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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาพารามิเตอรและจําลองระบบเครื่องกลั่นเอทานอลแบบหมอตมที่ทําดวยวัสดุทองแดงโดย
ใหพลังงานความรอนดวยแบบ Indirect Steam เพื่อใหสารผสมเอทานอล-น้ําระเหยเปนไอแลวผานไปควบแนน
ภายในเครื่องควบแนน ดวยการสมดุลมวลและสมดุลพลังงาน คํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร MATH LAB แบง
การศึกษาออกเปนสองสวน ประกอบดวยสวนที่หนึ่งทําการศึกษาและสรางแบบจําลองอัตราการไหลเอทานอล-น้ําที่
กลั่นไดจากการปอนความดันไอน้ําคงที ่ที่ 20, 30, 40, 50, 60 และ 70 kPa ผลการคํานวณทางทฤษฎีจาก
แบบจําลองที่พัฒนาขึ้นโดย Yuthapong และ Thanakom 1 พบวาเมื่อปอนความดันไอน้ําคงที ่อัตราการไหลของสาร
ผสมเอทานอล-น้ําลดลงเมื่ออุณหภูมิการกลั่นเพิ่มขึ้น มีสาเหตุมาจากคาความเขมขนของเอทานอลลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลจากการทดลองการกลั่นดวยความดันไอน้ําคงที่ที ่40 kPa พบวาแตกตางจากแบบจําลองนอย
กวา 7.37%  การควบคุมความดันไอน้ําในชวงระหวางการกลั่นใหเพิ่มขึ้น จะทําใหอัตราการไหลเอทานอล-น้ํามี
ความสม่ําเสมอตลอดชวงการกลั่นอยางมีนัยสําคัญ สวนที่สองทําการศึกษาผลกระทบของรูปทรงของทอนําไอที่มีผล
ตออุณหภูมิผิว โดย Yuthapong และ Thanakom ไดพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตรคา Nusselt number ของ 
Colburn จากผลการทดลองดวยการสรางความสัมพันธดวยวิธ ีLeast Square  ทําการคํานวณแบบจําลองทั้งสอง
เทียบกับผลการทดลองที่อัตราการไหลสารผสมเอทานอล-น้ําเฉลี่ย 390 L/h อุณหภูมิการกลั่น 369 K และอุณหภูมิ
สิ่งแวดลอม 308 K ผลที่ไดคืออุณหภูมิการกลั่นมีผลตออุณหภูมิผิวทอนําไอที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางแตกตางกัน 
โดยอุณหภูมิผิวทอนําไอต่ําลงเมื่อขนาดเสนผานศูนยกลางทอนําไอเพิ่มขึ้น ผลการทดลองที่ไดมีความแตกตางจาก
แบบจําลองของ Colburn นอยกวา10% และแตกตางจากแบบจําลองของ Yuthapong และ Thanakom นอยกวา 
1%   
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Abstract 
The purposes of this research are to study parameters and to simulate ethanol copper 

still-pot system using indirect steam to make ethanol & water mixtures evaporate and condensed 
by mass & energy balances in the condenser. The study conducted using MATH LAB computing 
program in calculation is divided into two parts. The First part, the study was conducted creating 
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a simulation model using flow rate of ethanol-water distilled with constant steam pressure rates at 
20, 30, 40, 50, 60 and 70 kPa. The result of theoretical calculation using the simulation model 
created by Yuthapong and Thanakom shows that when the steam pressure rate is constant, flow 
rates of ethanol & water mixtures keep rising, which results from decreasing concentrations. As 
compared with the result of the distillation experiment using constant steam pressure rate at 40 
kPa, the simulation model result is 7.37% above. The increase of steam pressure enables flow 
rate of ethanol-water to remain significantly constant during the distillation. The second part, the 
research of the effect of steaming tube effecting to surface temperature, Yuthapong and 
Thanakom has developed mathematic model focusing on Coburn Nusselt number. The research 
has been conducted by developing the relation using Least Square technique. The calculation of 
above both models compared to the result of 390 L/h flow rate of ethanol-water mixture, 369 K 
evaporated temperature and 308 K environmental temperature resulting to the relation between 
the evaporated temperature and the temperature of steaming tube surface. The surface 
temperature will decrease when the tube diameter increase. This result varies from Colburn 
simulation less than 10% and from Yuthapong and Thanakom less than 1% 
 
