Summary Industrial Hygiene
หนวยที่ 14 : การระบายอากาศ
1 การระบายอากาศหมายถึง การจัดการเคลื่อนยายอากาศดวยปริมาณที่กําหนดใหไหลไปในทิศทางและดวยความเร็วที่
ตองการ สามารถกําจัดมลพิษ ความรอน ความชื้น กลิ่นรบกวน ควันและอื่นๆใหออกไปจากที่ปฏิบัติงานและใหอากาศ
บริสุทธเขามาทดแทน
การระบายอากาศเปนการควบคุมมลพิษทางอากาศ
โดยปกติคนเราจะหายใจเอาอากาศเขาไปดวยอัตราประมาณ 6 ลิตรตอนาทีแตถาทํางานหนักจะใชอากาศ 50 ลิตรตอนาที
2 สมบัติของอากาศลักษณะตางๆที่เกี่ยวของกับการระบายอากาศไดแก
1.สมบัติของอากาศบริสุทธิ์ คืออากาศภายนอกอาคารทั่วไป ตองมีคาองคประกอบตามคามาตรฐานดังตาราง 14.1
ambient air quality standards อาจมีมลพิษปนเปอนไดแตตองไมเกินคา
2.สมบัติของอากาศภายในสถานประกอบการ จะทําตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในสถานประกอบการของมลพิษที่เกี่ยวของ
ของ work place air quality standards ตามประกาศกระทรวง มีรายการสารเคมี 121 ชนิด
3.สมบัติของอากาศเสียที่ยอมใหปลอยออกจากปลองควันของระบบระบายอากาศ ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม
กําหนดมลพิษไว 31 ชนิด
4.การใชมาตรฐานคุณภาพอากาศ
4.1.มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เพื่อปองกันอันตรายจากมลพิษใหกับประชาชนที่อยูใกลเคียงตลอด 24ชม.
4.2.มาตรฐานคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ เพื่อปองกันอันตรายแกผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการเฉพาะเวลา
ทํางาน 8 ชั่งโมงตอวัน 5 วันตอสัปดาห
5.สมบัติทางกายภาพของอากาศที่เกี่ยวของกับการระบายอากาศ
5.1.อากาศมาตรฐาน คืออากาศที่ 75 ฟ0 ความชื้นสัมพัทธ 50%, ความดัน 29.29 inch.Hg , ความหนาแนน 0.075 lb/ft3
5.2.อากาศที่ไหลในทอลมของระบบระบายอากาศถือวาเปน non-compressible fluid
3 ชนิดของการระบายอากาศ
3.1.การระบายอากาศแบบทําใหเจือจาง dilution ventilation
ขอจํากัด
1.มลพิษปนเปอนในสถานประกอบการตองมีไมมาก มีความเปนพิษต่ํา อัตราการเกิดและเขาปนเปอนกับอากาศควรคงที่
หรือเปลี่ยนแปรไมมากนัก
ขอดี
1.ควบคุมมลพิษไดทุกสถานะ จัดทํางายกวาแบบที่ 2 ทําใหประหยัดคาใชจาย และไมจําเปนตองมีอุปกรณควบคุมมลพิษ
ขอเสีย
1.ไมสามารถกําจัดมลพิษทั้งหมด
2.ใชไมไดผลกับฟูมและฝุน
3.ตองใชปริมาณอากาศคอนขางมาก
3.2.การระบายอากาศเฉพาะแหง local exhaust ventilation
เปนการดูดมลพิษออกจากจุดกําเนิดโดยตรง ระบบประกอบดวย ทอดูดอากาศ hoods ,ทอลม ducts ,พัดลมดูดอากาศ
exhaust fan และอาจมีอุปกรณควบคุมมลพิษ air cleaner ดวยถาอากาศที่ปลอยออกนอกโรงงานมีคาเกินมาตรฐานกําหนด
ขอจํากัด
1.ควบคุมมลพิษไดดีและปลอดภัย ใชไดกับมลพิษทุกสถานะ
