การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั ง้ ที่ 9

การทดลองเพื่อพิสูจน์ สมการการสูญเสียก๊ าซในระหว่ างการรมยา
Validation of fumigant leakage equations by experimentation
กัลยา หนูขํา 1, วัชรพล ชยประเสริฐ1 และ อเนก สุขเจริญ2
Kanlaya Nukham1, Watcharapol Chayaprasert1 and Anak Sukcharoen2

บทคัดย่ อ
สมการคณิตศาสตร์ ทอี่ ธิบายอัตราการลดลงของความเข้ มข้ นก๊ าซในระหว่างการรมยาถูกพิสจู น์ด้วยการ
ทดลองเชิงปฏิบตั ิจริ ง สมการดังกล่าวอยู่ในรูป first-order kinetic และมีค่าคงที่ชื่อว่า ระยะเวลาทีค่ วามเข้ มข้ น
ของก๊ าซลดลงครึ่งหนึง่ (half-loss time ; HLT) เป็ นตัวแสดงถึงอัตราการลดลงของความเข้ มข้ นก๊ าซ ทําการ
ทดลองรมยาในไซโลจําลองขนาด 228.5 และ 2,160 l โดยใช้ ก๊าซ CO 2 เป็ นก๊ าซตัวแทนสารรม การรั่วไหลของ
ก๊ าซ CO 2 ตลอดระยะเวลาการทดลองถูกจําลองให้ คงที่ โดยใช้ ปั๊มป้อนอากาศ ทําการทดลองที่อตั ราการป้อน
อากาศต่างๆ กัน (8.33×10-6–83.3×10-6 m3/s) concentration decay curve (เส้ นโค้ งการลดลงของความ
เข้ มข้ น) ที่ได้ จากการทดลองถูกฟิ ตเคอร์ ฟ (fit curve) ด้ วยสมการคณิตศาสตร์ ข้างต้ น เพื่อหาค่า HLT a (ค่า HLT
จากการทดลอง) ค่า HLT a จะถูกเปรียบเทียบกับค่า HLT c (ค่า HLT ทางทฤษฎี) ซึง่ ถูกคํานวณจากอัตราส่วน
ระหว่างปริ มาตรของถังและอัตราการป้อนอากาศเข้ าสูถ่ ัง ค่า HLT a ของถังขนาด 228.5 และ 2,160 l มีคา่ อยู่
ระหว่าง 5.02–17.88 h และระหว่าง 4.72–27.45 h ตามลําดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่า HLT c ผลการทดลอง
เกือบทังหมดมี
้
% error ไม่เกิน 20% ดังนัน้ การสูญเสียก๊ าซในระหว่างการรมยาเป็ นกระบวนทีส่ ามารถอธิบาย
ได้ ด้วยสมการ first-order kinetic และค่า HLT เป็ นสัดส่วนโดยตรงกับปริ มาตรของโครงสร้ างการรมยา และเป็ น
สัดส่วนผกผันกับอัตราการรั่วไหลของอากาศภายนอกเข้ าสูโ่ ครงสร้ างการรมยา ตามทฤษฎีจริง
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ABSTRACT
The objective of the present study was to experimentally validate the first-order kinetic
equation that describes the characteristics of gas concentration decay during structural fumigation.
The decay rate is governed by the constant called half-loss time (HLT). Fumigation experiments were
conducted in two mockup silos with volumes of 228.5 and 2,160 l. During each experiment, fresh air
was pumped into the silo at a constant rate (8.33×10-6–83.3×10-6 m3/s) to simulate leakage. The
resulting concentration decay curves were fitted with the previously mentioned equation to determine
the actual HLTs. These actual HLTs (i.e., HLT a ) were compared to their corresponding theoretical
values (i.e., HLT c ). It has been analytically shown elsewhere that the theoretical HLT is proportional to
the silo’s volume and inverse-proportional to the leakage rate. The fumigations in the 228.5l and
2,160l silos yielded the values of HLT a in ranges of 5.02–17.88 h and 4.72–27.45 h, respectively. The
actual HLTs differed from their theoretical counterparts no more than 20%. As a result, the analytical
equations that describe fumigant leakage characteristics were considered validated based on these
results.
Key words: fumigation, haft-loss time, superposition, first-order kinetic
e-mail: fengwpc@ku.ac.th
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คํานํา
สาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้ คณ
ุ ภาพของวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น ข้ าว, มันสําปะหลัง, หรื อเมล็ดข้ าวโพด
ลดลงคือ ความเสียหายทีเ่ กิดจากแมลงศัตรูในโรงเก็บ (post-harvest insect pest) วิธีกําจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ
ที่นิยมใช้ กนั อย่างแพร่ หลายและมีประสิทธิภาพวิธีหนึง่ คือ การรมยา (fumigation) ในระหว่างการรมยา สสารซึง่
อยู่ในรูปของก๊ าซเช่น เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide) หรื อ ฟอสฟี น (phosphine) จะถูกปล่อยเข้ าไปใน
โครงสร้ างการรมยา (fumigation enclosure) ก๊ าซนี ้จะมีคณ
ุ สมบัติเป็ นพิษต่อแมลง และเมื่อแมลงได้ รับก๊ าซพิษ
เป็ นเวลานานมากพอ แมลงก็จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ปั จจัยสําคัญที่ทําให้ การรมยาประสบความสําเร็ จคือ
ความเข้ มข้ นของสารรมระหว่างการรม และระยะเวลาการรม (Kenaga, 1961; Bell, 1992) ในระหว่างการรมยา
ในไซโล หากสารรมรั่วไหลออกจากไซโลที่อตั ราสูงผิดปกติจะทําให้ ระดับความเข้ มข้ นอยู่ทรี่ ะดับทีต่ ํ่ากว่าค่าความ
เป็ นพิษ และเป็ นผลให้ การรมยานันไม่
้ มีประสิทธิภาพ ดังนันความสามารถในการทํ
้
านายอัตราการสูญเสียก๊ าซ
ในระหว่างการรมยาจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการกําจัดแมลงของกระบวนการรมยาได้ อัตราการลดลงของความ
เข้ มข้ นของก๊ าซในโครงสร้ างการรมในระหว่างการรมสามารถอธิบายได้ โดยใช้ สมการ first-order kinetic ต่อไปนี ้
(Cryer and Barnekow, 2006)

