากคอนกรี ตหรือวัสดุที่เทียบเทาทางความร อน และ/หรื อต องบุฉ นวนใหเพีย งพอ
เพื่อใหแนใจวาสภาวะอากาศภายนอกจะไมสงผลกระทบตออุณหภูมิพื้น
ตองติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซนซ ที่ใหความสวาง 600 lx ฑ 100 lx เมื่อวัดที่ความสูง 1 m จาก
ระดับพื้น และตองเปดไฟแสงสวางตอเนื่องตลอดชวงเวลาการทดสอบ ทั้งนี้ชวงการกระจายของ
สเปกตรัมของไฟสองสวางยานอินฟราเรดไมรวมคายอดที่สูงกวา 500 W/5nm/1 m
ใหทาสีผนัง เพดานและแผงกั้น ของหองทดสอบตูแช ดว ยสีเทาออน (เชน NCS 2706-G90Y
หรือ RAL 7032 ) ซึ่งมีคาสภาพเปลงรังสี (emissivity) ระหวาง 0.9 ถึง 1 ที่ 25 ฐC
5.3.1.2 หองทดสอบ (หองเปลา)
คุณลักษณะทางความรอน และการไหลของอากาศ
ต อ งดํ า เนิ น การทดสอบสมรรถนะของห อ งทดสอบ อย า งน อ ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ตามเงื่ อ นไข
ดังตอไปนี้
 หองทดสอบเปลาที่มีการเปดไฟแสงสวาง
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 มีสภาพอากาศภายในหองทดสอบเทากับชั้นภูมิอากาศ 3 (ดูตารางที่ 3)
 วัดความเร็ว อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธของอากาศ ที่จุดตาง ๆ กัน บนระนาบแนวตั้งสอง
ระนาบที่ขนานกันและหางจากผนังดานลมสงและลมกลับ 600 mm
 ในระหวางการทดสอบนี้ ใหวางตําแหนงจุดวัดภูมิอากาศที่บริเวณกึ่งกลางหองทดสอบ
ตําแหนงจุดวัดเหลานี้ ตองประกอบเปนตาราง (grid) 2 มิติ โดยมีระยะหางระหวางจุดสูงสุด
เทากับ 500 mm ทั้งแนวระดับและแนวตั้ง เสนรอบรูปของจุดวัดเหลานี้จะตองอยูหางจากผนัง
อีกสองดานที่เหลือ พื้น และเพดานไมเกิน 500 mm
หากมีสิ่งกีดขวาง (obstacles) หรือสิ่งผิดปกติ (irregularities) ที่มีพื้นผิวมากกวา 1 m2 ยื่นจาก
ผนังดานขางเขาไปในหองและขวางการไหลของอากาศที่ไหลจากผนังดานลมสง ตองพิจารณา
สรางตาราง 3 มิติเพื่อวัดคาตาง ๆ
หาความเร็วเฉลี่ยของอากาศในแนวนอนในชวงเวลา 1 min โดยระยะหางของการวัดในแตละ
จุดสูงสุดไมเกิน 5 s และคาเฉลี่ยดังกลาวต องอยูระหวาง 0.1 m/s ถึง 0.2 m/s อุณหภูมิของ
อากาศที่วัดในแตละจุดตามที่กําหนดไวขางตน ตองไมแตกตางจากอุณหภูมิตามชั้นภูมิอากาศ
ของหองทดสอบเกินกวา 2 ฐC
หองทดสอบตองสามารถรักษาความชื้น ณ จุดที่วัดแตละจุดใหอยูภายใน ฑ 3 % ของความชื้น
สัมพัทธ ที่กําหนดตามชั้นภูมิอากาศของหองทดสอบ
ใหวัดอุณหภูมิผิวของ ผนัง เพดาน และพื้น ณ จุดวัดที่ใกลเคียงกับจุดที่อยูบนเสนรอบรูปของ
ตาราง ที่กําหนดขางตน อุณหภูมิผิวเหลานี้ตองมีความคลาดเคลื่อน จากอุณหภูมิอากาศที่วัด ณ
จุดที่ใกลกับตารางมากที่สุด ไมเกิน ฑ 2 ฐC
5.3.1.3
5.3.1.3.1

นิยามภูมิอากาศหองทดสอบ
ชั้นภูมิอากาศในหองทดสอบ
การทดสอบตองทําที่ชั้นภูมิอากาศ ตามตารางที่ 3
ในระหวางการทดสอบ อุณหภูมิในหองทดสอบตองคลาดเคลื่อนไมเกิน ฑ 1 ฐC และ
ความชื้น สัมพัทธตองคลาดเคลื่อนไมเกิ น ฑ 5 % ณ จุ ดที่วั ดภูมิอากาศที่กําหนด (ดูข อ
5.3.1.3.2) ทั้ งนี้ สํ าหรั บหองทดสอบชั้ น ภู มิ อากาศ 3 ใหใ ชเ กณฑ ค วามคลาดเคลื่อ นของ
ความชื้นสัมพัทธเปน
ฑ3%
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ตารางที่ 3 ชั้นภูมอิ ากาศ (เรียงตามมวลไอน้ําในอากาศแหง)
(ขอ 5.3.1.3.1)
ชั้นภูมิอากาศของหอง
ทดสอบ

อุณหภูมิกระเปาะแหง

ความชื้นสัมพัทธ

จุดน้ําคาง

มวลไอน้ําในอากาศแหง

(ฐC)

(%)

(ฐC)

(g/kg)

0

20

50

9.3

7.3

1

16

80

12.6

9.1

8

23.9

55

14.3

10.2

2

22

65

15.2

10.8

3

25

60

16.7

12.0

4

30

55

20.0

14.8

6

27

70

21.1

15.8

5

40

40

23.9

18.8

7

35

75

30.0

27.3

หมายเหตุ

มวลไอน้ําในอากาศแหงเปนตัวแปรหลักตัวหนึ่งที่มีผลตอสมรรถนะและการสิ้นเปลืองพลังงานของตูแช
ดั งนั้ น ลํ า ดั บ ของชั้น ภู มิอ ากาศในตาราง จึ งขึ้ น กั บ มวลไอน้ํ า ในอากาศแห ง ในการเปรี ย บเที ย บสภาวะใน
หองปฏิบัติการทดสอบ และรานจําหนายสินคา ใหดูภาคผนวก ข.

5.3.1.3.2 จุดวัดภูมิอากาศ
จุดวัดอุณหภูมิโดยรอบและความชื้นสัมพัทธของอากาศนอกตูแช ตองอยูบริเวณกึ่งกลางความ
ยาวของตูแช และเปนไปตามรูปที่ 2 ถึงรูปที่ 5
ในกรณีของตูแชแบบตั้งกลางหอง (island cabinet) ชนิดทั่วไปและชนิดเปาลมตรงกลาง ใหวัด
อุณหภูมิทั้งสองฝงของตูแช (ดูรูปที่ 3 ก) ข) และ ค) )
สําหรับตูแชแบบปลั๊ก-อิน ใหใชแผนเบี่ยงเบนอากาศหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อปองกัน
ไมใหอากาศระบายความรอนของคอนเดนเซอรกระทบตออุณหภูมิ ณ จุดวัด (ดูขอ 5.3.2.1 รูป
ที่ 10 )
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มอก.1235-2556

หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 2 ตัวอยางตําแหนงวัดอุณหภูมแิ ละความชื้นสัมพัทธของอากาศ
สําหรับตูแชตดิ ผนังแบบเปดดานบน 2 แบบ และแบบเคานเตอรบริการ 1 แบบ
(ขอ 5.3.1.3.2)
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ก) ตูแชแบบตั้งกลางหองแบบเปดแนวนอน

ข) ตูแชแบบตั้งกลางหองแบบเปดแนวนอน

ค) ตูแชแบบตั้งกลางหองชนิดเปาลมตรงกลาง
หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 3 ตัวอยางตําแหนงวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศ สําหรับตูแชแบบตั้งกลางหองแบบเปดแนวนอน ก)
และ ข) ตูแชแบบตั้งกลางหองชนิดเปาลมตรงกลาง ค) ตูแชแบบตั้งกลางหองแบบกึ่งตั้ง ง)

(ขอ 5.3.1.3.2)
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ง) ตูแชแบบตั้งกลางหองแบบกึ่งตั้ง
หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 3 ตัวอยางตําแหนงวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศ สําหรับตูแชแบบตั้งกลางหองแบบเปดแนวนอน ก)
และ ข) ตูแชแบบตั้งกลางหองชนิดเปาลมตรงกลาง ค) ตูแชแบบตั้งกลางหองแบบกึ่งตั้ง ง) (ตอ)

(ขอ 5.3.1.3.2)
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หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 4 ตัวอยางตําแหนงวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธของอากาศ สําหรับตูแชแบบตั้งหลายชั้น
(ขอ 5.3.1.3.2)
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หนวยเปน
มิลลิเมตร
รูปที่ 5 ตัวอยางตําแหนงวัดอุณหภูมแิ ละความชื้นสัมพัทธของตูแ ชแบบตัง้ มีประตูกระจก
(ขอ 5.3.1.3.2)
5.3.1.4

สิ่งทดสอบและอายุใชงาน
ในการทดสอบ ใหใชสิ่งทดสอบ รูปแทงสี่เหลี่ยมดานขนานที่มีขนาดและมวลรวมทั้งสิ่งหอหุม
ตาม ตารางที่ 4
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดของสิ่งทดสอบใหมตองเปนดังนี้
 2 mm สําหรับมิติเชิงเสนในชวง 25 mm ถึง 50 mm
 4 mm สําหรับมิติเชิงเสนในชวง 100 mm ถึง 200 mm และ
 2 % สําหรับมวล
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มอก.1235-2556
ตารางที่ 4 มิติและมวลของสิ่งทดสอบ
(ขอ 5.3.1.4)
มิติ (mm)
50  100  100

มวล (g)
500

50  100  200

1 000
อาจใชสิ่งทดสอบตอไปนี้เติมใหเต็มตูแช
500

25  100  200

เนื่องจากความถี่ของการใชงานและน้ําหนักทีก่ ดทับ สิ่งทดสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงขนาด
และน้ําหนัก ดังนั้นตองตรวจสอบสิ่งทดสอบปละ 1 ครั้ง ถาพบวามีความคลาดเคลื่อนเกิน
เกณฑความคลาดเคลื่อนขอใดขอหนึ่งตามขางลางนี้ ใหเปลี่ยนสิ่งทดสอบใหม
ก) สูญเสียมวลเกิน 5%
ข) ตองไมมีรูที่มองเห็นไดดวยตาเปลาที่เปลือกหุม
ค) มีการเปลี่ยนแปลงมิติเชิงเสน
1)  4 mm สําหรับมิติ 25 mm และ 50 mm
2)  8 mm สําหรับมิติ 100 mm และ 200 mm
สิ่งทดสอบแตละชิ้นประกอบดวยสารบรรจุและเปลือกหุม
สารบรรจุตอ 1 000 g ประกอบดวย
ออกซีเอทิลเมทิลเซลลูโลส (oxyethylmethylcellulose)

230 g

น้ํา

764.2 g

โซเดียมคลอไรด

5g

พาราคลอโรเมทาเครซอล (para-chlorometa-cresol)

0.8 g

จุดเยือกแข็งของวัสดุนี้ คือ –1 °C [คุณลักษณะทางความรอนของสารบรรจุนี้เทียบเทากับเนื้อติด
มัน (lean beef)] คาเอนทัลปเทากับ 285 kJ/kg ที่อุณหภูมิ ( -1  0.5 ) C ( ดูรูปที่ 7 ตารางที่
5 และตารางที่ 6 )
ในระหวางการเตรียมสารบรรจุ ใหเติมน้ํา 4 % เพื่อชดเชยการระเหย
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ลักษณะเปลือกหุม
เปลือกหุมทําดวยแผนพลาสติก หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมซึ่งไมมีการดูดหรือคายความชื้นกับ
อากาศโดยรอบ คาเปลงรังสีของผิวมีคาเทากับ 0.9  0.05 ที่อุณหภูมิ 25 C
ตองใชแผน บางอัด ซอน (laminated sheet) ทําด ว ยพอลิเอทิลีน ความดั น สูง (high pressure
polyethylene) ชนิด ผนึกงาย หนา 120 µm ผนึกติดกั บแผนนอกซึ่งทําจากพอลิเทเรฟทาเลต
(polyterephthalate) หนาประมาณ 12.5 µm หลังจากเติมสารบรรจุแลวใหผนึกเปลือกหุมให
สนิท
สวนประกอบของสารบรรจุที่มีลักษณะดังกลาวขางตน ตองไดการรับรองโดยผูจําหนายหรือ
หองปฏิบัติการอิสระ
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หนวยเปนมิลลิเมตร
แกน X อุณหภูมิ

เปน C

แกน Y เอนทัลปจําเพาะ เปน kJ/kg
รูปที่ 6 ลักษณะเฉพาะทางความรอนของสิง่ ทดสอบ
(ขอ 5.3.1.4)
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มอก.1235-2556
ตารางที่ 5 อุณหภูมิและเอนทัลปจําเพาะของสิง่ ทดสอบ
(ขอ 5.3.1.4)
อุณหภูมิ
C
-40
-30
-25
-20
-18
-16
-14
-12
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
+10
+20

เอนทัลปจําเพาะ
kJ/kg
0
19
28
39
43
49
55
63
73
79
85
93
102
114
129
152
194
285
297
334
371

ตารางที่ 6 อุณหภูมิและเอนทัลปจําเพาะที่เพิ่มขึน้ ของสิ่งทดสอบ
(ขอ 5.3.1.4)
ชวงอุณหภูมิ
C
-30 ถึง -20
+10 ถึง +20
-30 ถึง +20
5.3.1.5

เอนทัลปจําเพาะที่เพิ่มขึ้น
kJ/kg
20  2
37  4
352  7

สิ่งทดสอบ M และอายุใชงาน
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ใหวัดอุณหภูมิสิ่งทดสอบขนาด 500 g (50 mm x 100 mm x 100 mm) ตามระบุในขอ 5.3.1.4
บางชิ้น โดยสอดตัวรับรูอุณหภูมิเขาไปที่จุดศนยกลางของสิ่งทดสอบและใหสัมผัสสารบรรจุ
โดยตรง ทั้งนี้จะตองระวังไมใหเกิดการนําความรอนและหลีกเลี่ยงไมใหอากาศรั่วผานรูที่สอด
ตัว รับรูอุณหภูมิที่เปลือกหุม ซึ่งอาจทําใหเกิ ด ออกซิเดชัน และสูญเสียน้ํ าหนัก ของสารบรรจุ
เรียกสิ่งทดสอบเหลานี้วาสิ่งทดสอบ M (ดูรูปที่ 7)
เนื่องจากความถี่ของการใชงานและน้ําหนักที่กดทับ สิ่งทดสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงขนาด
และน้ําหนัก ดังนั้นตองตรวจสอบสิ่งทดสอบปละ 1 ครั้งวามีความคลาดเคลื่อนตามเกณฑความ
คลาดเคลื่อนของอายุใชงานที่ยอมรับไดตามขอ 5.3.1.4 หรือไม ตองบันทึกผลตรวจสอบสิ่ง
ทดสอบ M แตละรุน (lot) ถาพบวาสิ่งทดสอบ M ชิ้นใดมีความคลาดเคลื่อนเกินเกณฑความ
คลาดเคลื่อนขอใดขอหนึ่ง ใหเปลี่ยนสิ่งทดสอบ M ชิ้นนั้นใหม

หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 7 สิ่งทดสอบ M
(ขอ 5.3.1.5)
5.3.1.6 สิ่งทดสอบทางเลือกสําหรับจัดวางในตูแช
อาจจัดวางสิ่งทดสอบทางเลือกมีความหนาแนน 480 kg/m3 ± 80 kg/m3 และมีมิติตามตารางที่ 4
ในตูแชก็ได ยกเวนแถวและสดมภ ตามแนวตัดขวางที่มีการจัดวางสิ่งทดสอบ M ไว
สิ่งทดสอบนี้อาจจะเปนกลองที่ทําจากพลาสติก ที่มีความหนาแนนใด ๆ และความหนาระบุเทากับ
1 mm โดยตองไมทําจากเซลลูลาร (cellular) หรือโฟม ตัวกลองตองไมมีสวนยื่นภายนอกใดๆ ที่
เปนอุปสรรคตอการแนบชิดของสิ่งทดสอบ ที่วางซอนกันในแนวดิ่ง ผิวดานตรงขามของกลอง
จะตองขนานกันใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ถาเอียงก็ใหเอียงนอยที่สุดเทาที่จะทําได ตะเข็บหรือ
รอยตอตองไมยื่นออกมาจนทําใหเกิดชองวางระหวางสิ่งทดสอบที่วางชิดกันอยางมีนัยสําคัญ
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สีของสิ่งทดสอบมีความสําคัญเชนเดียวกัน หากใชสีเขมมากเกินไปจะไดรับผลกระทบจากการแผ
รังสีความรอนจากบรรยากาศ อยางไรก็ตาม สีออนหรือสีสดใสอื่นๆ เชน ชมพูออน สีฟาจาง หรือ
สีเขียวจาง ไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญในสภาพแวดลอมปกติ
สิ่งที่บรรจุภายในสิ่งทดสอบจะตองเปนวัสดุรูพรุนชุมน้ํา เชน ฟองน้ําธรรมชาติ ฟองน้ําพลาสติก
หรือฟองน้ําที่ทําจากใยเซลลูโลส
ตารางที่ 7 อุณหภูมแิ ละเอนทัลปจําเพาะของสิง่ บรรจุ
(ขอ 5.3.1.6)
อุณหภูมิ (C)

