หนวยที่ 12 หนวยการผลิตและกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมเคมี
ความหมาย ขอบเขตและนิยามทางวิศวกรรมเคมี
การผลิต หรือกระบวนการผลิต (Manufacturing Process) หมายถึง การนําเอาวัตถุดบิ ที่เปนสสารหรือสารเคมีชนิดใดชนิดหนึง่ ที่
อยูในรูปของแข็ง ของเหลว หรือ กาซ ที่เรียกวาสารตั้งตน (reactant) มาทําการเปลี่ยนแปลงรูปราง เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางดาน
กายภาพ ทางดานเคมี ใหเปนผลิตภัณฑหรือสินคาการ(Product หรือ Goods) ที่ทําใหคุณสมบัติของสารเปลี่ยนไปจําเปนตองมี
ปจจัยหรือกระบวนการทางดานกายภาพ หรือกระบวนการทางดานเคมีเสริมไดแก อุณหภูมิ ความดัน โดยมีถังปฎิกิริยาเคมี หรือ
เครื่องปฏิกิริยาเคมี (Chemical Reactor)

งานวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) หรือวิศวกรรมระบบ (Process Engineering) เปนการศึกษาการออกแบบ การควบคุม
การทํางานของกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรมที่เนนการเลือกกระบวนการปฏิกิริยาเคมี เลือกเงื่อนไขการผลิต การควบคุม
การปฏิบัติการที่เหมาะสม
นิยามศัพทที่สาํ คัญในดานการผลิตทางอุตสาหกรรม
สารตั้งตน (Reactant) หมายถึงสารหรือสารเคมีที่นํามาใชเปนทรัพยากรตั้งตนในการทําปฏิกิริยาเคมีเพื่อทําเปนผลิตภัณฑ หรือ
สินคา(Product)
ผลิตภัณฑ (Product) เปนสารหรือองคประกอบที่ไดจากปฏิกิรยิ าเคมีทเี่ กิดขึ้นจากสารตั้งตน
ตัวทําปฏิกิรยิ าจํากัด (Limiting Reactant) เปนตัวทําปฏิกิริยาเคมีที่มนี อยที่สุดเมื่อเทียบกับสัดสวนมวลสารสัมพันธของ
สารปฏิกิริยาจริง

ตัวทําปฏิกิรยิ าเกินพอ (Excess Reactant) เปนสารทําปฏิกิริยาที่มีมากกวาทีต่ องการเมื่อเทียบกับสัดสวนที่ตองการตาม
ทฤษฎี
สวนรอยละที่เกินพอ (per cent excess) หมายถึงปริมาณหรือโมลของสารปฏิกิริยาเกินพอที่มีมากกวาปริมาณทีต่ องการ
เพื่อจะทําปฏิกริ ิยากับสารทําปฏิกิริยาจํากัดไดหมดพอดี เมื่อเทียบกับปริมาณที่ตองการตามทฤษฎี
% เกินพอ (Excess)

=

mole in excess x 100
moles theoretically required to react with the limiting reactant

