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BÁO 

CÁO

Quy trình

Kết luận

Kiến nghị

Ý tưởng

Mong muốn

Thiết bị 

Máy đo Airsense

PM2.5: đây là khối lượng của bụi có kích

thước nhỏ hơn 2.5 µm trong không khí
Đơn vị là µg/m3

Hum: độ ẩm của không khí. Đơn vị %

Tem: nhiệt độ của không khí. Đơn vị ºC

Mục tiêu

1. Tìm hiểm máy đo Airsens và chuẩn bị các dụng cụ hỗ trợ khác

2. Thiết lập mô hình thí nghiệm

3. Chuẩn bị mẫu nhật ký thí nghiệm

4. Tiến hành đo và thu thập số liệu sau khi đo

5. Quan sát và ghi chép

6. Tập hợp lại các ghi chép và đánh giá kết quả

7. Vẽ biểu đồ và nhận xét
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❖ Nhận xét rút ra từ biểu đồ:

Nồng độ bụi PM2.5 tăng vọt trong quá trình xào

thịt và giảm dần khi nấu canh, như vậy:

+ Nấu ăn là hoạt động có phát sinh bụi PM2.5

+ Hoạt động xào rán có sử dụng dầu ăn phát

sinh nhiều bụi PM2.5 hơn hoạt động nấu, luộc

+ Nhà bếp lắp đặt các thiết bị thông gió hoặc

xây dựng thông thoáng để giảm nồng độ

PM2.5 phát sinh từ đun nấu.

Trong thí nghiệm về đo đạc nồng độ bụi PM2.5 lúc nấu ăn, máy đo đã cho ra số liệu cụ thể về nhiệt độ,

độ ẩm và nồng độ bui.

Kết quả cho thấy, các đại lượng đo được có sự thay đổi. Nhiệt độ trong lúc nấu ăn cao hơn 1 độ C trước

lúc nấu ăn, độ ẩm có sự xáo trộn tăng lên giảm đi trong suôt quá trình thí nghệm. Nồng độ bụi PM2.5 đã

có sự gia tăng đáng kể trong lúc nấu ăn, sau khi nấu ăn xong đã giảm dần về giá trị ban đầu.

Như vậy, nấu ăn góp phần làm gia tăng PM2.5 trong không khí ở bếp, giá trị cao nhất của PM2.5 có

ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Suốt quá trình đo đạc, nhận thấy không khí trong nhà đang có vấn đề ô nhiễm PM2.5 vì nồng độ bụi cao

hơn nhiều so với hướng dẫn của tổ chức Y tế thế giới (15µg/m3), nồng độ bụi nhiều thời điểm đã lớn

hơn trung bình năm trong QCVN05 của Bộ Tài Nguyên Môi trường.

1. Cần phải đo đạc tiếp tục để có nhận định chính xác hơn. Có thể cải thiện không khí trong bếp ngay

bay giờ bằng cách thông gió, lọc bụi và tiếp tục thử nghiệm

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường đặc biệt về ô nhiễm không khí tại nhà

trường và địa phương phải càng được chú trọng

3. Thúc đẩy sự tham gia của trẻ em, thiếu niên, gia đình và nhà trường trong việc chủ động tìm hiểu về

ô nhiễm không khí dựa trên cơ sở khoa học. Từ đó, biết cách điều chỉnh các thực hành để bảo vệ sức

khỏe bản thân, gia đình và môi trường xung quanh được tốt hơn trước ô nhiễm không khí

4. Ứng dụng tếp cận đa nguồn và dữ liệu mô hình tnh toán từ ảnh vệ tnh trong giám sát CLKK nhằm

đưa ra bức tranh về hiện trạng môi trường không khí ở cấp quốc gia, vùng miền và tỉnh, thành phố.

5. Xây dựng bản đồ phân bố bụi PM2.5 chi tết tới từng quận/huyện/thị xã tại các tỉnh, thành phố có ô

nhiễm bụi PM2.5

...

*Scan để biết thêm chi tiết

HSTH: Võ Quốc Duy
SVHD: Trần Huỳnh Chiêu Cuộc thi Nhà khoa học nhí “Đi tìm Không khí sạch”


