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การวัดความพรุ นโดยการเปรี ยบเทียบอัตราการลดลงของความดัน
Measuring porosity by comparisons of pressure decay rates
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บทคัดย่ อ
บทความวิจยั ชิ ้นนี ้นําเสนอผลการทดสอบประสิทธิภาพเบื ้องต้ นของวิธีการวัดความพรุ นโดยการ
เปรี ยบเทียบอัตราการลดลงของความดัน ชุดอุปกรณ์วดั ความพรุ นมีสว่ นประกอบหลักคือ ขวดทดสอบโลหะ
ทรงกระบอก ปริ มาตร 1,753 ml มีฝาปิ ดสนิท, อุปกรณ์บนั ทึกค่าความดัน, ปั ม้ อัดอากาศไฟฟ้าและวาล์วปรับ
อัตราการไหล ในการวัดความพรุ นแต่ละครัง้ ใช้ อปุ กรณ์ดงั กล่าวทดสอบความดันแบบ pressure decay test
จํานวน 2 ครัง้ โดยครัง้ ที่ 1 ทดสอบกับขวดเปล่าและครัง้ ที่ 2 ภายในขวดมีวสั ดุทดสอบบรรจุอยู่ ความพรุ น
ภายในขวดมีคา่ เท่ากับอัตราส่วนของอัตราการลดลงของความดันในขวดบรรจุวสั ดุทดสอบกับอัตราการลดลงของ
ความดันในขวดเปล่า ใช้ วสั ดุทดสอบทรงกลมขนาดใหญ่ (เส้ นผ่าศูนย์กลาง = 37.86 mm, ปริ มาตร = 28.42
ml) จํานวน 9 และ 27 ชิ ้น และวัสดุทรงกลมขนาดเล็ก (เส้ นผ่าศูนย์กลาง = 2.35 mm, ปริ มาตร = 6.87×10-3 ml)
จํานวน 36,000 และ 144,000 ชิ ้น ใช้ วิธีวดั ขนาดเป็ นวิธีวดั ความพรุ นอ้ างอิง เปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (%
error) ระหว่างวิธีวดั ขนาดและวิธีการเปรี ยบเทียบอัตราการลดลงของความดัน มีคา่ อยู่ในช่วง ±5% ดังนัน้
วิธีการเปรี ยบเทียบอัตราการลดลงของความดันสามารถวัดความพรุ นของวัสดุได้ ในระดับที่ยอมรับได้ โดยขนาด
และรู ปร่ างของปริ มาตรช่องว่างอากาศไม่มีผลต่อความถูกต้ องของการวัด

ABSTRACT
The objective of this research was to preliminarily evaluate the performance of the porosity
measurement method by comparisons of pressure decay rates. The measuring equipment consisted
of a 1,753-ml metal bottle, a pressure data logger, an air pump and a flow control valve. For each
porosity measurement, two pressure decay tests are conducted. In the first pressure test, the bottle is
empty and in the second test the bottle contains the porous media sample. The porosity of the
sample equals to the ratio of the pressure decay rate of the second test (i.e., bottle filled with sample)
to that of the first test (i.e., empty bottle). The two types of samples used in this study were 37.86-mm
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diameter and 2.35-mm solid spheres (volume = 28.42 and 6.87 ×10-3 ml, respectively). The numbers
of spheres used in the tests were 9 and 27 for the bigger spheres, and 36,000 and 144,000 for the
small ones. The reference values of porosity were calculated based on the spheres’ diameters and
the volume of the test bottle. The differences in the porosities obtained from the two methods were in
the range of ±5%. The porosity measurement method by comparisons of pressure decay rates
provided accurate results regardless of the size and shape of void spaces in the porous sample.
Key Words: porosity, pressure decay, gas pycnometer
e-mail: fengwpc@ku.ac.th

คํานํา
ความพรุ น (porosity, ε) คือ อัตราส่วนร้ อยละของปริ มาตรช่องว่างในเนื ้อวัสดุพรุ น (pore space, V p )
กับปริ มาตรรวม (bulk volume, V b ) ของวัสดุพรุ น (porous material)
=
ε

Vb − Vs
×100%
Vb

(1)

