Summary Industrial Hygiene
หนวยที่ 7 : การเก็บตัวอยางและวิเคราะหมลพิษทางอากาศที่เปนอนุภาค
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อนุภาค Particulate คือสารทุกชนิดที่อยูในรูปของแข็ง ของเหลวที่แขวนลอยอยูในอากาศ มีอนุภาคตั้งแตขนาดโมเลกุลเดียว
จนถึงขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 ไมครอน
1.จัดประเภทอนุภาคตามหลักวิชาทางกายภาพ
1.1.อนุภาคที่เปนของแข็ง เชน ฝุน ฟูม ควัน ขี้เถา fly ash เสนใย
1.2.อนุภารที่เปนของเหลว เชน มิสต สเปรย
2.จัดประเภทอนุภาคตามหลักวิชาทางการแพทย
2.1.อนุภาคขนาดเล็กที่หายใจเขาสูทางเดินหายใจได ( ขนาด 10 ไมครอนลงไป)
2.2.อนุภาคขนาดใหญที่ไมสามารถหายใจเขาสูทางเดินหายใจได
ในดานสุขศาสตรอุตสาหกรรมจะใหความสําคัญกับอนุภาคในรูป ฝุน ฟูม มิสต และเสนใย เทานั้น
1.ฝุน ( Dust) เปนอนุภาคของแข็งที่มีรูปรางไมแนนอน เกิดจากการกด ตัด บด แบงเปนฝุนขนาดใหญกวา 10 ไมครอนซึ่งจะติด
ที่ทางเดินหายใจสวนตนเทานั้น สวนฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน สามารถเขาสูทางเดินหายใจสวยปลายได
2.ฟูม ( Fume) เปนอนุภาคของแข็งที่เกิดขึ้นจากควบแนนของสารที่อยูในสถานะกาซ โดยปกติสารนั้นจะอยูในรูปของแข็งที่
อุณหภูมิหองเมื่อโดนความรอนจึงเกิเการระเหยและควบแนนทันที และจะใหญขึ้นตามเวลา มีขนาด 0.01 - 5 ไมครอน
เชน ฟูมเหล็ก ฟูมทองแดง ฟูมตะกั่ว
3.มิสต (Mist) เปนหยดของเหลวที่แขวนลอยในอากาศเกิดจกการกระจายของของเหลว หรือจากการควบแนนของสารสถานะกาซ
มาเปนของเหลว เชน มิสตน้ํามัน มิสตสารฆาแมลง มิสตกรด
4.เสนใย (Fibre) คืออนุภาคของแข็งที่มีรูปรางยาวและบาง เชย ใยหิน ฝุนหินแร
การเก็บตัวอยางที่เปนอนุภาค ฝุนทั้งหมด ฟูม และมิสต จะมีวิธีการเก็บเหมือนกัน ตางกันที่วิธีการวิเคราะห
วัตถุประสงคของการเก็บตัวอยางมลพิษทางอากาศที่เปนอนุภาค คือ เพื่อใหแนใจวาความเขมขนของอนุภาคในอากาศอยูในระดับ
มาตรฐานที่กําหนด และไมเปนอันตรายตอสุขภาพผูปฏิบัติงาน , ใชประเมินอันตรายของอนุภาคที่จะมีผลตอสุขภาพ
ใชตรวจสอบประสิทธิภาพระบบปองกันควบคุมที่มีอยู
ประเภทการเก็บตัวอยาง 1.หาความเขมของฝุนทั้งหมด ฟูม และมิสต
2.ของฝุนที่มีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนลงไปก็ได
อุปกรณในระบบเครื่องมือเก็บมลพิษทางอากาศที่เปนอนุภาคคือ
1.ชองเปดใหอากาศไหลเขา air inlet
2.อุปกรณสะสมอนุภาค particularccollectors เปนสวนประกอบที่สําคัญทีสุด เชน กระดาษกรอง ไซโคลน อิมพิงเจอร
3.สวนเชื่อมตอ connector อยูระหวางอุปกรณสะสมอนุภาคกับ pump เชน electroststic , electroststic precipitator
4.air flow meter and flow control valve
5.pump/air mover
สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการเก็บตัวอยางมลพิษทางอากาศที่เปนอนุภาค
1.ตองมีการปรับความถูกตองของอัตราการไหลของอากาศของเครื่องมือกอนใชงาน
2.ตองจดบันทึกขอมูลขาวสารที่จะเปนประโยชนตอการแปลผลและประเมินผลคาความเขมขนของอนุภาคในอากาศที่ตรวจวัดได
3.ตองระวังตัวอยางอนุภาคสูญหายระหวางการนําตัวอยางกลับที่ทํางาน