Ct
1
= t
(1)
Ci
2 HLT
โดยที่ C t คือ ความเข้ มข้ นของก๊ าซ (g/m3) ที่เวลา t (h) ใดๆ, C i คือ ความเข้ มข้ นเริ่ มต้ น (g/m3) และ HLT คือ
half-loss time (h) ซึง่ เป็ นระยะเวลาที่ความเข้ มข้ นของก๊ าซลดลงครึ่ งหนึ่ง ดังนันการทํ
้
านายอัตราการสูญเสีย
ก๊ าซก็คือ ความสามารถในการทํานายค่า HLT ได้ อย่างถูกต้ อง Chayaprasert (2007) ใช้ computational fluid
dynamics (CFD) model ทํานาย HLT ของการรมยาในโครงสร้ างตึกขนาด 40,210 m3 แต่โมเดล (model)
ดังกล่าวมีความซับซ้ อนและใช้ เวลาคํานวณมากกว่า 7 d ต่อการจําลองสถานการณ์ (simulation) แต่ละครัง้ จึง
ไม่เหมาะสําหรับการใช้ งานในทางปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม Chayaprasert (2007) ได้ ทําการพิสจู น์ทางทฤษฎีโดย
ใช้ สมการการนําพาสปี ชสี ์ (species transport equation) และแสดงให้ เห็นว่า
HLT=

V ln(2)
Q 3600

(2)

โดยที่ V คือ ปริ มาตรของโครงสร้ างการรมยา (m3) และ Q คือ อัตราการรั่วไหลของอากาศภายนอกเข้ าสู่
โครงสร้ างการรมยา (infiltration rate, m3/s) จากสมการที่ 2 จะเห็นได้ ว่า หากเราสามารถทํานายค่าของอัตรา
การรั่วไหลของอากาศภายนอกเข้ าสูโ่ ครงสร้ างการรม, Q, ได้ ล่วงหน้ า เราจะสามารถทํานายค่า HLT ได้ ก่อนการ
รมยาจริง วิธีการรวมผล (superposition method) เป็ นวิธีสาํ หรับการทํานายอัตราการแลกเปลีย่ นปริ มาตรที่
นิยมใช้ กนั ในงานออกแบบระบบปรับอากาศภายในอาคาร วิธีการดังกล่าวกําหนดให้ อตั ราการแลกเปลีย่ น
ปริ มาตรรวมระหว่างอากาศภายในอาคารและอากาศนอกอาคารเกิดจาก อัตราการแลกเปลีย่ นปริ มาตรที่เกิดจาก
ผลต่างระหว่างอุณหภูมิภายในโครงสร้ างกับอุณหภูมบิ รรยากาศภายนอก ∆t (K) บวกรวมกับอัตราการ
แลกเปลีย่ นปริ มาตรทีเ่ กิดจากความเร็วลม U (m/s) ที่กระทําต่ออาคาร ดังสมการต่อไปนี ้ (ASHRAE, 2001)
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=Q

