Summary Industrial Hygiene
หนวยที่ 10 : การตรวจวัดขนาดของอนุภาคที่เปนมลพิษทางอากาศ
1 ขนาดของฝุน
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ฝุน มีขนาด 0.001 - 1.0 ไมครอน
มิสต มีขนาด 0.01 - 10.0 ไมครอน
ฟูม มีขนาด 1.0 ไมครอน ขึ้นไปจนถึงหลายรอยไมครอน
สมบัติของอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศประกอบดวย
กลุมอนุภาคที่แขวนลอยอยูในอากาศทั้งในรูปของแข็งหรือของเหลวเรียกวาเปน ระบบแอโรดีสเพอรส aerodisperse
system หรือ แอโรซอล aerosol เกิดไดใน 2 ลักษณะคือ
- เกิดจากการแตกกระจาย dispersion เชน มิสต หรือจากการควบแนน condensation เชน ฟูม หมอก
1.พลศาสตรของอนุภาค particle dynamic ถูกแรงกระทํารอบดานทําใหเคลื่อนไหวตลอดเวลา เกิดการฟุงกระจาย
ลอยตัว ตกลงสูพื้น เชน จากแรงดึงดูดโลก แรงเสียดทานของอนุภาคกับอากาศ แรงจากประจุไฟฟา แรงกระแทก
ของโมเลกุลของอากาศ แรงจากการขยายตัวของอากาศเนื่องจากความรอน แรงสั่นสะเทือนจากคลื่นเสียง
แรงจากปฏิกริยาดิฟฟวชั่น
2.สมบัติของอนุภาคที่มีผลตอการอยูตัวของแอโรซอล
- สมบัติทางไฟฟาของอนุภาค
- สมบัติทางฟสิกสของอนุภาค ซึ่งจะทําใหอนุภาคตกสูพื้น การจับตัวกัน การระเหย การกลั่นตัว มีการเปลี่ยนลักษณะ
หรือขนาดจากเดิม
3.สมบัติดานแสงของอนุภาค ทําใหเกิดการกระจายแสงที่สองมากระทบไดขึ้นกับดัชนีการหักเหแสงของอนุภาค
ขนาด และมุมตกระทบของแสง ทําใหบดบังทัศนวิสัยเมื่อมีอนุภาคปริมาณมากในอากาศ
ขนาดอนุภาคที่พบในปอด
- รอยละ 50 มีขนาด 0.5 ไมครอน
- รอยละประมาณอีก 50 มีขนาด 0.5 - 5 ไมครอน
พฤติกรรมของอนุภาค
อนุภาคที่มีขนาดเล็กกวา 20 ไมครอนจะเขาถึงหลอดลมเล็กๆได อนุภาคที่มีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนจะเขาไปถึงถุง
ลมเล็กๆในปอดและตกคางในปอดดวยแรงโนมถวงโลก อนุภาคที่มีขนาด 0.1 - 0.5 ไมครอนเขาในปอดและจะออกมา
พรอมกับลมหายใจเนื่องจากความเร็วปลายมีนอย อนุภาคที่มีขนาดเล็กกวา 0.1 ไมครอนจะสะสมในปอดดวยปฏิกริยา
ดิฟฟวชั่น
การแบงขนาดอนุภาค จะสนใจอนุภาคที่เปนฝุน สวนเสนใยใชหลักเกณฑเดียวกันแตวัดที่เสนผานศูนยกลางของใย
1.respirable dusts คือฝุนขนาด 10 ไมครอนลงไป
2.non-respirable dusts คือฝุนขนาดใหญกวา 10 ไมครอน
3.total dust คือฝุน respirable dusts และ non-respirable dusts
การกําหนดขนาดอนุภาคมีกี่ลักษณะและกี่วิธี
- มี 2 ลักษณะ คือ
1.การกําหนดขนาดอนุภาคโดยวิธีการทางเรขาคณิต
1.1.Martin 's Diameter โดยลากเสนอางอิง
1.2.Feret 's Diameter โดยลากเสนอางอิง
1.3.Projected Area Diameter โดยเปรียบเทียบกับวงกลมอางอิงทําใหไดผลใกลเคียงกับความเปนจริง
2.การกําหนดขนาดอนุภาคโดยวิธีการทางอากาศพลศาสตร
2.1.Stokes Diameter
2.2.Aerodynamic Equivalent Diameter
วัตถุประสงคในการใชวิธีการทางสถิติในการวัดขนาดอนุภาคคือ
- เพื่อใหสามารถบอกลักษณะการกระจายของกลุมอนุภาค ซึ่งมีจํานวนมากและขนาดตางๆกันได
เนื่องจากอนุภาคมลพิษในอากาศมีลักษณะเปนแอโรซอลคือเปนระบบที่มีอนุภาคจํานวนมากแขวนตัวลอยอยูในอากาศ
และแบงเปน 2 ชนิดคือ 1.แบบอนุภาคใกลเคียงกัน monodisperse aerosol และ2.แบบอนุภาคขนาดแตกตางกัน
polydisperse aerosol
ลักษณะการกระจายของอนุภาคมักเปนแบบการกระจายไมปกติ นั่นคือมีการกระจายแบบที่เรียกวา แบบลอก-ปกติ