เอนทัลปจําเพาะ (kJ/kg)

-5
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5

0
3
4
7
10
45
172
183
194
206
218

ตารางที่ 8 อุณหภูมิและเอนทัลปจําเพาะที่เพิ่มขึน้ ของสิ่งบรรจุ
(ขอ 5.3.1.6)
ชวงอุณหภูมิ (C)

เอนทัลปจําเพาะที่เพิ่มขึ้น (kJ/kg)

-5 ถึง -1

10

-1 ถึง +1

162

+1 ถึง +5

46

-5 ถึง +5

218
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แกน X อุณหภูมิ

เปน C

แกน Y เอนทัลปจําเพาะ เปน kJ/kg
รูปที่ 8 ลักษณะเฉพาะทางความรอนของสิง่ บรรจุ
(ขอ 5.3.1.6)
5.3.1.7 เครื่องมือ เครื่องวัด และความแมนในการวัด (measuring accuracy)
ในการวัดทุกครั้งตองใชเครื่องมือที่ผานการสอบเทียบเทานั้น
- การวัดอุณหภูมิตองมีความแมน + 0.5 C ใหวัดอุณหภูมิชั้นภูมิอากาศโดยสอดตัวรับรูอุณหภูมิ
ไว ที่จุ ด ศูน ย ก ลางของทรงกระบอกตั น ที่ทําจากทองแดงเคลือบด ว ยดี บุก หรื อโลหะผสม
ทองแดง-สัง กะสี ที่เ คลือ บด ว ยดี บุก ที่มีม วล 25 g และมีพื้น ที่ผิว ภายนอกต่ํ าสุด (เสน ผา น
ศูนยกลางเทากับความสูงเทากับ 12.5 mm โดยประมาณ)
สําหรับการทดสอบตูแชที่ตอเชื่อมกับระบบทําความเย็นแบบออม การวัดอุณหภูมิของสารทํา
ความเย็นทุติยภูมิตองมีความแมน  0.1 C (ดูขอ 5.3.6.2.2 )
- การวัดฟลักซการสองสวางตอตารางเมตรตองมีความแมน  10 %
- การวัดความดันตองมีความแมน  1 %
- การวัดความชื้นสัมพัทธตองมีความแมน  3 %
- การวัดความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาตองมีความแมน  2 % (ดูขอ 5.3.5 )
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- ตองทําการวัดอุณหภูมิทุกจุดทุก 60 sโดยชวงเวลาการวัดดังกลาวตองมีความแมน  1 % หรือ
ดีกวา
ตองวัดอัตราการไหลเชิงมวลของสารทําความเย็น อุณหภูมิเขา / อุณหภูมิออก และความดัน
เขา / ความดันออก ทุก 20 s (ดูขอ 5.3.6.2 )
- การวัดความเร็วอากาศตองใชเครื่องมือชนิดเดียวกับที่ใชในหองปฏิบัติการ โดยมีความแมน
10 % และมีความไวในการวัดต่ําสุด 0.03 m/s เมื่อทําการวัดในชวงความเร็ว 0 m/s ถึง 1.5 m/s
ในการไหลในแนวนอน ณ อุณหภูมิของชั้นภูมิอากาศที่เลือกไว
- การวัดอัตราการไหลเชิงมวลตองมีความแมน  1 % ( ดูขอ 5.3.6 )
5.3.2 การเตรียมการทดสอบตูแช และขั้นตอนการทดสอบทั่วไป
5.3.2.1 การเลือกตูแช การติดตั้ง และ การวางตําแหนงภายในหองทดสอบ
ให เลื อกตู แ ชแ สดงสิน ค า แต ละตู ที่ นํ า มาทดสอบ (ยกเว น ตู ต น แบบ) จากคลัง สิน ค า หรื อจาก
สายการผลิต และถือวาเปนตัวแทนของการผลิตและการปรับแตงตูแชนั้น ๆ
ใหประกอบ จัดเตรียม และจัดวาง ตูแชรวมทั้งอุปกรณประกอบตางๆ ที่จําเปนสําหรับการทํางาน
ตามปกติในรูปแบบที่ใกลเคียงกับการใชงานในทางปฏิบัติใหมากที่สุด และตามคําแนะนําของผูทํา
อุปกรณอื่น ๆ ที่ติดตั้งถาวร และจําเปนตองใชสําหรับการทํางานตามปกติตองจัดวางในตําแหนงที่
ถูกตอง
ใหจัดวางตูแชดังนี้ (ดูรูปที่ 9 )
-

X ณ 1.5 m และ B ณ 0.5 m สําหรับตูแชแบบตั้งมีประตูกระจกที่มีความยาวนอยกวา 1.6 m
และตูแชแบบนอนประเภทปด

- X = 2 m และ B ณ 1 m สําหรับตูแชแบบอื่น ๆ
- Y ณ 1.5 m สําหรับตูแชแบบตั้งประเภทเปด และตูแชแบบผสมที่เปดดานบน (open top) ที่นิยาม
ประเภทกลุม เปน VC1, VC2, VC3, VF1, VF2, YC1, YC2, YF1, YF2, YM5, YM6 (ตาม
ISO 23953-1 : 2005 ภาคผนวก ก.)
- Y ณ 0.8 m สําหรับตูแชแบบนอน และแบบตั้ง ประเภทฝากระจก และตูแชแบบผสมประเภทฝา
กระจกเปดดานบน ตูแชที่นิยามประเภทกลุมเปน HC1, HC2, HC3, HC4, HC5, HC6, HF1,
HF3, HF4, HF5, HF6, VC4, VF4, YC3, YC4, YF3, YF4, YM7, YM8 (ตาม ISO 239531 : 2005 ภาคผนวก ก.)
- A ณ 0.8 m
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เมื่อ A ณ 1.5 m ควรใช A = Y
- C ณ ความสูงของตู + 0.5 m (สําหรับตูแชแบบตั้ง)
เมื่อตองการตรวจวัดการทํางานของตูแชแบบติดผนังที่มีชุดควบแนนในตัว ตามขอ 5.3.2 หรือ
การควบแนนของไอน้ําตามขอ 5.3.4 ตองติดตั้งแผนแนวตั้งติดกับดานหลังของตูแช หรือหาง
จากดานหลังของตูแชเปนระยะ dp ตามที่กําหนดโดยผูทํา (ดูรูปที่ 9 และขอ 7.3 ข) )
ตู แชแบบตั้ งและแบบกึ่ ง ตั้ งทั้งหมด ถ าทิศการไหลของอากาศระบายความร อนที่ อุน ไหล
ตัดขวางกับทิศการไหลของอากาศจากหองทดสอบโดยไหลจากหนาตูแชไปหลังตูแช ตําแหนง
การติ ด ตั้ งตั ว เบี่ ย งเบนอากาศต องเปน ไปตามรู ปที่ 10 เพื่อสร างชอ งระบายอากาศระหว า ง
ดานหลังของตูแชกับแผนแนวตั้งชองระบายอากาศนี้ตองปดที่บริเวณดานหนา ที่หันไปหาทิศ
ทางการไหลของอากาศที่ออกมาจากหองทดสอบและเปดในดานตรงกันขาม สวนดานบนของ
ชองระบายอากาศตองปดที่ระดับความสูงเดียวกับตูแช
ระยะ dp ซึ่งเปนระยะระหวางดานหลังตูแชและแผนแนวตั้งตองเปนไปตามที่กําหนดโดยผูทํา
(ขอ 7.3 ข)
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หนวยเปนมิลลิเมตร
สัญลักษณ
dp
1
2
3
a

ระยะหางระหวางดานหลังตูแชกับแผนแนวตั้งที่ผูทํากําหนด
ผนังหองทดสอบทางดานลมสง
ผนังหองทดสอบทางดานลมกลับ
แผนแนวตั้งสําหรับตูแชแบบติดตั้งชิดผนัง มีความยาวและความสูงเทากับตูแช
ทิศทางลมที่ขนานกับระนาบของชองเปด (ตามแนวยาว)
รูปที่ 9 ตําแหนงติดตัง้ ตูแชภายในหองทดสอบ
(ขอ 5.3.2.1)
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สัญลักษณ
dp
H
L
a

ระยะหางระหวางดานหลังตูแชกับแผนแนวตั้งที่ผูทํากําหนด
ความสูงของชองระบายอากาศดานหลังเทากับความสูงของตูแช
ความยาวของชองระบายอากาศดานหลังเทากับความยาวของตูแช
ทิศทางลมที่ขนานกับระนาบของชองเปด (ตามแนวยาว)
รูปที่ 10 ขนาดและตําแหนงของชองระบายอากาศดานหลัง
(ขอ 5.3.2.1)

ตูแชแบบนอนปลั๊ก-อิน ไมตองกําหนดระยะหางระหวางดานหลังตูแชกับแผนแนวตั้ง
หมายเหตุ

โดยทั่วไป กําลังไฟฟาที่ใชของตูแชแบบนอนสวนใหญนอยกวาตูแชแบบตั้ง

อากาศระบายความรอน ระบายออกไดโดยอากาศที่ไหลในหองทดสอบ
การไหลของอากาศในหองทดสอบตองมีทิศขนานไปตามแกนแนวยาว ตามขอ 5.3.2.2
ทิศทางการไหลของอากาศระบายความรอนที่อุนจะตองมีทิศเดียวกับการไหลในหองทดสอบ และ
ไมอยูในทิศทางตรงกันขาม
ในกรณีที่ทําไมได เนื่องจากการออกแบบของตูแช ทิศการไหลของอากาศระบายความรอนควร
ตัดขวางทิศการไหลของอากาศในหองทดสอบ (ดูรูปที่ 11)
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สัญลักษณ

1
a
b

สิ่งทดสอบ M
ทิศทางของอากาศที่ขนานกับระนาบของชองเปด (ตามแนวยาว)
ทิศทางการไหลของอากาศที่ชุดควบแนน

รูปที่ 11 แสดงทิศทางการไหลอากาศระบายความรอนกับอากาศที่ไหลในหองทดสอบ กรณีไหลขนานหรือ
ตัดขวางแตไมอยูในทิศทางตรงขามกับทิศทางการไหลของอากาศในหองทดสอบ
(ขอ 5.3.2.1)
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5.3.2.2 การเคลื่อนที่ของอากาศ
อากาศภายในหองทดสอบตองเคลื่อนที่ (ใหไกลที่สุดเทาที่จะเปนไปได) ในทิศทางที่ขนานไปกับ
ระนาบของชองเปดและตามแนวยาวของตูแช ความยาวตูคือมิติตามแนวนอนที่ยาวที่สุดของชอง
เปดตูแช เมื่อปดสวิตชตูแช ความเร็วลมที่ตําแหนงตางๆ 3 ตําแหนง ตามเสน A-A ที่แสดงใน
รูปที่ 12 ตองเทากับ 0.2 . m/s
ตูแชแบบปด ที่มีฝาปดหรือประตูเปนแบบหมุนไปตามแกนแนวยาวของตูแช ทิศทางการไหลของ
อากาศตองขนานกับระนาบของชองเปดของตูแช และอากาศเขาตูแชไดตอเมื่อประตูหรือฝาเลื่อน
ของตูแชเปด
ประตู หรือฝาปด สวนใหญ ตองเปดเพื่อใหอากาศเขามาในตู แช ถาประตู หรือฝาปด มีบานพับที่
ตางกันระหวางซายกับขวา ประตูและฝาปดตองเปดในทิศทางเดียวกัน
ตองตรวจสอบการเคลื่อนที่ของอากาศในหองทดสอบ ระหวางการทดสอบ เพื่อใหแนใจวาหอง
ทดสอบทํางานอยางถูกตอง วิธีการตรวจสอบอยางละเอียดขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาหนาทดสอบ
ที่ไดรับมอบหมาย
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หนวยเปนมิลลิเมตร
สัญลักษณ
A-A

คือ แนวที่ใชวัดความเร็วลม

X-X

คือ เสนอางอิงที่ลากผานขอบบนและขอบลางของตูแช

1

คือ ตําแหนงที่เปนไปไดที่ติดตั้งชุดควบแนน

a

ทิศทางลมที่ขนานกับระนาบของชองเปด (ตามแนวยาว)
รูปที่ 12 การเคลือ่ นทีข่ องอากาศ
(ขอ 5.3.2.2)
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5.3.2.3 การจัดวางสิ่งทดสอบในตูแช
5.3.2.3.1

ทั่วไป
ตองจั ดวางสิ่งทดสอบ และสิ่งทดสอบ M (ตามขอ 5.3.1.4 และขอ 5.3.1.5 ) ในตูแชจนถึง
ขีด จํ ากั ด ตามที่แสดงในรูปที่ 13 ถึงรู ปที่ 26 ก อนการจั ด วางตองปรั บอุณหภู มิสิ่งทดสอบ
เหลานี้ใหมีอุณหภูมิเทากับอุณหภูมิที่ใชในระหวางการทดสอบ
ตูแชรุนที่มีการปดเครื่องในตอนกลางคืน ใหปรับอุณหภูมิสิ่งทดสอบใหเทากับขีดจํากัดลาง
ของชั้นอุณหภูมิของสิ่งทดสอบ M โดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อน ( C) กอนที่จะจัดวางสิ่ง
ทดสอบในตูแชในชวงเริ่มเดินเครื่อง (ดูขอ 5.3.2.4 )
ใหใชสิ่งทดสอบขนาด 1 000 g และ 500 g จัดวางลงในตูแชใหเต็ม ถามีชองวางเหลืออยู ให
จัดวางดวยสิ่งทดสอบที่มีมิติดังนี้
- 25 mm x 100 mm x 200 mm
ตองจัดวางสิ่งทดสอบใหไดระดับเสมอกัน
การจัดวางสิ่งทดสอบในแตละชั้นแชเย็น ใหนําดานยาว 200 mm มาเรียงตอกันเปนแถว ลึก
เขาไปในชั้นตามทิศทางไหลของอากาศในตูแช
ใหเวนระยะระหวางแถวสิ่งทดสอบและระหวางแถวสิ่งทดสอบกับผนังดานในของตูแช 25
mm  5 mm
เพื่อใหไดระยะหาง 25 mm ตามขางตน อนุญาตใหใชแผงกั้นหนาประมาณ 25 mm วางคั่น
ระหวางแถวสิ่งทดสอบ โดยแผงกั้นดังกลาวตองไมกระทบตอทิศทางไหลของอากาศปกติ
และมีคาการนําความรอนต่ําสุด
หลังจากจัดวางสิ่งทดสอบตามลักษณะดังกลาวขางตนถาหากมีที่วางเหลืออยูในแนวยาว ใหจัด
วางสิ่งทดสอบ 1 แถวหรือ 2 แถว กวาง 100 mm ถึง 300 mm เพื่อเติมเต็มชองวางนั้น
ถาหากมีที่วางเหลือทางด านลึกน อยกว า 25 mm ใหใชแผนคั่ นแนวตั้ งที่ทําจากไมวางไว
ตลอดแนวประมาณกึ่งกลางระหวางสิ่งทดสอบ M 2ชิ้น
ตูแชแบบเข็นสินคาเขา หรือตูแชแบบหลายชั้น ที่มีความสูงของการจัดวางเกิน 500 mm (ตาม
รูปที่ 25) อาจใชแผนไมแทนสิ่งทดสอบ โดยแผนไมแตละชั้นมีความหนาตามความเหมาะสม
ตัวอยาง แผนไมอัด (beech plywood) ขนาด 200 mm x 50 mm ตามความลึกของการจัดวาง
เคลือบวารนิชชนิดใชทาภายนอกอาคารซึ่งมีคุณสมบัติกันน้ําที่ดี
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อาจใชตะแกรงโลหะรองรับสิ่งทดสอบที่จัดวางเหนือสิ่งทดสอบ M เพื่อปองกันมิใหกดทับสิ่ง
ทดสอบ-M มากเกินไป
ถามิไดตกลงไวในคูมือหรือคําแนะนําการใชงานของผูทํา หรือระบุไวภายในตูแช ตองวางสิ่ง
ทดสอบและสิ่งทดสอบไม บนไมรองรับสินคา (พาเลท) ตามมาตรฐานยุโรป (1 200 mm x
800 mm x 144 mm) หรือในกรณีที่หาไมไดก็ใหใชถาดคลายคลึงกันที่มีขนาดความสูงเทากัน
ผิวของไมรองรับสินคา (พาเลท) ควรปดดวยแผนพลาสติกหรือแผนกระดาษลูกฟูกผิวเรียบ
เพื่อใหสิ่งทดสอบจัดวางไดอยางถูกตอง
ตูแชที่ออกแบบมาเพื่อใหใชรถเข็นเก็บของเปนพิเศษ ใหใชรถเข็นเหลานี้ในการทดสอบดวย
ในกรณีนี้ สิ่งทดสอบ M ตองจัดวางตามที่ระบุไวในรูปที่ 25 แตตองอยูในรถเข็น
หมายเหตุ การจัด วางอาหารที่ไวต อการเปลี่ย นสภาพตองวางอยูชั้น บนสุด ของตู แชแบบนี้
เทานั้น
5.3.2.3.2 ความสูงของการจัดวาง
ความสูงของการจัดวางบนชั้นแชเย็น ตองเปนไปดังนี้
ก) ตูแชแบบนอน ความสูงของการจัดวางตองเทากับขีดจํากัดความสูง (load limit) โดยมี
เกณฑความคลาดเคลื่อน 0 mm (ตามรูปที่ 13 และรูปที่ 15 ถึงรูปที่ 20 )
 25

