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روش های نمونه برداری از 
آئروسول ها 

فیلتراسیون 

جمع آوری با استفاده از 
نیروی ثقل و اینرسی 

ایمپکتورها

ایمپنجرها

سیکلون ها

الوتریاتورها

رسوب دهنده های 
الکتروستاتیک

رسوب دهنده های 
حرارتی

موسائل قرائت مستقی

 فلوچارت روش اهی نموهن ربداری از آرئوسول اه
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 فیلتراسیون 

 متداول ترین روش نمونه برداری از آئروسول ها است.

ن هوا باشد)مثل کانال یا دودکش(. فاصله پروب ابرداری از جریاز پروب نمونه برداری زمانی استفاده می شود که، هدف نمونه 

 تا فیلتر باید کمترین مقدار و بدون هیچ انسدادی باشد.

 در مدار نمونه برداری از هر فلومتر کالیبره شده ای می توان استفاده کرد.

 از یک نگه دارنده ساده بدون از فیلترها برای استفاده از فیلتر باید از نوع مناسبی از نگه دارنده استفاده کرد. برای بعضی

فیلترهای الیاف سلولزی( و برای بعضی فیلترها که نرم و شکننده می باشند)فیلترهای غشایی و  گاه استفاده می شود)تکیه 

 فایبرگالس( برای جلوگیری از شکستگی فیلتر، از نگه دارنده دارای صفحه تکیه گاه استفاده می گردد.

  :درجه( تا سرعت  15دارنده باید به آرامی افزایش یابد و ساختاری قیف مانند داشته باشد)زاویه واگرایی  ورودی نگهنکته

جریان هوای عبوری در تمام سطح فیلتر یکسان و یکنواخت شود. توریع یکنواخت به ویژه زمانی که تجزیه مستقیما بر 

 روی فیلتر انجام می شود، مطلوب است.

 ذرات با فیلترمکانیسم های جمع آوری 

: این مکانیسم هنگامی که نسبت قطر ذره به قطر منافذ بزرگ است اهمیت ویژه دارد. عامل اصلی به دام الف. برخورد مستقیم

 اندازی، وجود جریان هوا و جرم ذره است.

جریان هوا و اندازه  این پدیده در اثر تغییر مسیر جریان هوا رخ می دهد. هر چه سرعت ب. ته نشینی ناشی از نیروی اینرسی:

 ذره بیشتر باشد، و فیلتر از ساختار فشرده تری برخوردار باشد، این پدیده بهتر رخ می دهد.

 نکته: اینرسی ذره، فرایندی از اندازه ذره، سرعت و دانسیته آن است.

 ن است.: موثرترین مکانیسم برای ذرات کوچک با جرم اندک و سرعت جریان هوای پاییج. ته نشینی انتشاری

 نکته: انتشار با کاهش سرعت جریان هوا و افزایش گرادیان تراکم، افزایش می یابد.

: هنگامی که ذرات بار الکتریکی مخالف سطح دارند، اهمیت می یابد. جریان هوا باعث القای بار الکتریکی د. جذب الکتریکی

 در فیلتر می شود.

زمانی که سرعت ته نشینی ذره بر سرعت حرکت هوا غلبه کند، اتفاق می افتد. این روش عمال نادیده گرفته  ه. جذب ثقلی:

 می شود چون هم سطح افقی فیلتر ناچیز است و هم سرعت ته نشینی ذرات دارای اهمیت بسیار پایین است.

میکرون، پدیده برخورد مستقیم و  0.5تر از  میکرون، پدیده انتشار و برای ذرات بزرگ 0.5نکته: برای ذرات کوچک تر از 

 اینرسی، مکانیسم اصلی جمع آوری است.

  نکته: قدرت به دام اندازی ذرات در دو مکانسیم برخورد مستقیم و انتشار به شدت به اندازه ذرات بستگی دارد.
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 و خصوصیات آن اه جدول انواع فیلتر اه 

 ویژگی ها نوع فیلتر

 الیاف سلولزی

جداسازی مواد جامد از مایع. مقاومت کم در برابر عبور هوا.حجم خاکستر کم. به دلیل جذب برای 

 41رطوبت باال هنگامی که رطوبت باالست، استفاده نمی شود. پر استفاده ترین نوع آن وات من 

 است.

 فایبرگالس

روغن های معدنی برای نمونه برداری از ارگانوکلره ها و ارگانو فسفره ها، سرب، جیوه و میست 

درجه(. راندمان باال  500استفاده می شود. کمتر جاذب رطوبت بوده و تحمل دمایی باالیی دارد)تا 

دارد و برای نمونه های حجم باال مناسب است. نسبت به اغلب آالینده ها واکنش پذیری کمی دارد. 

