Summary Industrial Hygiene
หนวยที่6 : อุปกรณและวิธีการปรับความถูกตองของเครื่องมือเก็บตัวอยางอากาศ และการเตรียมอากาศที่มี
มลพิษในปริมาณความเขมขนที่ตองการ
1 วัตถุประสงคของการตรวจปรับความถูกตองของเครื่องมือคือ เพื่อรักษาความถูกตองแมนยําของเครื่องมือใหอยูในสภาพที่มีคาความ
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คลาดเคลื่อนนอยที่สุด
การตรวจปรับความถูกตองของเครื่องมือสามารถทําไดอยางไร
2.1.การตรวจปรับปริมาตรและอัตราการไหลของอากาศในระบบเก็บตัวอยาง V = Q x time ใชเครื่องมือดังนี้
- เครื่องวัดปริมาตรอากาศ เชน spirometer , wet-test meter
- เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศ เชน rotameter , orifice meter
- เครื่องวัดความเร็วของอากาศ เชน thermo anemometer , pitot tube
2.2.การตรวจปรับประสิทธิภาพในการเก็บตัวอยางของระบบเก็บตัวอยาง
- คือความสามารถของเครื่องมือที่สามารถแยกปริมาณสารเคมีออกมาไดจากอากาศปริมาตรหนึ่ง
2.3.การวัดความอยูตัว และความสามารถในการนําตัวอยางมาวิเคราะห
2.4.การตรวจปรับการตอบสนองของหัวตรวจ
ชนิดเครื่องมือที่ใชในการตรวจปรับความถูกตองของอัตราการไหลและปริมาตรอากาศของเครื่องมือเก็บตัวอยางอากาศ
3.1.มาตรฐานปฐมภูมิ Primary standard คือ เครื่องมือวัดปริมาตรอากาศโดยตรง โดยใชปริมาตรปดที่ทราบคาที่แนนอน
3.2.มาตรฐานทุติยภูมิ Secondary standard คือ เครื่องมือที่ใชหลักการวัดอัตราการไหลของอากาศในชวงเวลาหนึ่งแลวคํานวณ
กลับมาเปนปริมาตรอากาศในภายหลัง ซึ่งเครื่องมือนี้ตองสอบเทียบกับ Primary standard กอน
เครื่องมือตามขอ 3 แบงตามการใชได 4 กลุมคือ
4.1.เครื่องมือที่วัดปริมาตรอากาศโดยตรง
- เครื่องวัดปริมาตรอากาศโดยตรงโดยการแทนที่น้ํา
- สไปโรมิเตอร นิยมใชเปนมาตรฐานปฐมภูมิ
- เครื่องวัดปริมาตรทรงกระบอกไรแรงเสียดทาน นิยมใชเปนมาตรฐานปฐมภูมิ
- เวท-เทสตมิเตอร
- ดราย แกสมิเตอร
4.2.เครื่องมือวัดอัตราการไหลเชิงปริมาตร Volumetric flow rate
- มาตรวัดที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หนาตัดของทอ เชน โรตามิเตอร เปนหลอดแกวมีลูกลอยเลื่อนขึ้น-ลงในแนวดิ่ง
นิยมใชมากสุด ความแมนยําไมเกินรอยละ 25
- มาตรวัดที่อาศัยการเปลี่ยนแปลงความดัน เชน ออริฟสมิเตอร เวนทูรีมิเตอร
4.3.เครื่องมือวัดความเร็วของการไหล Flow velocity เชน pitot tube , heatd element anemometers
4.4.เครื่องมือวัดอัตราการไหลเชิงมวล Mass flow rate เชน themal meter , wet-test meter
หนาที่สําคัญของเครื่องมือเก็บตัวอยางอากาศคือ การดูดอากาศที่ตองการนํามาตรวจหาชนิดและปริมาณความเขมขนของสารเคมีที่
ตองการทราบไดในปริมาณที่ตองการ
การตรวจปรับประสิทธิภาพในการเก็บตัวอยาง ทําไดกี่วิธี
6.1.ทดสอบในภาคสนาม โดยใชเครื่องมือมาตรฐาน
6.2.ทดสอบในหองปฏิบัติการทดลอง