ขอเสีย
1.ตองใชผูออกแบบที่มีความรู ประสบการณสูง
2.การบํารุงรักษาตองใชผูมีความสามารถเฉพาะ
3.สิ้นเปลืองคาใชจาย
4 หลักการระบายอากาศเพื่อปองกันอันตรายจากมลพิษตองใชขอมูล
1.อัตราการเกิดมลพิษหรืออัตราที่มลพิษถูกปลอยออกจากแหลงกําเนิดสูอากาศ
2.อัตราการระบายอากาศที่ตองการ
2.1.มีมลพิษที่เกี่ยวของ 1 ชนิด
2.2.มีมลพิษที่เกี่ยวของมากกวา 1 ชนิด
Q = W x 359 x (460 + F ) x 106 x k
492 x M.W. x TLV
Q = อัตราการระบายอากาศที่ตองการ ลบ.ฟ./นาที
W = นน.โมเลกุลของสารเคมีที่ระเหยกลายเปนไอสูอากาศ ปอนด/นาที
M.W. = นน.โมเลกุลของสารเคมีนั้น ปอนดโมล
F = อุณหภูมิของอากาศในสถานที่นั้น องศาฟาเรนไฮต
k = safety factor คาความปลอดภัย มีคาตั้งแต 3 - 10 ไมมีหนวย
TLV = มาตรฐานคุณภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน ppmair
- ตัวประกอบ 106 มีไวเพราะความเขมขนของมลพิษในอากาศมีหนวยเปนppmair
- ใหเลือกคาความปลอดภัยมากๆกรณีมลพิษถูกปลอยออกสูสถานประกอบการดวยอัตราสูง
- ตัวประกอบ(460+F)/492 มีเพื่อปรับปริมาตรของไอเมื่ออุณหภูมิของหองไมเทากับ 32 ฟ0.

- การเลือกใชคาความปลอดภัย k ขึ้นกับความเปนพิษ
1.กลุม 1 เปนพิษนอย มีคา TLV เทากับหรือมากกวา 500 ppmair
2.กลุม 2 เปนพิษปานกลาง มีคา TLV 100 - 500 ppmair
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3.กลุม 3 เปนพิษมาก มีคา TLV เทากับหรือนอยกวา 100 ppmair
ตัวอยาง หาอัตราการระบายอากาศที่ตองการเพื่อควบคุมไมใหความเขมขนของไอของสาร Benzol ในสถานประกอบการ
สูงเกินกวา 25 ppmair โดยที่ Benzol มีอัตราการระเหยเปนไอเทากับ 1 ปอนด/ชม. อุณหภูมิหอง 90 ฟ0. และความดันบรรยา
กาศปกติ
M.W. = 78 ปอนดโมลเนื่องจากมีสูตรเปน C6H6
k = 10 เพราะเปนสารที่มีความเปนพิษสูง มีคา TLV นอยกวา 100
Q = 1 x 359 x (460 + 90 ) x 106 x 10
492 x 78 x 25
= 2,058,057 ft3/hr
= 34,301 ft3/min
นําคานี้ไปหาขนาดพัดลม
การควบคุมการไหลของอากาศ
1.ติดตั้งพัดลมใหทํางานดูดอากาศออก
2.ติดตั้งพัดลมใหทํางานเปาอากาศเขา
3.ติดตั้งพัดลมใหทํางานเปาอากาศเขาและดูดอากาศออก อัตราการไหลเขาและออกของอากาศควรเทากัน
หลักการที่ใชในการระบายอากาศเพื่อปองกันอันตรายจากการระเบิดและอัคคีภัยคือ
- คือการระบายเพื่อควบคุมความเขมขนของสารเคมีซึ่งระเบิดไดใหอยูในระดับที่ไมเกิดการระเบิดขึ้น
หลักการการคํานวณที่ใชในการระบายอากาศเพื่อปองกันอันตรายจากการระเบิดและอัคคีภัยคือ
Q = W x (460 + F ) x 359 x 102
492 x M.W. x LEL x B x P
Q = อัตราการระบายอากาศที่ตองการ ลบ.ฟ./นาที
W = นน.โมเลกุลของสารเคมีที่ระเหยกลายเปนไอสูอากาศ ปอนด/นาที
M.W. = นน.โมเลกุลของสารเคมีนั้น ปอนด/ปอนดโมเลกุล
