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บทคัดยอ
บทความน้ีนําเสนอระบบอบแหงสุญญากาศแบบเจ็ทปมไอนํ้าเพ่ือศึกษาตัวแปรสภาวะเงื่อนไขทํางานท่ีมีอิทธิพลตอสมรรถนะของเจ็ทปมจาก

ชุดทดลองท่ีสรางขึ้นตัวแปรท่ีทําการศึกษาไดแกตําแหนงของหัวฉีดหลัก (NXP) ความดันปฐมภูมิ (Pp) อัตราการไหลของอากาศท่ีไหลผานหองอบแหง
(Qs) และอุณหภูมิภายในหองอบแหง (Ts) เกณฑในการศึกษาสมรรถนะของเจ็ทปมไอนํ้าท่ีใชในการอบแหงระบบสุญญากาศไดแกคาความดัน
สุญญากาศ (Ps) การสรางสุญญากาศเทียบกับเวลาและอัตราสวนการเหน่ียวนํา (Rm) พบวาตําแหนงปากทางออกของหัวฉีดและความดันปฐมภูมิมีผล
ตอการสรางสุญญากาศเม่ือเพ่ิมความดันปฐมภูมิจะทําใหความดันสุญญากาศภายในหองอบแหงจะมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ืองโดยมีคาตํ่าสุดเทากับ -
0.8 bar (ความดันเกจ) ท่ีความดันปฐมภูมิเทากับ 5 barตําแหนงหัวฉีด 20 mmและใชเวลาประมาณ 7 นาทีเม่ืออัตราการไหลของอากาศท่ีไหลผาน
หองอบแหงมีคาเพ่ิมขึ้นเปน 2,500 L/minจะทําใหความดันสุญญากาศมีแนวโนมเพ่ิมคิดเปน 6 – 12 % เม่ือเทียบกับการท่ีไมปลอยอากาศใหไหลผาน
หองอบแหง

คําสําคัญ :เจ็ทปม; สุญญากาศ; อบแหง;

1. ท่ีมาและความสําคัญ
เจ็ทปมคืออุปกรณท่ีอาศัยหลักการเคล่ือนท่ีของของไหลผานคอคอดซ่ึงเปล่ียนความดันของของไหลท่ีผานคอคอดใหเปนความเร็วเพ่ือเหน่ียว

นาของไหลอีกชนิดหน่ึงกลาวคือเม่ือของไหลปฐมภูมิ (Primary fluid) ท่ีมีอุณหภูมิและความดันสูงพุงผานหัวฉีดหลักท่ีอยูภายในเจ็ทปมและมีความเร็ว
สูงจะเกิดการเหน่ียวนาของไหลทุติภูมิ (Secondary fluid) เขามาผสมกันภายในเจ็ทปมและไหลออกจากเจ็ทปมผานปากทางออกของเจ็ทปมเปนอัน
ส้ินสุดการทางานของเจ็ทปม

ปจจุบันมีการนาเอาหลักการทางานของเจ็ทปมมาประยุกตใชงานในหลายดานดวยกันเชนนําไปใชในระบบทาความเย็น [1] นําไปใชในการ
ขนสงอนุภาคของแข็งขนาดเล็กและในงานอุตสาหกรรมบางประเภท [2,3] ขอดีของเจ็ทปมอีกประการหน่ึงก็คือสามารถใชพลังงานรังสีจากดวงอาทิตย
(Solar energy) พลังงานคุณภาพตํ่า (Low grade heat) หรือความรอนท้ิง (Waste heat) มาขับเคล่ือนระบบไดซ่ึงจะสงผลใหตนทุนในการผลิตลดลง
เปนอยางมาก

การนําเอาเจ็ทปมแบบไอนํ้ามาประยุกตใชกับการสรางสุญญากาศน้ันเจ็ทปมจะทําหนาท่ีสรางสุญญากาศใหกับหองอบแหงสุญญากาศโดยท่ี
เจ็ทปมไมมีชิ้นสวนเคล่ือนท่ีลดปญหาการซอมบํารุงลดการใชพลังงานไฟฟาจากเดิมท่ีเคยใชปมสุญญากาศ

จากหลักการและเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนคณะผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการทํางานของเจ็ทปมไอนํ้าท่ีใชในการอบแหงระบบสุญญากาศเพ่ือหา
ความสัมพันธของตัวแปรท่ีมีผลตอสมรรถนะการทางานของเจ็ทปมซ่ึงไดแกความดันปฐมภูมิตําแหนงของหัวฉีดระยะเวลาในการสรางสุญญากาศและ
อุณหภูมิภายในหองสุญญากาศไวเปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาและพัฒนาการสรางสุญญากาศแบบเจ็ทปมตอไป

2. ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
2.1.คุณลักษณะของการไหลภายในเจ็ทปม เม่ือของไหลปฐมภูมิท่ีมีอุณหภูมิและความดันสูง ในตําแหนง P ไดขยายตัวและพุงผานคอคอดของ

หัวฉีดท่ีตําแหนงท่ี 1 ความดันสถิตย (Static pressure) ของของไหลปฐมภูมิจะแปรเปล่ียนเปนความดันพลวัต (Dynamic pressure) กลาวคือ ความ
ดันของของไหลปฐมภูมิจะลดตํ่าลง แตความเร็วจะเพ่ิมขึ้นจนมีความเร็วเทากับความเร็วเสียง (Sonic velocity) ท่ีตําแหนงท่ี 1และความเร็วจะเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ จนมีความเร็วสูงสุดท่ีปากทางออกของหัวฉีด (ตําแหนงท่ี 2) ซ่ึงมีความเร็วอยูในชวงความเร็วเหนือเสียง (Supersonic velocity) ท่ีตําแหนงท่ี 2
ความดันของของไหลปฐมภูมิลดลงจนมีคาตํ่ากวาความดันของ
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รูปท่ี 1: คุณลักษณะการไหลภายในเจ็ทปม
ของไหลทุติยภูมิ (ตําแหนง S) จึงเกิดการเหน่ียวนําของไหลในตําแหนง S เขามายังเจ็ทปม แตของไหลท้ังสองจะยังไมผสมกันในทันที ของไหลท้ังสอง
จะเริ่มผสมกันก็ตอเม่ือความเร็วของของไหลทุติยภูมิมีความเร็วเทากับความเร็วเสียง (ตําแหนงท่ี 3) และจะผสมกันโดยสมบูรณบริเวณปากทางเขาชวง
คอคอดของเจ็ทปม (ตําแหนงท่ี 4) ในระหวางท่ีเกิดการเหน่ียวนําและผสมกันของของไหลท้ังสองชนิด ความดันภายในเจ็ทปมจะมีคาคงท่ี และจาก
อิทธิพลของความดันดานปากทางออกของเจ็ทปมจึงทําใหเกิดปรากฎการณคล่ืนกระแทก (Shock) ในตําแหนงท่ี 5 ซ่ึงทําใหเกิดการอัดตัวของของไหล
สงผลใหความดันของของไหลเพ่ิมขึ้นและความเร็วลดลงจนมีคาตํ่ากวาความเร็วเสียง (Subsonic velocity) อยางรวดเร็ว เน่ืองจากความดันทางปาก
ทางออกของเจ็ทปมมีคาสูงจึงทําใหความดันของของไหลภายในเจ็ทปมในชวงลูออกของเจ็ทปม (Diffuser) มีคาสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปากทางออกของ
เจ็ทปม (6 ถึง 7) [5,6]

2.2.สมรรถนะของเจ็ทปม แผนภาพสมรรถนะการทํางานของเจ็ทปมในรูปท่ี 2 แสดงความสัมพันธระหวาง อัตราสวนการเหน่ียวนําและคา
ความดันปากทางออกเจ็ทปม จากรูปจะสามารถแบงชวงการทํางานของอีเจคเตอร ออกเปน 3 ชวง ตามลักษณะการไหลภายในเจ็ทปม ไดแก choked
flow, unchoked flow และ reversed flow ซ่ึงถูกแบงโดยคาความดันวิกฤต (Critical back pressure) และคาความดันยอนกลับ (Break down
pressure) ในชวง choked flow คือ การไหลภายใตความดันปากทางออกของเจ็ทปมท่ีตํ่ากวาความดันวิกฤต เจ็ทปมจะเหน่ียวนําของไหลทุติยภูมิใน
อัตราสวนคงท่ี ซ่ึงเปนสาเหตุใหอัตราสวนการเหน่ียวนําคงท่ี ในชวง unchoked flow คือ การไหลในชวงคาความดันปากทางออกเจ็ทปมมีคาระหวาง
คาความดันวิกฤตและคาความดันยอนกลับ เจ็ทปมจะเหน่ียวนําของไหลทุติยภูมิไดนอยลงเปนสาเหตุใหอัตราสวนการเหน่ียวนําลดลงอยางรวดเร็ว
ในชวง reversed flow คือการไหลในชวงท่ีคาความดันปากทางออกของเจ็ทปมมีคาสูงกวาคาความดันยอนกลับ การไหลจะไหลยอนกลับเขาไปยังปาก
ทางเขาของของไหลทุติยภูมิเจ็ทปมจึงไมสามารถทํางานตอได[7,8]