Keywords : Ethanol, Distillation, Simple Batch Distillation 
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คํานํา 

กระบวนการกลั่นเพื่อแปรรูปหรือสกัดสารที่ใชในอุตสามหกรรมอาหาร เคมี และยา สวนใหญใชการกลั่น
แบบหมอตมที่ทําดวยเหล็กกลาสแตนเลส [1]  สําหรับอุตสาหกรรมสุราใชเครื่องกลั่นเอทานอลแบบหมอตมชนิด
ทองแดงเพื่อปรับปรุงคุณภาพสุรา เชน วิสกี้ บรั่นดี เปนตน เครื่องกลั่นชนิดนี้ขอดีคือขึ้นรูปงายและนําความรอนไดด ี
นิยมใชในประเทศแถบยุโรป เชน ฝรั่งเศส โปรตุเกส สก็อตแลนดเปนตน สําหรับประเทศไทยนําเขาเครื่องกลั่นจาก
ประเทศดังกลาว ปญหาที่พบคือยังขาดการวิเคราะหระบบเครื่องกลั่นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการกลั่นในประเทศอยาง
แทจริง คณะผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาวจึงทําการศึกษาระบบเครื่องกลั่น โดยมุงเนนพารามิเตอรและการ
จําลองระบบเครื่องกลั่นเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาระบบการกลั่นตอไป หลักการของระบบการกลั่นแยกสารผสม
สองชนิดแบบหมอตม (Simple Batch Distillation) ในอุตสาหกรรมมีสวนประกอบหลักคือ หมอตม (Pot Still), ทอ
นําไอ (Gourd, Tube) และเครื่องควบแนน (Condenser) รูปที ่1 หลักการของการกลั่นแยกระหวางสารระเหยเร็วกับ
สารระเหยชาตามสัดสวนที่กําหนดดวยหมอตมเชน การกลั่นแยกเอทานอล-น้ําที่ความดัน 101.325 kPa อุณหภูมิจุด
เดือดของเอทานอลคือ 78.3°C และจุดเดือดของน้ําคือ 100°C เอทานอลจึงเดือดและระเหยเปนไอกอนน้ําจึงไดไอ
ของเอทานอลและไอน้ําบางสวนไปควบแนนในเครื่องควบแนนแลวไดเอทานอลเหลวออกมาจากระบบกลั่นดังกลาว 
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รูปที่ 1   หลักการของเครื่องกลั่นแบบหมอตม 
 
การทํางานของระบบใหใสสารผสมสองชนิดที่ตองการกลั่นเขาหมอตม แลวจายไอน้ําเขาคอยลเพื่อถายเท