LEL = คาพิกัดลางของการระเบิดของสารเคมีนั้น เปอรเซ็นต
B = safety factor ที่เกี่ยวกับอุณหภูมิผิวของวัตถุในหอง B จะเทากับ 1.0 ถาอุณหภูมิผิววัตถุในหองต่ํากวา
250 ฟ0 นอกเหนือจากนี้แลว B จะเทากับ 0.7
P = safety factor โดยพิจารณาวาในทางปฏิบัติแลว สมควรใหอัตราการระบายอากาศเปนกี่เทาของอัตราการระ
บายอากาศที่ตองการตามทฤษฎี เพื่อเจือจางสารเคมีจนถึงระดับความเขมขนอยูที่พิกัดลาง LEL พอดี
P มีคาอยูระหวาง 0.08 - 0.25 (ไมมีหนวย)
มี102 เนื่องจากความเขมขนสารเคมีเปนเปอรเซ็นต
องคประกอบในการลดปญหาความรอนขึ้นกับ
1.แหลงกําเนิดความรอน
2.ชนิดของฮีทโหลด เปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดอัตราการระบายอากาศ
3.ความแตกตางกันของอุณหภูมิและหรือความชื้นระหวางภายในและภายนอกอาคารเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดฯ
4.อัตราการระบายอากาศที่สามารถจัดทําได
การคํานวณอัตราการระบายอากาศที่ตองการ
9.1.กรณีที่ heat load เปนความรอนสัมผัส
Hs
Hs
Q=
Q=
60 Cp ρ dT

1.08 dT

3
Q = อัตราการระบายอากาศที่ตองการ ft /min
Hs = sensible heat ปริมาณความรอนสัมผัสทั้งหมดเปนภาระที่ตองแกไข ,BTU/hr
0
( อากาศมาตรฐาน 0.24 BTU/lb 0F)
Cp = ความรอนจําเพาะของอากาศ BTU/lb F
3
( อากาศมาตรฐาน 0.075 lb/ft3)
ρ = ความหนาแนนของอากาศ lb/ft
0
dT = ความแตกตางอุณหภูมิภายในและภายนอก F
9.2.กรณีความรอนแฝง latent heat
HL
116.7W e
Q=
Q=

0.67 dAw
3
W e = อัตราการระเหยเปนไอของน้ํา lb/ft

ρ (dAw)

dAw = ความแตกตางระหวางปริมาณของน้ํา(ความชื้น)ในอากาศระหวางภายในและภายนอกอาคาร(เกรน/ปอนด)
หาจาก Psychrometric chart
9.3.การคํานวณอัตราการถายเทความรอนออกสูอากาศ
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Ht = UAdT
จะคํานวณเหมือนระบบ refrigeraion คือตองหาพื้นที่ถายเทความรอนจากผนัง เพดาน กระจก คน ดวงไฟ อุปกรณไฟฟา
องคประกอบของหลักการทํางานของระบบระบายอากาศเฉพาะแหง
1.องคประกอบของระบบระบายอากาศเฉพาะแหง
- ทอดูดอากาศ (hoods)เปนองคประกอบสวนแรกและเปนสวนที่สําคัญที่สุด
- ทอลม (ducts) , อุปกรณควบคุมมลพิษ (air cleaner ) , พัดลมระบายอากาศ exhaust fan)
2.ความดันกับระบบระบายอากาศ
- ความดันสถิตย เปนแรงที่กระทําตอผนังทอเทากันทุกทิศทาง ทําใหอากาศเคลื่อนที่ดวยความเร็วตนตามตองการโดยการ
เอาชนะความตานทานการไหลที่เกิดจากแรงสียดทานและการไหลวนของกระแสลม เพื่อรักษาสภาพการเคลื่อนที่นั้นไว
วัดไดโดยตอมานอมิเตอรที่ผิวทออีกดานของมานอมิเตอรเปดสูความดันบรรยากาศ
- ความดันรวม เปนผลรวมของความดันสถิตยและความดันเนื่องจากความเร็ว วัดโดยการตอ impact tube กับมานอมิเตอร