โดยที่ V s คือ ปริ มาตรเนื ้อของแข็ง (solid volume) ในวัสดุพรุน ความพรุ นเป็ นคุณสมบัตทิ างกายภาพที่สําคัญ
ของวัสดุพรุ น ซึง่ นอกจากจะมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาตรรวมและความหนาแน่นรวม (bulk density) ของวัสดุพรุ น
แล้ ว (Mohsenin, 1986) ยังบ่งบอกถึงความสามารถในการถ่ายเทความร้ อนและความต้ านทานการไหลของ
อากาศผ่านวัสดุ Jaeger et at. (2007) กล่าวว่าความพรุ นของหินมีสว่ นช่วยลดแรงสัน่ สะเทือนในชันหิ
้ นใต้ ดิน
ในผลิตภัณฑ์อาหาร ความพรุนเป็ นคุณสมบัติที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น พื ้นผิวเนื ้อสัมผัสกลความรู้ สกึ
รับรดของผู้บริ โภคและการดูดซับนํ ้ามันของอาหารระหว่างการปรุ งจากการทอดและการเก็บรักษา (Petrauskas,
2007; Adedeji and Ngadi, 2011) การอบแห้ งเมล็ดธัญพืชโดยทัว่ ไปใช้ วิธีการเป่ าลมร้ อนผ่านชันเมล็
้ ด ซึง่
ขนาดของช่องว่างระหว่างเมล็ดธัญพืช (ความพรุ น) เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการใช้ พลังงานของพัดลมและอัตราการ
ถ่ายเทความร้ อนระหว่างลมและเมล็ดธัญพืช (Chung and Lee, 1985; Raffray and Pulsifer, 2003)
การวัดปริ มาตรของแข็งหรื อปริ มาตรช่องว่างของวัสดุพรุ นเป็ นขันตอนสํ
้
าคัญในการหาค่าความพรุ น
วิธีการวัดปริ มาตรทัง้ 2 นี ้สามารถทําได้ หลายวิธี วิธีที่ใช้ หลักการพื ้นฐานอย่างง่าย เช่น การวัดขนาด
(dimension) โดยตรง หรื อการแทนที่ด้วยของเหลว (liquid displacement method) (ASTM, 2005) มีข้อดีคือ ไม่
ซับซ้ อนและมีคา่ ใช้ จ่ายตํ่า แต่มีข้อจํากัดในแง่ความละเอียดถูกต้ องของการวัดและชนิดของวัสดุพรุ นที่สามารถวัด
ได้ (Trefethen, 1969) วิธีที่ใช้ เทคนิคและอุปกรณ์ที่มีความซับซ้ อน เช่น การใช้ วิธีอลั ตราโซนิค (ultrasonic)
(Petrauskas, 2007) หรื อการใช้ คณ
ุ สมบัติการเปลี่ยนแปลงของความจุไฟฟ้า (Matko, 2003) มีข้อจํากัดในแง่
ของค่าใช้ จ่ายที่สงู ขึ ้น วิธีการใช้ การขยายตัวของก๊ าซ (gas expansion) โดยใช้ อปุ กรณ์ที่เรี ยกว่า gas
pycnometer เป็ นวิธีที่ได้ รับความนิยมมากวิธีหนึง่ ซึง่ ได้ รับการพัฒนาทังทางด้
้
านอุปกรณ์และเทคนิควิธีการจาก
นักวิจยั หลายกลุม่ (Washburn and Bunting, 1922; Beranek, 1942; Champoux et al., 1991; Leclaire et al.,
2003; Tamari, 2004; Tamari and Aguilar-Chávez, 2004; Salissou and Panneton, 2007) ดังนันการ
้
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พัฒนาวิธีการวัดความพรุ นของวัสดุโดยการเปรี ยบเทียบอัตราการลดลงของความดัน ซึง่ เป็ นวิธีที่มีหลักการวัด
ความพรุ นที่แตกต่างจากวิธีอื่นๆ ที่มีอยู่ ในปั จจุบนั โดยมีจดุ ประสงค์ดงั นี ้
1.ออกแบบและเสนอหลักการชุดทดสอบวัดความพรุ นของวัสดุโดยการเปรี ยบเทียบอัตราการลดลงของ
ความดัน
2.ทดสอบประสิทธิภาพเบื ้องต้ นของวิธีการวัดความพรุ นโดยการเปรี ยบเทียบอัตราการลดลงของความ
ดัน