AL
Cs ∆t+C wU2
1,000

(3)

โดยที่ C s คือ สัมประสิทธิ์ความลอยตัว (stack coefficient, (L/s)2/cm4-K), C w คือ สัมประสิทธิ์ลม (wind
coefficient, (L/s)2/cm4-(m/s)2) และ A L คือ พืน้ ที่รอยรั่วเสมือน (effective leakage area, cm3) สังเกตว่า
Chayaprasert (2007) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมการที่ 1 และ 2 ด้ วยการวิเคราะห์ทางทฤษฎี แต่ยงั ไม่เคยมี
นักวิจยั กลุม่ ใดพิสจู น์ความสัมพันธ์ดงั กล่าวด้ วยการทดลองเชิงปฏิบตั ิจริ งมาก่อน ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาครัง้ ปั จจุบนั นี ้คือ การพิสจู น์ความสัมพันธ์ระหว่างสมการที่ 1 และ 2 ด้ วยการทดลองเชิงปฏิบตั ิจริ ง ซึง่
เป็ นจุดเริ่มต้ นที่สาํ คัญของการทํานายอัตราการสูญเสียก๊ าซในระหว่างการรมยาด้ วยวิธีรวมผล (สมการที่ 1–3)
สําหรับการศึกษาในอนาคต

อุปกรณ์ และวิธีการ
ทําการพิสจู น์ความสัมพันธ์ระหว่างสมการที่ 1 และ 2 ด้ วยการทดลองคล้ ายกับการรมยาในไซโลจําลอง
ซึง่ มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์ต่างๆ ดังแสดงในภาพที่ 1 อุปกรณ์หลักประกอบด้ วยถังไซโลจําลอง, ปั๊ มป้อนอากาศ
ไฟฟ้า (manufacturer unknown), Thorpe tube flow meter (โฟล์วมิเตอร์ แบบลูกลอย) พร้ อมวาล์วปรับอัตรา
การไหล (FR2000, Key Instruments Co. Ltd., Trevose, PA, USA) และ CO 2 data logger (อุปกรณ์บนั ทึกค่า
ความเข้ มข้ นก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์) (CO210, Extech Instrument Corp., Nashua, NH, USA) ถังไซโล
จําลองเป็ นถังพลาสติก polyethylene (PE) ทรงกระบอก ในการศึกษาครัง้ นี ้ ทําการทดลองกับถัง 2 ขนาดคือ
228.5 และ 2,160 l โดยแต่ละถังมีเส้ นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.56 m สูง 0.93 m และเส้ นผ่าศูนย์กลาง 4.11 m สูง
1.61 m ตามลําดับและถังพลาสติกมีเสถังแต่ละขนาดถูกเจาะรูจํานวน 2 รู เพื่อติดตังข้
้ อต่อท่อลม (tubing quick
connect) รูที่ 1 ถูกเจาะบริเวณด้ านล่างของถัง ซึ่งสูงจากก้ นถัง 10 cm รูที่ 2 ถูกเจาะที่ฝั่งตรงกันข้ ามกับรูที่ 1
บริ เวณด้ านบนของถัง ซึง่ ตํ่าจากขอบบนของถัง 10 cm โดยการกําหนดการเจาะรูจะกําหนดให้ เจาะ เชื่อมต่อปั๊ ม
ป้อนอากาศและ flow meter เข้ ากับถังไซโลที่ตําแหน่งรูที่ 1 โดยใช้ ท่อลม polyurethane (PU) ขนาด
เส้ นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6 mm รูที่ 2 จะถูกเปิ ดให้ ก๊าซไหลผ่านได้ ภายในถัง ที่บริ เวณก้ นถังติดตังพั
้ ดลม
ไฟฟ้าขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8.9 cm (manufacturer unknown)
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Air in

