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KARAKTERISERING VAN 'n URAANBRANDAëROSOL

OPSOMMING

Uraansnysels wat spontaan in lug kan ontbrand, ver-

oorsaak 'n aërosol wat chemies- en radiotoksies is. Die

opname van uraanoksied deur die asemhalingstelsel word in

'n groot mate deur die eienskappe van die aërosol bepaal.

Die manier waarop aerosols gekarakteriseer kan word,

studeer. Die verskillende gemi

groothede van deeltjies word gegee.

ï is bestudeer. Die verskillende gemete en gedefinieerde

Die normale en lognormale deeltjiegrootte-versprei-

dings word bespreek. Vormfaktore word uiteengesit wat vftrv/ant-

skappe tussen verskillende karakterstieke gee.

Eksperimentele tegnieke vir die karakterisering van

'n aërosol word bespreek, asook die instrumente wat in

hierdie studie gebruik is; dit is die Andersen-impaktor,

elektrostatiese presipiteerder van die punt tot vlaktipe

en die Pollak-teller.

Uraansnysels is met behulp van 'n gloeidraad laat

ontbrand en die gevolglike aërosol is gemeet. Optiese en

elektronmikroskopie is vir die bepaling van die gepro-

jekteerde oppervlaktedeursneë gebruik, en die aërodi-

naraiese deursneë is met behulp van die irrpaktor bepaal.



Die uraanbrandaërosol kan deur fn bimodale en

monomadale logndrmale deeltjiegrootte-verspreiding ba-

skryf word afhangende van die wyse waarop die uraansnvsels

brand. Die aktlwiteitsmediaan- aërodinamiese deursneo

van die twee pieke wat gevind is, is 0,49 ym en 6,(1 \irv..
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CHARACTERISATION OF A URANIUM FIRE AEROSOL

SUMMARY

Uranium swarf, which can burn spontaneously in air,

creates an aerosol which is chemically toxic and

radiotoxic. The uptake of uranium oxide in the respi-

ratory system is determined to a large extent by the

characteristics of the aerosol.

A study has been made of the methods by which

aerosols can be characterised. The different measured and

defined characteristics of particles are given.

The normal and lognormal particle size distri-

butions are discussed. Shape factors interre-

lating characteristics are explained.

Experimental techniques for the characterisation

of an aerosol are discussed, as well as the instru-

ments that have been used in this study; namely

the Andersen impactor, point-to-plane electro-

static precipitator and the Pollak counter.

Uranium swarf was made to burn with a heated

filament, and the resultaing aerosol was measured.

Optical and electron microscopy have been used

for the determination of the projected area

diameters, and the aerodynamic diameters have

been determined with the impactor.

The uranium fire aerosol can be represented

by a bimodal, or monomodal, lognormal particle



size distribution depending on the way in which

the swarf burns. The determined activity median

aerodynamic diameter of the two peaks were

0,49 ym and 6,0 ym.
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HOOFSTUK 1 'i:

1. INLEIDING i

1-1 Ontstaan en eienskappe van aerosols

Aërosolnavorsing het sy beslag met die ontwik- '•'.

keling van die gebruik van inasembare chemiese toksiese

stowwe in die eerste wereldoorlog gekry. Die term 1

"aërosol" het egter eers na 1920 in gebruik gekom •

(Green en Lane, 1964a) . -i

'n Aerosol is 'n lugverspreide sisteem wat uit ~^-.

vaste of vloeistof deelt j ies bestaan wat in gasagtige \;:^j

media gesuspendeer is. Die deeltjiegroottes wissel 'ffï

tussen 1 nm en 100 \im in deursnee. ^k-'

Daar kan onderskeid getref word tussen disper-

sie-aërosols en kondensasie-aërosols. Dispersie-aëro-

sols ontstaan as gevolg van die verdeling van 'n

vaste stof. Die algemene naam vir so 'n aerosol is

stof. Kondensasie-aërosols ontstaan as gevolg van die ; '

kondensasie uit 'n dampfase. Die gevormde deeltjies

kan soliede deeltjies wees, en dan noem ons dié aërosol

rook, of vloeistofdeeltjies wat damp genoem word. In

die besondere geval wanneer die vloeistof water is,

noem ons die aërosol mis (Fuchs, 1964).

Karakterisering van 'n aërosol dek 'n baie breë

spektrum van eienskappe van die aërosol. Sulke eienskap-

pe sluit in radioaktiwiteit, deeltjiekonsentrasie, he-

terogeniteit van die deeltjies, fisiese eienskappe van



2.

•••I

die deeltjies soos die grootte van die deeltjies en

die grootte-verspreiding, aërcdinamiese gedrag, spe-

sifieke aktiwiteit, digtheidsverspreiding, elektros-

tatiese ladingverspreiding en chemiese eienskappe,

soos chemiese vorms, reaktiwiteit en oplosbaarheid.