อุปกรณ์ และวิธีการ
ชุดอุปกรณ์วดั ความพรุ นโดยการเปรี ยบเทียบอัตราการลดลงของความดัน (ภาพที่ 1) มีสว่ นประกอบ
หลักคือ ขวดทดสอบซึง่ เป็ นขวดโลหะทรงกระบอก ปริ มาตร 1,753.00 ml มีฝาปิ ดได้ สนิท, อุปกรณ์บนั ทึกค่า
ความดัน (Climomaster Model 6531, Kanomax Japan Inc., Osaka, Japan), ปั ม้ อัดอากาศไฟฟ้า (ACO9905, Guangdong Hailea Group Inc., Guangdong, China), และวาล์วปรับอัตราการไหล (AS 1200, SMC
(Thailand) Ltd., Pathum Thani, Thailand) ขวดทดสอบถูกหุ้มด้ วยฉนวนความร้ อน 2 ชัน้ วาล์วปรับอัตราการ
ไหลและปั ม้ อัดอากาศถูกเชื่อมต่อกับขวดทดสอบผ่านวาล์ว 3 ทางและขวดทดสอบถูกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บนั ทึก
ค่าความดันอีกต่อหนึง่ การเชื่อมต่อทังหมดใช้
้
ท่อลม PE (polyethylene) ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางภายใน 4 mm
ลหไราการต ั บอั รปว์ ลา ว

ลหไว� ั รศากาอ้ หใดิ เปง

งาทมาสว์ ลาว
ขวดทดสอบ

บอสดทุดสั ว

เคร

ฉนวนโฟม
ศากา อดัอม� ั ป
ฉนวนยาง

ภาพที่ 1 ชุดอุปกรณ์วดั ความพรุ นโดยการเปรี ยบเทียบอัตราการลดลงของความดัน

นัด มาว คา ่

การวัดระดับความมิดชิด (air-tightness) ของโครงสร้ างปิ ด (enclosure) ใดๆ สามารถทําได้ โดยการ
ทดสอบความดัน (pressurization test) โดยแบ่งออกเป็ น 2 แบบ คือ แบบ pressure decay (P-t) test และ แบบ
equilibrium pressure-flow (P-Q) test (ASHRAE, 2001) การทดสอบแบบ P-t test ทําโดยการอัด (หรื อดูด)
อากาศภายในโครงสร้ างปิ ดทําให้ ความดันภายในโครงสร้ างมีคา่ สูงกว่า (หรื อตํ่ากว่า) สภาวะบรรยากาศภายนอก
ที่คา่ เริ่ มต้ นค่าหนึง่ จากนันหยุ
้ ดการอัดอากาศแล้ วปล่อยให้ อากาศภายในโครงสร้ างปิ ดรั่วออกผ่านช่องเปิ ดที่อยู่
โดยรอบโครงสร้ าง การลดลงของความดันภายในโครงสร้ างปิ ดจะถูกอธิบายได้ โดยสมการต่อไปนี ้
pi