 برای نمونه برداری از سیلیس کاربرد ندارد.

 الیاف مخلوط

عیین وزن ذرات در واحد حجم هوا مدنظر است و همچنین جایی که باال بودن راندمان زمانی که ت

جمع آوری و پایین بودن افت فشار اهمیت زیادی دارد)تصفیه کننده هوا( کاربرد دارد. برای نمونه 

 آزبست است.-گالس و گالس-آزبست، سلولز-برداری از ذرات رادیواکتیو. شامل فیلترهای، سلولز

 یپالستیک

متداول ترین نوع آن میکروسوربن است که از جنس الیاف پلی استیرن می باشد. مقاومت اندکی 

-(. راندمان جمع آوری باالیی دارد)مانند سلولز41در برابر عبور هوا دارد)مانند فیلتر وات من 

 آزبست(. قدرت مکانیکی پایین.

 استرسلولزی
روغن های معدنی و تجزیه به وسیله دستگاه  برای فلزات، آزبست، فیوم جوشکاری، فسفر، میست

 جذب اتمی کاربرد دارد. به سه گروه استرنیترات، استراستات و استرهای مخلوط تقسیم می شود.

پلی ونیل کلراید 
(PVC) 

برای نمونه برداری از سیلیس، ذرات آزار دهنده، گرد و غبار پنبه، میست کروم، سولفید سرب، 

است، کاربرد  Xمیست روغن های معدنی، اکسید روی و ترکیباتی که روش تجزیه آنها پراش اشعه 

 دارد. قدرت مکانیکی پایینی داشته و قطرات مایع باعث جمع شدن آن می شود.

تیلن پلی تترا فلوئور ا
(PTFE) 

. مقاوم به اسید PAHبرای نمونه برداری از حشره کش ها، گرد و غبارهای معدنی، بنزوآلفاپیرن و 

 های رقیق، حالل های آلی و مایعات خورنده

 غشایی نقره ای

. تنها فیلتری است بعد از Xبرای آئروسول های مایع و کوارتز. روش تجزیه، دستگاه پراش اشعه 

ستفاده مجدد دارد. اگر آئروسول در هوا باشد، نباید از این فیلترها استفاده کرد خشک شدن قابلیت ا

 زیرا عاملی مزاحم است و باعث ایجاد سولفید نقره می شود.

پلی -نوکلئوپور

 کربنات

برای آزبست و تجزیه به روش میکروسکوپ عبور الکترونی. شفاف بوده و افت فشاری مشابه 

 فیلتر استرسلولزی دارد.
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 ، غشایی نقره ای و سلولز نیترات است.PVC ،PTFEفیلترهای غشایی شامل فیلترهای استرسلولزی،  -

 سلولز، اطالق شد.-اصطالح فیلتر غشایی نخستین بار برای الیه ای از جنس استر

بسیار اندک، مقدار ویژگی های بارز فیلترهای غشایی: راندمان جمع آوری باال، عدم تداخل شیمیایی هنگام تجزیه، جرم  -

 خاکستر قابل چشم پوشی، جذب رطوبت پایین، افت فشار باال، تردی و نازکی.

 :اتنک

 .فیلتر استرسلولزی و سلولز نیترات، کاربرد بسیار در نمونه برداری از هوا دارند 

  ،فیلترهای استرسلولزیPVC ،PTFE  می شود.و فایبرگالس بیش از سایر فیلترها برای ترکیبات آلی استفاده 

 .فیلترهای استرسلولزی و نوکلئوپور برای نمونه بردای از بیوآئروسول ها نیز استفاده می شوند 

 آزبست با حل کردن نمونه یا شستن آن -برای بازیافت نمونه ها، نمونه های روی فیلتر فایبرگالس و سلولز

 اسب است.و برای نمونه های روی فیلترهای غشایی و پلی استیرن، حل کردن فیلتر من

  فیلترهای الیافی افت فشار کمتری نسبت به فیلترهای غشایی دارند پس برای نمونه برداری حجم باال مناسب

 تر هستند.

  10تا عمق کمی نفوذ می کنند)حدود در فیلترهای الیافی ذرات تا عمق فیلتر نفوذ می کنند ولی در غشایی 

 ت را برای فیلترهای غشایی، فراهم می سازد.میکرون(، این امر امکان بررسی میکروسکوپی ذرا

 ن فیلترهای مقاوم در برابر گرما استفاده می شود)فیلترهایی که برای تاز گرانول های شیشه ای برای ساخ

 نمونه برداری از دودکش ها استفاده می شود(.

 