Sommige van hierdie eienskappe word later volledig

omskryf.

Indien die deeltjies vloeistofdeeltjies is, kan

aanvaar word dat hulle sferies is en kan sekere eien-

skappe, soos vorm en digtheid van die deeltjies, rede-

lik maklik beskryf word. By sommige kondensasie-aërosols

van soliede deeltjies, naamlik in die gevalle waar die

deeltjies goedgevormde enkelkristalle is, bv. 'n natrium-

chloriedaërosol kan die vorm en digtheid van die deel-

tjies ewe goed beskryf*word.

Wanneer twee of meer vloeistofdruppels aanmekaar

heg, kan ons aanvaar dat die vorm en digtheid van die

resulterende deeltjies dieselfde is as dié van elk van

die oorspronklike deeltjies. Met vaste stowwe is dit

natuurlik glad nie die geval nie, en die digtheid van

die resulterende deeltjies is 'n funksie van sogenaamde

porieusheid.

Natuurlike aerosols wissel nie alleen van dag tot

dag nie, maar Graedel en Franey (1974) het ook aan-

getoon dat die spektrum van 'n natuurlike aerosol baie



3.

vinnig (binne sekondes) verander as gevolg van tyd-

afhanklike of posisieafhanklike verandering in die

relatiewe sterkte van die fisiese generasiemeganismes.

Die verskillende prosesse waarop aerosols kan ontstaan,

het ook tot gevo.lg dat die aerosol van plek tot plek

wissel. Die vernaamste prosesse sluit verwerings-,

verbrandings- en kondensasieprosesse in.

Deeltjiedeursnee van natuurlike aerosols wissel

tussen ongeveer 10 nm en groter as 10 ym. Deeltjies

groter as 10 ym sak vinnig uit en is nie van belang

in stabiele sisteme nie. Deeltjies groter as 20 ym

sak so vinnig uit dat dit slegs in buitengewone gevalle

soos sandstorms voorkom. Natuurlike aerosols sluit onder

andere die volgende in : virusse (3 nm tot 50 nm),

bakteriëe (0,3 ym tot 30 )jm) , tabakrook (10 nm tot

1 um), metallurgiese stowwe en dampe (1 nm tot 10 ym),

insekdoders (0,5 ym tot 10 ym) , seesoutkerne (0,03 ym

tot 0,5 ym), verbrandingskerne (0,01 ym tot 0,1 urn)

en koolstofswart (0,01 )-m tot 0,3 ym) (IAEA, 1970).

As gevolg van die hoë diffusiesnelheid van kleiner deel-

tjies agglomereer hulle vinnig of heg aan ander aërosol-

deeltjies, en die hoeveelheid kleiner deeltjies in ge-

isoleerde lug neem vinnig af. Dit is ook moontlik vir

'n sisteem om selfbehoudend met betrekking tot sy grootte-

spektrum te wees (Ruckenstein en Chi, 1975).

7.



1'2 Die rol van karakteristieke van aerosols

Deeltjiegroottes moet arbitrêr gedefinieer word.

Op elke gebied waar daar, met klein deeltjies gewerk

word, word die groottes van die deeltjies in terme van

die eienskappe van die deeltjies gedefinieer wat op

daardie gebied van toepassing of van belang is. 'n

Sisteem van deeltjies kan dus aanleiding gee tot verskil-

lende groottes wat bepaal en gekwoteer word. In 'n

studie van brandstowwe sal die volume en oppervlakte

van die deeltjies derhalwe grocthede wees wat besondere

aandag geniet, in lugbesoedelingstudies sal dit die or>-

tiese eienskappe soos ligabsorbsie en -verstrooiing en

die aërodinamiese eienskappe, asook oppervlakte en vo-

lume wees.

1.3 Bepaling van karakteristieke van aerosols

Beskrywing van die grootte van sferiese deeltjies

soos water- en oliedruppels is redelik eenvoudig en die

deursnee beskryf die deeltjie eenvoudig (byvoorbeeld

Milikan se eksperimente met oliedruppels). In die ge-

val van onreëlmatige deeltjies is selfs die begrip

"grootte van die deeltjie" nie so eenvoudig nie, aan-

gesien dit afhang van watter eienskap van die deeltjie

ter sprake is. Hatch en Chcate (1929) het in opvolging

van Perrot en Kinney (1923) en Green (1927) verskeie



geometriese gedefinieerde gemiddelde groottes voor-

gestel soos in paragraaf 2.1.1 uiteengesit. Hulle

gaan dan voort en bereken die verband tussen hierdie

groottes teoreties. Hatch (1933) gee 'n uitge-

breide uiteensetting van die verwantskappe tussen hier-

die groottes van 'n sisteem en die massamediaandeur-

snee en geometriese standaardafwyking van die sisteem

(kyk Tabel 1.1 en paragraaf 2.1.1 waar die simbole

wat in die tabel gebruik word, gegee word).