อัตราความสมบูรณ (Completion degree) หมายถึงรอยละหรือสัดสวนของสารทําปฏิกิริยาจํากัดที่ถูกเปลี่ยนไปเปน
ผลผลิต
การเปลี่ยนแปลงรอยละ (per cent concentration) หมายถึงรอยละของสารตั้งตนหรือสารปอน (Feed) ที่ทําปฏิกิริยาที่
เปลี่ยนไปเปนผลผลิต โดยหลักการของปฏิกิริยานั้นตองระบุใหชดั เจนวาตัวใดเปนตัวทําปฏิกิริยา
ผลไดหรือผลลัพท (Yield) หมายถึงปริมาณหรือโมลของผลผลิตสุดทายที่ไดตอปริมาณมวลสารตั้งตนของสารปฏิกิริยา
ที่มีตัวทําปฏิกริ ิยาและผลผลิตเปนเพียงสารเดียว ถาหากมีสารปฏิกริ ิยาหลายสารตองระบุใหชดั เจนวาเปนสารใดทีไ่ ดผลผลิตใด
คาการเลือก (Selectivity) หมายถึงรอยละหรือคาเศษสวนของปริมาณของผลผลิตหนึ่งที่ควรจะไดตามทฤษฎีจากปริมาณ
สารตั้งตน ซึ่งเทอมที่กลาวนี้อาจจะเทียบเคียงกับนิยามของประสิทธิภาพ (Efficiency) หรือประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลง
(Conversion Efficiency) `หรือผลได (Yield)
สมการแหงสภาวะ (Equation of State) หมายถึงสมการที่แสดงความสัมพันธระหวาง ความดัน (P) ปริมาตร (V) และ
อุณหภูมิ (T) ของกาซจริง (Real Gaseous โดยการหาความสัมพันธแบบสูตรสําเร็จ หรือเอ็มไพริกัล โดยการสรางความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรดังกลาวจากขอมูลการทดลอง ขอมูลการสังเกตุในถังปฏกิริยาเคมีทดลองในหองปฏิบัติกา
เฟสหรือวัฎภาค (phase) หมายถึงขั้นตอนในกระบวนการเกิดปฏิกริ ิยาเคมี ในเครื่องปฏิกิริยาเคมีเครื่องเดียวกันซึ่งการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีของสารเคมีในเครื่องปฏิกริ ิยาเคมีอาจจะเกิดเพียงเฟสเดียวหรือวัฎภาคเดียว หรืออาจะเกิดตั้งแตสองเฟสขึ้นไป
จนถึงหลายเฟส (multiphase) ในเครื่องเดียวกันได เชนการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของกาซซัลเฟอรไดออกไซดโดยอากาศไปเปน
กาซซัลเฟอรไตรออกไซด โดยมีสารวานาเดียมเพนทออกไซด ที่เปนของแข็งมีรูพรุนเปนตัวแคทาลิสต (catalyst) จะเปน
กระบวนการกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีหลายเฟส หรือหลายขั้นตอน หรือหลายวัฏภาค (multiphase)
กฏการอนุรักษมวลสาร (Conservation of Mass Law) กลาววาภายในระบบที่แยกตัวจากระบบอืน่ ๆ (Isolated System)
มวลของระบบจะมีคาคงเดิมไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางใดเกิดขึน้ ในระบบจากกฏขอนี้หมายความวาในระบบหนึ่งแมจะมี
การเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาอยางใดมวลสารจะตองไมสูญหายไปใหน มวลสารนี้จะเทากับน้ําหนักตอแรงดึงดูดของโลก ณ.ที่นั้น ซึ่ง
มาตรฐานเทากับ 32.17 ฟุต/(วินาที)2 หรือ 980 เซ็นติเมตร / วินาที2 โดยทั่วไปในการคํานวณ แรงดึงดูดของโลกมีผลนอยมาก มวล
จึงเทากับน้ําหนักของสารนั่นเอง
มวลสารสัมพันธ (Stoichiometry) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวทําปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในอัตราพอดีกันทําใหไดผลผลิต
ออกมาจํานวนหนึ่งที่แนนอน เชน ปฏิริยาเคมีของธาตุเหล็กกับกรดกํามะถัน

3Fe + 4H2SO4 = Fe3SO4 + 4H2
จากการสมการการสมดุลของมวลที่ทําใหสมการทั้งสองขางสมดุลกันแลวสามารถนํากฏอนุรักษของมวลมาใชคาํ นวณ
ภายหลังได
กฏของเฮนรี่ (Henry Law) ภาวะที่ความดันยอย (P) แปรเปลี่ยนเปนสัดสวนกับสารประกอบ หรือเศษสวนเชิงมวล (X)
ขององคประกอบนั้นในของเหลวที่อุณหภูมิคงที่ หมายถึงในกรณีที่ความสัมพันธตอไปนี้เปนจริง จะกลาววาระบบนั้นเปนไปตาม
กฎของเฮนรี่
P