ข) ตูแชตั้งแบบเปดโลงที่มีชั้นแชเย็นอยางนอย 2 ชั้นวางซอนกัน ความสูงของการจัดวาง
ตองเทากับความสูงระหวางชั้นแชเย็น ลบด วย 25 mm โดยมีเกณฑค วามคลาดเคลื่อน
0
mm (ตามรูปที่ 21 ถึงรูปที่ 23 และรูปที่ 25 )
15

ค) ตูแชแบบเปดโลงทุกชนิดที่ใชแชอาหารที่ไวตอการเปลี่ยนสภาพและไมเหมาะกับการวาง
ซอนทับ ความสูงของการจัดวางตองเทากับ 100 mm (ตัวอยาง ดูรูปที่ 14 และรูปที่ 24 )
หมายเหตุ สําหรับขอความที่วา “อาหารที่ไวตอการเปลี่ยนสภาพที่ไมเหมาะสมกับการวาง
ซอนทับ” หมายถึง อาหารที่ไวตอการเปลี่ยนสภาพที่จั ดแสดงไวบนชั้นวางเอียง ซึ่งไม
สามารถที่จะจัดวางอาหารซอนกันใหสูงเกินกวา 100 mm การจัดวางแบบนี้ใชกับชั้นวาง
แนวนอนไดเชนเดียวกัน ผูทําตองระบุขีดจํากัดของรูปแบบของการจัดวางในเอกสารทาง
เทคนิคและระบุรูปแบบของการจัดวางที่ใชสําหรับการทดสอบตูแช
ง) ตูแชตั้งแบบปด ความสูงของการจัดวางตองเทากับครึ่งหนึ่งของระยะสูงสุดระหวางชั้น
แชเย็นโดยมีเกณฑความคลาดเคลื่อน
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5.3.2.3.3 ตําแหนงการวางสิ่งทดสอบ M
ตองจัดวางสิ่งทดสอบ M ตามตําแหนงที่ระบุไวในแบบของตูแช (ดูรูปที่ 13 ถึงรูปที่ 26 )
5.3.2.3.3.1 ภาพตัดตามแนวยาว
ตูแชที่ยาวนอยกวาหรือเทากับ 700 mm ตองจัดวางสิ่งทดสอบ M 2
แนวตามรูปตั ด A-A และ B-B ของรู ปที่ 26 โดยที่แกนของสิ่งทดสอบ M แตละแนว
จะตองอยูหางจากผนังดานขางของตูแช 75 mm
ตูแชที่ยาวมากกวา 700 mm ตองเพิ่มแนวจัดวางสิ่งทดสอบ M อีก 1 แนวที่กึ่งกลางแนวยาว
ของตูแช โดยยอมใหมีความคลาดเคลื่อน 75 mm ในกรณีที่ตูแชมีโครงสรางทางกลที่กีด
ขวางสิ่งทดสอบ M ใหขยับสิ่งทดสอบ M ไปทางดานลมสงของหองทดสอบ 325 mm (ดู
รูปที่ 13 ถึงรูปที่ 17 และรูปที่ 21 ถึงรูปที่ 26)
5.3.2.3.3.2 ภาพตัดขวาง
สําหรับชั้นวางดานลางที่มีความลึกเทากับหรือ นอยกวา 550 mm หรือความลึกของชั้นใดๆ
ใหวางสิ่งทดสอบ M บนแนวตัดตามยาวสองแนว โดยใหวางแกนของสิ่งทดสอบ M อยู
หางจากแผงหลัง 50 mm และหางจากขอบหนาสุดของการจัดวาง 50 mm (ดูรูปที่ 13 และ
รูปที่ 26 )
สําหรับชั้นที่ฐานที่มีความลึกมากกวา 550 mm ใหเพิ่มภาคตัดตามยาวแนวที่สามที่กึ่งกลาง
ความลึกของชั้น โดยยอมใหมีความคลาดเคลื่อน ตอไปนี้



mm จากดานลมสงของตูแชที่มกี ารถายเทความเย็น (โดยพัดลม) (ดูรูปที่ 13 ถึง
รูปที่ 15 รูปที่ 17 ก) และ ข) และรูปที่ 21 ถึงรูปที่ 25 ) หรือ
/2

/2 ฑ 50 mm

สําหรับตูแชที่ถายเทความเย็นตามธรรมชาติ (ไมมีพัดลม)และมีเครื่อง
ระเหย 2 เครื่อง หรือมีการจัดวางสิ่งทดสอบ M ในลักษณะสมมาตร (ดูรูปที่ 18 ถึงรูปที่
20 ) หรือ

 /2
mm จากดานเครื่องระเหยสําหรับตูแชที่ถายเทความเย็นตามธรรมชาติ (ไมมีพัด
ลม)แบบอื่น ๆ (ดูรูปที่ 16 )
ชั้นที่ฐานและชั้นแชเย็นแตละชั้น การวางสิ่งทดสอบ M ในแนวสูงใหวางสิ่งทดสอบ M ที่ชั้น
บนสุด และลางสุด ของแต ละชั้น (ดู รู ปที่ 22 และรู ปที่ 23) แต ถาระยะระหว างแกนของสิ่ ง
ทดสอบ M มากกวา 400 mm ใหเพิ่มชั้นสิ่งทดสอบ M เขาไปโดยระยะระหวางแกนของสิ่ง
ทดสอบ M ไมเกิน 400 mm (ดูรูปที่ 25 )
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ตูแชซึ่งมีชั้น แชเย็ นซอนกั น อย างน อย 4 ชั้น โดยมีชั้นเหมือนกัน อยู 2 ชั้น และมีคุ ณ ลัก ษณะ
ดังตอไปนี้
ก) มีรูปรางและขนาดเดียวกัน (ความยาว ความลึก และความสูงของการจัดวาง)
ข) มีการออกแบบการไหลของอากาศแบบเดียวกัน (ลมสง และลมกลับ) และ
ค) มีภาวะการแผรังสีความรอนแบบเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งมีอุปกรณใหแสงสวางทั้งบน
และลางที่มีความเขมของการสองสวางและตําแหนงติดตั้งเดียวกัน
ใหวางสิ่งทดสอบ M ในตําแหนงดังนี้
กรณีที่ชนั้ แชเย็นเหมือนกัน 2 ชัน้ ใหวางสิ่งทดสอบ M ในชั้นลาง (ดูรูปที่ 22 ซึ่งชั้นที่สองและ
ชั้นที่สาม นับจากขางบนเหมือนกัน)
กรณีที่ชนั้ แชเย็นเหมือนกัน 3 ชัน้ ใหวางสิ่งทดสอบ M ในชั้นกึ่งกลาง (ดูรูปที่ 23 และรูปที่ 26
ซึ่งชั้นที่สอง ชั้นที่สาม และชั้นที่สี่ นับจากขางบนเหมือนกัน)
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หนวยเปนมิลลิเมตร
สัญลักษณ
1
สิ่งทดสอบ M
d
ความลึกของชั้นที่ฐานตูแช
h
ความสูงกําหนดของการจัดวาง
l
ความยาวตูแช
a
กระแสลมที่ไหลขนานกับระนาบของชองเปด (ในทิศตามยาว)
b
ทิศทางไหลของอากาศเย็นจากพัดลม
รูปที่ 13 ตูแชแบบเคานเตอรบริการตนเอง สงอากาศเย็นโดยพัดลม (แบบนอน เปดโลง)
(ขอ 5.3.2.3)
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หนวยเปนมิลลิเมตร
สัญลักษณ
1
d
l
a
b
รูปที่ 14

สิ่งทดสอบ M
ความลึกของชั้นที่ฐานตูแช
ความยาวตูแช
กระแสลมที่ไหลขนานกับระนาบของชองเปด (ในทิศตามยาว)
ทิศทางไหลของอากาศเย็นจากพัดลม
ตูแชเย็นแบบเคานเตอรบริการตนเอง สงอากาศเย็นโดยพัดลมสําหรับอาหาร
ที่ไวตอการเปลี่ยนสภาพ (แบบนอน เปดโลง)
(ขอ 5.3.2.3)
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หนวยเปนมิลลิเมตร
สัญลักษณ
1
สิ่งทดสอบ M
d
ความลึกของชั้นที่ฐานตูแช
l
ความยาวตูแช
a
กระแสลมที่ไหลขนานกับระนาบของชองเปด (ในทิศตามยาว)
b
ทิศทางไหลของอากาศเย็นจากพัดลม
รูปที่ 15 ตูแชแบบเคานเตอรบริการ มีการถายเทความเย็น (โดยพัดลม) (แบบนอน)
(ขอ 5.3.2.3)
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หนวยเปนมิลลิเมตร
สัญลักษณ
1
สิ่งทดสอบ M
d
ความลึกของชั้นที่ฐานตูแช
l
ความยาวตูแช
h
ความสูงกําหนดของการจัดวาง
a
กระแสลมที่ไหลขนานกับระนาบของชองเปด (ในทิศตามยาว)
b
ทิศทางไหลของอากาศเย็น
รูปที่ 16 ตูแชแบบเคานเตอรบริการ ทีถ่ ายเทความเย็นตามธรรมชาติ (ไมมีพดั ลม)
(ขอ 5.3.2.3)
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ก) ตูแชแบบตั้งกลางหอง สงอากาศเย็นโดยพัดลม (แบบนอน เปดโลง)
รูปที่ 17 ตูแชแบบตัง้ กลางหอง สงอากาศเย็นโดยพัดลม (แบบนอน เปดโลง) และแบบระบายความเย็นตรงกลาง
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ข) ตูแชแบบตั้งกลางหอง แบบระบายความเย็นตรงกลาง
หนวยเปนมิลลิเมตร
สัญลักษณ
l
ความยาวตูแช
d
ความลึกของชั้นที่ฐานตูแช
h
ความสูงกําหนดของการจัดวาง
1
สิ่งทดสอบ M
a
กระแสลมที่ไหลขนานกับระนาบของชองเปด (ในทิศตามยาว)
b
ทิศทางไหลของอากาศเย็นจากพัดลม
รูปที่ 17 ตูแชแบบตั้งกลางหอง สงอากาศเย็นโดยพัดลม (แบบนอน เปดโลง) และระบายความเย็นตรงกลาง (ตอ)
(ขอ 5.3.2.3)
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หนวยเปนมิลลิเมตร
สัญลักษณ
1
l
d
h
a

สิ่งทดสอบ M
ความยาวตูแช
ความลึกของชั้นที่ฐานตูแช
ความสูงกําหนดของการจัดวาง
กระแสลมที่ไหลขนานกับระนาบของชองเปด(ในทิศตามยาว)

รูปที่ 18 ตูแชแบบตั้งกลางหอง แบบถายเทความเย็นตามธรรมชาติโดยไมมีพัมลม (แบบนอน เปดโลง)
(ขอ 5.3.2.3)
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หนวยเปนมิลลิเมตร
สัญลักษณ
1
l
d
h

สิ่งทดสอบ M
ความยาวตูแช
ความลึกของชั้นที่ฐานตูแช
ความสูงกําหนดของการจัดวาง

รูปที่ 19 ตูแชแบบตั้งกลางหอง ชนิดฝากระจกเลือ่ น แบบฐานเรียบมีหรือไมมีทอ สารทําความเย็นที่ฐาน
(แบบนอน มีฝาปด)
(ขอ 5.3.2.3)
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หนวยเปนมิลลิเมตร
สัญลักษณ
1
l
d
h

สิ่งทดสอบ M
ความยาวตูแช
ความลึกของชั้นที่ฐานตูแช
ความสูงกําหนดของการจัดวาง

รูปที่ 20 ตูแชแบบตั้งกลางหอง ชนิดฝากระจกเลือ่ น แบบฐานตางระดับ มีหรือไมมีทอ สารทําความเย็นทีฐ่ าน
(แบบนอน มีฝาปด)
(ขอ 5.3.2.3)
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หนวยเปนมิลลิเมตร
สัญลักษณ
1
สิ่งทดสอบ M
l
ความยาวตูแช
d
ความลึกของชั้นที่ฐานตูแช
h
ความสูงกําหนดของการจัดวาง
a
กระแสลมที่ไหลขนานกับระนาบของชองเปด(ในทิศตามยาว)
b
ทิศทางไหลของอากาศเย็นจากพัดลม
รูปที่ 21 ตูแชแบบกึ่งตัง้ มีการถายเทความเย็น (โดยพัดลม) (แบบตัง้ เปดโลง)
(ขอ 5.3.2.3)
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หนวยเปนมิลลิเมตร
สัญลักษณ
l
d
h
1
a
b

ความยาวตูแช
ความลึกของชั้นที่ฐานตูแช
ความสูงกําหนดของการจัดวาง
สิ่งทดสอบ M
กระแสลมที่ไหลขนานกับระนาบของชองเปด(ในทิศตามยาว)
ทิศทางไหลของอากาศเย็นจากพัดลม

รูปที่ 22 ตูแชแบบหลายชั้น มีการถายเทความเย็น (โดยพัดลม) (แบบตั้ง เปดโลง)
(ขอ 5.3.2.3)
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หนวยเปนมิลลิเมตร
สัญลักษณ
l
d
h
1
a
b

ความยาวตูแช
ความลึกของชั้นที่ฐานตูแช
ความสูงกําหนดของการจัดวาง
สิ่งทดสอบ M
กระแสลมที่ไหลขนานกับระนาบของชองเปด (ในทิศตามยาว)
ทิศทางไหลของอากาศเย็นจากพัดลม
รูปที่ 23 ตูแชแบบหลายชั้น สงอากาศเย็นโดยพัดลม (แบบตัง้ เปดโลง)
(ขอ 5.3.2.3)
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หนวยเปนมิลลิเมตร
สัญลักษณ
l
ความยาวตูแช
d
ความลึกของชั้นที่ฐานตูแช
h
ความสูงกําหนดของการจัดวาง
1
สิ่งทดสอบ M
2
กระจกเงา
a
กระแสลมที่ไหลขนานกับระนาบของชองเปด(ในทิศตามยาว)
b
ทิศทางไหลของอากาศเย็นจากพัดลม
รูปที่ 24 ตูแชเย็นแบบหลายชั้น สงอากาศเย็นโดยพัดลม สําหรับอาหารทีไ่ วตอการเปลี่ยนสภาพ (แบบตั้ง เปดโลง)
(ขอ 5.3.2.3)
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หนวยเปนมิลลิเมตร
สัญลักษณ
l
ความยาวตูแช
d
ความลึกของชั้นที่ฐานตูแช
h
ความสูงกําหนดของการจัดวาง
1
สิ่งทดสอบ M
2
ตะแกรง (grids)
3
สิ่งทดสอบไม
a
กระแสลมที่ไหลขนานกับระนาบของชองเปด(ในทิศตามยาว)
b
ทิศทางไหลของอากาศเย็นจากพัดลม
รูปที่ 25 ตูแชแบบเข็นสินคาเขา (roll-in cabinet) สงอากาศเย็นโดยพัดลม (แบบตัง้ เปดโลง)
(ขอ 5.3.2.3)
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หนวยเปนมิลลิเมตร
สัญลักษณ
l
ความยาวตูแช วาง
d
ความลึกของชั้นที่ฐานตูแช
h
ความสูงกําหนดของการจัดวาง
1
สิ่งทดสอบ M
a
กระแสลมที่ไหลขนานกับระนาบของชองเปด(ในทิศตามยาว)
รูปที่ 26 ตูแชแบบประตูกระจก (แบบตั้ง ฝาปด)
(ขอ 5.3.2.3)
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5.3.2.4