Een van die terreine waarop die lognormale ver-

deling lank en goed gevestig is, is kleindeeltjiesta-

tistieke (Aitchison en Brown, 1963).

Martin et al (1925-1926) en Green (1927) en

andere het aangetoon dat die krommes van kleindeeltjie-

statistieke die waarskynlikheidsverdeling volg. Die

krommes is egter gewoonlik asimetries of skeef, en dit

is duidelik dat die normale waarskynlikheidsvergelyking,

of "wet van kanse" nie van toepassing is nie. Onder-

soeke deur Drinker (1925) en Loveland en Trivelli het

aangetoon dat die asimetriese of skewe frekwensiekrom-

mes van nie-eenvormige deeltjieagtige materiale in die

algemeen na simmetriese krommes wat die gewone wet van

kanse of normale waarskynlikheidskromme volg, getrans-

formeer kan word deur die logaritmes van die groottes

te gebruik in plaas van die groottes self (Hatch en

Choate, 1929).

19.



Tabel 1.1 VERSKEIE GEMIDDELDE DEURSNEë (HATCH, 1933)

Gemiddelde deursnee definisie

Ekwivalente logaritraiese waarde in terme van
statistiese parameters van Verspreidingskromme

Volgens getal Volgens massa

C

Geometriese telgemiddelde deur-
snee

Rekenkundige gemiddelde deur-
snee

Gemiddelde spesifieke oppervlak-
tedeursnee

Gemiddelde oppervlaktedeursnee

Gemiddelde volumedeursnee

Oppervlakgemiddelde volumedeur-
snee

CMD

AD

ASSD

ASD

AVD

ASVD=:AVD"

ASD'

£n^log d.

10
d.

ïn.
i i

nnidi
v pi

In. d.

Sn.
i i

log CMD

in CMD

log CMD + 1.1513 log 0

dn CMD + 0,5 In2 a

log CMD - 1,1513 log2n
2

S. n CMD - 0,5 in a

log CMD + 2,3026 log a
2

Zn CMD + en a

log CMD + 3,4539 log ac

2
i>n CMD + 1,5 en o

log CMD + 5,7565 log o

CMD + 2,5

log MMD - 6,9078 log a

í.n MMD -

log MMD

Hn MMD

log MMD

{.n MMD

log MMD

í n f̂ -iD

- 5,7565 log* ac

- 2,5 ín' o„

- 8,0591 log ar

2 • -
- 3 , 5 Zn a„

- 4,6052 log

2 in 2

log MMD - 3,4539 log* a

2 '
in MMD - 1,5 ín a

2 '
log MMD - 1,1513 log 0Q

2 '
iln MMD - 0,5 In a



Hierdie voordeel van die lognormale verdeling

is reeds deur Hatch en Choate in 1929 ingesien en hul-

le het met behulp daarvan verwantskappe tussen die

verskillende groothede afgelei (sien paragraaf 2.1.1).

1.4 Rede vir karakterisering van uraanbrandaërosol

Uraan word as splytingsmateriaal gebruik in die

opwekking van kernenergie. Daar is heelwat voorbe-

•v!£J§ reidingswerk aan brandstofelemente verbonde. Uraan-

i~'$fe brande is moontlik orals waar uraanmetaal gegiet, han-

\'-!M teer of gemasjineer word.

- Sift
'*Ág Uraan en die uraanoksiede is chcmiestoksies

•'*$% sowel as radiotoksies. Dit het 'n nadelige chemiese

•':/:$$ uitwerking op die niere en is radiologies skadelik vir

T'-iï'V die longe en bene (Bennellick, 1966).

':sM Uraanmetaal kan spontaan ontbrand. Ontbranding

;§f geskied makliker hoe groter die spesifieke oppervlakte
-; ̂-.-:;V

]-f'}i. is, en poeiers van uraan kan selfs ontplof. By ver-

''.;'?§ branding van die metaal word 'n aerosol van uraanoksied

gevorm. Die dispersie van die aerosol en die opname

van die uraanoksied in die liggaam sal in 'n groot mate

•'̂ i, van die grootte van die aërosoldeeltjies en van die
;:'3;i aërodinamiese gedrag daarvan afhang.

• 1
.Hf, Die Taakgroep Oor Longdinamika van die Interna-

',1.. sionale Kommissie vir Radiologiese Beskerming (1966)

I

-1



•".«il'
i ••--•"?

het die gedrag van aerosols in die menslike long be-

studeer, en 'n model voorgestel waarvolgens die opname

van aërosoldeeltjies in die long volgens die aërodi-

namiese deursnee van die deeltjies bereken kan word.