โดยหันปลายเปดของimpact tubeเขาหาทิศทางการตานการไหลของลมที่กึ่งกลางทอ และตอเขากับมานอมิเตอร
อีกดานของมานอมิเตอรเปดสูความดันบรรยากาศ
- ความดันเนื่องจากความเร็ว สําคัญมากในการออกแบบระบายอากาศ วัดโดยหันปลายเปดของimpact tubeเขาหาทิศทาง
การตานการไหลของลมที่กึ่งกลางทอ และตอเขากับมานอมิเตอรและปลายอีกดานของมานอมิเตอรตอเขากับจุดตอออก
จากผิวทอ
3.ความดันสูญสียเมื่ออากาศเคลื่อนที่เขาสูระบบ
3.1.ความดันสูญเสียเนื่องจากความเรง เปนพลังงานที่เสียไปเพื่อใหอากาศที่มีความเร็วต่ําเคลื่อนที่เขาสูทอดวยความเร็วที่
ตองการ
3.2.ความดันสูญเสียจากการที่อากาศไหลผานเขาสูทอดูดอากาศ
3.3.ตัวประกอบความดันสูญเสียจากการที่อากาศไหลเขาสูทอดูดอากาศ ขึ้นกับลักษณะปากทอดูดอากาศ
3.4.ความเร็วลมในทอ จะตองใชคาไมนอยกวาความเร็วต่ําสุดสําหรับควบคุมมลพิษชนิดตางๆตามตาราง 14.3 เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดการตกตะกอนและอุดตันคางอยูในทอลม
3.5.ความดันสถิตในทอดูดอากาศ
3.6.สปส.ของการไหลเขาสูทอดูดอากาศ
4.ความดันสูญเสียในทอ
4.1.การสูญเสียความดันเนื่องจากแรงเสียดทาน แรงเสียดทานนี้จะแปรผันโดยตรงกับความยาวทอลม ,ความไมเรียบของ
ผิวทอในทอลม , เสนผานศูนยกลางทอลมและแปรผันโดยตรงกับกําลังสองของความเร็วในทอลม
4.2.ความดันสูญเสียเนื่องจากการไหลวนของอากาศ
- เกิดจากการขยายหนาตัดทอลมในทันทีทันใด
- เกิดจากการลดหนาตัดทอลมในทันทีทันใด
- เกิดการสูญเสียในของอ
- ความดันสูญเสียในทางแยก (ทอยอย)
- ความดันสูญเสียในอุปกรณควบคุมมลพิษ
5.พัดลม ทําหนาที่ใหพลังงานเพื่อเอาชนะความดันสูญเสียทั้งหมดที่เกิดในระบบระบายอากาศ
- ขนาดพัดลมที่ตองการคํานวณจาก
1.ปริมาณลมที่กําหนดใหไหลผานระบบระบายอากาศ
2.ความดันสูญเสียที่เกิดขึ้นในระบบระบายอากาศ
การคํานวณหาคาการสูญเสียของความดันในทอ สามารถคํานวณจาก
1.การสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทาน โดยคํานึงถึงลักษณะของทอซึ่งจะใชสูตรตางกัน
2.การสูญเสียเนื่องจากการไหลวนของอากาศ ซึ่งเกิดการขยายหนาตัดของทอลม ในของอ ในทางแยก หรืออุปกรณ
ควบคุมมลพิษ
ทอดูดอากาศในระบบระบายอากาศมีกี่ประเภท
1.แบบเอนโคลสเชอร เปนแบบที่แหลงกําเนิดมลพิษอยูในทอดูดอากาศ เชน บูธเชื่อม,บูธพนสี,หองพนทราย,ตูควันหองแล็ป
2.แบบแคปเจอริ่ง เปนแบบที่แหลงกําเนิดมลพิษอยูหางจากทอดูดอากาศ
อากาศและมลพิษจะเคลื่อนที่เขาสูทอดูดอากาศจะตองมีระยะหางไมเกินที่กําหนดในตาราง 14.7และ 14.30 เรียกวาความ
เร็วจับ capture velocity
3.แบบรีซีฟวิ่ง เปนแบบที่แหลงกําเนิดมลพิษอยูภายนอกทอดูดอากาศ แตมลพิษถูกปลอยออกมาดวยความเร็วตนสูง
การเลือกใชพัดลมในการระบายอากาศจะตองคํานึงถึง