รูปท่ี 2:แผนภาพสมรรถนะการทํางานของเจ็ทปม

คาพารามิเตอรท่ีสําคัญท่ีใชเปนตัวชี้วัดคาสมรรถนะของเจ็ทปมท่ีใชในการอบแหงระบบสุญญากาศ คือ อัตราสวนการเหน่ียวนํา (Entrainment ratio,
Rm) ซ่ึงหมายถึง อัตราสวนระหวางอัตราการไหลเชิงมวลของของไหลทุติยภูมิตออัตราการไหลเชิงมวลของของไหลปฐมภูมิ ดังแสดงในสมการท่ี 1

mp

ms
Rm






(1)

โดยท่ี mp คือ อัตราการไหลเชิงมวลของของไหลปฐมภูมิ และ ms คือ อัตราการไหลเชิงมวลของของไหลทุติยภูมิ
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2.3.พ้ืนท่ีประสิทธิผล ในขณะท่ีของไหลปฐมภูมิขยายตัวผานปากทางออกของเจ็ทปมดังแสดงในรูปท่ี 3 น้ัน จะเกิดลําพุง (Jet-core) ภายใน
เจ็ทปม ซ่ึงขนาดและความเร็วของลําพุงน้ันจะเปล่ียนแปลงตามความดันปฐมภูมิและตําแหนงของหัวฉีด [9] ไดนิยามการเคล่ือนท่ีของของไหลปฐมภูมิ
ท่ีเคล่ือนท่ีผานคอคอดของหัวฉีดวาเปนการ choking ของของไหลทุติยภูมิ สวนพ้ืนท่ีหนาตัดนอกเหนือจากลําพุงท่ีเกิดขึ้นภายในเจ็ทปมคือ พ้ืนท่ี
ประสิทธิผล (Effective area) ซ่ึงจะบงบอกถึงบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเจ็ทปมสามารถเหน่ียวนําของไหลทุติยภูมิ

ของไหลทุติยภูมิ

ของไหลปฐมภูมิ

ของไหลทุติยภูมิ Effective area

Jet-core

รูปท่ี 3: พ้ืนท่ีประสิทธิผลท่ีเกิดขึ้นภายในเจ็ทปม

2.4.การออกแบบเจ็ทปม ในการอบแหงระบบสุญญากาศ เจ็ทปมถือไดวาเปนหัวใจของระบบ ดังน้ันการออกแบบเจ็ทปมจะตองออกแบบให
เหมาะสมกับสภาวะในการอบแหง เชน ความดันของของไหลปฐมภูมิ(Pp)อุณหภูมิและความดันของของไหลทุติยภูมิ (Ps) และความดันท่ีปากทางออก
เจ็ทปม () ในการศึกษาน้ีเลือกใชเจ็ทปมชนิด Constant Pressure Mixing (CPM) และใชหลักการออกแบบของ (ESDU, 1986) [10] ในการหาขนาด
และรูปรางของเจ็ทปมท่ีเหมาะสมกับสภาวะการอบแหง ไอนํ้าท่ีไดจากเครื่องกําเนิดไอจะถูกใชเปนของไหลปฐมภูมิเพ่ือเหน่ียวนําเอาอากาศภายในหอง
อบแหง (ของไหลทุติยภูมิ) ออกจากหองอบแหงเขามายังเจ็ทปมและทําใหหองอบแหงเกิดสุญญากาศขึ้น ในงานวิจัยน้ีไดสรุปขนาดและรูปรางพ้ืนฐาน
ของเจ็ทปม ดังแสดงในรูปท่ี 4

