การหาปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซดจากปลองโรงงานอุตสาหกรรม
หลักการ
ทําการเก็บตัวอยางอากาศจากปลองโรงงาน โดยแยกกาซซัลเฟอรไตรออกไซดและละอองกรดซัลฟูรคิ ออกจาก
อากาศตัวอยางดวยใยแกวและไอโซโปรพิวแอลกอฮอลล
แลวจึงดูดซึมกาซซัลเฟอรไดออกไซดดวยไฮโดรเจนเปอร
ออกไซด จากนั้นหาปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซด โดยวิธกี ารไตเตรทดวยแบเรียม-ธอริน
อุปกรณ
1. ชุดเก็บตัวอยาง
1 ทอดูดตัวอยางอากาศ (Probe ) ทําจากเหล็กไรสนิม (Stainless Steel ) หรือแกวโบโรซิลเิ คท
(Borosilicate) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 - 6 มิลลิเมตร มีระบบทําความรอนเพือ่ ปองกันการกลัน่ ตัวของไอนํา้ ทีป่ ลายมีชดุ
กรองฝุน และละอองกรดซัลฟูรคิ ซึง่ มักจะใชใยแกว
2 Bubbler และ Impinger ใช Midget Bubbler ซึง่ Tip มีลกั ษณะเปน Glass fritted (หรืออาจใช
Midget Impinger แทน) ขนาด 30 มิลลิลิตร 3 ชุด โดยตอกันเปนอนุกรม
3 ใยแกวสําหรับกรองฝุน และละอองกรดซัลฟูรคิ
4 เครือ่ งวัดอุณหภูมิ ของอากาศตัวอยางทีอ่ อกจาก Impinger
5 ชุดดักความชืน้ บรรจุดว ย ซิลกิ าเจล (Silica gel) เพือ่ ดูดความชื้นออกจากอากาศตัวอยาง
6 วาลว (Valve) เปนแบบเข็ม (Needle valve) เพื่อใชปรับอัตราการไหลของตัวอยาง
อากาศ
7 เครื่องสูบอากาศ (Pump) เปนตัวดูดอากาศตัวอยางเขาระบบเก็บตัวอยางอากาศ
8 เครือ่ งวัดอัตราการไหลของอากาศ แบบโรตามิเตอร (Rotameter) วัดอัตราการไหลของ
อากาศไดระหวาง 0-5000 มิลลิลิตรตอนาที
9 เครื่องวัดปริมาตรอากาศแหง (Dry Gas Meter) เปนเครื่องวัดปริมาตรอากาศตัวอยาง
10 บารอมิเตอร (Barometer) แบบปรอท หรือ แอนนิรอยด (aneroid) หรือแบบอื่น ใชวัด
ความดันบรรยากาศ
11 เครื่องวัดสุญญากาศ (Vacuum Gauge) และโรตามิเตอร ใชทดสอบรอยรั่วของชุดเก็บ
ตัวอยางอากาศ
12 ไขขน (Grease) ใชทาบริเวณจุดตอของระบบเก็บตัวอยางอากาศ
13 กระบอกนํ้ากลั่น
14 ขวดเก็บตัวอยางชนิดโพลีเอทิลีน
2. อุปกรณวิเคราะหตัวอยาง
1 ปเปต ขนาด 10 มิลลิลิตร
2 ขวดปรับปริมาตร ขนาด 50 มิลลิลิตร
3 บิวเรต ขนาด 50 มิลลิลิตร
4 ขวดชมพู ขนาด 125 มิลลิลิตร
5 ขวดหยดสารขนาด 125 มิลลิลิตร สําหรับใสอินดิเคเตอร