การเดินเครื่องกอนการทดสอบ (running in)
การทดสอบตูแชที่มีชุดคอนเดนซิ่งแยกตางหาก สภาวะทํางานจะตองเปนไปตามที่ผูทํากําหนด
ตองปรั บตั้งตั วควบคุมชนิด อัตโนมัติ แบบปรั บตั้ งได เพื่อใหได ชั้นอุณ หภู มิข องสิ่งทดสอบ M
ตามที่กําหนด ในกรณีที่ตัวควบคุมนั้นปรับตั้งไมไดตองทดสอบตูแชตามสภาพที่ไดรับมา
การละลายน้ําแข็งตองปฏิบัติตามที่ผูทําแนะนํา กอนเริ่มการทดสอบใหเปดสวิทซใหตูแชทํางาน
อยางนอย 2 hที่ชั้นภูมิอากาศทีก่ ําหนดโดยไมตองบรรจุสิ่งทดสอบในตูแช และระบบทําความ
เย็น ระบบควบคุม หรือระบบละลายน้ําแข็งตองไมทํางานผิดปกติ มิฉะนั้นตองเพิ่มเวลา
เดินเครื่องกอนการทดสอบตามความเหมาะสม
หลังการเดินเครื่องกอนการทดสอบ ใหบรรจุสิ่งทดสอบและสิ่งทดสอบ M ในตูแชตามขอ
5.3.2.3
หลังจากบรรจุสิ่งทดสอบแลว ใหตูแชทํางานจนกระทั่งเขาสูภาวะเสถียร (ขอ 5.3.2.5 ) และ
ตลอดคาบการทดสอบ (ขอ 5.3.2.6 ) ตองรักษาอุณหภูมิหองทดสอบตามชั้นภูมิอากาศที่กําหนด
ในขอ 5.3.1 พรอมทั้งบันทึกอุณหภูมิของสิ่งทดสอบ M
ตูแชที่เจตนาใหหยุดใชงานตอนกลางคืน อาจไมเกิดภาวะเสถียร ดังนั้นใหเดินเครื่องกอนการ
ทดสอบอยางนอย 2 h โดยไมบรรจุสิ่งทดสอบในตูแช จากนั้นจึงบรรจุสิ่งทดสอบแลวใหทํางาน
ตออีกอยางนอย 2 h จึงเริ่มคาบการทดสอบ

5.3.2.5

ภาวะเสถียร
อุณหภูมิแปรผันเปนวัฏจักร และชวงเวลาของวัฏจักรขึ้นกับเวลาระหวางการละลายน้ําแข็ง 2 คาบ
ติดตอกัน
ใหถือวาการทํางานของตูแชอยูในภาวะเสถียร ถาในระหวางคาบการทดสอบ 24 h คาความคลาด
เคลื่อนของอุณหภูมิของสิ่งทดสอบ M มีคาอยูในชวงไมเกิน ฑ 0.5 °C ณ จุดสมนัยกันบนเสน
โคงอุณหภูมิ
ตูแชแบบปด ภาวะในตูตองเสถียรกอนที่ทดสอบเกี่ยวกับลําดับในการเปดประตูตูแช (ดูขอ
5.3.3.2) และถาตูแชดังกลาวมีไฟแสงสวาง ตองเปดไฟแสงสวางไวอยางตอเนื่อง
ตูแชแบบเปด ที่มีไฟแสงสวางและมีฝาปดตอนกลางคืน ภาวะเสถียรจะตองเกิดขึ้นในขณะที่ตูแช
และไฟแสงสวางเปดอยางตอเนื่อง

5.3.2.6

คาบการทดสอบ
คาบการทดสอบตองมีชวงระยะเวลาดังตอไปนี้
-55-

มอก.1235-2556
ก) ไมนอยกวา 12 h สําหรับตูแชที่เจตนาใหหยุดใชงานตอนกลางคืน
ข) ไมนอยกวา 24 h สําหรับตูแชแบบปด และตูแชอื่น ๆ ทุกชนิดในภาวะเสถียร
5.3.2.7

ไฟแสงสวาง และฝาปดตอนกลางคืน (night covers)

5.3.2.7.1 ไฟแสงสวาง
ตูแชที่มีไฟแสงสวาง ใหทดสอบตามขอ 5.3.3 ถึงขอ 5.3.6 ดังตอไปนี้
ก) การทดสอบครั้งที่ 1 ใหเปดไฟแสงสวางของตูแชเปนเวลาตอเนื่อง 24 h
ข) การทดสอบครั้งที่ 2 ใหเปดไฟแสงสวางของตูแชเปนเวลา 12 h ตอจากนั้นใหปดไฟแสง
สวางของตูแชเปนเวลา 12 h
5.3.2.7.2 ฝาปดตอนกลางคืน
ถาหากตูแชแบบเปด มีฝาปดตอนกลางคืนใหมาดวย ใหทําการทดสอบดังตอไปนี้
ก) การทดสอบครั้งที่ 1 ใหเปดฝาปดตอนกลางคืน และเปดไฟแสงสวางของตูแชตอเนื่องเปน
เวลา 24 h
ข) การทดสอบครั้งที่ 2 ใหเปดฝาปดตอนกลางคืน และเปดไฟแสงสวางของตูแชตอเนื่องเปน
เวลา 12 h ตอจากนั้นใหปดฝาปดตอนกลางคืน และปดไฟแสงสวางของตูแชเปนเวลา 12
h
5.3.2.8 อุปกรณเสริม
ในกรณีที่ตูแชมีอุปกรณเสริมสมรรถนะ ตองทดสอบเพิ่มตางหาก และตองระบุไวในรายงานการ
ทดสอบ (ดูขอ 6.)
5.3.2.9

ภาวะของสารทําความเย็นเหลวขาเขา
อุณหภูมิสารทําความเย็นเหลวขาเขาตูแช ตองสูงกวาอุณหภูมิที่กําหนดของหองทดสอบไมเกิน
10 °C ระหวางการทดสอบตองไมเกิดสภาวะ “ฟองแกส (flash gas)” ซึ่งยืนยันไดโดยการสังเกต
(ในกรณีที่ผูทําติดตั้งตาแมวมาใหดวย)

5.3.2.10 แหลงจายกําลังไฟฟา
เกณฑความคลาดเคลื่อนของแหลงจายกําลังไฟฟากําหนดไวดังนี้ แรงดันไฟฟาไมเกิน ฑ 2 %
และคาความถี่ไมเกิน ฑ 1 % จากคาที่ระบุไวที่แผนปายของตูแช หรือที่ระบุไวที่ตําแหนงอื่น
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5.3.2.11

การทดสอบตูแชหลายตูในหองเดียวกัน
ในการทดสอบตูแชหลายตูในหองเดียวกัน ตองจัดวางตูแชใหเหมาะสม เชนการใชผนังกั้ น
เพื่อใหแนใจวาสภาวะแวดลอมของตูแชแตละตูเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวใน ขอ 5.3.1. และ
ขอ 5.3.2

5.3.3 การทดสอบอุณหภูมิ
5.3.3.1

ภาวะทดสอบ
ตองจัดวางตูแชและบรรจุสิ่งทดสอบตามที่กําหนดใน ขอ 5.3.1 และขอ 5.3.2 การทํางานของตู
แชตองเปน ไปตามคํ าแนะนําของผูทําที่ภ าวะที่เหมาะสมตามชั้นภู มิอากาศของหองทดสอบที่
เกี่ยวของ (ดูขอ 5.3.1.3.1 ) และทําการทดสอบตามคาบเวลาที่กําหนดไวในขอ 5.3.2.6 พรอมทั้ง
บันทึกคาที่ตรวจวัด สําหรับการปด-เปดไฟแสงสวางและฝาปดตอนกลางคืน(ถามี) ใหเปนไป
ตามขอ 5.3.2.7

5.3.3.2

ตูแชแบบปด
การทดสอบตูแชแบบปด ตองทดสอบกับตูแชที่มีอุปกรณครบสมบูรณ ไมวามีประตูหรือฝาปด
จํานวนเทาใด สําหรับอาหารแชแข็งใหเปดประตูหรือฝาปดแตละบาน 6 ครั้งตอชั่วโมง สําหรับ
อาหารแชเย็ นใหเปด ประตู หรื อฝาปดแตละบาน 10 ครั้ งต อชั่วโมง ทั้งนี้ ใหปด ประตู ตูแช ที่ใ ช
สําหรับงานซอมบํารุง งานทําความสะอาดหรือบรรจุสินคา ระหวางการทดสอบนี้ ในกรณีที่ทํา
การทดสอบตูแชมีประตู หรื อฝาปด มากกว า 1 บาน ลําดับในการเปด ประตูหรือฝาปดจะตอง
สลับกันดังเชน ตูแชที่มีประตู 2 บาน
ที่ใชกับอาหารแชแข็ง โดยเริ่มลําดับการเปดประตู
ที่เวลา 0 min เปดประตูหมายเลข 1
ที่เวลา 5 min เปดประตูหมายเลข 2
ที่เวลา 10 min เปดประตูหมายเลข 1
ที่เวลา 15 min เปดประตูหมายเลข 2 เปนตน
สําหรับตูแชที่ใชกับอาหารแชเย็น เริ่มลําดับการเปดประตู
ที่เวลา 0 min เปดประตูหมายเลข 1
ที่เวลา 3 min เปดประตูหมายเลข 2
ที่เวลา 6 min เปดประตูหมายเลข 1
ที่เวลา 9 min เปดประตูหมายเลข 2 เปนตน
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ตองเปดประตูหรือฝาปดที่เปนแบบบานพับ กวางมากกวา 60 ° ประตูหรือฝาปดที่เปนกระจก
เลื่อนตองเปดอยางนอย 80% ของที่เปดได
อาหารแชแข็ง ตองเปดประตูหรือฝาปดเปนเวลานาน 6 s โดยใหเปดกวางอย างน อยเทากับที่
กําหนดไวเปนเวลา 4 s
อาหารแชเย็น ต องเปด ประตูหรื อฝาปด เปนเวลานาน 15 s โดยใหเปด กวางอยางนอยเทากับที่
กําหนดไวเปนเวลา 13 s
กอนเริ่มทดสอบการเปดประตูในคาบ 12 h ตองเปดประตูหรือฝาปดแตละบานหนึ่งครั้งเปนเวลา
3 min สําหรับตูแชที่มีประตูหรือฝาปดมากกวา 1 บาน ใหเปดประตูหรือฝาปดแตละบานหนึ่ง
ครั้งเปนเวลา 3 min เรียงกันตามลําดับ
รอบการเปดประตูหรือฝาปด ภายในคาบการทดสอบ 24 h ตองกระทํารวมเปนเวลา 12 h กรณี
คาบการทดสอบ 12 h การเปดประตูหรือฝาปดตองเริ่มที่จุดเริ่มตนของคาบการทดสอบ
ตูแชแบบปดใหทดสอบเฉพาะขอ 5.3.2.7.1 ข. เทานั้น
5.3.3.3
5.3.3.3.1

ตูแชแบบตั้งกลางหองชนิดเปาลมตรงกลาง
การทดสอบตูแชแบบตั้งกลางหองชนิดเปาลมตรงกลาง ตองพิจารณาความหลากหลายของการ
ออกแบบดังตอไปนี้
แบบ ก) มีพื้นที่แชสินคาในตูแช ที่มีระบบจายลม (พัดลม ทอลม) และ/หรือ ระบบทํา
ความเย็น (เครื่องระเหย) ใชรวมกันทั้งสองขางของตูแช
แบบ ข) มีพื้น ที่แชสินค าในตูแช ที่มีระบบจายลมและระบบทําความเย็ น (เครื่องระเหย)
แยกกันโดยสิ้นเชิง ตูแชจะมีดานขางที่เทากันและสมมาตรกัน อุปกรณทางไฟฟา
ทุกอยาง (มอเตอรพัดลม เครื่องทําความรอนกันการควบแนนของไอน้ําบนพื้นผิว
ของตูแช เครื่องละลายน้ําแข็ง) เครื่องระเหยและวาลวลดความดัน จะเหมือนกัน
ในแตละปริมาตรทําความเย็น และระบบควบคุมอุณหภูมิ เชนระบบควบคุมการ
ละลายน้ําแข็ง จะติดตั้งสมมาตรซึ่งกันและกัน และทํางานอยางเปนอิสระซึ่งกัน
และกัน ในแตละปริมาตรทําความเย็นที่กําหนด
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กระบวนการทดสอบ
- แบบ ก)
ตองตอตูแชทั้งตูเขากับชุดทําความเย็นโดยใชทอของเหลวหลัก 1 ทอ และทอดานดูดหลัก 1
ทอ และถึงแมวาตูแชแบบตั้งกลางหองนั้นจะมี เครื่องระเหย 2 ชุดที่มีทอแยกจากกัน ตอง
ตอทอดานดูดและทอของเหลวของชุด เครื่องระเหยนั้นเขากับทอหลัก 2 ทอ ขางตน โดยจะ
ตอภายในหรือภายนอกของตูแชก็ได ตองวัดอุณหภูมิ ความดัน และอัตราไหลเชิงมวล
ของสารทําความเย็นที่ทอหลักดังกลาวนั้น ตองหุมฉนวนทอจากขางนอกของตูแชไปยัง
ตําแหนงที่ทําการวัด ตูแชทั้งสองดานตองบรรจุดวยสิ่งทดสอบ M และใหสังเกตอุณหภูมิ
ทั้งสองดานของตูแช (รูปที่ 27 ก))
- แบบ ข)
อาจทําการทดสอบตูแชเพียงดานเดียว เสมือการทดสอบตูเดี่ยว บรรจุสิ่งทดสอบ M ลงใน
ดานที่ทําการทดสอบ และตอตูแชเขากับชุดทําความเย็น
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ก) แบบ ก)
ข) แบบ ข)
สัญลักษณ
1 การวัดอุณหภูมิและความดัน เชนเดียวกับการทดสอบตูเดี่ยว (ดูขอ 5.3.6.2.1 และรูปที่ 31)
2 มาตรวัดอัตราการไหลเชิงมวลของสารทําความเย็น (ดูขอ 5.3.6.2.1 และรูปที่ 31)
3 ทอจายสารทําความเย็นเหลว (ดูขอ 5.3.6.2.1 และรูปที่ 31)
4 ทอไหลกลับของไอสารทําความเย็น (ดูขอ 5.3.6.2.1 และรูปที่ 31)
5 ชุดควบแนน

รูปที่ 27 ตูแชแบบตัง้ กลางหองชนิดเปาลมตรงกลาง แบบ ก) และ แบบ ข)
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การวัดและการคํานวณการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาโดยตรง (DEC) และการสิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟาในการทําความเย็น (REC) (ดูขอ 5.3.6) ใหพจิ ารณาดังนี้
- สําหรับ แบบ ข) ทดสอบดานเดียวของตูแช
คา RECRC รวม มีคาเปนสองเทาของคาทีค่ ํานวนของการทดสอบดานเดียว
คา DEC รวม มีคาเปนสองเทาของคาทีค่ ํานวนของการทดสอบดานเดียว
- สําหรับ แบบ ข) ทดสอบสองดาน ใหคํานวนเชนเดียวกับการทดสอบแบบ ก)
- สําหรับการคํานวณ พื้นที่แสดงสินคาทั้งหมด (TDA) ดูรูปที่ ก.8

5.3.3.4

การตรวจสอบการละลายน้ําแข็ง
หลังจากสิ้นสุดคาบการทดสอบอุณหภูมิที่ปลายสุดของคาบเวลาของการละลายน้ําแข็งครั้งถัดไป
(สําหรั บตู แชแบบปด หลังจากสิ้น สุด การทดสอบการเปด ประตู อยางน อย 12 h) ใหหยุ ดการ
ทํางานของตูแช และนําเอาสิ่งทดสอบออกจากตูแช (ตามความจําเปน) ใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
จากนั้นใหถอดอุปกรณและชิ้นสวนออกตามความจําเปน แลวตรวจสอบพื้นผิวทุกผิวภายใน ตูแช
ยกเวนพื้นผิวของสิ่งทดสอบเพื่อดูวามีน้ํา น้ําแข็ง ฝาน้ําแข็ง หรือเกล็ดหิมะหลงเหลืออยูหรือไม
ในกรณีที่พบวามีน้ํา น้ําแข็ง ฝาน้ําแข็ง หรือเกล็ดหิมะหลงเหลืออยู และ/หรือ ตูแชคงอุณหภูมิ
ณ จุดทีก่ ําหนดไวไมได ใหทําการทดสอบครั้งที่ 2 ตอเนือ่ งไป ภายใตเงื่อนไขเดิมโดยไมทําการ
ปรับแตงอุปกรณควบคุมใด ๆ