pt =
2
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PHL

(2)
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โดยที่ p t คือ ความดันภายในโครงสร้ างที่เวลา t (s) ใดๆ (Pa), p i คือ ค่าความดันเริ่ มต้ น (Pa) และ PHL คือ
ค่าคงที่ pressure half-life ซึง่ เป็ นระยะเวลาที่ความดันภายในขวดทดสอบลดลงครึ่งหนึง่ (s) คณะผู้วิจยั ใช้ การ
ทดสอบความดันแบบ P-t test เพื่อวัดความพรุ นของวัสดุ โดยที่ทําการทดสอบความดันแบบ P-t test กับขวด
ทดสอบในภาพที่ 1 จํานวน 2 ครัง้ โดยกําหนดเงื่อนไขการทดสอบดังต่อไปนี ้
1. คุณสมบัติตา่ งๆ ของช่องเปิ ดไม่เปลี่ยนแปลง
2. อุณหภูมิและความดันแวดล้ อม (atmospheric pressure) ภายในห้ องทดสอบมีคา่ คงที่
3. การทดสอบทัง้ 2 ครัง้ เริ่ มต้ นที่ความดันคงที่เท่ากัน
4. ในการทดสอบครัง้ ที่ 1 ขวดทดสอบไม่มีวตั ถุใดๆ อยู่ภายใน แต่ในการทดสอบครัง้ ที่ 2 ขวดทดสอบมี
วัสดุทดสอบบรรจุอยู่ภายใน
ความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาตรช่องว่างภายในขวดทดสอบ ในการทดสอบครัง้ ที่ 1 และ 2 จะอยู่ในรู ปของสมการที่
3 ปริ มาตรเนื ้อของแข็ง, V s , ของวัสดุทดสอบภายในขวดทดสอบสามารถคํานวณได้ จากสมการที่ 4 และค่า
ความพรุ นสามารถคํานวณได้ จากสมการที่ 5 เนื่องจากข้ อจํากัดของเนื ้อที่หน้ ากระดาษ คณะผู้วิจยั ขอไม่พิสจู น์
ที่มาสมการต่างๆ ที่ถกู กล่าวถึงในบทความนี ้
V1
V2
=
PHL1 PHL 2

PHL 2
)V1
PHL1

(4)

PHL 2
×100%
PHL1

(5)

Vs= (1 −
=
ε

(3)

ในการศึกษาครัง้ นี ้ การวัดความพรุ นด้ วยวิธีการเปรี ยบเทียบอัตราการลดลงของความดันถูกประเมิน
ประสิทธิภาพ โดยทําการทดลองวัดความพรุ นของวัสดุทดสอบมาตรฐาน 2 ขนาด (i.e., เล็กและใหญ่) วัสดุ
ทดสอบมาตรฐานเป็ นวัสดุทรงกลมตัน (i.e., อากาศไม่สามารถซึมผ่านเข้ าสูเ่ นื ้อในของวัสดุทดสอบ) ปริ มาตร
เฉลี่ยของวัสดุทดสอบ 1 ชิ ้น ที่มีขนาดเล็กและใหญ่ คือ 6.87×10-3 (±1.03×10-5) และ 28.42 (±0.03) ml
ตามลําดับ ปริ มาตรเฉลี่ยเหล่านี ้ถูกคํานวณจากขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย ซึง่ วัดจากวัสดุทดสอบขนาดเล็ก
และใหญ่ จํานวน 1,000 และ 27 ชิ ้น ตามลําดับ ทําการวัดความพรุ นกับวัสดุทดสอบมาตรฐานแต่ละขนาด โดย
ใช้ จํานวนวัสดุ 2 จํานวน ดังแสดงในตารางที่ 1 ที่แต่ละจํานวน ทําการวัดความพรุ น 5 ซํ ้า ในการวัดความพรุ น
แต่ละซํ ้า ชุดอุปกรณ์ในภาพที่ 1 ถูกใช้ ทําการทดสอบความดันแบบ P-t test 2 ครัง้ ในการทดสอบครัง้ ที่ 1 ขวด
ทดสอบว่างเปล่า แต่ในการทดสอบครัง้ ที่ 2 ขวดทดสอบมีวสั ดุทดสอบอยู่ภายในตามจํานวนที่กําหนด
ตารางที่ 1 ชนิดและจํานวนของวัสดุทดสอบที่ถกู ใช้ วดั ค่าความพรุ น
ชนิดของวัสดุทดสอบ
จํานวน (ชิ ้น)
ปริ มาตรเฉลี่ยของวัสดุทดสอบ 1 ชิ ้น (ml)
ทรงกลมขนาดใหญ่
9 และ 27
28.42 (±0.03)
ทรงกลมขนาดเล็ก
36,000 และ 144,000
6.87×10-3 (±1.03×10-5)
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การทดสอบความดันแต่ละครัง้ เริ่ มต้ นจากการอัดอากาศเข้ าสูข่ วดทดสอบ จนกระทัง่ ความดันภายใน
ขวดมีคา่ สูงกว่า 3,000 Pa เล็กน้ อย จากนัน้ ปล่อยให้ อากาศภายในรั่วออกจากขวดผ่านวาล์วปรับอัตราการไหล
ช่องเปิ ดของวาล์วปรับอัตราการไหลถูกปรับตังให้
้ มีขนาดคงที่ตลอดการศึกษาครัง้ นี ้ ในระหว่างที่อากาศรั่วออก
จากขวดทดสอบ ความดันภายในขวดทดสอบจะถูกบันทึกค่าไว้ ทกุ ๆ 1 s เมื่อความดันภายในขวดทดสอบมีคา่
ลดลงตํ่ากว่า 500 Pa จึงหยุดการบันทึกค่า ค่าความดันที่ถกู บันทึกไว้ จะมีลกั ษณะเป็ น pressure decay curve
(เส้ นโค้ งซึง่ มีคา่ ความดันลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป) pressure decay curve ดังกล่าวจะถูกนํามาหา
ค่า PHL โดยทําการฟิ ตเคอร์ ฟ (fit curve) โดยใช้ สมการที่ 2 ค่า PHL ที่ได้ จะถูกใช้ ในการคํานวณค่าความพรุ น
ด้ วยสมการที่ 5 เปอร์ เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (% error) ของการวัดความพรุ นด้ วยวิธีการเปรี ยบเทียบอัตราการ
ลดลงของความดันจะถูกคํานวณโดยใช้ สมการที่ 6
%=
error