4.ตองตั้งใหอัตราการดูดอากาศคงที่ตลอดเวลา และมีปริมาณมากพอที่จะนําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการได
5.ความพรอมของเครื่องมือและความเหมาะสมของเครื่องมือที่จะทําการเก็บตัวอยางแตละชนิด
6.ตองคํานึงถึงตัวแทนความเขมขนที่อาจไมเทากันในแตละวันเชน การเปลี่ยนแปลงการผลิต การระบายอากาศ เครื่องจักรเกา-ใหม
7.การประสานงานระหวางผูเก็บกับผูวิเคราะห
วิธีการเก็บตัวอยางมลพิษทางอากาศที่เปนอนุภาคทั้ง 5 วิธี
นิยมแพรหลายมากสุด โดยอาศัยการสะสมของอนุภาคบนกระดาษกรองดวยกลไก 5 อยางคือ การสกัด
6.1.วิธีการกรอง
กั้นโดยตรง การสะสมอันเนื่องมาจากแรงเฉื่อย จากการแพร จากแรงไฟฟาสถิตย จากแรงโนมถวงของโลก สวนประกอบมีดังนี้
- ทอนําอากาศเขา sampling probe ทอที่ใชตองไมทําปฏิกริยาเคมีกับอนุภาคที่จะเก็บ ใชเก็บในทอหรือจุดที่เขาไมถึง
- กระดาษกรองและที่ยึดกระดาษกรอง การใชกระดาษขึ้นกับชนิดอนุภาค วิธีวิเคราะห เชน กระดาษชนิดเซลลูโลสใชกับ
ตัวอยางที่มีความบริสุทธิ์สูง มีเถานอย เหมาะกับการตรวจตัวอยางทางเคมี โดยจะตองดูดความชื้นออกกอนชั่งน้ําหนัก
กระดาษกรองชนิดเยื่อกรอง เหมาะกับการเก็บฝุนแรมาวิเคราะห็โดยกลองจุลทรรศน กระดาษกรองชนิดใยแกวมีประสิทธิภาพ
ในการเก็บสะสมอนุภาคสูง ทนตองานรอน ตานการไหลของอากาศต่ํา ไมรบกวนวิธีการวิเคราะห นิยมใชวิเคราะหโดยการชั่ง
ทางเคมีและทางกายภาพ
- สวนเชื่อมตอสวนปลายที่ยึดกระดาษกรองกับเครื่องดูดอากาศ
- Flow meter ตองกําหนดอัตราการไหลใหเหมาะสมและคงที่ มีการcalibrateกอนใชงานมีความสําคัญตอความแมนยําของผล
การวิเคราะห
- เครื่องดูดอากาศ Air mover
6.2.โดยแรงโนมถวงของโลก gravitation force ใชหลักการของอนุภาคทุกอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศจะตองตกลงพื้นดวยแรง
โนมถวงโลกเมื่ออยูในสภาวะที่เหมาะสม ถาออกแบบเครื่องมือที่เหมาะสมและอัตราการไหลที่พอเหมาะจะสามารถเก็บแยกอนุภาค
ขนาดตางๆได ใชเก็บตัวอยางไดทั้งฝุนทั้งหมด และฝุนที่มีขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนลงไป
เครื่องมือที่ใชเก็บเรียกวา อีลูทริเอเทอร แบบแนวตั้งหรือแบบแนวนอน
6.3.โดยแรงเรงสูศูนยกลาง Centrifugal force ใชเครื่องมือเชน คอนนิฟว conifugec คอนนิไซเคิล conicycle ไซโคลนcyclone
ไซโคลนนิยมใชในทางสุขศาสตรอุตสาหกรรมมากสุด มีหลายขนาด ใขกับอนุภาคตั้งแต 10 ไมครอนลงไป
อากาศที่มีอนุภาคแขวนลอยไหลดวยความเร็วสูงและหมุนเปนวงแบบกนหอย จะเกิดแรงสูศูนยกลางของอนุภาค อนุภาคขนาดใหญ
กวา 10 ไมครอนจะมีความเฉื่อยสูงและถูกแรงดึงดูดของแรงโนมถวงโลก ทําใหหลุดจากการเคลื่อนที่ของอากาศและตกลงสูพื้น
6.4.โดยการกระแทก อาศัยหลักการเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูงและถูกเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนทันที ทําใหอนุภาคแขวนลอยมา
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ดวยถูกแยกตัวออกมาดวยความเฉื่อยและสะสมอยูบนผิวของ ตัวกลางทีใช เชน สารละลายของเหลว (Impinger) แผนแกว
(Impaction) สามารถเก็บอนุภาคที่เล็กกวา 10 ไมครอน ตัวอยางเครื่องมือเชน Andersen , Casella , Mercer , Batella