ความรอนใหแกสารผสมสองชนิด เมื่อสารผสมฯไดรับความรอน สารชนิดที่มีอุณหภูมิของจุดเดือดต่ํากวาเกิดการ
ระเหยเปนไอแยกตัวออกจากน้ําไหลผานทอนําไอเขาสูเครื่องควบแนนที่ระบายความรอนดวยน้ําแลวไดเปนสารที่
เปนของเหลวจากเครื่องกลั่นดังกลาว ในการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี ้Vincente Gomis [2] ไดทํา
การทดลองเพื่อหาสมดุลไอ-ของเหลว และสมดุลไอ-ของเหลว-ของเหลวดวยการเติม Dimethylbenzene เพื่อกลั่น
แยกเอทานอลออกจากน้ําในชวง Azeotropic แลวเปรียบเทียบผลการทดลองกับแบบจําลอง UNIFAC, UNIQUAC 
และNRT พบวาผลการทดลองสอดคลองกันที่ความดันบรรยากาศคงที่ ชวงอุณหภูมิ 351.16 – 365.40 K 
A.Bonsfills and L.Puigjaner [3] ไดปรับปรุงแบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการกลั่นแบบ Batch บนพื้นฐาน
ของการสมดุลมวลและสัดสวนการระเหย ผลจากแบบจําลองนําไปใชในการควบคุมและการจัดการระบบอยาง
แพรหลาย M.Gaiser [4] ไดสรางแบบจําลองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรของการผลิตวิสกี้จากธัญพืชดวยระบบการ
กลั่นตอเนื่อง ประกอบดวยสองสวน Stripper และ Rectifier โดยใชโปรแกรมของ Aspen Plus พัฒนาโดย 
AspenTech ™, ดวยการสรางแบบจําลองใหเหมือนกับรูปแบบของกระบวนการผลิตแตละผลิตภัณฑ ของสุรา และ
ผลเปนที่ยอมรับ E.Cassel [5] ไดสรางแบบจําลองในการสกัดหัวน้ํามันจากการกลั่นดวยไอน้ําจากตนโรสแมรี ่ใบ
แมงลัก และตนลาเวนเดอร โดยเปรียบเทียบผลแบบจําลองกับผลการทดลอง แบบจําลองสรางจากพื้นฐานของการ
ถายโอนมวลซึ่งกําหนดใหปรับเพียงคาพารามิเตอร effective diffusion coefficient (D) นํามาทํานายประสิทธิผล
เทียบกับเวลา เสนกราฟมีลักษณะเปนเสนโคงในชวงเวลาเริ่มตนแลวคงที ่ที่ใหประสิทธิผลสูงสุด เปอรเซ็นตของวัสดุ
ที่นํามาใชสกัดโดยน้ําหนักประกอบดวยตนโรสแมรี่ 0.51% ใบแมงลัก 0.38% และตนลาเวนเดอร 0.32% B.H.L. 
Betlem [6] ไดสรางรูปแบบจําลองจากขอมูลการวัด ของการกลั่น Slop ซ้ําแบบ Batch เพื่อเปรียบเทียบผลระหวาง
การกลั่นแบบคุณภาพคงที่กับแบบอัตราการไหลยอนกลับคงที่ ซึ่งในการกลั่น Slop ซ้ําอัตราสวนของระดับความ
เขมขนผลิตภัณฑที่กลั่นไดเทียบกับระดับความเขมเขนที่เหลืออยูในหมอตมจะบงชี้วา หากอัตราสวนสูงอัตราการ
ไหลยอนกลับคงที่ สวนอัตราสวนต่ําคุณภาพของผลิตภัณฑที่กลั่นไดคงที ่การกลั่น Slop แบงออกเปนสองชนิดคือ
ชนิดที่กลั่นยากกับชนิดที่กลั่นงาย ผูวิจัยไดทําการทดลองในสารผสมสองชนิดและสามชนิด ผลที่ไดคือผลิตภัณฑที่
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ไดจากชนิดกลั่นยากมีคาประสิทธิผลที่ไดจากการควบคุมอัตราการไหลยอนกลับเปรียบเทียบกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑที่กลั่นไดคงที่ดีกวา 15-20% สวนชนิดที่กลั่นงายประมาณ 35% 

 

สัญลักษณ  
Hi       คือปริมาณสารผสมที่มีสถานะของเหลวเริ่มตนในหมอตม, mole                 h    คือคาสัมประสิทธิ์การพาความรอนทอกลม, w/m2.K 
Hf       คือปริมาณสารผสมที่มีสถานะของเหลวสิ้นสุดในหมอตม, mole                    Q ̊    คือพลังงานความรอนเขาระบบ, J/s  

x         คือสัดสวนโมลที่มีสถานะของเหลว                                                   U    คือคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม, w/m2.K 
y         คือสัดสวนโมลที่มีในสถานะ                                                           A    คือพื้นที่ผิวคอยลแลกเปลี่ยนความรอนในหมอตม, m2 

m̊
ew

    คืออัตราการไหลสารผสมเอทานอล-น้ําสภาวะไอ, kg/s                             k    คือคาการนําความรอนของของไหล, w/m.K 
ΔT      คือความแตกตางระหวางอุณหภูมิไอน้ํากับอุณหภูมิสารผสมเอทานอล-น้ํา, K    
D         คือขนาดเสนผานศูนยกลางทอทรงกลม, m 
hfg,ew,boil        คือความรอนแฝงของสารผสมเอทานอล-น้ําในการระเหยเปนไอขณะตม, J/kg 