- จะตองสามารถขับลมใหไหลผานระบบดวยปริมาณที่กําหนด โดยสามารถเอาชนะความตานทานการไหลซึ่งเกิดแรงเสียด
ทานและการปนปวนของกรระแสลมในระบบระบายอากาศได
พัดลมที่ใชในการระบายอากาศมีกี่ชนิด พัดลมมีความสําคัญเปบอันดับสองรองจากทอดูดอากาศ
1.ชนิดที่ใชแรงเหวี่ยงใหเกิดการไหลตามแนวรัศมี
อากาศจะไหลเขาขนานกับแนวแกนและเหวี่ยงออกในแนวตั้งฉากกับแนวแกน นิยมใชกับการระบายอากาศแบบเฉพาะแหง
มาก ใหประสิทธิภาพและความดันสูงมากที่ภาระเทากัน เงียบและประหยัดกวา ติดตั้งอุปกรณเขาออกไดสะดวก ปรับแตง
ปริมาณลมงาย คาใชจายในการติดตั้งนอย มี 3 แบบคือ แบบใบโคงเอียงหนา แบบใบตั้งตรง แบบใบเอียงหลัง
2.ชนิดการไหลตามแนวแกน
ความดันทั้งหมดไดจากการเพิ่มความเร็วลมที่ผานใบพัดแลวเปลี่ยนมาเปนความดันสถิตย ขนาดกระทัดรัด ราคาถูก

ประสิทธิภาพเชิงกลสูง เสียงดังรบกวนสูง มี 3 แบบคือ propeller fan , tube exial fan , vane axial fan
15 การเลือกพัดลมเพื่อการระบายอากาศ
1.ความดันสถิตของพัดลม
2.ชนิดของมลพิษที่ปะปนในอากาศ
3.ปองกันการระเบิดของสาร
4.เสียงรบกวน
ขอจํากัดในการติดตั้ง และการทนตออุณหภูมิใชงาน
5.ประสิทธิภาพ เพื่อใหไดปริมาณลมตามที่ตองการโดยใชพลังงานต่ํา
6.ระบบขับเคลื่อน
7.สารประเภทกัดกรอนเชน มีไอกรด
16 วิธีการควบคุมและแกไขปญหามลพิษทางอากาศโดยการใชเทคโนโลยี
ใชเทคโนโลยีในการคิดคนเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องจักร เครื่องยนต และพัฒนาการใชพลังงานจากแหลงตางๆเพื่อใหเกิด
มลพิษทางอากาศนอยลง รวมถึงการพัฒนาอุปกรณควบคุมมลพิษประเภทตางๆจากแหลงกําเนิดโดยตรง ไดแก
องคประกอบสําคัญในการพิจารณาเลือกอุปกรณควบคุมมลพิษ
1.ลักษณะอนุภาค เชน ขนาด รูปราง ความหนาแนน คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี เชน อนุภาคสามารถจับตัวเปนกอน
เปนพิษ ติดไฟ เหนียว
2.สมบัติ carrier gas เชน ความดัน ความชื้น ความหนาแนน อุณหภูมิ ความเปนพิษ การกัดกรอน จุดกลั่นตัว การนําไฟฟา
carrier gasคืออากาศในระบบระบายอากาศที่ทําหนาที่เหมือนพาหะนํามลพิษเขาสูอุปกรณ
3.องคประกอบดานกรรมวิธี เชน ปริมาณ carrier gas ปริมาณอนุภาคที่อยูในcarrier gas ประสิทธิภาพการควบคุมที่ตองการ
4.องคประกอบดานการดําเนินการ เชน สถานที่ติดตั้ง ขอจํากัดของอุปกรณ ความถี่ในการตรวจซอม
16.1.อุปกรณควบคุมมลพิษที่เปนอนุภาคเชน
1.อินิเชียลเซพเพอเรเตอร Initial separators แยกอนุภาคออกจากcarrier gasโดยใชแรงเหวี่ยง ไมเหมาะกับอนุภาค
เล็กกวา 10ไมโครมิเตอร นิยมใช ราคาถูก ดูแลงาย เชน ไซโคลน
2.เวทคอลเลคเตอร Wet collectors แยกอนุภาคจาก carrier gasโดยทําใหเปยกและจับตัวเปนกอนใหญขึ้น เชน spary