εr − εa
×100
εr

(6)

โดยที่ ε r คือ ความพรุ นอ้ างอิง (reference porosity) ซึง่ ได้ จากการวัดด้ วยวิธีอ้างอิง (reference method) และ
ε a คือ ความพรุ นซึง่ เป็ นค่าเฉลี่ยที่ได้ จากการวัดด้ วยวิธีการเปรี ยบเทียบอัตราการลดลงของความดันทัง้ 5 ซํ ้า
การศึกษาครัง้ นี ้ใช้ วิธีวดั ขนาดโดยตรงในการวัดค่าความพรุ นอ้ างอิง ซึง่ สามารถคํานวณได้ จากสมการที่ 1 ใน
การคํานวณ กําหนดปริ มาตรรวมของวัสดุพรุ น, V b , คือ ปริ มาตรของขวดทดสอบ (i.e., 1,753.00 ml) และ
ปริ มาตรเนื ้อของแข็งของวัสดุทดสอบ, V s , คํานวณได้ จากสมการที่ 7
V=
Vm × N
s

โดยที่ V m คือ ปริ มาตรเฉลี่ยของวัสดุทดสอบมาตรฐาน 1 ชิ ้น ที่ได้ จากการวัดขนาด (ml) และ N คือ จํานวนชิ ้น
ของวัสดุทดสอบที่อยู่ในขวดทดสอบ (ชิ ้น)