Primary flow

Secondary flow

DiffuserThroatMixing chamber

23 mm

NXP = 0
+-

140 mm

10 mm

50 mm

70 mm 190 mm160 mm

15 mm

Nozzle suction chamber

รูปท่ี 4: ขนาดและรูปรางพ้ืนฐานของเจ็ทปม

3. ชุดทดลองการสรางสุญญากาศแบบเจ็ทปม
แผนผังชุดทดลองหองสุญญากาศแบบเจ็ทปมไดแสดงไวในรูปท่ี 5 ซ่ึงมีหลักการทํางาน ดังน้ี ไอนํ้าท่ีไดจากเครื่องกําเนิดไอนํ้า (1) จะถูกใชเปน

ของไหลปฐมภูมิของเจ็ทปม อัตราการไหลของไอนํ้าวัดจากระดับนํ้าภายในเครื่องกําเนิดไอท่ีหายไปซ่ึงสังเกตไดจากหลอดแกว (sight glass) ท่ีติดต้ังไว
ท่ีดานขางของตัวเครื่องกําเนิดไอ (6) ไอนํ้าท่ีไดจากเครื่องกําเนิดไอแบบชีวมวลนอกจากจะใชเปนของไหลปฐมภูมิของเจ็ทปมแลว สวนหน่ึงจะถูกใชใน
การแลกเปล่ียนความรอนกับอากาศภายในหองอบแหง เพ่ือควบคุมอุณหภูมิของหองอบแหงสุญญากาศ (3) โดยผานเครื่องแลกเปล่ียนความรอน (2)
แลวจึงเขาสูเจ็ทปม (4) เม่ือของไหลปฐมภูมิพุงผานหัวฉีดภายในเจ็ทปม จะเกิดการเหน่ียวนําอากาศ(ของไหลทุติยภูมิ)ภายในหองอบแหงเขาสูเจ็ทปม
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เจ็ทปม ซ่ึงขนาดและความเร็วของลําพุงน้ันจะเปล่ียนแปลงตามความดันปฐมภูมิและตําแหนงของหัวฉีด [9] ไดนิยามการเคล่ือนท่ีของของไหลปฐมภูมิ
ท่ีเคล่ือนท่ีผานคอคอดของหัวฉีดวาเปนการ choking ของของไหลทุติยภูมิ สวนพ้ืนท่ีหนาตัดนอกเหนือจากลําพุงท่ีเกิดขึ้นภายในเจ็ทปมคือ พ้ืนท่ี
ประสิทธิผล (Effective area) ซ่ึงจะบงบอกถึงบริเวณพ้ืนท่ีท่ีเจ็ทปมสามารถเหน่ียวนําของไหลทุติยภูมิ

ของไหลทุติยภูมิ

ของไหลปฐมภูมิ

ของไหลทุติยภูมิ Effective area

Jet-core

รูปท่ี 3: พ้ืนท่ีประสิทธิผลท่ีเกิดขึ้นภายในเจ็ทปม

2.4.การออกแบบเจ็ทปม ในการอบแหงระบบสุญญากาศ เจ็ทปมถือไดวาเปนหัวใจของระบบ ดังน้ันการออกแบบเจ็ทปมจะตองออกแบบให
เหมาะสมกับสภาวะในการอบแหง เชน ความดันของของไหลปฐมภูมิ(Pp)อุณหภูมิและความดันของของไหลทุติยภูมิ (Ps) และความดันท่ีปากทางออก
เจ็ทปม () ในการศึกษาน้ีเลือกใชเจ็ทปมชนิด Constant Pressure Mixing (CPM) และใชหลักการออกแบบของ (ESDU, 1986) [10] ในการหาขนาด
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อบแหง (ของไหลทุติยภูมิ) ออกจากหองอบแหงเขามายังเจ็ทปมและทําใหหองอบแหงเกิดสุญญากาศขึ้น ในงานวิจัยน้ีไดสรุปขนาดและรูปรางพ้ืนฐาน
ของเจ็ทปม ดังแสดงในรูปท่ี 4
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4. ผลการทดลอง
4.1 อิทธิพลของตําแหนงหัวฉีด(NXP) ตอคาความดันสุญญากาศ (Ps) การศึกษาอิทธิพลของตําแหนงหัวฉีด (NXP) ท่ีมีตอคาความดัน