chamber , packe tower , cyclone-scrubbers คุณภาพดีกวาแบบแรก คาใชจายสูงกวา ควรระวังปญหามลพิษทางน้ํา
3.แบกเฮาส Bag house correctors ใชแยกโดยการกรอง ถุงกรองจะทนความรอน กรดดางไดดีเหมาะกับอนุภาคเล็ก
มากๆ ไมเหมาะกับ carrier gas ที่มีความชื้นปน คาใชจายสูงกวา 2 แบบแรก
4.อิเล็กโตรสแตติกพรีซิพิเตเตอร electrostatic precipitators โดยทําใหอนุภาคที่ตองการกําจัดออกเกิดประจุและจับกับ
ประจุตางกันที่แผนกั้น มีประสิทธิภาพมากกวารอยละ99 ไมจํากัดขนาดปริมาณและขนาดอนุภาค ทํางานตอเนื่องได
ความตานทานการไหลต่ํา ชิ้นสวนเคลื่อนที่นอย ราคาแพง ความยืดหยุนนอย ไมเหมาะกับอนุภาคที่เหนียว
16.2.อุปกรณควบคุมมลพิษที่เปนกาซและไอตางๆ เชน
1.อาฟเตอรเบอรเนอร Afterburner
- ใชการเผาไหมและมีตัวเรงปฏิกริยาชวย ใชอุณหภูมิต่ํา อุปกรณซับซอนกวา
- ใชเปลวไฟเผาไหมโดยตรง ใชอุณหภูมิสูง อุปกรณไมซับซอน
2.แอดซอพชัน Adsorption equipments
- ใชตัว adsorbent เปนตัวดูดซับ ตองมีการกําจัดอนุภาคออกจาก carrier gas กอน เมื่ออิ่มตัวสามารถฟนฟู
adsorbentเพื่อนํากลับมาใชใหม เชน activated carbon ดูดซับกลิ่นและกาซที่เปนสารอินทรีย, siliga gel ดูดซับกาซ
ที่เปนสารอินทรียและสารอนินทรียและความชื้น
3.เวเปอรคอนเดนเซอร Vapor condensers
- โดยเพิ่ม P หรือ T นิยมใชในอุตฯเคมี โรงกลั่น ปโตรเคมี
4.กาซแอบซอพชั่น Gas adsorption equipments
- กาซนั้นจะถูกละลายหรือถูกจับดวยปฏิกริยาเคมีในของเหลว absorbing agent ซึ่งเปนสารที่ระเหยตัวไดยาก ราคาถูก
ความหนืดต่ํา ไมติดไฟ ไมเปลี่ยนสภาพงาย ไมกัดกรอน สารที่ถูกดูดซับสามารถแยกนํามาใชตอได
17 วัตถุประสงคของการตรวจสอบระบบระบายอากาศ
1.เพื่อเปนไปตามระเบียบขอบังคับของหนวยงานราชการ
2.เพื่อตรวจสอบวาประสิทธิภาพการทํางานของระบบอยูในคาที่ยอมรับไดหรือไม
3.เพื่อหาขอบพรองของระบบ
18 หลักการตรวจสอบระบบระบายอากาศ
1.ตรวจสอบครั้งแรกเมื่อสรางเสร็จและเริ่มดําเนินการโดยบันึกในแบบฟอรม
2.การทดสอบเปนครั้งคราวเพื่อควบคุมประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศ
โดยนําผลการทดสอบระบบและผลการตรวจสอบระดับมลพิษในสถานประกอบการมาพิจารณารวมกันเทียบกับมาตรฐาน
19 ประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษของระบบระบายอากาศอาจลดลงเนื่องจาก
1.สายพานหยอน
2.มีการปรับ damper ในทอลมโดยผูไมเกี่ยวของ
3.มีฝุนตกคางในทอทําใหลมไหลไมสะดวก หรืออุดตัน
4.อุปกรณควบคุมมลพิษอุดตัน
5.การชํารุดของอุปกรณเชน ทอดูดอากาศ ทอลม
6.มีการตอเติมเพิ่มไมถูกตามหลักตามวิชาการ
20 เทคนิคที่ใชในการตรวจสอบระบบอากาศ

1.การใชสื่อที่มองเห็นได
2.การตรวจวัดความเร็วลมผานทอดูดอากาศ
3.การทดสอบความดันสถิต