การทดสอบความอยูตัวของตัวอยางอากาศที่เก็บมาวิเคราะห สามารถแกไขไดโดยวิธีใด
- โดยการทํา Blank Sample คือ ตัวอยางที่ใสสารเคมีในปริมาณที่ทราบจากหองปฏิบัติการแลวนําไปยังที่ตางๆพรอมกับเครื่องมือ
เก็บตัวอยางอากาศ และสงกลับมายังหองปฏิบัติการพรอมตัวอยางอื่นซึ่งตองอยูในสภาพเดียวกันทั้งคู
องคประกอบที่มีผลตอความผิดพลาดในการวัดความเขมขนของสารเคมีในอากาศ
1.อัตราการไหลของอากาศและปริมาตรของตัวอยางอากาศ
2.ประสิทธิภาพในการเก็บตัวอยาง
3.ความอยูตัวของตัวอยางขณะเก็บในภาคสนาม ขณะเก็บรักษา ขณะนําสงตอเพื่อวิเคราะห
4.ประสิทธิภาพในการนําเคมีออกมาวิเคราะห
5.ปริมาณสารเคมีที่ปนอยูในสิ่งที่ใชเก็บตัวอยางอากาศ เชน ภาชนะเก็บ
6.สารเคมีอื่นๆที่ปนเปอนในอากาศนอกเหนือจากตัวอยางที่ตองการ
วัตถุประสงคของการเตรียมอากาศที่มีมลพิษที่มีปริมาณความเขมขนที่ตองการคืออะไร
1.เพื่อใชในการตรวจปรับคาความถูกตองของเครื่องมือ ตองใชอยางนอย 3 ระดับความเขมขนในการ calibrate curve
2.เพื่อใชเปนมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพของหองปฏิบัติการ โดยใชวัสดุมาตรฐานซึ่งทราบความเขมขน
3.เพื่อใชในการศึกษาวิจัยตางๆ
หลักการเตรียมอากาศที่มีมลพิษในปริมาณความเขมขนที่ตองการดวยระบบสถิตย Static system
1.ผสมในภาชนะที่มีปริมาตรคงที่
เปนแบบ Batch mixture
2.เลือกภาชนะที่ไมดูดจับมลพิษ เชน แกว โลหะ
3.กรณีตัวอยางเปนกาซหรือไอ ระวังการระเบิดเนื่องจากไฟฟาสถิตย และความเขมขนสวนผสมอยูในชวงของการระเบิด
4.สารที่ใสมีคุณสมบัติการระเหยชาจะแพรกระจายไมดี จะตองมีอุปกรณชวยในการผสม
5.เพื่อปองกันปญหาเกี่ยวกับความดันภายในภาชนะ ควรใชภาชนะที่เปลี่ยนแปลงปริมาตรได เชน ถุงพลาสติก
6.สารที่มีความเขมขนต่ํา ไมควรใชเปนมาตรฐานปฐมภูมิ
ขอดี-ขอเสียของการเตรียมอากาศที่มีมลพิษในปริมาณความเขมขนที่ตองการดวยระบบสถิตย Static system
ขอดี
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1.ใชอุปกรณและวิธีการงายไมยุงยาก
2.สะดวก คอนขางรวดเร็ว
ขอเสีย
1.มีปริมาตรจํากัด ถาใชปริมาณมากๆตองเตรียมหลายครั้ง ซึ่งอาจทําใหไดคาความเขมขนไมเทากัน
2.ตองระวังเรื่องการระเบิดถาตองใชอากาศเปนสวนผสม
3.ไมเหมาะกับงานที่ตองการความแมนยําสูง
4.การเตรียมสวนผสมที่ความเขมต่ํา มีขอผิดพลาดจากการดูดจับที่ผนังดานใน ทําใหความเขมขนต่ํากวาที่ตองการ
อุปกรณของการเตรียมอากาศที่มีมลพิษในปริมาณความเขมขนที่ตองการดวยระบบสถิตย Static system
1.ภาชนะบรรจุอากาศและสวนผสม เชน ขวดโหล ถุงพลาสติก
2.อุปกรณที่ใชตวงมลพิษใสลงไปในภาชนะบรรจุอากาศสะอาด เชน ปเปตต หลอดฉีดของเหลวและกาซ
3.อุปกรณชวยในการระเหยและผสมภายใน เชน ใบพัด
ขอดี-ขอเสียของการเตรียมอากาศที่มีมลพิษในปริมาณความเขมขนที่ตองการดวยระบบพลวัต Dynamic system
ขอดี