6 กระบอกตวง ขนาด 100 มิลลิลิตร
สารเคมี
1 นํ้ากลั่น (Deionized distilled water)
2 ไอโซโปรพิวแอลกอฮอลล 80 เปอรเซ็นต โดยผสมไอโซโปรพิวแอลกอฮอลล 80
มิลลิลิตร กับนํ้ากลั่น 20 มิลลิลิตร
3 ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 3 เปอรเซ็นต โดยผสมไฮโดรเจนเปอรออกไซด 30 เปอรเซ็นต
10 มิลลิลติ ร กับนํา้ 90 มิลลิลติ ร
4 Thorin Indicator ใช 1-(o-arsonophenylazo)-2-naphthol-3, 6-disulfonic acid โดย
ละลาย 0.20 กรัมในนํ้า 100 มิลลิลิตร
5 สารละลายแบเรียมมาตรฐาน (Barium Standard Solution) 0.0100 N โดยละลาย barium
perchlorate trihydrate [Ba(ClO4)2 3H2O] ในนํา้ 200 มิลลิลิตร แลวเจือจางดวยไอโซโปรพิวแอลกอฮอลล เปน 1 ลิตร
หรือใช barium chloride dihydrate [BaCl2 2H2O] 1.22 กรัม แทน barium perchlorate trihydrate
6 กรดซัลฟูริกมาตรฐาน (Sulfuric Acid Standard) 0.0100 N
การเก็บตัวอยาง
1 การเตรียมชุดเก็บตัวอยางอากาศ ใสไอโซโปรพิวแอลกอฮอลล 80 เปอรเซ็นต 15 มิลลิลิตรลงใน
Midget Bubbler และใส 15 มิลลิลิตร ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 3 เปอรเซ็นตลงใน Midget Impinger 2 อันถัดไป สวน
Midget Impinger อันสุดทายปลอยใหวางไว ตั้งคาอุณหภูมิของตัวควบคุมความรอนเพื่อปองกันการกลั่นตัวของไอนํ้า
ใสนํ้าแข็งบดและนํ้ารอบๆ Impinger
2 การตรวจสอบรอยรั่ว (Leak-Check ) โดยการตอ Rotameter เขากับทางออกของเครือ่ งวัดปริมาตร
อากาศแหงและติดเครือ่ งวัดสุญญากาศใกลกบั หรือทีท่ างเขาของทอดูดตัวอยาอากาศ แลวปดปลายทอดูดตัวอยาอากาศ จาก
นัน้ ดูดอากาศออกจากใหเกิดสุญญากาศที่ 10 นิว้ ปรอท บันทึกคาอัตราการไหลจาก Rotameter อัตราการรัว่ ของชุดเก็บตัว
อยางอากาศ จะตองมีคา นอยกวา 2 เปอรเซ็นตของคาทีใ่ ชในการเก็บตัวอยางอากาศ
3 การเก็บตัวอยางอากาศ จดบันทึกคาเริ่มตนของเครื่องวัดปริมาตรอากาศแหง และความดัน
บรรยากาศ ใหวางปลายทอดูดตัวอยางในตําแหนงชักตัวอยาง ตอทอชักตัวอยางเขากับระบบของ Impinger แลวเริ่ม
เปดเครื่องสูบอากาศ ปรับอัตราการชักตัวอยางใหคงที่ที่ประมาณ 1.0 ลิตรตอนาที บันทึกคาอุณหภูมิที่เครื่องวัด
ปริมาตรอากาศแหงและที่ทางออกของ Impinger ในระหวางการชักตัวอยางใสนํ้าแข็งเพื่อควบคุมใหกาซที่ออกจาก
Impinger สุดทายมีอุณหภูมิที่ 20 องศาเซลเซียส (หรือ 68 องศาฟาเรนไฮด) หรือตํ่ากวา หลังจากการเก็บตัวอยาง
อากาศ ใหปดเครื่องสูบอากาศ ดึงทอชักตัวอยางออกจากปลอง และบันทึกคาปริมาตรอากาศสุดทายที่อานไดจาก
เครื่องวัดปริมาตรอากาศแหง
4 การเก็บรักษาตัวอยาง ใหถอด Impingers และเทตัวอยางกาซซัลเฟอรไดออกไซดที่ถูกเก็บไว
ในสารละลาย ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 3 เปอรเซ็นตลงในขวดเก็บตัวอยางโพลีเอทธีลีนที่ไมรั่วซึม ใหลางImpinger
รวมทั้งขอตอ ดวยนํ้า แลวเทนํ้าที่ลางนั้นลงในขวดเก็บตัวอยาง