Die model word in figuur 1.1 getoon. Die Internasio-

nale Kommissie vir Radiologies Beskerming (IKRB, 1959)

«3» het bepaal dat die maksimum toelaatbare luggedrae kon-

I'$)'j sentrasie uraan waaraan stralingswerkers 40 uur per

:',V'H' - 1 1 3

iW; week blootgestel kan word 7 x 10 uCi/cm in die
r.' '~~'<f'-~ — 11 3
ï,;tïj geval van onoplosbare uraan is, en 6 x 10 gCi/cm
ýV in die geval van oplosbare uraan. Indien die bloot-

'{ •/.'•',,'

;?jV stellings 168 uur per week duur, is die maksimum toe-

-J^i - 1 1

7.>s laatbare konsentrasie (mtk) onderskeidelik 3 x 10

.;';.' en 2 x 10 ijCi/cm . Die konsentrasie drumpelwaardes

:w volgens toksisiteit wat die American Conference of

-:f- Governmental Industrial Hygienists (1968) voorgeskrywe

•iir het, is 0,05 mg/m lug vir oplosbare uraan en 0,25 mg/m

v;!4; lug vir onoplosbare uraan. 'n Vergelyking met 'n paar

;i/v ander stowwe word in Tabel 1.2 gegee.

ít'í Bogenoemde mtk-waardes bied slegs riglyne, maar

Í?,'} die werklike opname sal met behulp van die IKRB-long-

•*:', model en volgens die eienskappe van die aerosol bepaal

l;1! moet word. Die massamediaan- aërodinamiese deursnee is
• " , ' - !

'•n die besondere eienskap wat nodig is om die IKRB-long-

'|| model te kan gebruik. Dit is dus wenslik om uraanbrande

vjj en die gevolglike aerosols eksperimenteel te ondersoek.

2 .



LONGNEERSLAGKROMMES

Figuur 1.1 : Die IKPB longmodel
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Tabel 1.2 DRUMPELWAARDES EN MAK5IMUMTOELAATBARE

KONSENTRASIES VAN VERSKEIE STOWWE IN LUG

Toksiese stowwe Drumpelwaarde (mg/m )

1

i

uraan (oplosbaar)

uraan (onoplosbaar)

berillium

kwik (organiese stowwe)

lood

arseen

DDT

sianied

0,05

0,25

0,002

0,01

0,2

0,5

1,0

5,0

Maksimum toelaatbare
konsentrasie 168 uur week

UCi/cm3)

uraan (oplosbaar) (U-nat)
i

uraan (onoplosbaar) (U-nat)

239T

90

131

60

137

Pu (oplosbaar)

Sr (oplosbaar)

I (oplosbaar)

Co (onoplosbaar)

Cs (onoplosbaar)

H (oplosbaar)

3 x 10

2 x 10

6 x 10

10

3 x 10

3 x 10

5 x 10

2 x 10

-11

-11

-13

-9

-9

-9

-6

Watson 1954; Donoghue, 1954) dat aërosoldeeltjies met
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f. 2. ALGEMENE KARAKTERISERING VAN AëROSOLS

.j 2.1 Groottes van aerosoldeeltjies

Deeltjiegroottes word gewoonlik in terme van die

een of ander deursnee, D , uitgedruk.

2.1.1 Geometries gemiddelde groottes

Vir die deeltjiegroottes wat in paragrawe 2.1.2

tot 2.1.5 bespreek word, word die volgende gemiddelde

deursneë gedefiniëer.

Deursnee van 'n deeltjie van gemiddelde volume

Dit is die deursnee van 'n deeltjie waarvan die

volume gelyk is aan die rekenkundige gemiddelde volume

van die universele versameling, dit wil sê

AVD =•

waar d. die gemiddelde deursnee van die n. deeltjies

is wat in interval i lê, en die sommasie oor al die

intervalle strek.

Timbrell (1954) het die gravitasie-uitsakspoed van
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Deursnee van 'n deeltjie met gemiddelde oppervlakte

is soortgelyk aan die gev.il van die gemiddelde volume

ASD =

Deursnee van 'n deeltjie met •jemiddelde spesifieke opper-

vlakte

Die spesifieke oppervlakte van die materiaal is die

oppervlakte per massa-eenheid

Deursnee van 'n deeltjie met gemiddelde deursnee is die

gemiddelde deursnee oor al die deursneë van die deeltjies

van die versameling

E n.-d.

AD =
Z n.
i x

^ Deursnee van 'n deeltjie met oppervlakte-gemiddelde volume

Dit is die deursnee van 'n deeltjie waarvan die volume

' gelyk is aan die gemiddelde volume gemeet per eenheid opper-

\ vlakte van die versameling van die deeltjies; oftewel die

X1 deursnee van 'n deeltjie wat dieselfde volume per oppervlakte-
i,

* eenheid as die sisteem in sy geheel het.
1

í Z n±.d.
3

b ASVD = =

f ni' di 2

26.

'n Opsomming van verskillende vormfaktore en díe



2.1.2 Geometries gedefinieerde groottes

Ekwivalente volumedeursnee D „ is die deursnee

van 'n sfeer met dieselfde volume as die deeltjie.