5.3.3.5

เสนโคงอุณหภูมิ (temperature curves) ของสิ่งทดสอบ M
จากขอมูลอุณหภูมขิ องสิ่งทดสอบ M ทั้งหมดที่บันทึกไวใหนํามาเขียนเปนเสนโคงเทียบกับเวลา
ดังนี้
ก) เสนโคงแสดงอุณหภูมิสิ่งทดสอบ M ที่อุนสุด (เสนโคงอุณหภูมิของสิ่งทดสอบ M ที่มียอด
สูงสุด) (ดูรูปที่ 28)
ข) เสนโคงแสดงอุณหภูมิสิ่งทดสอบ M ที่เย็นสุด (เสนโคงอุณหภูมิของสิ่งทดสอบ M ที่มีจุด
ต่ําที่ต่ําที่สุด) (ดูรูปที่ 28)
ค) เสนโคงแสดงอุณหภูมิเฉลี่ยทางเลขคณิตของสิ่งทดสอบ M ทั้งหมด (ดูรูปที่ 29)
ใหเก็บขอมูลอุณหภูมิสิ่งทดสอบ M อื่นๆ ทั้งหมดไวสําหรับอางอิง
ในกรณี ตูแชที่มีหลายชั้นอุณหภูมิ ใหเขี ยนเสน โค ง a , b และc แยกตางหาก สําหรั บชั้น
อุณหภูมิแตละชั้น

-61-

มอก.1235-2556

สัญลักษณ

q

อุณหภูมิ

qah

อุณหภูมิสูงสุดของสิ่งทดสอบ M ที่อุนสุด

qb

อุณหภูมิต่ําสุดของสิ่งทดสอบ M ที่เย็นสุด (สําหรับตูแชเย็นเทานั้น ดูขอ 4.2.2 ตารางที่
1)

qal

อุณหภูมิต่ําสุดของสิ่งทดสอบ M ทั้งหมด (สําหรับตูแชแข็งเทานั้น ดูขอ 4.2.2 ตารางที่ 1)

t

เวลา

T

คาบการทดสอบ

a

เสนโคงอุณหภูมิของสิ่งทดสอบ M ที่อุนสุด

b

เสนโคงอุณหภูมิของสิ่งทดสอบ M ที่เย็นสุด
รูปที่ 28 อุณหภูมิของสิ่งทดสอบ M ที่อนุ สุดและเย็นสุด (เสนโคง a และ b)
(ขอ 5.3.3.4)
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สัญลักษณ

q
qm
t
T
c

อุณหภูมิ
คาเฉลี่ยของอุณหภูมิเฉลี่ย
เวลา
คาบการทดสอบ
เสนโคงอุณหภูมิเฉลี่ยทางเลขคณิตของสิ่งทดสอบ M ทั้งหมด
รูปที่ 29 อุณหภูมิเฉลี่ยทางเลขคณิตของสิ่งทดสอบ M (เสนโคง c)
(ขอ 5.3.3.5)

5.3.3.6 การคํานวณคาเฉลี่ยของอุณหภูมิเฉลี่ย
ใหคํานวณอุณหภูมิเฉลี่ยของตัวอยาง n ของสิ่งทดสอบ M ทั้งหมดวัด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง( q
cn )

(เสนโคง c ในรูปที่ 29) ตามสมการ ตอไปนี:้

เมื่อ
n
k

คือ ลําดับที่ของการวัด สําหรับตัวอยางทีว่ ัด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
คือ สิง่ ทดสอบ M ชิ้นที่ k

Kmaxc คือ จํานวนของสิ่งทดสอบ M ทั้งหมด
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(qk)n

คือ อุณหภูมิของสิ่งทดสอบ M ชิ้นที่ k ที่ถูกวัดครั้งที่ n ใหคํานวณอุณหภูมิเฉลี่ยทาง
เลขคณิตของสิ่งทดสอบ M ทั้งหมด (qmc ) ของคาบการทดสอบจากอุณหภูมิเฉลี่ยที่
ทําการวัด ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ตามสมการดังตอไปนี้

เมื่อ Nmaxคือ จํานวนตัวอยางที่ทําการวัดในระหวางคาบการทดสอบ
สูตรนี้ใชไดเฉพาะชวงระยะเวลาคงที่ (constant time intervals) ในระหวางคาบการทดสอบ
5.3.4 การทดสอบการควบแนนของไอน้ํา
5.3.4.1 ภาวะทดสอบ
ตองจัดวางตูแชในตําแหนงที่กําหนดและบรรจุสิ่งทดสอบตามที่กําหนดในขอ 5.3.1 และขอ 5.3.2
โดยตูแชตองทํางานตามคูมือการใชงานของผูทําที่ภาวะที่เหมาะกับชั้นภูมิอากาศของหองทดสอบ
ที่จะทําการทดสอบนั้น (ดูตารางที่ 3) จากนั้นตูแชตองทํางานตามคาบการทดสอบที่ระบุไวตาม
ขอ 5.3.2.6 และบันทึกคาตาง ๆ ที่ตองวัด ทั้งนี้จะตองปด – เปดไฟแสงสวาง และฝาปดตอน
กลางคืน (ถามี) ตามที่ระบุในขอ 5.3.2.7 การทดสอบดั งกลาวอาจทําไปพรอมกั บการทดสอบ
อุณหภูมิ
ในกรณีที่ตูแชมีตัวทําความรอนสําหรับปองกันการควบแนนซึ่งผูใชปด – เปดไดเอง ใหปดสวิตช
ตั ว ทํา ความร อ นเหล านี้ ใ นระหว างการทดสอบ อย า งไรก็ ต ามถ าขณะที่ทํ าการทดสอบการ
ควบแนนของไอน้ําพบวามีน้ําเกาะที่ผิวภายนอก ตองทดสอบซ้ําโดยเปดสวิตชตัวทําความรอน
กอนที่จะเริ่มคาบการทดสอบ ตองใชผาสะอาดเช็ดทําความสะอาดผิวภายนอกของตูแชใหแหง ใน
กรณีที่ตูแชติดตั้งอุปกรณละลายน้ําแข็งอัตโนมัติ ใหเลือกทดสอบในคาบการทดสอบที่มีโอกาส
เกิดการกลั่นตัวของน้ํามากที่สุด
5.3.4.2 การแสดงผลการทดสอบ
ใหถือวาตูแชผานการทดสอบ ถาหากวารายงานผลการทดสอบไมปรากฏวาควบแนนของไอน้ํา
เกิดขึ้น ไมวาจะเปนการใชมือสัมผัสโดยตรงบนผิวสิ่งทดสอบ หรือมีน้ําหยดลงบนผิวสิ่งทดสอบ
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิธีการที่ใชตรวจหาการควบแนนของไอน้ํา ตองไดผลดังตอไปนี้
ก) ตูแชจะตองรักษาอุณหภูมิใหสูงกวาจุดน้ําคางที่ชั้นภูมิอากาศที่กําหนด (ตารางที่ 3) เพื่อให
พื้นผิวตูแชทั้งหมดไมวาจะเปนดานประชิดหรือดานอื่นปราศจากความชื้น การรักษาอุณหภูมิ
อาจทําโดยการกรุฉนวน การระบายอากาศ หรือการทําความรอน
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ข) ผิวภายในตูแช ไมวาที่ใดก็ตามที่มองเห็นได ตองปราศจากการสะสมของความชื้น หรือ
น้ําแข็ง
ค) ในระหวางการละลายน้ํ าแข็งอาจยอมใหมีฝาเกาะอยู ที่กระจกเงาในตูแชได แต ฝาเหลานี้
จะตองระเหยหายไปเมื่อตูแชกลับมาทํางานตามปกติ
5.3.4.3

การแสดงผลลัพธ
ในระหวางคาบการทดสอบ ถาพื้นผิวภายนอกมี หมอก หยดน้ํา หรือรอยน้ําไหลเปนทาง
ปรากฏ ใหรางรหัสภาพแสดงพืน้ ที่ใหญสุด และระดับการควบแนนที่ปรากฏบนพื้นผิวทุก
ตําแหนงที่เกิดขึ้นในระหวางการทดสอบ ดวยรหัสภาพและตัวอักษร F, D และ R ดังรูปที่ 30
ไวในรายงานการทดสอบ

สัญลักษณ
F

หมอก / ฝา

D

หยดน้ํา

R

น้ําไหลเปนทาง
รูปที่ 30 รหัสภาพแสดงระดับการควบแนน
(ขอ 5.3.4.3)

5.3.5 การทดสอบการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา
5.3.5.1 ภาวะทดสอบ
ตองจัดวางตูแชและบรรจุสิ่งทดสอบตามที่กําหนดในขอ 5.3.1 และขอ 5.3.2 โดยตูแชตองทํางาน
ตามคูมือการใชงานของผูทําที่ภาวะที่เหมาะกับชั้นภูมิอากาศของหองทดสอบที่ทดสอบนั้น
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(ดูตารางที่ 3) จากนั้นตูแชจะตองทํางานตามคาบการทดสอบตามขอ 5.3.2.6 และทําการบันทึกคา
ตาง ๆ ที่วัด ทั้งนี้ตองปด – เปดไฟแสงสวาง และฝาปดตอนกลางคืน (ถามี) ตามขอ 5.3.2.7 ตอง
ทําการทดสอบดังกลาวพรอมกับการทดสอบอุณหภูมิ
5.3.5.2

ตูแชที่มีชุดควบแนนอยูในตัว
ตูแชที่มีชุดควบแนนอยูในตัว คา DEC เทากับคา TEC ซึ่งรวมถึงการสิ้นเปลืองพลังงานของ
คอมเพรสเซอร สําหรับตูแชประเภทนีไ้ มไดใหคําจํากัดความของคา REC
ใหวัดคาตอไปนี้โดยเปดอุปกรณทใี่ ชไฟฟาที่ติดมากับเครื่องทั้งหมด
ก) คา TEC โดยรวมการสิ้นเปลืองพลังงานของคอมเพรสเซอรไวดวย เปน kWh ตอ 24 h
ข) ความถี่ในการเดิน – หยุด คอมเพรสเซอร และ
ค) ระยะเวลาเดินเครื่องสัมพัทธ (อัตราสวนระหวางระยะเวลาเดินเครื่องตอชวงเวลาที่ทําการวัด
ทั้งหมด ไมรวมเวลาที่ใชในการละลายน้ําแข็ง)

5.3.5.3

ตูแชที่มีชุดควบแนนแยกตางหาก
สําหรับตูแชที่มีชุดควบแนนแยกตางหาก คา DEC ไมรวมคา REC
วัดคา DEC ของตูแชเทานั้น โดยเปดอุปกรณที่ใชไฟฟาที่ติดมากับเครื่องทั้งหมด
คา DEC ที่บันทึกไวสําหรับการทดสอบแตละครั้งเทากับผลรวมของการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา
ทั้งหมดของตูแชในระหวางคาบการทดสอบไมรวมชุดควบคุม (control unit)
หมายเหตุ ในกรณีที่การวัดกําลังไฟฟาของอุปกรณแตละชิ้นแยกตางหาก ยากเกินไปในทางเทคนิค ใหใชคา
DEC ที่วัดโดยตรงแทน

5.3.6 การวัดอัตราการดึงความรอนของตูแชที่มีชุดควบแนนแยกตางหาก
5.3.6.1 ภาวะทดสอบ
5.3.6.1.1

ทั่วไป
ตองจั ดวางตูแชและบรรจุสิ่งทดสอบตามที่กําหนดในขอ 5.3.1 และขอ 5.3.2 โดยตูแชตอง
ทํางานตามคูมือการใชงานของผูทําที่ภาวะที่เหมาะกับชั้นภูมิอากาศของหองทดสอบที่ทดสอบ
นั้น (ดูตารางที่ 3) จากนั้นตูแชตองทํางานตามคาบการทดสอบตามขอ 5.3.2.6 และบันทึกคา
ตาง ๆ ที่วัดทั้งนี้จะตองปด – เปดไฟแสงสวาง และฝาปดตอนกลางคืน (ถามี) ตามขอ 5.3.2.7
ใหทดสอบดังกลาวพรอมกับการทดสอบอุณหภูมิ
ใหตอระบบทําความเย็นกับตูแช ดังนี้
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ใหวัดอุณหภูมิสารทําความเย็น ที่ทางเขาและทางออก โดยสอดตัวรับรู อุณหภูมิเข าไปในทอ
โดยตรง หรือในชองเสียบ หรือหนีบระหวางทอและปลอกซึ่งทําดวยทองแดงผาครึ่งซีกแลว
รัดเขาดวยกันที่ทอทางเขาและทอทางออก โดยติดตั้งหางจากผิวดานนอกของตูแชไมเกิน 150
mm [ดูรูปที่ 31 ก) และรูปที่ 32 ก) ]
ถาหากใชเทอร มอคัปเปลหรื ออุปกรณ ที่คลายกั น ใหใชฉ นวนปองกัน สายต อของสายวั ด
สัญญาณของตัวรับรูจากผลกระทบภายนอก
ใหหุมฉนวนตัว รั บรู อุณ หภู มิ สายตอตางๆ และทอสารทําความเย็น จากทางออกของตู แช
จนถึงจุดที่เลยจากจุดที่วัดออกไปอยางนอย 150 mm
ใหติดตั้งอุปกรณวัดอัตราไหล (มิเตอรวัดการไหล) ที่ทอสารทําความเย็นเหลวบริเวณทางเขาตู
แชเพื่อวัดอัตราไหลเชิงมวลของสารทําความเย็นเหลว
ใหติดตั้งชองกระจก (ตาแมว) ที่ทอสารทําความเย็นเหลวใกลกับตูแช และหากจําเปนอาจ
ติดตั้งกอนทางเขามิเตอรวดั การไหล
เพื่อยืนยันวามีสารทําความเย็นเหลวไหลเต็มทอจาย
ใหกับตูแชตลอดชวงการทดสอบ
ใหติดตั้งตัวรับรูอณ
ุ หภูมิดังกลาวขางตนภายในหรือที่ระยะ 150 mm ± 10 mm กอนทางเขา
มิเตอรวัดการไหลของสารทําความเย็นเหลว โดยจะตองหุมทอดวยฉนวนกอนและหลังตัวรับ
รูอุณหภูมิเปนระยะอยางนอย 150 mm
ระบบทําความเย็นแบบอัดไอ ใหวดั ความดันตรงทางออกของตูแช สวนระบบทําความเย็น
แบบออมใหวัดความดันทั้งทางเขาและทางออกของตูแช โดยวัดหางจากตัวตูแชไมเกิน 150
mm
ใหคํานวณอัตราการดึงความรอนของตูแช จากคาอุณหภูมิ ความดัน และอัตราไหลที่อานได
โดยยอมใหผลลัพธมีความแมน ± 5 % จากคาที่ระบุโดยผูทาํ
5.3.6.1.2

ภาวะทดสอบที่กําหนด สําหรับตูแชชนิดที่ตอกับระบบทําความเย็นแบบอัดไอ
ตองตอระบบทําความเย็นที่มีชุดควบแนนแยกตางหากจากตูแชเขากับตูแช ตามรูปที่ 31 ก)
ระบบทําความเย็นที่เลือกมาทดสอบตองสามารถทํางานไดดังนี้
- รวมกับสารทําความเย็นทีค่ วามดันหรืออุณหภูมิระเหยอิ่มตัวในชวงทํางานที่ทางออกของ
ตูแชตามกําหนดโดยผูทํา
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- รวมกับสารทําความเย็นเหลวที่ปราศจากไอที่ทางเขาตูแชซึ่งมีอุณหภูมิสูงกวา
อุณหภูมิหองทดสอบที่กําหนดไมเกิน 10 °C หรือจายสารทําความเย็นเหลวที่ภาวะเย็น
เยือก (sub cooled) ถาระบุ
ทั้งสองภาวะ ตองระบุอุณหภูมิสารทําความเย็นเหลวไวดวย
อาจติดตั้งตัวดักน้ํามันหลอลื่นที่ทอดานสงของคอมเพรสเซอรเพื่อลดปริมาณน้ํามันหลอลื่นที่
จะปนกับสารทําความเย็นใหนอยที่สุด
5.3.6.1.3

ภาวะทดสอบที่กําหนดสําหรับตูแชที่ตอกับระบบทําความเย็นแบบออม
ตองตอระบบทําความเย็นแบบออมกับตูแชที่ออกแบบมาเฉพาะสําหรับระบบนี้ ตามรูปที่ 32 ก)
ระบบทําความเย็นตองสามารถสงของไหลทําความเย็นทุตยิ ภูมิที่อุณหภูมิและอัตราไหลที่ผูทํา
กําหนด
ในระหวางละลายน้ําแข็งและหยุดระหวางวัฎจักรการทํางาน ใหของไหลทําความเย็นทุติยภูมิ
ไหลผานวาวลทางเลี่ยง (bypass valves)

5.3.6.2

การคํานวณอัตราการดึงความรอน

5.3.6.2.1 ตูแชที่ออกแบบสําหรับตอกับระบบทําความเย็นแบบอัดไอ (ดูรูปที่ 32 ก))
นิยาม อัตราการดึงความรอน ณ ขณะใด ๆ เปน kW โดย

Fn = q m (h8 - h4)
สําหรับการวัดทีข่ ณะใด ๆ แตละครั้ง โดย n คือลําดับที่ของการวัด (Fn = 0 kW ระหวาง
เวลาที่หยุดทํางานกับการละลายน้ําแข็ง)
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รูปที่ 31 ก) การตอตูแชเขากับระบบทําความเย็นแบบอัดไอ ชนิดที่มีชุดควบแนนแยกตางหาก