ผลการทดลองและวิจารณ์
ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่าง pressure decay curve ของขวดทดสอบเปล่าเปรี ยบเทียบกับ pressure
decay curve ของขวดที่บรรจุวสั ดุทดสอบ ในภาพที่ 2a เส้ นประสันและเส้
้
นประยาวเป็ น pressure decay
curve จากการทดสอบ 1 ซํ ้า กับขวดที่บรรจุวสั ดุทดสอบขนาดใหญ่จํานวน 9 และ 27 ชิ ้น ตามลําดับ ในภาพที่
2b เส้ นประสันและเส้
้
นประยาวเป็ น pressure decay curve จากการทดสอบ 1 ซํ ้า กับขวดที่บรรจุวสั ดุทดสอบ
ขนาดเล็กจํานวน 36,000 และ 144,000 ชิ ้น ตามลําดับ ในการศึกษาครัง้ นี ้ ค่า r2 (coefficient of
determination หรื อ สัมประสิทธิ์การอธิบาย) ของการฟิ ตเคอร์ ฟ pressure decay curve ที่ได้ จากผลการทดลอง
ทุกซํ ้า มีคา่ ไม่ตํ่ากว่า 0.988 ค่า r2 ที่ใกล้ เคียง 1 นี ้ แสดงให้ เห็นว่าสมการที่ 2 สามารถอธิบายอัตราการลดลง
ของความดันภายในขวดทดสอบได้ เป็ นอย่างดี โดยไม่ขึ ้นกับรูปร่ างหรื อปริ มาตรของช่องว่างอากาศภายในขวด
ทดสอบ (i.e., ขนาดหรื อจํานวนของวัสดุทดสอบภายในขวด) ดังนัน้ ไม่วา่ ปริ มาตรช่องว่างอากาศภายในขวด
ทดสอบจะมีคา่ เป็ นเท่าใด เมื่อเวลาผ่านไป 1 PHL ความดันภายในขวดทดสอบจะลดลงครึ่งหนึง่ เสมอ สังเกตุวา่
pressure decay curve ของขวดทดสอบเปล่า (เส้ นโค้ งทึบ) ในทัง้ 2 ภาพ เป็ นเส้ นเดียวกัน สังเกตุอีกว่าช่องเปิ ด
ของวาล์วปรับอัตราการไหลถูกปรับให้ pressure decay curve ของขวดทดสอบเปล่ามี PHL ประมาณ 113 s
ดังนัน้ จากเส้ นโค้ งทึบในภาพที่ 2 จะเห็นได้ วา่ ที่เวลา 0 ถึงประมาณ 113 s ความดันภายในขวดทดสอบเปล่ามี
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ค่าลดลงจาก 3,000 ไปเป็ น 1,500 Pa และที่เวลาประมาณ 113 ถึง 226 s ความดันภายในขวดเปล่ามีคา่ ลดลง
จาก 1,500 ไปเป็ น 750 Pa ในภาพที่ 2a pressure decay curve ของขวดที่บรรจุวสั ดุขนาดใหญ่จํานวน 9 และ
27 ชิ ้น มีคา่ PHL ประมาณ 91 และ 64 s ตามลําดับ ในภาพที่ 2b pressure decay curve ของขวดที่บรรจุวสั ดุ
ขนาดเล็กจํานวน 36,000 และ 144,000 ชิ ้น มีคา่ PHL ประมาณ 96 และ 49 s ตามลําดับ จะเห็นได้ วา่ เมื่อ
ปริ มาตรช่องว่างภายในขวดทดสอบลดลง (i.e., วัสดุทดสอบในขวดมีจํานวนมากขึ ้น) pressure decay curve มี
ค่า PHL ลดลง (i.e., ความดันภายในขวดทดสอบลดลงด้ วยอัตราที่เร็ วขึ ้น) นอกจากนี ้ อัตราส่วนการลดลงของ
PHL ยังเป็ นสัดส่วนเดี่ยวกับอัตราส่วนการลดลงของปริ มาตรช่องว่างอากาศในขวดตามสมการที่ 3 ยกตัวอย่าง
เช่น เมื่อวัสดุขนาดใหญ่ในขวดทดสอบมีจํานวน 9 และ 27 ชิ ้น วิธีวดั ขนาดให้ ผลลัพธ์ปริ มาตรช่องว่างอากาศ
ภายในขวดเป็ น 1,498.84 และ 990.52 ml ตามลําดับ ที่เงื่อนไขเดียวกันนี ้ ค่า PHL ของ pressure decay
curve ในภาพที่ 2a ให้ ผลลัพธ์ปริ มาตรช่องว่างอากาศภายในขวดเป็ น 1,411.71 และ 992.85 ml (% error เป็ น
5.8 และ -0.24%) ตามลําดับ โดยเฉลี่ย วิธีวดั ขนาดให้ คา่ ความพรุ นของวัสดุทดสอบขนาดใหญ่ 9 ชิ ้น และวัสดุ
ขนาดเล็ก 36,000 ชิ ้น ที่ประมาณ 84% และ 86% ตามลําดับและให้ คา่ ความพรุ นของวัสดุขนาดใหญ่ 27 ชิ ้น
และวัสดุขนาดเล็ก 144,000 ชิ ้น ที่ประมาณ 55 และ 44% ตามลําดับ (ตารางที่ 2) นอกจากนี ้ % error ระหว่าง
การวัดความพรุ นด้ วยวิธีวดั ขนาดและวิธีการเปรี ยบเทียบอัตราการลดลงของความดัน มีคา่ อยู่ในช่วง ±5% ค่า
ความผิดพลาดของการวัดความพรุ นด้ วยอุปกรณ์ที่ถกู อธิบายไว้ โดย Champoux et al. (1991) และ Leclaire et
al. (2003) มีคา่ ไม่เกิน 5% เช่นกัน อุปกรณ์ของนักวิจยั ทัง้ 2 กลุม่ มีพื ้นฐานการทํางานตามหลักการขยายตัวของ
ก๊ าซ ดังนัน้ การศึกษาเบื ้องต้ นของคณะผู้วิจยั ในครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่า วิธีการเปรี ยบเทียบอัตราการลดลงของ
ความดันสามารถวัดปริ มาตรช่องว่างอากาศในเนื ้อวัสดุพรุ นและความพรุ นของวัสดุได้ ในระดับที่ยอมรับได้ โดย
ขนาดและรู ปร่ างของปริ มาตรช่องว่างอากาศไม่มีผลต่อความถูกต้ องของการวัด
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ภาพที่ 2 ตัวอย่าง pressure decay curve ของขวดทดสอบเปล่า (เส้ นทึบ) เปรี ยบเทียบกับ pressure decay curve
ของขวดที่บรรจุวสั ดุทดสอบ (a) pressure decay curve จากการทดสอบ 1 ซํ ้า กับขวดที่บรรจุวสั ดุ
ทดสอบขนาดใหญ่จํานวน 9 (เส้ นประสัน)
้ และ 27 (เส้ นประยาว) ชิ ้น (b) pressure decay curve จาก
การทดสอบ 1 ซํ ้า กับขวดที่บรรจุวสั ดุทดสอบขนาดเล็กจํานวน 36,000 (เส้ นประสัน)
้ และ 144,000
(เส้ นประยาว) ชิ ้น
ตารางที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบค่าความพรุ นจากวิธีอ้างอิงกับค่าความพรุ นจากวิธีการเปรี ยบเทียบอัตราการ
ลดลงของความดัน
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ε r (%)