สุญญากาศ (Ps) จะทําการปรับตําแหนงหัวฉีดท่ี0, 10, 20, 30และ40 mm เพ่ือหาตําแหนงท่ีเหมาะสมของหัวฉีดและศึกษาคาความดันสุญญากาศใน
หองอบแหงท่ีเปล่ียนไปในชวงความดันปฐมภูมิท่ี1 – 6 bar (ความดันเกจ) จากรูปท่ี7พบวาเม่ือเพ่ิมความดันปฐมภูมิจะทําใหความดันสุญญากาศจะมี
แนวโนมลดลงอยางตอเน่ืองและลดลงตํ่าท่ีสุดในชวงความดันปฐมภูมิ3.5 – 5 bar แตเม่ือเพ่ิมความดันปฐมภูมิใหสูงขึ้นอีกคาความดันสุญญากาศจะมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นและคาความดันสุญญากาศในหองอบแหงมีคาตํ่าสุดเทากับ -0.80 bar ท่ีตําแหนงหัวฉีด20 mm และความดันปฐมภูมิเทากับ5 bar

ท้ังน้ีเน่ืองจากวาเม่ือความเร็วลําพุงของของไหลปฐมภูมิท่ีพุงผานหัวฉีดเพ่ิมขึ้นจะทําใหความดันท่ีปากทางออกของเจ็ทปมลดตํ่าลงและ
เหน่ียวนําอากาศในหองอบแหงไดมากขึ้นทําใหความดันภายในหองอบแหงมีคาลดลงและในขณะท่ีความเร็วของลําพุงเพ่ิมขึ้นซ่ึงเปนผลมาจากความดัน
ปฐมภูมิท่ีเพ่ิมขึ้นหรือตําแหนงหัวฉีด (NXP) ท่ีเขาใกลเขาใกลคอคอดของเจ็ทปมมากเกินไปน้ันขนาดของลําพุง (Jet core) ของของไหลปฐมภูมิก็จะมี
ขนาดใหญขึ้นตามไปดวยเม่ือถึงจุดๆหน่ึงจึงทําใหมีพ้ืนท่ีในการเหน่ียวนําอากาศภายในหองอบแหงเขามายังเจ็ทปมลดลงเปนผลใหอัตราสวนการ
เหน่ียวนําลดลงดังแสดงในรูปท่ี8และทําใหความดันภายในหองอบแหงสุญญากาศสุญญากาศเพ่ิมขึ้นตามไปดวย [3]

รูปท่ี 7: ตําแหนงของหัวฉีดท่ีมีผลตอความดันสุญญากาศ

รูปท่ี 8: อัตราสวนการเหน่ียวนําของเจ็ทปมท่ีตําแหนงหัวฉีด 20 mm

4.2.อิทธิพลของความดันปฐมภูมิ (Pp) ตอการสรางความดันสุญญากาศ (Ps) การศึกษาอิทธิพลของความดันปฐมภูมิ (Pp) ท่ีมีตอการสราง
ความดันสุญญากาศจะทําการปรับตําแหนงหัวฉีดท่ี 20 mm เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบคาความดันสุญญากาศในหองอบแหงขนาด 2,000 ลิตรท่ี
เปล่ียนในแตละชวงเวลาในชวงความดันปฐมภูมิท่ี 2 – 6 bar (ความดันเกจ) จากรูปท่ี 9 พบวาเม่ือเวลาผานไปจนความดันในหองอบแหงเริ่มเกิด
สุญญากาศจากน้ันความดันสุญญากาศภายในหองอบแหงจะมีการลดลงอยางตอเน่ืองจนกระท่ังความดันสุญญากาศลดลงตํ่าท่ีสุดท่ีความสามารถของ
เจ็ทปมในแตละชวงความดันปฐมภูมิสามารถทําไดความดันสุญญากาศภายในหองอบแหงจะอยูในสภาวะคงท่ีโดยท่ีความดันปฐมภูมิ 5 bar สามารถ
สรางความดันสุญญากาศตํ่าท่ีสุดได -0.80 bar โดยใชเวลาประมาณ 4 นาที
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รูปท่ี 9: การสรางสุญญากาศเทียบกับเวลา

4.3.อิทธิพลของการไหลของอากาศเขาสูหองอบแหงสุญญากาศ (Qa) ตอคาความดันสุญญากาศ (Ps)