Ekwivalente oppervlaktedeursnee Dpr. is die deur-

snee van 'n sfeer met dieselfde oppervlakte as die deel-

tjie.

2.1.3 Geometries gemete groottes

In mikrografiese werk vind ons die volgende defi-

nisies van deursnee, na aanleiding van die eksperimentele

meetmetode.

Martin se deursnee D is die lengte van 'n koord í

wat die geprojekteerde oppervlakte van die deeltjie in j

twee gelyke oppervlaktes verdeel.

Ferret se deursnee D„ is die lengte van die pro-

jeksie van 'n deeltjie op 'n arbitrêre vaste verwysingslyn.

Geprojekteerde oppervlaktedeursnee D̂ . is die deur-

snee van 'n sirkel wat dieselfde oppervlakte as die sil-

houette van die deeltjie het. Die waarde van D_ word die

meeste gebruik.

2.1.4 Optiese deeltjiegroottes

In optiese deeltjietellers word die optiese deursnee

gemeet as die deursnee.

11.

Die manier waarop die volume gedefinieer word, is
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van 'n kalibrasiedeeltjie (gewoonlik 'n polistireen-

lateksfeertjie) met dieselfde ligweerkaatsings of -ver-

strooiingseienskappe (afhangende van die instrument wat

gebruik word) as die deeltjie.

2.1.5 Dinamiese groottes

Die aërodinamiese deursnee D„ van 'n deeltjie is
'A

die deursnee van 'n sfeertjie wat eenheidsdigtheid het, en

wat dieselfde terminale uitsakspoed as die deelt.jie het.

Die Stokes se deursnee D^ van 'n deeltjie is die

deursnee van 'n sfeertjie wat dieselfde digtheid en die-

selfde uitsakspoed as die deeltjie het.

2.2 Die normale en lognormale verdeling

2.2.1 Waarskynlikheidsrekene en die normale verdeling

Die normale waarskynlikheidsverdeling beskryf die

waarskynlikheid dp vir 'n veranderlike y om 'n waarde

tussen y en y + dy te hê, en die waarskynlikheid word ge-

gee deur

, 2

dp = . exp =-2 dy = p(y)dy (2.1)2 BI

p(y) is die waarskynlikheidsdigtheidsfunksie, dit is

die waarskynlikheid vir y om 'n waarde tussen y en y + 1

&'•'*':••

» * •' '"4



pe sluit in radioaktiwitei , ee 31 ,

terogeniteit van die deeltjies, fisiese eienskappe van

te he, of in 'n eenheidsinterval om y. Die keuse van

die normalisasiekonstante word duidelik as z = (y - B_) /

gestel, en met behulp van die standaardintegraal

+°° 2
ƒ exp (-2 ) dz = /7

is ƒ dp = 1 (2.2) .'; •

B 2 in vergelyking (2.1) is die gemiddeld van die nor- •;:

male verdeling en in die normale verdeling word dit voor- "'

taan \i genoem. p'*l

B, is die variansie van die normale verdeling en ons kies •};>'

die positiewe waarde van B, as die standaardafwyking a. "7.

Vergelyking (2.1) word dus

o

1

•/2ÏT
exp

(y - u)
2

2a
2

dy = p(y)dy (2.3)

Vir die normale waarskynlikheidsverdeling is

die

die

die

die

gemiddeld =

variansie =

mediaan =

modus =

V

a2

IJ

Ryk bylae 1 vir definisies en afleidings van boge-

noemde.



Dit is soms nodig om 'n normale verdeling te gee wat

dieselfde oppervlakte as 'n histogram het, (kyk bylae

2 vir 'n afleiding van (2.4)), in so 'n geval is

y =
a/2/n

exp
(x - y)

2«a'
dy = p(y)dy (2.4)

Waar N die getal waarnemings is en f die lengte van

'n klasinterval. N kan natuurlik ook gelyk aan een ge-

maak word deur dië gedeelte van die totale getal waar-

nemings wat in 'n interval voorkóm as dit: hoogte van die

interval te gebruik. Netso kan f qenormaliseer word

deur die frekwensie in elke interval met die interval-

lengte t^ deel.

2.2.S Waarskynlikheidsrekene en die lognormale verdeling

Die normale verdeling ontstaan uit 'n teorie van

enkelvoudige foute, in verbinding met 'n optelproses, waar-

in daar aanvaar word dat die positiewe en negatiewe foute

van dieselfde grootte 'n ewekansige voorkoms het. Daar

is bewys dat dië wet, wat die eerste keer deur Laplace

afgelei is, 'n wye toepassingsgebied het. 'n Teorie van

eenvoudige foute in verbinding met 'n vermenigvuldigings-

proses, lei egter na 'n lognormale verdeling, en Aitchison

en Brown meen dat hierdie verdeling net so fundamenteel as

die normale verdeling is (Gale, 1965). Hulle onderskryf

Kapteyn se woo. '.e in verband met die lognormale verdeling as:
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"een van die belangrikste tipes wat in die natuur voorkom" V

(Aitchison en Brown, 1963). \%;.'~

Die algemene geval, soos deur Kapteyn geformuleer, Ir..,

is die volgende (Aitchison en Brown, 1963). Í;"

By die j-de trap is die verandering in die verander- 7.

like 'n ewekansige deel van 'n funksie *(X. ,) van die

waarde X._1 wat reeds bereik 4 s' 'r. '

d.w.s. X. - X. 1 = e. . * (X.^) :ýr:

waar die versameling {e.} onafhanklik van die versameling ffj^.