=

kX

k
=
คาคงที่ของสัดสวน
กฎของเฮนรี่นยิ มใชในการอธิบายกระบวนการของปฏิกิริยาของการดูดซึม (Absorption Process) ของระบบทั่วไป
ระบบ (System) หมายถึงมวลของวัสดุหรือสวนหนึ่งสวนใดของเครื่องมือที่นํามาใช ระบบจะถูกแยกออกจากสิง่ แวดลอม
(Environment) อธิบายเกี่ยวกับขอบเขตของระบบ (System Boundary) ระบบที่ไมมีการถายเทมวลเขาออกจากขอบเขตระบบจะ
เรียกวาระบบปด (Close System) หรือเรียกอกอยางวาระบบที่ไมมีการไหล (Non-flow System) สวนระบบที่มกี ารถายเทมวลเขา
ออกระบบเรียกวาระบบเปด (Open System หรือ ระบบทีม่ ีการไหล (Flow System)
คุณสมบัติ (Property) เปนคุณลักษณะของสารหรือวัสดุที่ตองการวัดหรือคํานวณ เชน ปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ
พลังงานรูปตางๆ คุณสมบัติของระบบจะขึ้นอยูกับเงื่อนไข หรือสภาวะและชวงเวลาที่กําหนดนํามาคิดคํานวณ คุณสมบัติยงั
แบงเปนคุณสมบัติรวม (Extensive Property) ที่มีคาเทากับผลรวมของระบบยอยทีเ่ กิดขึ้นเปนระบบรวม เชนมวล หรือปริมาตร
และคุณสมบัตเิ ฉพาะ (Intensive Property) เปนคุณสมบัติที่ไมสามารถนําคามารวมกันไวไดเชน อุณหภูมิ ความดัน และความ
หนาแนน
ุ สมบัติชุดหนึ่งที่เวลาหนึ่งใด สภาวะของระบบจะไมขึ้นกับรูปราง หรือการจัด
สภาวะ (State) หมายถึงสารหรือวัสดุที่มีคณ
ตัวของสาร
ความรอน (Heat) นิยามกฎขอแรกของวิชาการดานเทอรโมไดนามิกส นั้น ความรอนหมายถึง ความรอนที่เกิดขึ้นจาก
ความแตกตางระหวางอุณภูมของระบบและอุณหภูมิของสิ่งแวดลอม ซึ่งมีการถายเทมวลของความรอนในระดับอะตอม ลักษณะ
ของการถายเทมวลความรอนมีความสําคัญมากมีการนํามาประยุกตใชในงานอุตสาหกรรมการผลิตมากมาย
งาน (Work) เปนพลังงานทีถ่ า ยเทระหวางระบบและสิ่งแวดลอม ที่มแี นวแรง (Vector Force) กระทําบนขอบเขตของ
ระบบทําใหระบบเคลื่อนที่ไปในแนวแรงกระทํา (Vector Displacement)
พลังงานจลน (Kinetic Energy : ki) เปนพลังงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบมีความเร็วสูงกวาสิง่ แวดลอม คํานวณจาก
สมการ

ki

=

½ mv2

m
v

=
=

มวลของสาร
ความเร็ว

พลังงานศักย (Potential Energy : Po) เปนพลังงานของระบบ เมื่อระบบมีแรงดึงดูดของโลกมากระทํา แรงดังกลาวจะมีคา
เทาใดจะขึ้นอยูกับตําแหนงของระบบเหนือพื้นผิวโลก หรือระดับความสูงของระบบ สมารถคํานวณไดจากสมการ
Po
=
mgh
g
h

=
=

แรงโนมถวงของโลก
ระดับความสูงจากพื้นดิน

พลังงานภายใน (Internal Energy ) หมายถึงพลังงานทั้งหมดที่ระบบจะมีได เมื่อรวมกันระหวางระดับพลังงานของ
โมเลกุล ของอะตอม และหนวยที่เล็กกวาลงไป พลังงานภายในไมสามารถจะวัดออกมาได แตสามารถคํานวณไดจากตัวแปรทีว่ ัด
ได เชน ความดัน อุณหภูมิ ปริมาตร สวนประกอบ เปนตน
เอ็นทัลป (Enthalpy : He) ในกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงความดัน ปริมาตร และพลังงานภายในแลว ในกําหนด
ความสัมพันธใหมที่เรียกวาเอ็นทัลป โดยใชกฏขอแรกของเทอรโมไดนามิกสมาอธิบาย ซึ่งผลรวมของฟงชั่นสภาวะใช 3 ตัวแปร
สําคัญ คือ พลังงานภายใน (U) ความดัน (p) และปริมาตร (V) เขียนเปนความสัมพันธอยางงายดังนี้
He