ε a (%)

% error

mean ±SD mean ±SD
ทรงกลมขนาดใหญ่ 9 ชิ ้น
84.09 [±0.04] 81.21 [±1.56]
3.42
ทรงกลมขนาดเล็ก 36,000 ชิ ้น
85.89 [±0.02] 84.33 [±3.03]
1.82

ε r (%)

ε a (%)

% error
mean ±SD
mean ±SD
ทรงกลมขนาดใหญ่ 27 ชิ ้น
54.89 [±0.05] 56.71 [±0.27] -3.32
ทรงกลมขนาดเล็ก 144,000 ชิ ้น
43.57 [±0.02] 43.35 [±0.26] 0.49

สรุ ป
วิธีการวัดความพรุ นโดยการเปรี ยบเทียบอัตราการลดลงของความดันซึง่ เป็ นวิธีที่มีหลักการวัดความพรุ น
ที่แตกต่างจากวิธีอื่นๆ ที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั ถูกพัฒนาขึ ้น ความถูกต้ องของการวัดความพรุ นด้ วยวิธีดงั กล่าวถูก
เปรี ยบเทียบกับวิธีวดั ขนาด โดยใช้ วสั ดุทดสอบทรงกลมขนาดและจํานวนต่างๆ % error ระหว่างการวัดความ
พรุ นด้ วยวิธีวดั ขนาดและวิธีการเปรี ยบเทียบอัตราการลดลงของความดัน มีคา่ อยู่ในช่วง ±5% ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพเบื ้องต้ นของวิธีการวัดความพรุ นในครัง้ นี ้แสดงให้ เห็นว่า วิธีการเปรี ยบเทียบอัตราการลดลงของ
ความดันสามารถวัดปริ มาตรช่องว่างอากาศในเนื ้อวัสดุพรุ นและความพรุ นของวัสดุได้ ในระดับที่ยอมรับได้ โดย
ขนาดและรู ปร่ างของปริ มาตรช่องว่างอากาศไม่มีผลต่อความถูกต้ องของการวัด วิธีการวัดความพรุ นโดยการ
เปรี ยบเทียบอัตราการลดลงของความดัน ต้ องมีการพัฒนาและศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเปรี ยบเทียบความถูกต้ องของ
การหาความพรุ นกับวิธีวดั ความพรุ นที่มีอยู่เดิมและให้ วิธีการวัดความพรุ นโดยการเปรี ยบเทียบอัตราการลดลง
ของความดันเป็ นวิธีทางเลือกใหม่กบั การวัดความพรุ น
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