{X} is. 'í|||

Indien $(X) = X, is, -ï":

xj xj-i ej xj-i .:•••

dus is Xj " Xj-1 = e. (2.5) |

Indien die effek van elke trap klein is, en indien

van j = 1 tot j = n gesommeer word, dan word die linker

kant

Xn
ƒ Ú* = log X - log X - "X X ye n ê o
n



Word dit in vergelyking (2.5) gestel, volg dat

log = loge

Indien die intervalle ewekansig is, sal die E e.
j 3

normaal versprei wees, en sal log X ook normaal versprei

wees en X dus lognormaal.

Die waarskynlikheid vir y om 'n waarde tussen y

en y + dy te hê, is (indien y normaal verdeel is) deur

vergelyking (2.3) gegee, y kan enige waarde tussen

-oo en +00 hê. As gestel word dat

ï-n x (2.6)

soos uit voorgenoemde te kenne gegee word, dan is

dy i.dx , (2.7)

y -i- -oo = > X -*• 0

y -* +oo = > X ->• +°°

en

P(x)dx i. exp
X [•

(£nx - y)

2 a2
dx (2.8)
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is die waarskynlikheid dat x 'n waarde tussen x en

x + dx sal hê. x kan tufisen O en °° lê. P(x) is

dus die waarskynlikheidsdigtheidsfunksie.

Die gemiddeld a = exp (\i + a2/2)

Die modus xm = exp (y- a2)

2 ? 7
Die variansie 8 = a •(exp a -1)

Die mediaan m = exp u

'n Nader beskouing van die gemiddeld, variansie,

modus, mediaan en geometriese standaardafwyking van 'n

lognormale verdeling word in bylae 3 gegee.

2.2.3 Die lognormale verdeling en klein deeltjies

Die lognormale verspreidingsfunksie van deeltjie-

groottes (frekwensiekromme) is

1 T U n D - £n - *2

n(D) = exp I
D/2? in a L 2 (an '

(2.9)

waar D die deursnee van die deeltjie, y die telmediaan-

deursnee en a die geometriese standaardafwyking is. n

is die deel van die universum per eenheid deursnee (bv.

deel per yin, en die dimensie is dus (lengte) ) .

Indien 'n deeltjiegrootteverspreiding EOOS (2.9) met

'n histogram vergelyk word of daarby aangepas moet word,

moet die deel van die universum (of monster) per eenheids-

u ) 2 "j
^2—
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\i
interval in die histogram gegee word. In die algemeen

sal dit beteken dat die frekwensie wat in 'n blok val,

deur die totale frekwensie of aantal waarnemings en deur

die breedte van die blok gedeel moet word om sodoende die

korrekte hoogte van die blok te gee.

Die telmediaandeursnee is daardie deursnee (D waarde)

waar 50 % van die totale aantal deeltjies kleiner as dié

deursnee en 50 % groter is.

Hatch en Choate (1929) en Hatch (1933) het bewys

dat enige eienskap van die deeltjies in 'n universum wat

deur 'n lognormale verdeling beskryf kan word, wat eweredig

is aan die q-de mag van die deursnee, ook deur 'n log-

normale verdeling beskryf kan word, met dieselfde geometriese

standaardafwyking a , en met 'n nuwe mediaandeursnee D ,

wat gegee word deur (kyk tabel 1.1)

£n D = ín \i + q Jln o (2.10)

So byvoorbeeld kan 'n massaverdeling verkry word

(deel van massa per eenheiddeeltjiegrootte, bv. deel van

massa per mikrometer). In die massaverdeling is q = 3

want

Massa cu •p«D"

en die massamediaandeursnee (MMD = D3) is daardie deur-

snee waar 50 % van die totale massa van die universum in

deeltjies met 'n kleiner deursnee het as D3 lê en 50 %

Í



in deeltjies met 'n groter deursnee.

Vergelyking (2.10) word dus (met v = CMD) :

In MMD = in CMD + 3 In2 a

g

wat in Tabel 1.1 die twer.de vergelyking in die laaste

kolom gee. As die vergelyking na l°910 omgesit word is

dit :

log10 MMD = log1Q CMD + 6,9078

Soortgelyk hieraan kan 'n oppervlakteverdeling -SI/.!