วิธีการวิเคราะห
1 เทสารละลายจากขวดเก็บตัวอยางที่อยูในภาชนะบรรจุลงในขวดปรับปริมาตรขนาด 50 มิลลิลิตร
แลวเจือจางดวยนํ้าใหไดปริมาตร 50 มิลลิลิตร
2 ปเปตสารละลายตัวอยาง 20 มิลลิลิตร แลวใสลงในขวดชมพูขนาด 125 มิลลิลิตร และเติมไอโซ
โปรพิวแอลกอฮอลล 100 เปอรเซ็นต 40 มิลลิลิตร และ Thorin indicator 2-4 หยด ไตเตรทโดยใชสารละลายแบเรียม
มาตรฐาน 0.0100 N จนสารละลายเปลี่ยนเปนสีชมพู และทดสอบ blank ทุกครั้ง
การคํานวณ
1 การคํานวณปริมาตรอากาศแหง
Vm(std)

=

Vm Y( Tstd )( Pbar)
Tm Pstd

Vm(std) = ปริมาตรอากาศแหงที่อานไดจากเครื่องวัดปริมาตรอากาศแหง และไดปรับเปนที่
สภาวะมาตรฐาน (25 องศาเซลเซียส และ 760 มิลลิเมตรปรอท) มีหนวยเปนลูกบาศก
เมตร
Vm = ปริมาตรอากาศแหงที่อานไดจากเครื่องวัดปริมาตรอากาศแหง มีหนวยเปนลูกบาศก
เมตร
Y = คาสัมประสิทธิ์การปรับเทียบความถูกตองของเครื่องวัดปริมาตรอากาศแหง
Tstd = อุณหภูมิสัมบูรณที่สภาวะมาตรฐาน มีคาเทากับ 298 เคลวิน
Tm = อุณหภูมิสัมบูรณเฉลี่ยของตัวอยางอากาศที่เครื่องวัดปริมาตรอากาศแหง มีหนวยเปน
เคลวิน
Pstd = ความดันสัมบูรณที่สภาวะมาตรฐาน มีคาเทากับ 760 มิลลิเมตรปรอท
Pbar = ความดันบรรยากาศ ณ จุดเก็บตัวอยาง มีหนวยเปนมิลลิเมตรปรอท
2 การคํานวณความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด

CSO2
Vt
Vtb

CSO2 = 32.03 (Vt - Vtb )N ( Vsol - Va)
Vm(std)
= ความเขมขนที่กําหนดของซัลเฟอรไดออกไซด ที่สภาวะมาตรฐาน มีหนวยเปน
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
= ปริมาตรของสารละลายแบเรียมมาตรฐานที่ใชในการไตเตรทตัวอยาง มีหนวยเปน
มิลลิลิตร
= ปริมาตรของสารละลายแบเรียมมาตรฐานที่ใชในการไตเตรทแบลงค มีหนวยเปน
มิลลิลิตร

N
Va
Vsoln
32.03

=
=
=
=

Normality ของสารละลายแบเรียมมาตรฐานที่ใชในการไตเตรท
ปริมาตรขอสารละลายตัวอยางที่ถูกไตเตรท มีหนวยเปนมิลลิลิตร
ปริมาตรรวมของสารละลายที่มีตัวอยางซัลเฟอรไดออกไซดอยู
นํ้าหนักสมมูลยของ ซัลเฟอรไดออกไซด, มิลลิกรัมตอมิลลิกรัมสมมูล
สําหรับหนวยเมตริก
ชุดเก็บตัวอยางกาซซัลเฟอรไดออกไซด

เอกสารอางอิง
1. Code of federal Regulation 40 Part 60, US EPA, Revised as July 1, 1996
2. Standard Test Method for Sulfur Dioxide in Workplace Atmospheres (Barium perchlorate
Method) ASTM(1989) D 3449-79 (Reapproved 1984)