การใชเทคนิคการวิเคราะหการกระจายของขนาดอนุภาค ประกอบดวย การสรางกราฟ และ วิธีการวิเคราะห
ตารางแจกแจงความถี่ของมวลของขนาดอนุภาคตามขนาดอนุภาค มีประโยชนอยางไร
1.สามารถทํานายปริมาณ(เชิงมวล)ของอนุภาคที่เขาปอด
2.สามารถทํานายน้ําหนักของอนุภาคที่ถูกเก็บโดยกระดาษกรอง หรืออุปกรณเก็บอนุภาคอื่นๆ
ตารางแจกแจงความถี่ของพื้นที่ผิวอนุภาคตามขนาดอนุภาค มีประโยชนอยางไร
1.สามารถคาดคะเนพฤติกรรมการกระจายแสงของอนุภาค
2.การดูดซับที่ผิวอนุภาค
3.ปฏิกริยาของอนุภาคที่ไมละลายน้ําตอเนื้อเยื่อ
อุปกรณที่ใชในการวัดขนาดอนุภาคมลพิษทางอากาศโดยการใชกลองจุลทรรศน
1.สวนประกอบกลองมี 5 สวนคือ แหลงกําเนิดแสง เลนสรวมแสง แทนสําหรับวางตัวอยาง เลนสวัตถุ และเลนสตา
2.ที่ใสตัวอยางที่จะทําการตรวจวัดขนาดอนุภาค อาจเปนชองเซลลสําหรับใสสารละลายหรือเปนกระจกสําหรับการ
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เก็บดวยกระดาษกรอง
3.เครื่องวัดขนาดที่เลนสตา (porton graticule เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผามีชองเปรียบเทียบขนาดอนุภาคกับสเกล)
4.stage micrometer เปนอุปกรณสําหรับปรับความถูกตองของขนาดเครื่องวัดที่เลนสตา มี 100 ชองๆละ 10 ไมครอน
- ปกติสายตาจะมองเห็นขนาดวัตถุที่มีขนาดเทากับ 100 ไมครอน
- ปกติจะใชเลนสวัตถุที่มีกําลังขยาย 40-60 เทา และเลนสที่ตาที่มีกําลังขยาย 10-12 เทา หรือกําลังขยายรวมของ
ทั้งสองเลนสรวมกันประมาณ 500 เทา
หลักการและขั้นตอนการวัดขนาดอนุภาคมลพิษทางอากาศโดยใชกลองจุลทรรศน
1.หลักการ
- จํานวนอนุภาคที่จะทําการตรวจนับจะตองไมนอยกวา 200 อนุภาค วัดในพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผาไมนอยกวา 5 รูปของ
porton graticule ภายใน 10 นาที และเทียบขนาดวงกับเสนตาราง
- ขนาดอนุภาคตองไมเกิน 10 ไมครอน
- การกระจายตัวของอนุภาค
- ลักษณะรูปรางของอนุภาค
2.ขั้นตอน
- วัดขนาดของวงกลมตามแนวบนและแนวลางของ porton graticule
- วัดขนาดอนุภาคโดยเปรียบเทียบกับขนาดของวงกลมในขอ 1
การวัดขนาดอนุภาคโดยใชอิเล็กตรอนไมโครสโคป
อิเล็กตรอนไมโครสโคปหรือกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน สามารถสองขยายวัตถุเล็กที่สุดที่มีขนาด 10 อังสตอมได
แตมีขอเสียคือ อาจเกิดการลําเอียงbiasจากการเตรียมตัวอยางไดเนื่องจากพื้นที่ที่สองกลองดูเล็กมาก และใช
วิเคราะหวัตถุที่แหงและไมระเหยเทานั้น
การวัดขนาดอนุภาคโดยเครื่องมือประเภทใชแรงกระทบ
ใหกระแสอากาศที่มีอนุภาคแขวนลอยไหลเขาเครื่องมือดวยความเร็วสูงผานออริฟคขนาดตางๆและกระทบกับสิ่งกีดขวาง
แตละชั้น เกิดการเปลี่ยนทิศทาง อนุภาคขนาดใหญจะถูกจับที่แผนกั้นแผนแรก อนุภาคที่เล็กกวาจะถูกจับที่แผนถัดไป
อนุภาคที่เล็กที่สุดจะไมถูกจับโดยแผนกั้นแตจะใชกระดาษกรอง
การวัดขนาดอนุภาคโดยเครื่องมือประเภทใชแรงเหวี่ยง
อากาศถูกดูดเขาเครื่องมือโดยทํามุม 45 องศาที่บริเวณกวางสุดของกรวย อนุภาคขนาดเล็กจะสะสมที่กระดาษกรองที่
ดานบนของเครื่องมือ
การวัดขนาดอนุภาคโดยเครื่องมือที่ใชแสง
ใชหลักการหักเหแสงจากการขวางกั้นของอนุภาคในอากาศ ไมนิยมใชเนื่องจากมีปจจัยที่เกี่ยวของซับซอนหลายประการ
การวัดขนาดอนุภาคโดยเครื่องมือที่ใชประจุไฟฟา
ใชหลักการความเหมือนกันและความตางกันของประจุ ในการดูดหรือผลัก เครื่องมือมีความซับซอน ราคาแพง
ไมสามารถใชในภาคสนามได