6.5.โดยอาศัยอิทธิพลของความรอน thermal precipitation อาศัยความแตกตางของอุณหภูมิเคลื่อนที่จากที่รอน (120c0)ไปที่
เย็นกวา ใชขดลวดรอนกับแผนแกวหรือแผนโลหะที่เย็น สามารถเก็บอนุภาคที่เล็กกวา 5 ไมครอนไดดีมาก
ไมเหมาะกับการเก็บอนุภาคของมิสต ไมนิยมใชในปจจุบัน
6.6.โดยอาศัยหลักการไฟฟาสถิตยของความตางของขั้วประจุไฟฟา
การวิเคราะหตัวอยางมลพิษทางอากาศที่เปนอนุภาคมีหลายวิธีขึ้นอยูกับ
วิธีการเก็บตัวอยางที่ใช มาตรฐานที่ใช ความพรอมของบุคคลากรและเครื่องมือการวิคราะหที่มีอยู และวัตถุประสงคของการเก็บ
ตัวอยางนั้นๆ ซึ่งสามารถแบงการวิเคราะหได 4 ประเภทคือ
7.1.การวิเคราะหโดยการนับจํานวนฝุน Dust counting
7.2.การวิเคราะหโดยการวุดขนาดของอนุภาค Particle sizing
7.3.การวิเคราะหโดยการชั่งน้ําหนัก Weight or gravimetric analysis
7.4.การวิเคราะหโดยวิธีการทางเคมีในหองปฏิบัติการ Chemical analysis in laboratory
7.3.การวิเคราะหโดยการชั่งน้ําหนัก เปนวิธีพื้นฐานและมีความสําคัญเนื่องใชวิธีนี้มากในทางสุขศาสตร ใชหนวย เมตริก
น้ําหนักเปนมิลลิกรัม ปริมาตรเปนลบ.ม. เครื่องชั่งแบบละเอียดชนิดจานเดี่ยวหรือคู จะตองตั้งบนฐานที่มั่นคง ไมมีกระแสลม
ปรับคาศูนยกอนชั่งทุกครั้ง กระดาษเก็บตัวอยางที่ดูดความชื้นตองนําไปดูดความชื้นออกกอนทําการชั่งเพื่อจะไดน้ําหนักที่แทจริง
คาความเขมขนของมลพิษทางอากาศที่เปนอนุภาค = น้ําหนักของอนุภาคที่เก็บมาได
ปริมาตรอากาศที่ถูกดูดเขามาในระบบ
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= น้ําหนักของอนุภาคที่เก็บมาได
อัตราการไหลของอากาศ x จํานวนเวลาทั้งหมดที่ดูดอากาศ
ตัวอยาง นํากระดาษกรองที่ชั่งน้ําหนักกอนไปเก็บตัวอยางได 0.01 มก.เริ่มเก็บตัวอยางฝุนฝาย เวลา 0800 น.จนถึง 1000 น.
โดยตั้งอัตราการไหลของอากาศไวที่ 2 ลิตรตอนาที เมื่อนํากระดาษกรองเขาตูดูดความชื้นแลวชั่งไดน้ําหนัก 0.25 มก.จงหา
ความเขมขนของฝุนฝาย
นน.ฝุนฝายที่เก็บมาได = 0.25 - 0.01
= 0.24 มก.
ปริมาตรอากาศทั้งหมด = อัตราการไหลของอากาศ x จํานวนเวลาทั้งหมด
= 2 ลิตร/นาที x 120 นาที
= 240 ลิตร = 0.24 ลบ.ม.
คาความเขมขนของฝุนฝาย
= 0.24 / 0.24 = 1.00 มก./ลบ.ม.
7.4.การวิเคราะหโดยวิธีการทางเคมีในหองปฏิบัติการ ตองทราบขอกําหนดตามมาตรฐานของสารเคมีแตละชนิดกอนวากําหนด
ใหใชเครื่องมือชนิดใดในการวิเคราะห วิธีมาตรฐาน ปริมาตรนอยที่สุดที่เครื่องมือจะวัดพบได ตัวรบกวนในการวิเคราะห
ขอควรปฏิบัติในการวิเคราะหมลพิษทางอากาศที่เปนอนุภาคโดยวิธีการทางเคมีมี
1.บุคคลากรที่ดําเนินการตองผานการอบรมมาเปนอยางดี
2.เครื่องมือและวิธีการวิเคราะหตัวอยางตองเปนวิธีมาตรฐานหรือเปนวิธีแนะนําที่กําหนดไว
3.มีการควบคุมคุณภาพการวิเคราะหของหองปฏิบัติการของหนวยงานนั้นกับหนวยงานภายนอก
4.ระบุตัวรบกวนการวิเคราะหใหทางหองปฏิบัติการทราบกอนทําการวิเคราะห
การแปลผลการวิเคราะห
ตองดูวาคามาตรฐานกําหนดเปนหนวยอะไร เชน เพดานสูงสุด ceiling standard , คาเฉลี่ยตลอดเวลาทํางาน 8 ชม. 8-hr TWA
(8-hr Time Weight Average Standard)
นําผลที่ไดเปรียบเทียบกับมาตรฐาน