รูปที่ 31 ข) การตอตูแชเขากับระบบทําความเย็นแบบอัดไอ ชนิด
ที่มีชุดควบแนนแยกตางหาก
(ขอ 5.3.6.2.1)

รูปที่ 31 ค) แผนภาพความดัน-เอนทัลป
แสดงจุดวัด
(ขอ 5.3.6.2.1)
หนวยเปนมิลลิเมตร

สัญลักษณ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ทางเขาคอมเพรสเซอร
ทางออกคอมเพรสเซอร
ชองกระจก
จุดวัดที่สายทางเขาตูแช
ทางเขาอุปกรณลดความดัน
ทางออกอุปกรณลดความดัน และเขาสูเครื่องระเหย
ทางออกของเครื่องระเหยและการวัดความรอนของเครื่องระเหย
จุดวัดที่สายทางเลี่ยงตูแช
วาลวทางเขา เป ดระหวางทําความเย็น ระหวางป ดเครื่องหรือ
ละลายน้ําแข็ง
10 มิเตอรวัดการไหล
11 ตัวแลกเปลี่ยนความรอน ระหวางสารทํ าความเย็นเหลว และไอ
สารทําความเย็น (ถามี)
12 ตูแช

13
14
15
16
17
20
21
22
23

อุปกรณลดความดัน (expansion device)
เครื่องระเหย
คอมเพรสเซอร
ชุดควบแนน
ถังพักสารทําความเย็นเหลว
ฉนวน (ยาวอยางนอย 150 mm นับจากตัวรับรูอุณหภูมิ)
สายสัญญาณไปยังเครื่องบันทึกอุณหภูมิ
ทอสารทําความเย็น
ชองเสียบตัวรับรูอุณหภูมิ (ทําดวยทองแดงและเติมดวยกลีเซอรีน
หรือของเหลวที่มีสมบัติคลายกัน)
a สารทําความเย็นเหลวเขา
b ไอสารทําความเย็นกลับ
c ตําแหนงที่ตอทอเขากับตูแช

รูปที่ 31 ตูแชที่ออกแบบสําหรับตอกับระบบทําความเย็นแบบอัดไอ
(ขอ 5.3.6.2.1)
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5.3.6.2.2 ตูแชที่ออกแบบสําหรับตอกับระบบทําความเย็นแบบออม (ดูรูปที่ 32 )
นิยาม อัตราการดึงความรอน ณ ขณะใด ๆ เปน kW โดย

f n = q m [ (co q o) - (ci qi )
สําหรับการวัดทีข่ ณะใด ๆ แตละครั้ง โดย n คือลําดับที่ของการวัด (ระหวางเวลาที่หยุด
ทํางานและการละลายน้ําแข็ง Fn = 0 kW)

หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 32 ก) การตอตูแชเขากับระบบทําความเย็นแบบออม
(ขอ 5.3.6.2.2)
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รูปที่ 32 ข) ตําแหนงจุดอางอิง
(ขอ 5.3.6.2.2)
สัญลักษณ
1
มิเตอรวัดการไหล
2
สายสัญญาณไปยังเครื่องบันทึกอุณหภูมิ
3
ชองกระจก (ตาแมว)
4
ฉนวน (ยาวอยางนอย 150 mmนับจากตัวรับรูอุณหภูมิ)
5
ทอสารทําความเย็น
6
ชองเสียบตัวรับรูอุณหภูมิ (ทําจากทองแดงและเติมดวยกลีเซอรีนหรือของเหลวที่มีสมบัติ คลายกัน)
7
ตัวแลกเปลี่ยนความรอน
8
ตูแช
9
วาลวทางเขา : เปดขณะทําความเย็น ปดระหวางปดเครื่องหรือละลายน้ําแข็ง
10 วาลวทางเลี่ยง : ปดขณะทําความเย็น เปดระหวางปดเครื่องหรือละลายน้ําแข็ง
a
ของเหลวเขา
b
ไอสารทําความเย็นกลับ
c
ตําแหนงที่ตอทอเขากับตูแช

รูปที่ 32 ตูแชทอี่ อกแบบสําหรับตอเขากับระบบทําความเย็นแบบออม
(ขอ 5.3.6.2.2)
5.3.6.3 วิธีการ
5.3.6.3.1

ทั่วไป
ผลรวมของอัตราการดึงความรอน ณ ขณะใด ๆ Fn เปน kW ในรอบ 24 h จะใชในการ
คํานวณ ดังตอไปนี้
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ก) คาการดึงความรอนทั้งหมด Q tot เปน kWh (ดูรูปที่ 33 ถึง 35 )

(Fn = 0 kW ระหวางเวลาที่หยุดทํางานและการละลายน้ําแข็ง )
ข) การเดิน เครื่องอยางตอเนื่ อง การดึ งความรอนในสถานะคงตั ว Q75 เปน kWh ใน
ระหว าง 75% ของคาบเวลาการทําความเย็น ไมร วมคาบเวลาหลังจากการละลาย
น้ําแข็งเสร็จสิ้น (ดูรูปที่ 30 ) :

ในการรายงานอัตราการดึงความรอนสําหรับระบบทําความเย็นแบบอัดไอ และแบบออม
ใหระบุคาตอไปนี้

F run

คื อ อั ต ราการดึ งความร อ นที่จํ าเปน สํ าหรั บ ตู แ ช เดี่ ยวที่ ติ ด ตั้ ง ในภาวะห อ ง
ทดสอบ เปน kW

F run75 คือ อัตราการดึงความรอนสถานะคงตัวที่จําเปน สําหรับตูแชเดี่ยวที่ติดตั้งใน
ภาวะหองทดสอบ ในระหวาง 75 % ของคาบเวลาการทําความเย็น ไมรวมเวลา
หลังจากการละลายน้ําแข็งเสร็จสิ้นในภาวะหองทดสอบ สําหรับการเดินเครื่อง
อยางตอเนื่องเทานั้น เปน kW

F 24

คือ การหาอัตราการดึงความรอนที่จําเปนสําหรับตูแชหลายตูที่ติดตั้งในภาวะ
หองทดสอบ เปน kW

F 24-deft คือ อัตราการดึงความรอนสําหรับการคํานวณการสิ้นเปลืองพลังงานของตูแช
ในภาวะหองทดสอบ เปน kW
5.3.6.3.2

การคํานวณอัตราการดึงความรอน (ดูรูปที่ 33 ถึง 35 )
คํานวณอัตราการดึงความรอนทีจ่ ําเปนของตูแชเดี่ยว F run โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิตของ
อัตราการดึงความรอน ณ ขณะใด ๆ F n ในระหวางการเดินเครื่องเทานั้น ( trun )
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=

=

24 −

−

สามารถคํานวณอัตราการดึงความรอนสถานะคงตัวที่จําเปนสําหรับตูแชเดี่ยวในระหวาง
75 % ของคาบการทําความเย็น F run75 โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิตของอัตราการดึงความรอน
ณ ขณะนั้น ระหวาง 75 % ของเวลาเดินเครื่องเทานั้น ไมรวมเวลาหลังจากการละลาย
น้ําแข็งเสร็จสิ้น ( trun75 )
=

0.75

=

0.75 24 −

คํานวณอัตราการดึงความรอนทีจ่ ําเปนของตูแชหลายตู F24 โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิตของ
อัตราการดึงความรอน ณ ขณะใด ๆ ตลอดทั้งวัน ซึ่งไดแกเวลาเดินเครื่อง เวลาหยุดเครื่อง
และเวลาละลายน้ําแข็ง ( trun , tstop และ tdeft )
คํานวณอัตราการดึงความรอนทีใ่ ชคํานวณการสิ้นเปลืองพลังงานของตูแช

F24-deft โดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิตของอัตราการดึงความรอน ณ ขณะใด ๆ ตลอดทั้งวัน
เวนเวลาละลายน้ําแข็ง tdeft (ใชเวลาเดินเครื่อง trun และเวลาหยุดเครื่อง tstop เทานั้น )
=

=

+

24 −

คา F24-deft ตองใชในสูตรคํานวน REC (ดูขอ 5.3.6.3.3)
5.3.6.3.3

การคํานวณคาการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาในการทําความเย็น ( REC )
ใหคํ านวณคาการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาในการทําความเย็น สําหรั บตู แช ที่มีร ะบบทํา
ความเย็นแบบอัดไอชนิดที่มีชุดควบแนนแยกตางหาก ( RECRC ) จากสมการ ดังตอไปนี้
REC

= 24 −

×

×(

(
.

)
×

)

=

×(

(
.

)
×

)

คาอุณหภูมิควบแนนคงที่ ( Tc) มีคาเทากับ 308.15 K (35๐C)
ตูแชที่ใชระบบทําความเย็นแบบออม อุณหภูมิระเหย Tmrun ของระบบทําความเย็นแบบอัด
ไอ มีคาต่ํากวาอุณหภูมิสารทําความเย็นทุติยภูมิที่ทางเขาตูแช (qi) และตองคํานวณอุณหภูมิ
ระเหยจากสมการดังตอไปนี้ (ไมใชคาจากการวัด)
-73-

มอก.1235-2556
Tmrun = qi - 3 K
สําหรับคาพลังงานไฟฟาที่ปมใชหมุนเวียนสารทําความเย็นทุติยภูมิ ไมอนุญาตใหใชคาจาก
การวัด คาการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟานี้ขึ้นกับการออกแบบวงจรสารทําความเย็นทุติยภูมิ
ในทางปฏิบัติ โดยทั่ว ไปคํานวณการสิ้น เปลืองพลังงานของปม (PEC) ซึ่งมีหนว ยเปน
kWh ในคาบ 24 h จากสมการดั งต อไปนี้ โดยสมมุติว าความดั น ตกคร อมในระบบ
เทากับ 2.5 เทาของความดันตกครอมของตูแช และปมมีประสิทธิภาพ 50 %
PEC =

2.5

(

−

)

0.5

ตัวประกอบ t ในสมการขางตนแสดงถึงระยะเวลาการทํางานของปม เปนชั่วโมงตอวัน
โดยทั่วไป t มีคาดังตอไปนี้
-

สําหรับระบบที่ละลายน้ําแข็งโดยใชน้ําเกลือรอน t เทากับ 19 h /24 h

-

สําหรับระบบอื่น ๆ t เทากับ 18 h /24 h

ในกรณีที่ไมมีขอมูลการวัดเพียงพอ อาจใชคา t ที่กําหนดไวขางตนเปนตัวเลือก
เบี้องตนซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดในภายหลัง
ใหคํ านวณคาการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาในการทําความเย็ นสําหรับตูแชที่ใชระบบทํา
ความเย็นแบบออม RECRI เปน kWh ในคาบ 24 h จากสมการ ดังตอไปนี้
REC

= PEC + (24 − dept) × (

+ 0.5 PEC

( −
(0.34 ×

)

)
)

โดยคาอุณหภูมิควบแนน Tc มีคาคงที่เทากับ 308.15 K
หมายเหตุ

5.3.6.3.4

สําหรับระบบแบบตรงและแบบออม คาการสิ้นเปลืองพลังงานที่คํานวณไดเปนคาของระบบ
ทําความเย็นมาตรฐาน ถึงแมวาโดยทั่วไปการสิ้นเปลืองพลังงานจริงของระบบทําความเย็นจะ
ไมเทากับ คาของระบบทําความเย็นมาตรฐาน แตสามารถพิสูจนในทางคณิตศาสตรไดวา มี
ระดับชั้น (ranking order) เทากัน

การคํานวณคาการสิ้นเปลืองพลังงานทั้งหมด (TEC)
ใหคํานวณการสิ้นเปลืองพลังงานทั้งหมด จากสมการ
TEC = DEC + REC
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ก) ความดันระเหยคงที่ การทํางานไมเปนจังหวะ

ข) ความดันระเหยคงที่ การทํางานทีไ่ มเปนจังหวะ และการทํางานเปนจังหวะขณะปดฝาปดตอนกลางคืน
สัญลักษณ
A
B
C
D
E
F
G
H
I

24 h( อางอิง )
คาบเวลาทําความเย็น(อางอิง )
ชวงเวลาเดินเครื่อง ( trun )
ชวงเวลาหยุดเดินเครื่อง ( tstop )
ชวงเวลาละลายน้ําแข็ง ( tdeft )
ชวงเวลาเดินเครื่องที่ใชรายงานคาอุณหภูมิระเหย ( trun 10 %)
อุณหภูมิระเหย
อัตราการดึงความรอน ณ ขณะใด ๆ ( Fn )
การดึงความรอนทั้งหมด ( Qtot = พื้นที่ใตกราฟ)

J
K
L
M
N

อุณหภูมิอิ่มตัวเฉลี่ยเลขคณิตของเครื่องระเหย (q mrun )
อุณหภูมิอิ่มตัวเฉลี่ยเลขคณิตของเครื่องระเหยในชวง 10%
สุดทายของคาบเวลาเดินเครื่อง (q min )
75 % ของชวงเวลาเดินเครื่องในระหวางการละลายน้ําแข็ง ( trun
75 %)
ปดฝาปดตอนกลางคืน 12 h
เปดฝาปดตอนกลางคืน 12 h

รูปที่ 33 วัฏจักรทําความเย็น ความดันระเหยคงที่ ไมมกี ารทํางานเปนวัฎจักร(ตอ)
(ขอ 5.3.6.3.1 และขอ 5.3.6.3.2) สัญลักษณ
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A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

24 h( อางอิง )
คาบเวลาทําความเย็น(อางอิง )
ชวงเวลาเดินเครื่อง ( trun )
ชวงเวลาหยุดเดินเครื่อง ( tstop )
ชวงเวลาละลายน้ําแข็ง ( tdeft )
ชวงเวลาเดินเครื่องที่ใชรายงานคาอุณหภูมิระเหย ( trun 10 %)
อุณหภูมิระเหย
อัตราการดึงความรอน ณ ขณะใด ๆ ( Fn )
การดึงความรอนทั้งหมด ( Qtot = พื้นที่ใต กราฟ)
อุณหภูมิอิ่มตัวเฉลี่ยเลขคณิตของเครื่องระเหย (q mrun )
อุณหภูมิอิ่มตัวเฉลี่ยเลขคณิตของเครื่องระเหยในชวง 10 % สุดทายของคาบเวลาเดินเครื่อง (q min )
รูปที่ 34 วัฏจักรการทําความเย็น การทํางานเปนจังหวะรวมการปมพดาวน (pump down)
(ขอ 5.3.6.3.1 และขอ 5.3.6.3.2)
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สัญลักษณ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
O
P
R
S

24 h ( อางอิง )
คาบเวลาทําความเย็น (อางอิง )
ชวงเวลาเดินเครื่อง ( trun )
ชวงเวลาหยุดเดินเครื่อง ( tstop )
ชวงเวลาละลายน้ําแข็ง ( tdeft )
ชวงเวลาเดินเครื่องที่ใชรายงานคาอุณหภูมิระเหย ( trun 10 %)
อุณหภูมิทางออกของสารทําความเย็นทุติยภูมิ (q o )
อัตราการดึงความรอน ณ ขณะนั้น ( Fn )
การดึงความรอนทั้งหมด ( Qtot = พื้นที่ใต กราฟ)
อุณหภูมิทางเขาของสารทําความเย็นทุติยภูมิ (q i )
อุณหภูมิมัธยฐานของสารทําความเย็นทุติยภูมิ (q  )
คาเฉลี่ยของอุณหภูมิมัธยฐานของสารทําความเย็นทุติยภูมิ (q mrun )
คาเฉลี่ยของอุณหภูมิมัธยฐานของสารทําความเย็นทุติยภูมิในชวง 10 % สุดทายของคาบเวลาเดินเครื่อง ( q min )

รูปที่ 35 วัฏจักรการทําความเย็น สารทําความเย็นทุติยภูมทิ ํางานเปนจังหวะ
(ขอ 5.3.6.3.1 และขอ 5.3.6.3.2)
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6. รายงานผลการทดสอบ
6.1 ทั่วไป
การทดสอบแตละครั้ง ใหแสดงขอมูลทั่วไปและผลการทดสอบจําเพาะ ดังตอไปนี้
หมายเหตุ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับตูแช ใหดูขอ 7.2
6.2 การทดสอบภายนอกหองทดสอบ
6.2.1 การทดสอบการปดสนิท ของประตูและฝาปด
ใหทดสอบตามข อ 5.2.1 และรายงานการทดสอบการผนึ ก กั น รั่ ว ของประตู หรื อฝาปด อย างมี
ประสิทธิผล
6.2.2 มิติเชิงเสน พื้นที่และปริมาตร
ตามขอ 5.2.2
ดูตารางที่ 9
ตารางที่ 9 มิติเชิงเสน พื้นทีแ่ ละปริมาตร
(ขอ 6.2.2)
รายละเอียด

สัญลักษณ

หนวย

จํานวนตําแหนง
ทศนิยม

LHW

mm

0

มิติภายนอกเบ็ดเสร็จตอนใชงาน

mm

0

พื้นที่ชั้นแชเย็นสําหรับแตละชั้นอุณหภูมิ ที่ระบุ

m2

2

พื้นทีเ่ ปดแสดงสินคา

m2

2

มิติภายนอกเบ็ดเสร็จที่ติดตั้ง

พื้นที่แสดงทั้งหมด

TDA

m2

2

พื้นที่สวนทีม่ องเห็นอาหาร (ทางเลือก)