1

2

Air out

4

ภาพที่ 1 การติดตังชุ
้ ดอุปกรณ์ทดลอง ประกอบด้ วย (1) ปั๊ มป้อนอากาศไฟฟ้า, (2) flow meter พร้ อมวาล์วปรับ
อัตราการไหล, (3) CO 2 data logger ภายในถัง, (4) พัดลมไฟฟ้า, (5) ถังไซโลจําลอง, และ (6) CO 2 data
logger ภายนอกถัง เส้ นทึบหนาแสดงท่อลมซึง่ เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
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ก๊ าซ CO 2 ถูกใช้ เป็ นก๊ าซตัวแทนสารรม (tracer gas) ตลอดระยะเวลาการทดลอง พัดลมไฟฟ้าขนาด
12 VDC จะทํางานอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยให้ ก๊าซ CO 2 ภายในถังกระจายตัวอย่างทัว่ ถึงกัน ช่องเปิ ดทีใ่ ช้ สาํ หรับ
้
งไซโลถูกซีลด้ วยกระดาษกาว
นําพัดลมและ CO 2 data logger เข้ าติดตังภายในถั
การทดลองแต่ละครัง้ เริ่ มต้ นจาก การเติมก๊ าซ CO 2 เข้ าสูถ่ งั ไซโลให้ มีความเข้ มข้ นเริ่ มต้ น (C i ในสมการที่
1) ไม่เกิน 10,000 ppm (part per million) ก๊ าซทีถ่ กู เติมเข้ าสูถ่ งั เป็ นก๊ าซ CO 2 ที่ความเข้ มข้ นประมาณ 100%
ซึง่ ได้ จากถังก๊ าซ CO 2 อัดความดัน (pressurized CO 2 cylinder) การรั่วไหลของก๊ าซ CO 2 จะถูกจําลองด้ วยปั๊ ม
ป้อนอากาศ ตลอดระยะเวลาการทดลอง ปั๊ มป้อนอากาศจะทํางานที่ความเร็ วคงที่ ทําให้ อตั ราการรัว่ ไหลของ
อากาศภายนอกเข้ าสูถ่ งั ไซโล (Q ในสมการที่ 2) คงที่ตลอดเวลา CO 2 data logger ที่ติดตังไว้
้ ทงั ้ 2 ตัว จะบันทึก
ค่าความเข้ มข้ นก๊ าซ CO 2 ทุกๆ 30 s การทดลองแต่ละครัง้ จะใช้ ระยะเวลาการรม (exposure time) 10–48 h
ทําการทดลองทีอ่ ตั ราการป้อนอากาศของปั๊ ม (Q ในสมการที่ 2) เท่ากับ 8.33×10-6, 5.00×10-6, 3.33×10-6,
2.67×10-6, และ 2.00×10-6 m3/s สําหรับถังขนาด 228.5 l และเท่ากับ 83.3×10-6, 50.0×10-6, 33.3×10-6,
26.7×10-6, และ 20.0×10-6 m3/s สําหรับถังขนาด 2,160 l ที่แต่ละอัตราการป้อนอากาศ ทําการทดลอง 3 ซํ ้า
เมื่อเสร็ จสิ ้นการทดลองรมยาแต่ละครัง้ ค่าความเข้ มข้ นก๊ าซ CO 2 ในถังจะถูกหักลบด้ วยค่าความเข้ มข้ น
ก๊ าซ CO 2 นอกถัง เพื่อให้ ได้ concentration decay curve (เส้ นโค้ งการลดลงของความเข้ มข้ นก๊ าซ)
concentration decay curve นี ้จะถูกผ่านกระบวนการ normalization คือ ค่าความเข้ มข้ นก๊ าซ CO 2 ที่ทกุ จุด
เวลา (C t ในสมการที่ 1) จะถูกหารด้ วยค่าความเข้ มข้ นก๊ าซ CO 2 เริ่ มต้ น (C i ในสมการที่ 1) concentration
decay curve ที่ถกู normalize แล้ วจะถูกฟิ ตเคอร์ ฟ (fit curve) โดยใช้ สมการที่ 1 เพื่อคํานวณหาค่า HLT จาก
การทดลอง ซึง่ กําหนดให้ เป็ น HLT a ค่า HLT จากการทดลองจะถูกเปรียบเทียบกับค่า HLT ทางทฤษฎี ซึง่
กําหนดให้ เป็ น HLT c สังเกตุวา่ ผู้วิจยั ทราบปริ มาตรของถังไซโลจําลอง และทราบอัตราการป้อนอากาศภายนอก
เข้ าสูถ่ งั ทําให้ สามารถคํานวณค่า HLT c ได้ โดยใช้ สมการที่ 2 ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี ้จะสนับสนุนผลการ
วิเคราะห์ทางทฤษฎีของ Chayaprasert (2007) เมื่อ HLT a มีคา่ ใกล้ เคียงกับ HLT c