(q = 2), volumeverdeling (q = 3) en 'n aktiwiteitsver- &f>:

deling (q = 3) gedefinieer word met die ooreenstemmende VS;-}

mediane (oppervlaktemediaandeursnee, volumemediaandeursnee, Hn

aktiwiteitsmediaandeursnee) en gemiddelde deursnee (massa- :?/;;,

gemiddelde deursnee, oppervlakgemiddelde, volumegemiddelde

en aktiwiteitsgemiddelde deursnee) . '•••;.

Verskillende definisies van deursneë, soos geprojek- {'

teerde oppervlakte deur'^se en aërodinamiese deursnee, lei ••_'..'_.

weer tot uitbreidings van bogenoemde definisies, byvoorbeeld ~;

telmediaan- geprojekteerde oppervlaktedeursnee (CMD ), ak- i.

tiwiteitsmediaan- aërodinamiese deursnee (AMDft) , enso- .;

voorts. ?•>.

2.3 Vormfaktore

Daar bestaan verskillende geometriese, dinamiese of

ander fisiese eienskappe wat vir enige besondere aerosol be-
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paal kan word. Omsetting var enige so 'n eienskap na 'n

ander kan met behulp ban sogenaamde vormfaktore gedoen word.

Indien al die vormfaktore van 'n aerosol bekend is,

kan die aerosol met behulp van slegs een meetmetode {by-

voorbeeld mikroskopiese ontleding) volledig ontleed word.

Daar moet egter onthou word dat elke vormfaktor nie al-

leen op die grootheid betrekking het waarmee dit verband

hou nie, maar ook op 'n bepaalde meettegniek. Daar sal

dus meer vormfaktore vir elke aerosol wees as meettegnieke.

Dit is dus teoreties moontlik om 'n hele stelsel

van vormfaktore vir klein deeltjies op te bou. 'n Gebied

waar vormfaktore van stelsels klein deeltjies van groot

waarde kan wees, is aërosolstudies, en in die besonder in

die gesondheidsfisika waar inasembare en toksiese of ra-

diotoksiese deeltjies gekarakteriseer moet word.

In paragraaf 2.1 is 'n aantal definisies van groot-

hede van deeltjies gegee. Verskillende pogings is al aan-

gewend om nie alleen hierdie groothede met eksperimentele

resultate te vergelyk nie, maar veral om sinvolle verwant-

skappe tussen hierdie groothede te probeer bepaal (Hawksley,

1951; Beirne en Mutcheon, 1954; Stein, Quinlan en Corn,

1966; Kotrappa, 1972? Tomb en Corn, 1973; Moss, 1971;

Kotrappa, 1971; Cartwright, 1962; Hatch en Choate, 1929;

Robins, 1954; Timbrell, 1954; Hamilton, 1954; Van Buijten

36.



en Oeseburg, 1974; Watson, 1953).

In opvolging van Green (1927) omskryf Hatch en

Choate (1929) 'n oppervlaktevormfaktor a = S/(ASD)2,

waar S die gemiddelde oppervlakte van 'n deeltjie van

die sisteem is en 'n volumevorfaktor a. = V/AVD3, waar

V die gemiddelde volume van 'n deeltjie van die sisteem

is (ASD en AVD is in paragraaf 2.1.1 gedefiniëer).

Hulle vind die volumevormfaktor van silika as 0,140, van

kalsiet as 0,135 en van graniet as 0,140. Uit hulle

eksperimente lei hulle ook af dat die oppervlaktevorm-

faktor van die drie materiale dieselfde is. Let egter

daarop dat hulle Ferret se deursnee as maatstaf gebruik

het om AVD te bepaal. Mercer (197 3a) gee D /D = 1,2

en bereken uit hulle gegewens 'n a , wat verwys na Dp, as

f a 3 p = 0,27.

Verskillende metodes is aangewend om a te meet deur

verskillende deursneë D in plaas van AVD te meet en te ge-

bruik, a, moet dus verder omskrywe word; naamlik op

watter deursnee het dit betrekking en hoe word die volume

omskryf.

Robins (1954) het a vir Dp bepaal en gevind dat

dit vir verskillende groottes van steenkooldeeltjies konstant

is.

Heywood het ct3p vir klippe probeer bepaal. Hy moes

dit dan noodwendig in terme van die deeltjie se "mees sta-

biele posisie" bepaal het (Hawksley, 1951). Dit is egter

duidelik uit waarnemings (Cartwright, 1962; Timbrell, 1954;

£ V j

37.



I
I Watson 1954; Donoghue, 1954) dat aërosoldeeltjies met

j 'n onreëlmatige vorm nie in 'n mees stabiele posisie ge-

';l oriënteer word wanneer hulle neerslaan nie; in elk ge-

j val nie in die gewone meganiese sin nie.