  
อุปกรณและวิธีการ 

 
1. เครื่องกลั่น แบบหมอตมชนิดทองแดงใชพลังงานความรอนจากไอน้ํา กลั่นแบบ Indirect Steam    
 
2. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของ กับระบบเครื่องกลั่นดวยการแยกทฤษฎีออกเปนสวนประกอบหลักคือ การกลั่นแยก
สารผสมสาองชนิด, หมอตม และทอนําไอ  

2.1  การกลั่นแยกสารผสมสองชนิด (Binary Mixture) เมื่อสารผสมเดือด สารที่ระเหยไดเร็วกวาจะเปลี่ยน
สถานะกลายเปนไอ กระบวนการนีค้ํานวณโดยใชสมการ Reyleigh Distillation [7] ดังสมการ 

                                                       

                                                            (1) 

2.2  กระบวณการเปลี่ยนสถานะ (Phase-Change Process) พลังงานความรอนใหแกหมอตมไดจากไอน้ํา
อิ่มตัวไหลเขาทอไอน้ําขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.076 m ผานคอยลแลวควบแนนผานกับดักไอน้ํา (Floating Trap) 
เกิดการถายโอนความรอนในคอยลผนังบางใหกับสารผสมเอทานอล-น้ําจนเดือดแลวระเหยกลายเปนไอออกจาก
หมอตม เมื่อกําหนดใหน้ําที่คอนเดนเสทมีอุณหภูมิเดียวกันกับไอน้ําเขา ดังนั้นพลังงานที่เขาสูระบบคือคาเอนธัลปที่
เปลี่ยนแปลจากสถานะไอเปนเอนธัลปสถานะของเหลวที่ความดันเดียวกัน [8] ซึ่งคาพลังงานความรอนเขาสูระบบ 
สามารถคํานวณคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมไดจากสมการดังนี ้

                 Q̊ = UAΔT                                                                           (2) 

ดังนั้นจึงทําการคํานวณคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมจากสมการ (2) ที่ความดันไอน้ําเขาสูระบบ 
20, 30, 40, 50, 60 และ 70 kPa จากนั้นสรางกราฟความสัมพันธระหวางความแตกตางอุณหภูมิไอน้ํากับสารผสม
เอทานอล-น้ํา กับคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวมเพื่อไปเปนแบบจําลองในการคํานวณอัตราการระเหยของ
สารผสมเอทานอล-น้ําตามแบบจําลอง Yuthapong และ Thanakom จากสมการดังนี ้

  
      m̊

 ew = (0.0207▪Q̊ - 51.093) ▪Tew
 -1.8155                                             (3) 
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รูปที่ 2   กราฟแสดงคาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนรวม 

 
2.3  ทอนําไอ โดยทั่วไปแลวการคํานวณคาสัมประสิทธิ์การพาความรอนซึ่งมีเทอมของคาตัวเลขเรยโนล 

(Re) คาตัวเลขนัซเซลท (Nu) และคาตัวเลขพรันดเทิล (Pr) ดังแบบจําลองของ Colburn [9] ซึ่งเปนการไหลแบบ
ปนปวน Re > 10000, 0.6 < Pr < 160 

                                                         (4) 

ดังนั้นการพัฒนาแบบจําลองการคํานวณคาสัมประสิทธิ์การพาความรอนของทอนําไอเครื่องกลั่นชนิดนี้จึง
กําหนดใหเปนไอเอทานอล-น้ําสารเนื้อเดียวกัน, ไมเปลี่ยนสถานะ, อุณหภูมิคงที่ แลวทําการทดลองวัด
คาพารามิเตอรประกอบดวยอัตราการไหลสารผสมเอทานอล-น้ํา, อุณหภูมิผิวทอนําไอ และอุณหภูมิสิ่งแวดลอม
จากนั้นทําการคํานวณเพื่อนําผลของคาตัวเลขนัสเซลดภายในทอนําไอกับคาคาตัวเลขเรยโนลดไปสรางสมการเสน
โคงโดยพัฒนารูปแบบจําลองของ Colburn ไดสมการดงันี ้