ผลและวิจารณ์
ภาพที่ 2a แสดงตัวอย่าง normalized concentration decay curve ซึง่ เป็ นผลการทดลอง 1 ซํ ้าในถัง
ขนาด 228.5 l ที่อตั ราการป้อนอากาศต่างๆ ภาพที่ 2b แสดงตัวอย่างผลการทดลองของถังขนาด 2,160 l ใน
ลักษณะเดียวกับภาพที่ 2a ค่า HLT ของทัง้ 2 ถัง เปลีย่ นแปลงไปในทิศทางเดียวกัน เมื่ออากาศภายนอก
รั่วไหลเข้ าสู่ถงั ไซโลในอัตราที่สงู ขึ ้น ความเข้ มข้ มก๊ าซ CO 2 ในถังจะลดลงเร็วขึ ้น ในถังขนาด 228.5 l เมื่ออัตรา
การป้อนอากาศเพิ่มขึ ้นจาก 2.00×10-6 ไปเป็ น 8.33×10-6 m3/s ค่า HLT ลดลงจาก 16.85 ไปเป็ น 5.00 h ในถัง
ขนาด 2,160 l เมื่ออัตราการป้อนอากาศเพิม่ ขึ ้นจาก 20.0×10-6 ไปเป็ น 83.3×10-6 m3/s ค่า HLT ลดลงจาก 26.67
ไปเป็ น 4.70 h ค่าเฉลี่ยของ HLT ที่ได้ จากการฟิ ตเคอร์ ฟ normalized concentration decay curve ของทุกซํ ้า
การทดลองด้ วยสมการที่ 1 (i.e., HLT a ) ถูกสรุปอยู่ในตารางที่ 1 ในการศึกษาครัง้ นี ้ ค่า r2 (coefficient of
determination หรื อ สัมประสิทธิ์การอธิบาย) ของการฟิ ตเคอร์ ฟ normalized concentration decay curve ของ
ทุกซํ ้าการทดลอง มีค่าไม่ตาํ่ กว่า 0.995 ค่า HLT a ของถังขนาด 228.5 และ 2,160 l มีคา่ อยู่ระหว่าง 5.02–17.88
h และระหว่าง 4.72–27.45 h ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน % error (สมการที่ 4) ของผลการทดลองในถังขนาด
228.5 และ 2,160 l มีค่าอยู่ระหว่าง 4.92–21.04% และระหว่าง 5.6–32.0% ตามลําดับ
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% error =

HLTc -HLTa
× 100
HLTc

(4)

อย่างไรก็ตาม ผลการทดลองเกือบทังหมดมี
้
% error ไม่เกิน 20% สังเกตว่า % error มีแนวโน้ มเพิม่ ขึ ้นเมื่ออัตรา
การป้อนอากาศลดลง คณะผู้วจิ ยั คาดว่าค่า % error สูงผิดปกติ (i.e., สูงกว่า 20%) เกิดขึ ้นจากสาเหตุหลักคือ
1) ที่อตั ราการไหลตํ่าๆ สเกล (scale) อ่านค่าอัตราการไหลของ flow meter มีความละเอียดตํ่า ทําให้
ปรับตังอั
้ ตราการป้อนอากาศได้ ไม่เที่ยงตรง
2) เมื่อปั๊ มป้อนอากาศถูกใช้ งานเป็ นเวลานาน (i.e., เกินกว่า 10 h) ประสิทธิภาพการทํางานของปั๊ มไม่
คงที่
1.0

a

Normalized conc., Ct/Ci

Q=3.33×10-6 (m3/s)
HLT=10.86 (h)

0.8

Q=2.67×10-6 (m3/s)
HLT=13.99 (h)

0.6

Q=2.00×10-6 (m3/s)
HLT=16.85 (h)

0.4
0.2

Q=8.33×10-6 (m3/s)
HLT=5.00 (h)