=

U + pV

อัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมี หมายถึงอัตราของการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาเคมีที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตอเวลาที่ผานไปในการทํา
ปฏิกิริยาเคมี
2.
ประเภทของปฏิกิริยาเคมี
2.1 ปฏิกิริยาแบบเอกพันธ (Homogeneous Reaction) อัตราเร็วของปฏิกิริยาเอกพันธหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงมวล หรือ
จํานวนโมล เนื่องจากปฏิกิรยิ าของสารทําปฏิกิริยาตอเวลาตอปริมาตรของสารตั้งตนหรือสารผสมในถังปฏิกิริยาเคมี
2.2
ปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ (Heterogeneous Reaction)
ปฏิกิริยาเคมีทเี่ กิดขึ้นในเครือ่ งปฏิกิริยาเคมีโดยมีเฟส (Phase) เขามาเกี่ยวของตั้งแตสองเฟสขึ้นไป เรียกวาปฏิกิรยิ าแบบ
วิวิธพันธ ซึ่งอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่เกิดขึน้ ขึ้นอยูกับอัตราการถายเทมวลของสารตั้งตน (Transfer) และผลิตภัณฑ (product) ที่
เกิดขึ้น ผิวสัมผัสของเฟสที่เกี่ยวของ และปจจัยอืน่ ๆ

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการออกแบบเครื่องปฏิกิริยาเคมี
1.
ทฤษฎีมวลสารสัมพันธ (Chemical Equation and Stoichiometric)
1.1กฏการอนุรักษมวลสาร (Conservation of Mass Law) ซึ่งกฏการอนุรักษมวลสารหมายถึง ภายในระบบที่แยกตัวจากระบบ
อื่นๆ
1.2มวลสารสัมพันธ (Stoichiometry) ในการทําปฏิกิริยาเคมี การเปลี่ยนแปลงของสารตั้งตนหรือตองทําปฏิกิริยาเกิดขึ้นในอัตรา
พอเหมาะกัน
2.
ปจจัยที่มีผลตอความเร็วของปฏิกิรยิ าเคมี
2.1 ความเขมขนของสารตัง้ ตน (Reactant หรือ Feed)
2.2 ปจจัยดานอุณหภูมิ (Temperature)
2.3
ปจจัยดานความดันไอของสาร (Vapor Pressure) ความดันไอของสารแตละตัวจะมีคาไมเทากันขึน้ อยูกับธรรมชาติ
ลักษณะจําเพาะของสาร คุณสมบัติ และขนาดของโมเลกุลของสารนั้น
2.4. กําลังขับของใบกวนผสมในเครื่องปฏิกิริยาเคมี การเกิดปฏิริยาเคมีของสารตั้งตนในถังกวนผสม การกวนผสม(Mixing) เปน
กระบวนการสําคัญที่จะชวยใหปฏิกิริยาเกิดไดรวดเร็วขึ้น
วัตถุประสงคหลักของการกวนผสมในถังกวน เพื่อเหตุผลดังตอไปนี้
1)
เพิ่มความเร็วในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพของกระบวนการ เชนกระบวนการตกผลึก
2)
เพื่อเพิ่มความเร็วของปฏิกิริยาเคมีในถังหรือเครื่องปฏิกิริยา
3)
เพิ่มความเร็วในการถายเทมวล และความรอนในถังหรือเครื่องปฏิกิริยา
4)
ชวยทําใหความเขมขนของสารในถังกวนมีความสม่ําเสมอมากยิ่งขึ้น
5)
เพิ่มอัตราการละลายของสารตั้งตนที่เปนของแข็งใหมากยิ่งขึ้น

จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาแบบกวนผสม
เครื่องปฏิกิริยาเคมีแบบกะ (Batch Reactor)
เปนถังกวนผสมสารเคมีที่ในโรงงานอุตสาหกรรมอยางหลาย โรงงานอุตสาหกรรมใชเปนถังปฏิกิริยาพื้นฐานในกระบวนการผลิต
เพื่อใชผลิตสินคาหรือผลิตผลิตภัณฑ หลักการทํางานเบือ้ งตนของถังปฏิกิริยาเคมีคือการนําสารตั้งตน หรือสารนําเขา (reactants
หรือ feed) ใสเขาไปในถังปฏิกิริยาเคมีในปริมาณที่คํานวณไว แลวใหมีการกวนผสม (Mixing) ใหเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นอยาง
สมบูรณ

เครื่องปฏิกิริยาหลายถังแบบตอเนื่อง (Multiple Continuous Reactor )
เปนเครื่องปฏิกิริยาเคมีที่มีการเอาถังกวนผสมแบบสมบูรณหลายถัง (Continuous Stirred Tank Reactor : CSTR) ตออนุกรมกันซึ่ง
สามารถกําหนดใหความเขมขนของสารตั้งตนในแตละถังมีคาสม่ําเสมอ (Uniform) และเทากับคาความเขมขนในของไหลทีไ่ หล
ออกของแตละถัง

เครื่องปฏิกิริยาเคมีแบบทอไหล (Tubular Reactor หรือ Plug Flow Reactor)
เปนเครื่องปฏิกิริยาเคมีที่มีโครงสรางคลายกับเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนระบบทอ (Heat Exchanger) ที่มีการไหลในทอไหล
ขนานกันหลายทอ

กระบวนการผลิตและระบบการผลิตในงานอุตสาหกรรม
ปฏิกิริยาดูดซับระหวางกาซกับของแข็ง
กระบวนการของปฏิกิริยาเคมีระหวางกาซกับของแข็งในอุตสาหกรรมเคมีนั้น เปนกระบวนการดูดซับของกาซบนพื้นผิวของ
ของแข็ง (Gaseous Adsorption) โดยที่โมเลกุลของกาซจะรวมตัวและถูกดูดดวยแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลเขาหาผิวของสวนจับ
กาซ ณ อุณหภูมิเดียวกันปริมาณกาซที่ถูกดูดจะเปนสัดสวนกับความดันของกาซสวนนั้น
องคประกอบสําคัญของประสิทธิภาพสารดูดซับสารไดแก
1.พื้นผิวจําเพาะ (Specific Area) สําหรับดูดซับตองมาก แตตองมีชองวางระหวางชัน้ สารสูงเพื่อใหกา ซไหลผานไดสะดวก
2.
คุณสมบัติของสารดูดซับตองพิจารณาคุณสมบัติวาเปนสารชนิดโพลา
3.
สารดูดซับตองไมทําปฏิกิริยาเคมีกับกาซทีต่ องการดูดซับ
4.
สารดูดซับตองมีคุณสมบัติคงทนอยูในระดับหนึ่ง แตกหักไดยาก
5.
สารดูดซับจะมีความสามารถในการดูดซับที่แนนอน
6.
อุณหภูมิในกระบวนการดูดซับ ถากระบวนการดูดซับมีอุณหภูมิสูงประสิทธิภาพในการดูดซับจะต่าํ ประสิทธิภาพการดูด
ซับจะสูงเมื่อใชในการดูดซับสารที่มีจุดเดือดต่ํา เชน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน
ปฏิกิริยาดูดซึมระหวางกาซกับของเหลว
ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมมีการใชปฏิกิริยาเคมีระหวางกาซกับของเหลวในกระบวนการผลิตหลายประการ ปฏิกิริยาเคมี
ระหวางกาซกับของเหลว เปนปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อองคประกอบของกาซละลายตัวลงในของเหลว แลวทําปฏิกิรยิ ากับ
ของเหลว ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมมีการใชปฏิกิริยานี้ชวยในการแยกกาซที่ไมตองการออกจากผลิตภัณฑ หรือเมื่อ
ตองการผลิตภัณฑใหมในรูปของกาซและของเหลว เชน กระบวนการแยกกาซคาบอนดไดออกไซดโดยใชสารละลายดางหรือน้ํา
ดางมาเปนตัวดักจับกาซดังกลาว
กระบวนการดูดซึม (Absorption Process) เปนกระบวนการที่กาซจากบรรยากาศ หรือโมเลกุลของกาซเฉพาะอยางละลายลงสู
ของเหลว
ปฏิกิริยาระหวางกาซกับของแข็ง และของเหลว
ปฏิกิริยาระหวางกาซกับของเหลว และของแข็ง ในกรณีที่ของแข็งทําหนาที่เปนตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst) เปนปฏิกิริยาเคมีชนิดที่
เรียกวาปฏิกิริยาแบบสามสถานะ (Three Phase Reaction) หรือ ปฏิกริ ิยาแบบสเลอรี่ (Slurry Reaction) เปนปฏิกิริยาระหวางกาซ
และของเหลวที่เกิดขึ้นบนชัน้ ผิวของอนุภาคของแข็งที่ลอยในของเหลว