   
  

      ; 5000 <Re<60000, 1<Pr<1.6   (5)
  

     

สําหรับคาสัมประสิทธิ์การพาความรอนภายนอกสามารถคํานวณไดจากแบบจําลองของ Hilpert [9]  

                                                      (6) 

เมื่อคาคงที ่C,m แปรเปลี่ยนไปตามคาตัวเลขเรยโนลด  
 
3. การคํานวณดวยแบบจําลอง 
 3.1 โดยกําหนดใหใชคาความดันไอน้ําคงที่ ผลการคํานวณดวยแบบจําลองในการกลั่นเอทานอลที่ความ
เขมขน 30% โดยปริมาตร โดยกําหนดใหใชคาความดันไอน้ําคงทีพ่บวาการใหความดันไอน้ําเขาสูหมอตมคงที่แตละ
จําลองแบบดวยคาความดันไอน้ําตั้งแต 20, 30, 40, 50, 60 และ70 kPa จนจบกระบวณการกลั่น อัตราการไหลของ
สารผสมเอทานอลกับน้ําลดลงเฉลี่ย 1.52% เมื่ออุณหภูมิการกลั่นสูงขึ้นทุก 1 K ดังรูปที ่3 (a) 
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3.2  อัตราการไหลสารผสมเอทานอล-น้ําคงที่ ผลการคํานวณดวยแบบจําลองในการกลั่นเอทานอลที่ความ
เขมขน 30% โดยปริมาตร พบวาการกลั่นใหอัตราการไหลของสารผสมเอทานอล-น้ําคงที่ (400, 425 และ 450 L/h) 
จนสิ้นสุดกระบวณการ ตองเพิ่มความดันไอน้ําเขาสูหมอตมเมื่ออุณหภูมิการกลั่นเพิ่มขึ้น ดังรูปที ่3 (b) 

 
                                               (a)                                                                                         (b) 
                   รูปที ่3  a แสดงความสัมพันธอุณหภูมิการกลั่นกับอัตราการไหลสารผสมเอทานอล-น้ํา   
                               b แสดงความสัมพันธอุณหภูมิการกลั่นกับความดันไอน้ําเขาหมอตมระหวางการกลั่น 
 

3.3 อุณหภูมิผิวของทอนําไอ ทอนําไอมีรูปทรงคลายผลน้ําเตา ขนาดเสนผานศูนยกลางไมเทากันตลอด
ความยาวของทอ ผลจากการคํานวณดวยแบบจําลองของ Colburn เปรียบเทียบกับแบบจําลอง Yuthapong และ 
Thanakom ผลการคํานวณแบบจําลองทั้งสองพบวาขนาดของเสนผานศูนยกลางมีผลตออุณหภูมิผิวของทอนําไอ 
อุณหภูมิผิวขนาดเสนผานศูนยกลางกวางกวาจะต่ํากวาอุณหภูมิผิวขนาดเสนผานศูนยกลางที่นอยกวา เมื่อเทียบกัน
ทีอุ่ณหภูมสิิ่งแวดลอม 308 K แลวพบวาอุณหภูมิผิวจากการคํานวณแบบจําลองทั้งสองมีความแตกตางกัน  
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รูปที่ 4   เปรียบเทียบผลการคํานวณอุณหภูมิผิวจากแบบจําลองทั้งสอง 

 

300

350

400

450

500

550

600

650

700

358 360 362 364 366 368 370 372 374

อุณหภูมิการกลั่น [K]

อัต
รา
กา
รไห

ล 
[L/

h]

200 kPa 300 kPa
400 kPa 500 kPa
600 kPa 700 kPa

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

356 358 360 362 364 366 368 370 372 374

อุณหภูมิการกล่ัน [K]
คว
าม

ดัน
ไอน้ํ

าเข
าห

มอ
ตม

 [k
Pa

] 400 L/h
425 L/h
450 L/h



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 511 

ผลและวิจารณ 
ผลที่ไดจากการคํานวณจากแบบจําลองนํามาเปรียบเทียบกับผลการทดลองดวยเงื่อนไข 3 กรณี