VPA

m2

2

l

0

m3

3

mm

0

ปริมาตรสุทธิสําหรับแตละชั้นอุณหภูมิ ที่ระบุ
แผงกําบังสิ่งสกปรก ดูรูปที่ 1

A+B

6.2.3 การทดสอบการปราศจากกลิ่นและรส (ถาเกี่ยวของ)
ดูภาคผนวก ค.
6.3

การทดสอบภายในหองทดสอบ

6.3.1 ภาวะทดสอบทั่วไป
ใหทดสอบตามขอ 5.3.1 และรายงานตามตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 ภาวะสําหรับการทดสอบภายในหองทดสอบ
(ขอ 6.3.1)
ขอ
5.3.1.1
5.3.1.2

รายละเอียด
ใหระบุในรายงานวา หองทดสอบ สิ่งทดสอบ วัสดุเติมเต็ม (สิ่งทดสอบไม) สิ่งทดสอบ M และเครื่องมือที่ใช เป นไปตามขอ
5.3.1 ใหระบุถาใชสิ่งทดสอบทางเลือก ตามขอ 5.3.1.6
ชั้นภูมิอากาศของหองทดสอบซึ่งตูแชจะถูกนําไปใชงาน และใชในการทดสอบ

6.3.2 การเตรียมตูแช
รายงานดูตารางที่ 11
ตารางที่ 11 การเตรียมตูแชสําหรับการทดสอบภายในหองทดสอบ
(ขอ 6.3.2)
ขอ
5.3.2.1
5.3.2.1
5.3.2.3
5.3.2.4
5.3.2.6

รายละเอียด
ตําแหนงที่ติดตั้งตูแชในหองทดสอบ ใหอางอิงตามรูปที่ 9
ตําแหนงของแผงกั้นแนวตั้งดานหลังตูแช สําหรับตูแชที่ติดตั้งชิดกับผนัง
ใหระบุหมายเลขของรูปที่แสดงการจัดวางสิ่งทดสอบในตูแช (รูปที่ 11 ถึงรูปที่ 24)
วิธีการควบคุมอุณหภูมิ กระบวนการละลายน้ําแข็ง การยกเลิกการละลายน้ําแข็ง การตั้ง
คาพารามิเตอร และตําแหนงตัวรับรู
การทดสอบนั้นใชสิ่งทดสอบทางเลือกตามขอ 5.3.1.6

5.3.2.7

การทดสอบนั้นเปนแบบมีหรือไมมีฝาปดกลางคืน และ/หรือมีหรือไมมีแสงสวาง

5.3.2.9

สํา หรั บ ระบบทํ า ความเย็ น แบบอั ด ไอ ที่ มี ชุ ด ควบแน น แยกต างหาก จากตู แ ช ให ร ะบุ
หมายเลขสารทําความเย็น (ดู ISO 817 )
สําหรับระบบทําความเย็นแบบออม ที่มีชุดควบแนนแยกตางหากจากตูแช
สวนประกอบทางเคมีของสารทําความเย็นทุติยภูมิ
ความเขมขนของสารทําความเย็นทุติยภูมิ
สมบัติทางกายภาพของสารทําความเย็นทุติยภูมิ
คาความรอนจําเพาะที่ทางเขา/ออก ของตูแช
ความหนาแนน

5.3.2.9

6.3.3 การทดสอบอุณหภูมิ
ใหทดสอบตามขอ 5.3.3 และรายงานดูตารางที่ 12
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สัญลักษณ
X, B, Y, A
dp

หนวย
mm
mm

ci / co
ρ

kJ / kgC
kg / m3
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ตารางที่ 12 การทดสอบอุณหภูมิสําหรับการทดสอบภายในหองทดสอบ
(ขอ 6.3.3)
ขอ
5.3.3.1

5.3.3.2

5.3.3.6
5.3.3.5

5.3.3.4

รายละเอียด
สําหรับตูแชที่มีฝาปดกลางคืน และ/หรือไฟแสงสวาง ใหระบุวาผลการทดสอบนั้นเปนไปตามแบบที่
1 หรือแบบที่ 2 ตามหัวขอ 5.3.2.7.1 และขอ 5.3.2.7.2 หรือทั้งสองแบบ ในกรณีหลัง จะตองระบุ ผล
การทดสอบของทั้งสองแบบ
เสนโคง เวลา/อุณหภูมิ ของสิ่งทดสอบ M ที่อุนสุดและเย็นสุดรวมทั้งคาสูงสุด, qahและคาต่ําสุด, qb
รวมทั้ง qal (ถาจําเปน) และผลการจัดแบงประเภทตูแช (ดูขอ 4.2.2 ตารางที่ 1 ขอ 5.3.3.5 และรูป ที่
28)

สัญลักษณ

หนวย

qah
qb
qal

C

คาเฉลี่ยของอุณหภูมิเฉลี่ยของสิ่งทดสอบ M ทั้งหมด (ดูขอ 5.3.3.5 และรูปที่ 29 )
สําหรับระบบแสดงอุณหภูมิ ใหระบุตําแหนงของตัวรับรูและคาสูงสุดที่แสดง
ภายใตภาวะการทํางานที่มีเสถียรภาพ
ขณะที่อุนสุด ระหวางหรือทันทีหลังจากชวงการละลายน้ําแข็ง
ภาวะขณะที่สวนแสดงอุณหภูมิอาจจะหยุดแสดง (ต.ย. ระหวางการละลายฝาน้ําแข็ง)
ผลลัพธ จากการตรวจสอบการละลายน้ําแข็ง ตามขอ 5.3.3.3.

C
C
C

6.3.4 การทดสอบการควบแนนของไอน้ํา
ตามขอ 5.3.4
ดูตารางที่ 13
ตารางที่ 13 การทดสอบการควบแนนของไอน้ํา
(ขอ 6.3.4)
ขอ

รายละเอียด

สัญลักษณ

5.3.4.1

สําหรับตูแชที่มีฝาปดกลางคืน และ/หรือไฟแสงสวาง ใหระบุวาผลการทดสอบนั้นเป นไปตามลําดับ
ที่ 1 หรือลําดับที่ 2 ตามหัวขอ 5.3.2.7.1 และขอ 5.3.2.7.2 หรือทั้งสองแบบ ในกรณีหลัง จะตอง
ระบุผลการทดสอบของทั้งสองแบบ

5.3.4.1

ใหระบุวาไดปดสวิตชตัวทําความรอนเพื่อปองกันการควบแนนของไอน้ําหรือไม

5.3.4.2

ระยะเวลาของชวงที่สังเกต

หนวย

h

ใหรางรหัสภาพแสดงระดับการควบแนนของไอน้ําตามขอ 5.3.4.3

6.3.5 การทดสอบความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา
ใหทดสอบตามขอ 5.3.5 และรายงานตามตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 การทดสอบความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา
(ขอ 6.3.5)
ขอ
5.3.5.1

5.3.5.2

5.3.5.3

6.3.6

รายละเอียด
สําหรับตูแชที่มีฝาปดกลางคืน และ/หรือไฟแสงสวาง ใหระบุวาผลการทดสอบนั้นเปนไปตามแบบที่
1 หรือแบบที่ 2 ตามหัวขอ 5.3.2.7.1 และขอ 5.3.2.7.2 หรือทั้งสองแบบ ในกรณีหลัง จะตองระบุผล
การทดสอบของทั้งสองแบบ
สําหรับตูแชที่มีชุดควบแนนอยูในตัว ใหระบุ

สัญลักษณ

หนวย

ความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาโดยตรง (= ความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาทั้งหมด)
ความถี่ในการตัดตอการทํางานของคอมเพรสเซอร
ระยะเวลาเดินเครื่องสัมพัทธ (ดูขอ 5.3.5.2)
สําหรับตูแชที่มีชุดควบแนนแยกตางหาก ใหระบุ
ความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาโดยตรง

DEC (TEC)

kWh /24 h

DEC

kWh /24 h

การวัดอัตราการดึงความรอนของตูแชที่มีชุดควบแนนแยกตางหาก
การทดสอบตามขอ 5.3.6 และการรายงานตามตารางที่ 15
ตารางที่ 15 การวัดอัตราการดึงความรอนของตูแชที่วางชุดควบแนนแยกตางหาก
(ขอ 6.3.6)

ขอ
5.3.6.1.1

5.3.6.1.2
ดูรูปที่ 31,
33 และ 34

รายละเอียด
สําหรับตูแชที่มีฝาปดกลางคืน และ/หรือไฟแสงสวาง ใหระบุวาผลการทดสอบนั้นเปนไปตามแบบที่
1 หรือแบบที่ 2 ตามหัวขอ 5.3.2.7.1 และขอ 5.3.2.7.2 หรือทั้งสองแบบ ในกรณีหลัง จะตองระบุ ผล
การทดสอบของทั้งสองแบบ
สําหรับระบบทําความเย็นแบบอัดไอ ใหแสดง
เสนโคงและคาเฉลี่ยของความดันดานดูด (ขณะทํ างาน) และอุณหภูมิของสารทํ าความเย็นที่
ดานออกของตูแช
อุณหภูมิอิ่มตัวเฉลี่ยของอีเวปโพเรเตอรระหวางการทํางาน และระหวางรอยละ 10 ทายสุดของ
ชวงเวลาเดินเครื่องทั้งหมด
อุณหภูมิรอนยวดยิ่งเฉลี่ยทางเลขคณิต ทางดานดูดที่บริเวณตูแชขาออก
อุณหภูมิรอนยวดยิ่งเฉลี่ยทางเลขคณิต ทางดานดูดที่บริเวณขาออกของเครื่องระเหย
เสนโคงและอุณหภูมิของเหลวเฉลี่ยที่บริเวณตูแชขาเขา
เสนโคงและคาอัตราการไหลเชิงมวลเฉลี่ยของสารทําความเย็น

5.3.6.1.3
ดูรูปที่ 29
และ 32

ระบบทําความเย็นแบบออม ใหแสดง
เสนโคงและอุณหภูมิสารทําความเย็นทุติยภูมิเฉลี่ยที่บริเวณตูแชขาเขา
เสนโคงและอุณหภูมิสารทําความเย็นทุติยภูมิเฉลี่ยที่บริเวณตูแชขาออก
คาเฉลี่ยของอุณหภูมิมัฐยฐานของสารทําความเย็นทุติยภูมิ ระหวางเวลาเดินเครื่อง
คาเฉลี่ยของอุณหภูมิมัฐยฐานของสารทําความเย็นทุ ติยภูมิ ระหวาง 10% ทายสุดของชวงเวลา
เดินเครื่องทั้งหมด
เสนโคงและคาอัตราการไหลเชิงมวลเฉลี่ย
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สัญลักษณ

หนวย

P8

qm

Pa
C
C
C
C
C
C
kg /s

q1
q0
qmrun
qnin

C
C
C
C

qm

kg /s

q8
qmrun
qmin

q4

มอก.1235-2556
ขอ

5.3.6.3

รายละเอียด
ความดันตกครอม ระหวางขาเขาและขาออกของตู แช ไมร วมถึงวาล วที่ผูทําไม ไดติดตั้งมา
พรอมกับตูแช
คาอัตราการดึงความรอนที่จําเปนสําหรับตูแชจากการวัดกอนหนานี้ ใหระบุ

ความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาในการทําความเย็น
การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาทั้งหมด
รอยละของเวลาเดินเครื่อง สําหรับตูแชที่ออกแบบใหทํางานเปนจังหวะ

สัญลักษณ
Pirun - Porun

หนวย
Pa

Frun
Frun75
F24
F24-deft

kW
kW
kW
kW
kWh /24 h
kWh /24 h
%

REC
TEC
trr

7. การทําเครื่องหมายและฉลาก
7.1 ขีดจํากัดในการบรรจุ
ตูแชทุกตูตองมีการทําเครื่องหมายแสดงขีดจํากัดในการบรรจุใหเห็นอยางชัดเจนและถาวรที่ผิวดานใน
เสนหนึ่งหรือหลายเสนก็ได (ดูรูปที่ 36 ข.) ดังแสดงในรูปที่ 38 ในกรณีที่ตูแชนนั้ ไมสามารถบรรจุเกิน
ได ไมจําเปนตองทําเครื่องหมาย
เสนแสดงขีดจํากัดในการบรรจุจะตองเปนเสนเต็มตอเนื่อง (ดูรูปที่ 36 ก.) หรือเวนวางเปนชวง (รูปที่ 36
ข.) เพื่อใหเห็นอยางชัดเจน เสนแตเสนจะตองยาวอยางนอย 50 mm และตองมีสามเหลี่ยมดานเทาอยาง
นอย 1 รูปที่มีดานเทากับ dl โดย dl มีคาระหวาง 5.5 mm ถึง 15 mm (ดูรูปที่ 37 )
ในกรณีที่ไมสามารถแสดงเสนขีดจํากัดในการบรรจุบนผิวดานในของตูแชได อันเนื่องมาจากการ
ออกแบบตูแช ใหทําเครื่องหมายแสดงขีดจํากัดในการบรรจุไวในตําแหนงที่มองเห็นได และในคูมือ
คําแนะนําการใชงาน
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มิติหนวยเปน mm
ก) เสนแสดงขีดจํากัดในการบรรจุแบบเต็มตอเนื่อง

ข) เสนแสดงขีดจํากัดในการบรรจุแบบเวนเปนชวง
a คือเสนแสดงขีดจํากัดในการบรรจุ
รูปที่ 36 เครื่องหมายแสดงขีดจํากัดในการบรรจุ
(ขอ7.1)
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มิติหนวยเปน mm

รูปที่ 37 มิติของเสนแสดงขีดจํากัดในการบรรจุ
(ขอ7.1)

รูปที่ 38 ตัวอยางเสนแสดงขีดจํากัดในการบรรจุที่ตําแหนงตาง ๆ
(ขอ7.1)
7.2

แผนปายเครื่องหมายและฉลาก
ที่ตูแชทุกตู ตองมีขอมูลแสดงรายละเอียดที่อานไดชัดเจนและถาวร และติดตั้งในตําแหนงที่เห็นไดงาย
ดังตอไปนี้
ก) ชื่อหรือเครื่องหมายการคาของผูทํา หรือทั้งสองอยาง (ไมจําเปนตองเปนชื่อเดียวกันกับชื่อที่ปรากฏ
อยูบนชุดควบแนน)
ข) รุนและหมายเลขเครื่องของตูแช ชุดควบแนนที่อยูรวมกับตูแช เปนตน หรือขอมูลที่เพียงพอ
เพื่อใหทราบถึงอะไหลที่จะนํามาทดแทน หรือการบริการที่จําเปน
ค) รายละเอียดของอุปกรณประกอบภายในตูแช
ง) ขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับแหลงจายกําลังไฟฟาของตูแชที่ออกแบบไว
จ) สําหรับตูแชที่มีชุดควบแนนในตัว ใหระบุมวลและหมายเลขสารทําความเย็น (ดู ISO 817 ) ที่ใช
ฉ) สําหรับตูแชที่มีชุดควบแนนแยกตางหาก ใหทําเครื่องหมายและฉลาก ตาม EN 378-2
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7.3

ขอมูลที่ผูทําตองแสดง
สําหรับตูแชแตละตู ผูทําตองแสดงขอมูลดังตอไปนี้
ก) มิติภายนอกเบ็ดเสร็จสําหรับการติดตั้ง
ข) มิติภายนอกเบ็ดเสร็จสําหรับการบริการ รวมถึงระยะ dp ระยะหางระหวางดานหลังตูแชกับแผน
แนวตั้ง ถามี (ดูขอ 5.3.2.1)
ค) สําหรับตูแชแตละประเภทที่จําแนกตามชั้นอุณหภูมิ (ดูขอ 4.2.2 )
1) พื้นที่เปดแสดงสินคา
2) พื้นที่แสดงสินคาทั้งหมด (ดูภาคผนวก ก.)
3) ปริมาตรสุทธิ
4) พื้นที่ชั้นแชเย็น (ถามี)
5) สําหรับตูแชมีฝาปดกลางคืน และ/หรือไฟแสงสวาง ถาผลลัพธเปนของการทดสอบแบบที่
1 หรือแบบที่ 2 ตามขอ 5.3.2.7.1 และขอ 5.3.2.7.2 หรือของทั้งสองแบบ สําหรับในกรณี
หลังจะตองจัดทํารายละเอียดของทั้งสองแบบที่มีขอมูลดังตอไปนี้
ก) ความสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟาโดยตรง ( DEC ) เปน kWhตอ 24 h ตามการทดสอบ
ในขอ 5.3.5 และ
ข) ถาชุดควบแนนไมไดอยูรวมกับตูแช ใหแสดงอัตราการดึง ความรอน ตามขอ 5.3.6
หมายเหตุ