1.สามารถผลิตอากาศที่มีมลพิษในปริมาณความเขมขนที่ตองการไดอยางตอเนื่อง ไมจํากัด
2.สามารถเตรียมอากาศที่มีมลพิษที่มีความเขมขนต่ําๆได มีความเที่ยงตรงสูง
3.ลดการเสี่ยงจากการระเบิด เนื่องจากมีปริมาตรภายในระบบนอย
4.สามารถเตรียมสวนผสมของอากาศที่มีมลพิษที่ระดับความเขมขนต่ําๆได โดยปรับอัตราสวนผสม
ขอเสีย
1.การปรับคาความเขมขนขึ้นกับการควบคุมอัตราการไหลของอากาศ จึงตองใชเครื่องมือที่เหมาะสมคือ โรตามิเตอร
2.ตองระวังไมใหความดันภายในระบบมีการเปลี่ยนแปลงมาก และตองมีความดันใกลเคียงกับความดันบรรยากาศ
สวนประกอบหลักของการเตรียมอากาศที่มีมลพิษในปริมาณความเขมขนที่ตองการดวยระบบพลวัต Dynamic system
1.แหลงมลพิษซึ่งสามารถตวงมลพิษเขาไปผสมกับอากาศตอเนื่องดวยอัตราคงที่
2.แหลงของอากาศสะอาดไมมีมลพิษเจือปน สามารถควบคุมการไหลของอากาศใหคงที่ไดในระดับตางๆกัน
3.สวนที่ทําหนาที่ผสมมลพิษจากแหลงของมลพิษและอากาศจากแหลงสะอาดใหเปนเนื้อเดียวกัน
อุปกรณตวงวัดของการเตรียมอากาศที่มีมลพิษในปริมาณความเขมขนที่ตองการดวยระบบพลวัต Dynamic system
1.ทอนําอากาศ เชน ทอแกว ทอเทฟลอน จะดูดกาซและไอไวนอย
2.อุปกรณมาตรตวงวัดและควบคุมอัตราการไหล เชน โรตามิเตอร
3.แหลงอากาศที่เจือจาง นิยมใชอากาศจากถังอัดความดันที่มี meter ,covtrol valve, และทําความสะอาด/ดูดความชื้นดวย
ถานปลุกฤทธิ์กัมมันต activated charcoal, silica jel ,แอคคาไรท
4.อุปกรณที่ทําหนาที่ผสมมลพิษกับอากาศที่เจือจาง เชน flask
5.อุปกรณที่ใชเปนแหลงมลพิษ
.
5.1.อุปกรณที่ใชหลักความดันไอ เหมาะกับสารประเภทตัวทําละลายอินทรียหรือสารระเหยที่เปนไอไดงาย
5.2.กระบอกฉีดติดมอเตอร เปนวิธีที่งาย เหมาะกับอากาศที่ทราบคามลพิษ
5.3.อุปกรณที่ใชหลักการดิฟฟวชั่น คือการเคลื่อนที่ที่ความเขมขนสูงไปที่มีความเขมขนต่ํากวา จนกระทั่วทั้งสองจุดมี
ความเขมขนเทากันเปนสภาพสมดุล เหมาะกับการเตรียมไอที่มีความเขมขนต่ําๆ
5.4.หลอดเพอรมีเอชั่น นิยมใชเปนแหลงของมลพิษที่มีสภาพเปนกาซซึ่งสามารถทําใหเปนของเหลวได ใชหลอดเทฟลอน
บรรจุกาซเหลวภายในซึ่งมีความดัน 10 บรรยากาศ โมเลกุลของกาซจะซึมผานผนังหลอด เรียกวากระบวนการ
เพอรมีเอชั่น มีคาความถูกตองแมนยําสูง
อุปกรณที่นิยมใชผลิตอนุภาคในปริมาณความเขมขนที่ตองการดวยระบบพลวัต คือ
1.อุปกรณปอนฝุนแหง เปนอุปกรณใชเตรียมอากาศที่มีฝุนที่ความเขมขนที่ตองการ โดยใช/ซื้อฝุนมาตรฐาน เชน ฝุนถนน ฝุนสี
2.เนบุไลเซอร ใชผลิตอนุภาคของเหลวในอากาศ หลักการเดียวกับกระบอกฉีดยุง
3.อุปกรณที่อาศัยหลักการระเหยเปนไอและวบแนนของของเหลวใชผลิตอนุภาคของเหลวและของแข็งโดยถาเปนของแข็งจะตองทํา
ใหอยูในรูปของคอลลอยดกอนแลวผสมกับของเหลวกอนฉีดใหเปนละออง
4.อุปกรณผลิตอนุภาคชนิดจานหมุน ใชผลิตของเหลวปอนเขาที่ใจกลางจานและหมุนดวยความเร็ว 60,000 รอบตอนาที
เกิดอนุภาคขนาด 1-10 ไมครอน ถาเปนของแข็งใหเตรียมเหมือนกับขอ3