Q=5.00×10-6 (m3/s)
HLT=7.74 (h)

0.0

1.0

Normalized conc., Ct/Ci

Q=33.3×10-6 (m3/s)
HLT=12.75 (h)
Q=26.7×10-6 (m3/s)
HLT=18.95 (h)

0.8
0.6

b
Q=20.0×10-6 (m3/s)
HLT=26.67 (h)

0.4
0.2
0.0

Q=83.3×10-6 (m3/s)
HLT=4.70 (h)

0

10

Q=50.0×10-6 (m3/s)
HLT=7.09 (h)

20
Elapsed time (h)

30

40

ภาพที่ 2 ตัวอย่าง normalized concentration decay curve ที่อตั ราการป้อนอากาศต่างๆ จาก (a) ถังขนาด
228.5 l และ (b) ถังขนาด 2,160 l
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระหว่าง HLT ทางทฤษฎี (i.e., HLT c ) และ HLT จากการทดลอง (i.e., HLT a )
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HLT c (h)

HLT a (h)
mean ±SD

% error

8.33

5.28

5.02 ±0.08

4.92

5.00

8.80

7.93 ±0.30

9.89

3.33

13.21

10.43 ±0.51

21.04

2.67

16.48

14.92 ±1.57

9.47

2.00

22.00

18.35 ±0.13

18.35

83.3

5.0

4.72 ±0.03

5.6

50.0

8.3

7.33 ±0.19

11.7

33.3

12.5

13.33 ±0.53

6.64

26.7

15.6

18.33 ±0.56

17.5

20.0

20.8

27.45 ±1.31

32.0

volumn (l) Q×10-6 (m3/s)

228.5

2,160

ค่า r2 ของการฟิ ตเคอร์ ฟที่เข้ าใกล้ 1 และ % error ที่ไม่เกิน 20% แสดงให้ เห็นว่าสมการที่ 1 และ 2
สามารถอธิบายอัตราการลดลงของความเข้ มข้ นก๊ าซ CO 2 ในถังไซโลจําลองได้ เป็ นอย่างดี โดยไม่ขึ ้นกับขนาดของ
ถัง หรื ออัตราการรั่วไหลของอากาศภายนอกเข้ าสูถ่ งั สังเกตุเพิม่ เติมว่า ในการศึกษานี ้ ถังไซโลจําลองทัง้ 2
ขนาด มีขนาดต่างกันประมาณ 10 เท่า และอัตราการป้อนอากาศต่างๆ ที่เลือกใช้ ในการทดลองกับถังใหญ่มีคา่
เป็ น 10 เท่า ของอัตราการป้อนอากาศทีเ่ ลือกใช้ กบั ถังเล็ก เช่นกัน เมื่อพิจารณาสมการที่ 2 จะเห็นได้ ว่า ถึงแม้ วา่
อัตราการป้อนอากาศจะสูงขึ ้น ค่า HLT จะไม่เปลี่ยนแปลง หากปริมาตรของถังไซโลมีคา่ เพิ่มขึ ้นในอัตราส่วน
เดียวกับอัตราการป้อนอากาศ จะเห็นได้ ว่า ค่า HLT a ในตารางที่ 1 แสดงแนวโน้ มเป็ นไปตามสมการที่ 2 ใน
ลักษณะดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น ค่า HLT a ของถังขนาด 228.5 l ที่อตั ราการป้อนอากาศ 5.0 m3/s มีคา่
ใกล้ เคียงกับค่า HLT a ของถัง 2,160 l ที่อตั ราการป้อนอากาศ 50.0×10-6 m3/s (i.e., 7.93 และ 7.33 h
ตามลําดับ) จากการวิเคราะห์ที่กล่าวมาทังหมดข้
้
างต้ น คณะผู้วิจยั สามารถสรุปได้ ว่า
1) การสูญเสียก๊ าซในระหว่างการรมยาเป็ นกระบวนที่สามารถอธิบายได้ ด้วยสมการ first-order kinetic
(i.e., สมการที่ 1)
2) ค่า HLT เป็ นสัดส่วนโดยตรงกับปริ มาตรของโครงสร้ างการรมยา และเป็ นสัดส่วนผกผันกับอัตราการ
รั่วไหลของอากาศภายนอกเข้ าสูโ่ ครงสร้ างการรมยา ตามสมการที่ 2
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