ง)

ดูชั้นอุณหภูมิและภูมิอากาศ ตามขอ 4.2.2 และขอ 5.3.1.3.1

สําหรับในแตละชั้นอุณหภูมิทตี่ ูแชแสดงสินคาทํางาน ผูทาํ ตองจัดใหมขี อมูลแสดงอุณหภูมิ
ดังตอไปนี้ (ตามผลการวัดในการทดสอบ ตามขอ 5.3.2 )
- ตําแหนงติดตั้งตัวรับรูอุณหภูมิ
- คาสูงสุดที่แสดงที่เครื่องวัด หรือคาทีว่ ัด ณ ตําแหนงติดตั้งตัวรับรูอณ
ุ หภูมิ ที่ภาวะการ
ทํางานที่เสถียร
- คาสูงสุดที่แสดงที่เครื่องวัด หรือคาที่วัด ณ ตําแหนงติดตั้งตัวรับรูอุณหภูมิ ในขณะอุนสุด
ระหวางหรือทันทีหลังจากชวงการละลายน้ําแข็ง
- ภาวะที่การแสดงอุณหภูมิหยุดชั่วขณะ (เชน ระหวางการละลายน้ําแข็ง)
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ภาคผนวก ก.
(ขอกําหนด)

พื้นที่แสดงสินคาทั้งหมด (TDA)
ก.1 ทั่วไป
ใหหา TDA จากผลรวมของพื้นที่ภาพฉายตามแนวระดับและแนวตั้งของอาหารที่มองเห็นได หนวยเปนตาราง
เมตร สําหรับตูแชแบบหลายชั้น และตูแชแบบกึ่งตั้ง พื้นที่ภาพฉายในแนวระดับจะวัดจากระนาบซึ่งสูงจาก
พื้น 1.55 m โดยคํานึงถึงอาหารที่มองเห็นได ที่วางอยูสวนหนาของชั้นวางสินคา (ดูรูป ก. 3)

ก.2 การวัด TDA ในตูแชเย็นแสดงสินคา
ก.2.1 ภาวะทั่วไป
สําหรับตูแชที่มองเห็นอาหารผานกระจก ปริมาณการสองผานของแสง Tg จะตองเปนไปตามคาที่กําหนด
ไวในตาราง ก.1
ตาราง ก.1 ปริมาณการสองผานของแสง Tg
(ขอ ก.2.1)
ชนิดของกระจก
กระจกชั้นเดียวชนิดกันแสงสะทอน
กระจกชั้นเดียว
กระจกสองชั้น หรือกระจกชั้นเดียว 2 แผน
กระจกสามชั้นที่ไมเคลือบผิว
กระจกชนิดทีอ่ าบผิวสะทอนแสง หรือฝงขดลวดทําความรอน

Tg
98 %
90 %
81 %
73%
การวัดคาใหเปนไปตามISO
9050

ใหหักพื้นที่สวนทึบแสงของกรอบกระจก หรือรางเลื่อนออกจากการวัด
ก.2.2 การคํานวณหา TDA
ใหคํานวณพืน้ ที่สวนแสดงสินคาทั้งหมดดังตอไปนี้
TDA = (Ho Loh) + (HgTgh  Lgh) + (Vo  Lov) + (Vg  Tgv  Lgv)
เมื่อ
H
V

คือ
คือ

ภาพฉายตามแนวระดับ เปนเมตร
ภาพฉายตามแนวตั้ง เปนเมตร
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L

คือ

ความยาวของตูแชที่ไมรวมความหนาผนังดานขาง เปนเมตร

Tg

คือ

ปริมาณการสองผานของแสงที่ผิวกระจก

D
ดัชนี
o
g
h
v
w

คือ

ความลึก (ดูภาพดานขางของตูแช รูปที่ ข.4 และรูปที่ ข.5)

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

พื้นผิวเปด
พื้นผิวกระจก
แนวระดับ
แนวตั้ง
ผนังปด

หมายเหตุ 1

ตัวอยางเชน พื้นผิวกระจกของฝาดานหนา ( Tgv ) และของฝาปด ( Tgh ) อาจจะแตกตางกัน

หมายเหตุ 2

สําหรับตูแชที่มีพื้นผิวของกระจกสองดานหรือมากกวา ตองคํานวนคา TDA ของพื้นผิวกระจกทั้งหมด (ดูรูปที่ ก.
2 (ตูแชแบบตั้งกลางหอง) รูปที่ ก.8 และรูปที่ ก.9)
รูปที่ ก.1 ถึงรูปที่ ก. 9 แสดงการคํานวณหาพื้นที่แสดงสินคาทั้งหมด สําหรับตูแชยาว 2.5 m ที่นิยมใชทั่วไป

Tgh = 90 %

Tgv = 90 %

Loh = 2.500

Ho = 0.350

Lgh = 2.400

Hg = 0.194

Lov = 2.500

Vo = 0

Lgv = 2.400

Vg = 0.185

TDA = (Ho Loh) + (Hg Tgh Lgh) + (Vo Lov) + (Vg Tgv Lgv)

Tgh = 90 %

Tgv = 90 %

1.694

Loh = 2.400

Ho = 0.350

Lgh = 2.500

Hg = 0.194

Lov = 2.500

Vo = 0

Lgv = 2.500

Vg = 0.185

TDA = (Ho Loh) + (Hg Tgh Lgh) + (Vo Lov) + (Vg Tgv Lgv)

1.693

หนวยเปนเมตร
รูปที่ ก.1 ตูแชแบบเคานเตอรบริการวางนอน
(ขอ ก 2.2)
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Tgh = 90 %

Tgv = 90 %

Loh = 2.500

Ho = 0.770

Lgh = 2.500

Hg = 0.012

Lov = 2.500

Vo = 0

Lgv = 2.500

Vg = 0.090

TDA = (Ho Loh) + (Hg Tgh Lgh) + (Vo Lov) + (Vg Tgv Lgv)

Tgh = 100 %

Tgv = 81 %

2.155

Loh = 2.500

Ho = 1.176

Lgh = 2.500

Hg = 0

Lov = 2.500

Vo = 0

Lgv = 2.400

Vg = 0.058

TDA = (Ho Loh) + (Hg Tgh Lgh) + (Vo Lov) + (Vg Tgv Lgv)

3.053

หนวยเปนเมตร
รูปที่ ก.2 ตูแชชนิดตั้งกลางหองและติดผนัง วางนอนและเปดโลง
(ขอ ก.2.2)

หนวยเปนเมตร
รูปที่ ก. 3 ตูแชแบบตั้งและกึง่ ตั้ง ชนิดหลายชั้น
(ขอ ก.2.2)
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หนวยเปนเมตร
รูปที่ ก.4 ตูแชแบบตั้ง ชนิดเข็นสินคาเขา (roll-in cabinet)
(ขอ ก.2.2)
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หนวยเปนเมตร
รูปที่ ก.5 ตูแชแบบผสม ชนิดมีประตูกระจกดานบน และดานลางเปด
(ขอ ก.2.2)
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หนวยเปนเมตร
รูปที่ ก. 6 ตูแชแบบตั้งกลางหองแบบนอน ชนิดเปดโลง
(ขอ ก.2.2)
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หนวยเปนเมตร
รูปที่ ก. 7 ตูแชแบบตั้ง ชนิดประตูกระจก
(ขอ ก.2.2)
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หนวยเปนเมตร
รูปที่ ก. 8 ตูแชแบบตั้งกลางหองตอชนตูแชอื่น แบบนอน ชนิดเปดโลง
(ขอ ก.2.2)
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หนวยเปนเมตร
รูปที่ ก.9 ตูแชตอชนตูแชอื่น แบบตัง้ ชนิดหลายชัน้
(ขอ ก.2.2)
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รูปที่ ก.10 ตูแชแบบตั้งกลางหอง ชนิดเปาลมตรงกลาง
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ภาคผนวก ข.
(ขอแนะนํา)
การเปรียบเทียบภาวะระหวางหองปฏิบัติการทดสอบ และในรานจําหนายสินคา
หองปฎิบัติการทดสอบไมสามารถจําลองภาวะภูมิอากาศและวิธีการบรรจุแบบตาง ๆ ที่พบในรานจําหนายสินคา
ไดครบถวน ดวยเหตุนี้จึงนิยามการจัดชั้นภูมิอากาศและการบรรจุสําหรับการทดสอบภายในหองปฏิบัติการ
ทดสอบเพื่อจําแนกชนิดตูแช และเพื่อการเปรียบเทียบ
สําหรับตูแชเย็นแสดงสินคาแบบเปด โลง ไมสามารถนําผลการทดสอบที่ไดจากหองปฏิบัติการไปใชกับราน
จําหนายสินคาโดยตรง
หองปฏิบัติการทดสอบ
ตาม EN 23953

อางอิงถึง

สภาพแวดลอมโดยรอบ

รานจําหนายสินคา
ตามกฎหมายที่บังคับใชใน
ประเทศนั้น ๆ
อุณหภูมิของสิ่งทดสอบ M และชั้นภูมิอากาศที่ อุณหภูมิของสินคาอาหารแตละ
สมนัยกับ H2, H1, M2, M1, L3, L2, L1
ชนิด ที่ไดรับผลกระทบจาก
บรรจุภณ
ั ฑของตัวเอง (มิติ
วัสดุ การเปลงรังสี) และ
ความเฉื่อยทางความรอน
ในการทดสอบบรรจุสิ่งทดสอบตามรูปแบบที่ การบรรจุสินคามีการ
เปนมาตรฐานเดียวกันตลอด
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตลอด
ทั้งวัน
ชั้นภูมิอากาศของหองทดสอบ และภาวะเสถียร มีการแปรผันของอุณหภูมิและ
ที่สมนัยกัน (ตัวอยาง เชน ชัน้ ภูมิอากาศ 3
ความชื้น อยางเห็นไดชัด
ระหวางกลางวันและกลางคืน
ไดแก 25C , 60 % RH )
ในระหวางการทดสอบอนุญาตใหมกี ารแปรผัน ในรานจําหนายสินคามีการแบง
ของอุณหภูมิตามความสูงของหองทดสอบได ชั้นอุณหภูมิอยางมีนัยสําคัญใน
โซนสินคาอาหารแชเย็นซึ่งเปน
เล็กนอย
ผลดีตอการทํางานของตูแช
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ความเร็วของกระแสลมแนวนอนที่ตอเนื่อง
เทากับ 0.2 m/s ( 0 ; -0.1 ) ซึ่งจะแสดงใหเห็น
ถึงจุดออนของตูแช และแสดงผลกระทบของ
กระแสลมที่แรง
มีการกําหนดการแผรังสีอินฟราเรด ของผิว
ภายในหองปฏิบัตกิ ารทดสอบ

เมื่ออุณหภูมิสิ่งทดสอบ M แปรผันนอยกวา
0.5 C หลังจากเกิด ภาวะเสถียร 24 hแลว

การประเมินสมรรถนะ
และอัตราการดึงความรอนและความสิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟา วัดตาม ISO 23953.
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ลูกคาอาจรบกวนกระแสลม
ในชวงสั้น ๆ

ไมทราบคาการแผรังสีในชวง
อินฟราแรดจากผิวตาง ๆ ใน
รานคา ทั้งนีข้ ึ้นกับฉนวนของ
อาคาร การแบงชั้นของอากาศ
และชนิดของไฟสองสวาง
อุณหภูมิสินคาอาหารในตูแช
ซึ่งจะขึ้นกับอุณหภูมิสินคา
อาหาร ณ ขณะบรรจุ
กับสินคาที่ไดรับการแผรังสี
อินฟราเรดมากที่สุดซึ่งเปน
สินคาชิ้นบนสุดที่ถูกหยิบโดย
ลูกคา
ตัวเลขที่รานจําหนายสินคา
ตองการคํานวณคือ ขนาดระบบ
ทําความเย็นและการใชพลังงาน
รายปโดยคํานึงถึงฤดูกาล (ฤดู
รอน/ฤดูหนาว) วงรอบของวัน
(กลางวัน/กลางคืน) ชวงเวลา
การเปดราน

มอก.1235-2556

ภาคผนวก ค.
(ขอแนะนํา)
การทดสอบการปราศจากกลิ่นและรส
ค.1 การเตรียมและการทดสอบ
ค.1.1 อุณหภูมิโดยรอบ
อุณหภูมิโดยรอบตองอยูระหวาง +16 C ถึง +30 C
ค.1.2 การทําความสะอาด
กอนการทดสอบ ตองทําความสะอาดตูแชตามคําแนะนําของผูทํา และทําความสะอาดอีกครั้งดวย
น้ํากลั่น
ค.1.3. การปรับตั้งเทอรมอสแตต
ใหตูแชทํางานเปนเวลา 48 hโดยปรับตั้งเทอรมอสแตต และอุปกรณควบคุมอื่น ๆ ตามคําแนะนํา
ของผูทําเพื่อใหไดคาอุณหภูมิที่ตองการตามการจัดประเภทที่เกี่ยวของ (ดูขอ 4.2.2 )
ค.1.4 ตัวอยาง
ตัวอยางวิเคราะห และตัวอยางเปรียบเทียบสําหรับตูแชแตละตูไดแก
- น้ําดื่ม 100 มิลลิลิตร
- ชิ้นของเนยจืดสด ขนาด 75 mm x 35 mm x 5 mm
จํานวนตัวอยางดังกลาวขางตนมีดังนี้ อยางนอย 6 ชิ้นสําหรับตัวอยางวิเคราะห และอยางนอย 6 ชิ้น
สําหรับตัวอยางเปรียบเทียบ
ใหวางตัวอยางวิเคราะหในจานเพาะเชื้อ และตัวอยางเปรียบเทียบในภาชนะแกวที่ปดผนึกสนิท
กอนการทดสอบตองทําความสะอาดจานเพาะเชื้อและภาชนะแกวที่ใชสําหรับการทดสอบดวยไอกรด
ไนรติก แลวลางดวยน้ํากลั่นจนกระทั่งหมดกลิ่น
ใหวางน้ําและเนย ซึ่งใชเปนตัวอยางวิเคราะห ในตูแชโดยไมปดฝา และวางตัวอยางเปรียบเทียบใน
ภาชนะแกวที่ปดผนึกสนิทใกลกับตัวอยางวิเคราะห
ค.1.5 ระยะเวลาทดสอบ
ใหวางตัวอยางวิเคราะห และตัวอยางเปรียบเทียบในตูแชที่กําลังทํางาน (ในกรณีที่ตูแชมีประตูใหปด
ประตู ) และใหค งอุณ หภูมิที่กําหนดไวเปนเวลา 48 h หลังจาก 48 h แลว ใหปดฝาครอบตัว อยาง
วิเคราะห
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ใหนําตัวอยางวิเคราะหและตัวอยางเปรีย บเทียบออกมาจากตูแช และอุนใหไดอุณหภูมิประมาณ
20 °C
ค..2 การตรวจตัวอยาง
ค.2.1 วิธีตรวจ
ใหตรวจหลังจากนําตัวอยางออกจากตูแช ประมาณ 2 h และตรวจโดยผูตรวจที่คุนเคยกับวิธีทดสอบ
อยางนอย 3 คน
ผูตรวจแตละคนจะไดรับ
ตัวอยางวิเคราะหของน้ํา

2 ตัวอยาง

ตัวอยางเปรียบเทียบ ของน้ํา

2 ตัวอยาง

ตัวอยางวิเคราะหของเนย

2 ตัวอยาง

ตัวอยางเปรียบเทียบของเนย

2 ตัวอยาง

โดยตองไมบอกใหผูตรวจสอบทราบวาตัวอยางใดเปนอะไร
ใหตรวจตัวอยางน้ํากอนตรวจตัวอยางเนยจืดสด ยกเวนมีการตรวจแยกตางหากโดยผูตรวจคนอื่น
ใหผูตรวจบันทึกผลการตรวจเปนลายลักษณอักษรโดยเอกเทศ
ค.2.2 การประเมินผล
ประเมินผลโดยใหคะแนนดังตอไปนี้
คะแนน

0

คือ ไมมีกลิ่นหรือรสแปลกปลอม

คะแนน

1 คือ มีกลิ่นหรือรสแปลกปลอมเล็กนอย

คะแนน

2

คือ มีกลิ่นหรือรสแปลกปลอมที่รับรูได

คะแนน

3

คือ มีกลิ่นหรือรสแปลกปลอมอยางเดนชัด

ถาหากคาเฉลี่ยของผลทดสอบระหวางการประเมินผลกลิ่นและรสแตละครั้ง มีคะแนนมากกวา
1 ใหทดสอบซ้ํา โดยเตรียมการ ดังตอไปนี้
- ละลายน้ําแข็งที่เครื่องระเหย
- ทําความสะอาดตูแช
- ใหตูแชเปลาทํางานเปนเวลา 1 สัปดาห
- ละลายน้ําแข็งที่เครื่องระเหยซ้ําอีกครั้ง
- ปรับตั้งอุณหภูมิสําหรับการทดสอบการปราศจากกลิ่นและรส ครั้งที่ 2
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