21 วิธีการตรวจสอบระบบระบายอากาศ
1.การทดสอบทอดูดอากาศ
1.1.การใชสื่อที่มองเห็นได เชน smoke tube เพื่อดูกระแสการไหลของอากาศ ความเร็วในการไหล การแพรกระจาย
1.2.การวัดความเร็วลมผานทอดูดอากาศ Q = V.A ft3/min
- Deflecting vane velometer นิยมใชมาก สําหรับความเร็วลม 0 - 10000 ฟุต/นาที
- Heater wire anemometer
- Rotating vane anemometer เหมาะกับชองเปดขนาดใหญ
1.3.การทดสอบความดันสถิตทอดูดอากาศ เปนพลังงานจํานวนหนึ่งที่ใชในการเอาชนะความตานทานการไหลเพื่อให
อากาศบริเวณหนาทอดูดอากาศเกิดความเร็วเพิ่มขึ้น
2.การวัดความเร็วในทอลม ดวย pitot tube และตอเขากับมานอมิเตอรเพื่ออานคา มานอมิเตอรแบบเอียง inclined
manometer จะอานคาไดดีกวาแบบตั้ง U-tube แตทั้งสองชนิดไมเหมาะกับความเร็วในทอต่ํากวา 300 ft/min
เพื่อความแมนยําควรวัดหลายๆจุด
- ทอกลม เล็กกวา 6" แตละแนวควรมีจุดวัด 6 จุด , ทอกลม ขนาด 6" - 48"แตละแนวควรมีจุดวัด 10 จุด ,
ทอกลม ใหญกวา 48" แตละแนวควรมีจุดวัด 20 จุด
- ทอสี่เหลี่ยม ควรแบงจุดวัดเปนชองยอยแตละจุดทั้งแนวแกนX-Y ตองหางกัน 6"และทํามุม900
***ดูสูตรการปรับคาความถูกตองความหนาแนนอากาศ,ความเร็วลมและการแบงพื้นที่จุดติดตั้ง
***การคํานวณตองเอาความดันแตละจุดมาคํานวณความเร็วแตละจุดกอนแลวหาคาความเร็วเฉลี่ย
3.การทดสอบความดันสถิต
เปนการวัดจุดกอนเขาและจุดออกของทอเมน ทอยอย อุปกรณ พัดลมเพื่อดูความดันสูญเสียแตละจุดซึ่งจะบอกไดวาเกิด
การอุดตันที่จุดไหน
4.การทดสอบการทํางานของพัดลม
- ตรวจวัดความดันเนื่องจากความเร็วและความเร็วลมเฉลี่ยในทอกอนเขาตัวพัดลม
- ตรวจวัดอุณหภูมิในทอลมกอนเขาตัวพัดลม โดยวัด 4 จุดทํามุม900ที่หนาตัดเดียวกันตองตางกันไมเกินกวา2ฟ0
- ตรวจวัดความเร็วรอบพัดลมดวย revolution หรือ counter tachometer
- ตรวจวัดความดันสถิตยที่ทอลมบริเวณกอนเขาและออกจากตัวพัดลม
- ตรวจวัดโวลทและแอมแปรที่จายใหพัดลม
E = Motor efficiency
1).
BPH = 3 x V x A x PF x E
Q = ปริมาณลมที่ไหลผานระบบระบายอากาศ ลบ.ฟ/นาที
746
ME = ประสิทธิภาพเชิงกลของพัดลม มีคา 0.05 - 0.65 ไมมีหนวย
TP = ความดันทั้งหมดของพัดลม นิ้วน้ํา
2).
BPH =
Q x TP
FSP = ความดันสถิตพัดลม นิ้วน้ํา
6,356 x ME
Spin = ความดันสถิตที่ทอลมกอนเขาสูตัวเรือนพัดลม
Spout = ความดันเนื่องจากความร็ว
FSP = Spin + Spout - VPin
Vpin = ความดันเนื่องจากความเร็ว วัดทื่ทอกอนเขาพัดลม นิ้วน้ํา
TP = FAP + VPout
Vpin = ความดันเนื่องจากความเร็ว วัดทื่ทอหลังออกจากพัดลม นิ้วน้ํา
5.การตรวจสอบเปนครั้งคราวเพื่อการบํารุงรักษา periodic maintenance check เชน หาจุดชํารุดอุดตัน เช็คความตึงสาย
พาน การหลอลื่นพัดลม มอเตอร