รูปท่ี 10:อัตราการไหลของอากาศเขาสูหองอบแหงสุญญากาศตอคาความดันสุญญากาศ

โดยท่ัวไปกระบวนการอบแหงระบบสุญญากาศจะนําความชื้นท่ีมีอยูในตัวผลิตภัณฑและหองอบแหงออกจากหองอบแหงสุญญากาศ โดยการ
นําเอาอากาศจากภายนอกไหลผานหองอบแหงสุญญากาศ เพ่ือนําความชื้นท่ีมีอยูภายในหองอบแหงออกไปในการศึกษาอิทธิพลของอัตราการไหลของ
อากาศเขาสูหองอบแหงสุญญากาศ (Qa) ตอคาความดันสุญญากาศ (Ps) ทําไดโดยการนําอากาศจากภายนอกไหลผานหองอบแหงสุญญากาศดวยอัตรา
การไหล 0 – 2,500 L/hrและศึกษาคาความดันสุญญากาศท่ีเปล่ียนไป โดยใชความดันปฐมภูมิในชวง 1 – 6 bar (ความดันเกจ) ในการสรางความดัน
สุญญากาศใหกับหองอบแหง จากรูปท่ี 10 พบวา เม่ืออัตราการไหลของอากาศท่ีไหลผานหองอบแหงเพ่ิมขึ้น ความดันในหองอบแหงจะมีคาเพ่ิมขึ้น
ดวย และทําใหความดันสุญญากาศมีแนวโนมลดลง ซ่ึงมีคาลดลงประมาณ 6 – 12 %

ท้ังน้ีเน่ืองจาก อัตราการไหลเขาหองอบแหงของอากาศจากภายนอกมีคามากกวาอัตราการเหน่ียวนําอากาศออกจากอบแหงโดยเจ็ทปม จึงทํา
ใหความดันในหองอบแหงเพ่ิมขึ้น แตอยางไรก็ตาม การเพ่ิมขึ้นของความดันภายในหองอบแหงยังมีคาความดันอยูในชวงความดันสุญญากาศ

5. สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยน้ี ไดศึกษาตัวแปรของการอบแหงสุญญากาศท่ีมีผลตอสมรรถนะของเจ็ทปมไอนํ้าท่ีใชในการอบแหงระบบสุญญากาศ ซ่ึงตัวแปรท่ี

ทําการศึกษา คือ ความดันปฐมภูมิ ตําแหนงของหัวฉีด อัตราการไหลของอากาศท่ีไหลผานหองอบแหง และอุณหภูมิภายในหองอบแหง สมรรถนะของ
เจ็ทปมท่ีทําการศึกษา คือ อัตราสวนการเหน่ียวนํา จากการศึกษา พบวา เม่ือความดันปฐมภูมิเพ่ิมขึ้น ความดันสุญญากาศภายในหองอบแหงจะมีคา
ลดลง โดยคาความดันสุญญากาศในหองอบแหงมีคาตํ่าท่ีสุดเทากับ -0.80 bar ท่ีความดันปฐมภูมิเทากับ 5 bar ตําแหนงหัวฉีด 20 mm

ในการสรางสุญญากาศ พบวา เม่ือเวลาผานไป จนความดันในหองอบแหงเริ่มเกิดสุญญากาศ จากน้ันความดันสุญญากาศภายในหองอบแหง
จะมีการลดลงอยางตอเน่ือง จนกระท่ังความดันสุญญากาศลดลงตํ่าท่ีสุด ท่ีความสามารถของเจ็ทปมในแตละชวงความดันปฐมภูมิสามารถทําได ความ
ดันสุญญากาศภายในหองอบแหงจะอยูในสภาวะคงท่ีโดยท่ีความดันปฐมภูมิ 5 bar สามารถสรางความดันสุญญากาศตํ่าท่ีสุดได -0.80 bar โดยใช
เวลาประมาณ 4 นาที

เม่ืออัตราการไหลของอากาศท่ีไหลผานหองอบแหงเพ่ิมขึ้นเปน 2,500 L/hr ความดันในหองอบแหงจะมีคาเพ่ิมขึ้นดวย และทําใหความดัน
สุญญากาศมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ซ่ึงมีคาเพ่ิมขึ้นประมาณ 6 – 12 % เม่ือเทียบกับการท่ีไมปลอยอากาศไหลผานหองอบแหง
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