ในงานอุตสาหกรรมไดประยุกตระบบฟลูอดิ ไดสเบดใชในกระบวนการผลิต เชน การแยกแรบางชนิดออกจากกัน การแยกสลาย
น้ํามัน การเผายางแร ในกระบวนการทําใหแหง อบแหงเมล็ดพืช ขาวโพด ขาว การปอนเชื้อเพลิงของแข็งเขาไปในหมอไอน้ํา
กระบวนการเติมกากของแข็งในเตาเผา (Incineration) ใชในปฏิกิริยาการดูดซึม (Adsorption Process) และการควบคุมมลพิษทาง
อากาศ การควบคุมมลพิษทางน้ํา เชน การออกแบบใหใชฟลูอิดไดสเบดในการกําจัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
ถาตองการประสิทธิภาพในการทํางานที่ดขี องระบบ ตองคํานึงถึงปจจัยที่เกีย่ วของหลายประการ เชน
1.
อัตราความเร็วของกาซ หรืออากาศที่ผานฟลูอิดไดสเบด ตองควบคุมไมใหเกินกวาความเร็วปลายในการตกลง
ของอนุภาคของแข็ง เพื่อปองกันการสูญเสียเม็ดของแข็งออกไปนอกระบบ
2.
ความสูงของชั้นอนุภาคของแข็ง หรือของชั้นเบด ซึ่งเปนความดันทีก่ ดทับลงบนเบด และเทากับน้ําหนักของ
อนุภาค หรือเม็ดของแข็งทีก่ ดทับลงมานัน่ เอง จะมีผลตอความเร็วที่ไหลผานระบบฟลูอิดไดสเบด
3.
ความดันลดของชั้นของเหลว (Pressure Drop) จะเปนผลตางระหวางความดันดานลาง และความดันดานบนของ
ชั้นเบด หรือชัน้ อนุภาค
4.
คุณสมบัติ และชนิดของเม็ดของแข็งที่นํามาใชในการทําเบด ตองแข็ง ทนการสึกกรอนจากการเสียดสี การไหล
ขึ้นลง น้ําหนักตองไมมากและนอยเกินไป ถาหนักมากจะเกิดความดันลดมาก ถาเบาเกินไปเม็ดของแข็งจะไมจมตัว หรือลอยตก
ลงไป
5.
ลักษณะการไหลของลําอากาศภายในหอ (Tower) หรือถังฟลูอิดไดสเบด ลักษณะการไหลสวนใหญจะเปนการ
ไหลแบบกวนผสมเปนเนื้อเดียวกันอยางทัว่ ถึง บางครั้งจะเปนการไหลแบบทไหล หรือแบบลูกสูบ บางครั้งสามารถออกแบบ
ควบคุมการไหลใหเปนการไหลแบบไมทวั่ ถึง หรือการไหลแบบกวนผสมชนิดไมสมบูรณ เปนตน
manasu