ประกอบดวย ความดันไอน้ําคงที,่ อัตราการไหลสารผสมเอทานอล-น้ําที่กลั่นไดคงที ่และอุณหภูมิผิวทอนําไอดังนี ้
 
1. ความดันไอน้ํา  จากผลการทดลอง 5 การทดลองที่ความดันไอน้ํา 40 kPa พบวาอัตราการไหลสารผสมเอทา
นอล-น้ําลดลงเมื่ออุณหภูมิการกลั่นสูงขึ้นซึ่งกราฟมีแนวโนมเดียวกันกับการคํานวณแบบจําลอง มีความแตกตาง
จากผลการทดลองนอยกวา 7.37% ดังรูปที ่5 (a) 
 
2. อัตราการไหลสารผสมเอทานอล-น้ํา จากผลการทดลองทั้ง 5 การทดลองดวยการปรับความดันตามผลการ
คํานวณแบบจําลองที่อัตราการไหล 425 L/h พบวาเวลาในการกลั่นมีแนวโนมใกลเคียงกับการคํานวณแบบจําลอง
โดยมีความคลาดเคลื่อนจากแบบจําลองเฉลี่ย 6.78% ดังรูปที ่5 (b) 
 

 
            (a)                                                                                 (b) 

              รูปที่ 5   a แสดงการเปรียบเทียบความดันคงที่จากผลการทดลองกับผลการคํานวณจากแบบจําลอง 
              b แสดงการเปรียบเทียบปรับความดันจากการทดลองเทียบกับผลการคํานวณจากแบบจําลอง 
 

3. อุณหภูมิผิวของทอนําไอ  ทําการทดลอง 5 การทดลองดวยการกลั่นชวงอัตราการไหลสารผสมเอทานอล-น้ํา
เฉลี่ย 390 L/h โดยประมาณ ที่อุณหภูมิการกลั่น 369 K พบวาความแตกตางระหวางอุณหภูมิการกลั่นกับอุณหภูมิ
ผิวมากเมื่อขนาดเสนผานศูนยกลางทอนําไอกวางขึ้น จากผลการทดลองเทียบกับแบบจําลอง Colburn แตกตางกัน
นอยกวา 10% สวนของ แบบจําลอง Yuthapong และ Thanakom มีความแตกตาง < 1%  
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                    รูปที่ 6 การเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวจากการทดลองกับผลการคํานวณแบบจําลองทั้งสอง 
 ที่อัตราการไหล 390 L/h อุณหภูมิการกล่ัน 369 K Tsur = 308 K 

 
สรุปผลการทดลอง 

ผลจากการศึกษาพารามิเตอรเครื่องกลั่นหมอตมชนิดทองแดง พบวาความเขมขนของเอทานอลที่ 40, 30, 
20 และ 10% โดยปริมาตร มีจุดเดือดที่ 358, 359, 362 และ 365 K ตามลําดับ เมื่อปอนไอน้ําดวยความดันคงที่เขา
หมอตมเทากับ 40 kPa สงผลใหคาอุณหภูมิของการกลั่นที่เพิ่มขึ้นทุก 1 K จากแบบจําลองจะมีอัตราการไหลสาร
ผสมเอทานอล-น้ําลดลงโดยเฉลี่ย 1.52% สวนจากผลการทดลองลดลง 1.79% มีสาเหตุมาจากคาความเขมขนของ
เอทานอลลดลง  ดังนั้นการควบคุมความดันไอน้ําในชวงระหวางการกลั่นใหเพิ่มขึ้น จะทําใหอัตราการไหลเอทานอล-
น้ํามีความสม่ําเสมอตลอดชวงการกลั่นอยางมีนัยสําคัญ  และพบวาขนาดเสนผานศูนยกลางของทอนําไอมี
ผลกระทบโดยตรงตออุณหภูมิที่ผิวดังกลาว ซึ่งผลจาการทดลองทอนําไอขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.205 m ถึง 
1.310 m จะมีคาอุณหภูมิของการกลั่นแตกตางจากคาอุณหภูมิของผิวทอนําไออยูในชวง 2.45 ถึง 18.55 K ณ ที่
อุณหภูมิการกลั่น 369 K  
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