Í

4 Wadell (1934) gee 'n stelselmatige ontleding van

4 sogenaamde sferiesheid en sirkelheid. Die sferiesheid

| word gedefinieer deur die verhouding van die oppervlakte

1
J van 'n sfeer wat dieselfde volume as die deeltjie het, tot

'I

I die werklike oppervlakte van die deeltjie (dit is dus

kleiner as een vir nie-sferiese deeltjies, en een vir sfe-

riese deeltjies). Die sirkelheid is die verhouding van

die omtrek van 'n sirkel wat dieselfde oppervlakte het as

die deeltjie tot die deeltjie se werklike omtrek. Die

resiprook van die sferiesheid is die koëffisiënt van rof-

heid ("rugosity") of hoekigheid genoem (Hawksley, 1951).

Hawksley (1951) gee 'n uiteensettmg van verskillende

waardes wat vir die sferiesheid en sirkelheid gevind is.

Heywood (1947) stel ook nog ander faktore soos vlok-

agtigheid en verlenging voor.

Vormfaktore wat verwantskappe tussen geometriese

eienskappe en aërodinamiese eienskappe beskryf, het na die

geometriese voi.mfaktore ontstaan.

Watson (1953) het die aërodinamiese deursnee van

stofdeeltjies met behulp van 'n konifuge bepaal. Hy het

D s bereken deur glassfeertjies as kalibrasiedeeltjies te

gebruik en vir die verskil in digtheid die toepaslike be-

rekening te gebruik. Dp is gemeet en die verhouding

D-./D-, was onafhanklik van die groottes van die deeltjies.
P 5
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Timbrell (1954) het. die gravitasie-uitsakspoed van

onreëlmatige glasdeeltjies en koolstofdeeltjies met behulp

van 'n konifugetipe gravitasie-uitsakspoedsorteerder be-

paal. Dit is tot die Stokes-deursnee Dc herlei deur
s

glassfeertjies (wat dieselTde digtheid as die onreëlmatige

glasdeeltjies het) te gebruik om die instrument te kali-

breer. Dp van die onreëlmatige glasdeeltjies is gemeet.

Die verhouding D
p /

D
s
 w as ook onafhanklik van die grootte

van die deeltjies.

Op die konferensie van die Londense Instituut van

Fisika oor die fisikc? van deeltjiegrootteanalise wat in

April 1954 gehou is, het Walton (1954) die probleem ge-

opper dat die Stokesdeursnee slegs op sfeertjies met die-

selfde digtheid as die betrokke materiaal betrekking het,

terwyl sfeertjies van eenheidsdigtheid meer beskrywend is.

Watson (1953) was skynbaar die eerste om die term aëro-

dinamiese deursnee in 'n verband te gebruik soos dit in pa-

ragraaf 2.1.5 gedefiniëer is. Hy het ook die waarde van so

'n definisie aangetoon. Verskillende ander verslae is

daarna oor die verhouding tussen aërodinamiese deursnee

of Stokes deursnee en 'n geometriese deursnee (Dp in die

meeste gevalle) gepubliseer.

Davies (1964) het 'n geometriese deeltjiemodel voor-

gestel waarmee verskillende eienskappe van 'n deeltjie ma-

tematies weergegee kan word. Hy het naamlik 'n afgeplatte

of verlengde sfeer as model gekies om die aërodinamiese

sowel as geometriese eienskappe van die deeltjie te beskryf.

39. •»»>,-'
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'n Opsomming van verskillende vormfaktore en die

verband tussen hulle is in 1962 deur Cartwright gegee.

Een van die volledigste bepalings van die vormfaktore van

'n aerosol is in 1972 deur Kotrappa vir steenkool-, U0--,

en Th02~aerosolf gegee (Kotrappa, 1972). Hy het ook die

eerste keer vormfaktore van deeltjies so klein as 0,3 jjm

bepaal.

2.3.1 Geometriese Vormfaktore

Vormfaktore word gewoonlik in terme van een deeltjie

gedefinieer, maar dit het weinig betekenis indien dit nie

as 'n statistiese grootheid vir 'n versameling deeltjies

gebruik word nie.

2.3.1.1 Volumevormfaktor

Die volumevormfaktor a, word gedefinieer deur

a, = -ï- (2.11)

waar V die volume en D die deursnee van die deeltjie is.

Uit wat reeds in verband met die deursnee genoem

is, is dit duidelik dat die deursnee slegs in die geval van

'n sfeer enkelvoudig gedefinieer is, en dan is ot, = —g—.

Vir onreëlmatige deeltjies sal a, dus van die manier afhang

waarop die deursnee gedefinieer is. Indien die gemete deur-

snee Dp is, sal daar van a 3 p gepraat word (die gepro-

jekteerde oppervlaktedeursnee-volumevormfaktor).

40.



Die manier waarop die volume gedefinieer word, is

hier ter sprake. Volume kan byvoorbeeld deur die sogenaamde

omhullende volume (envelope volume) of die materiaal-

volume gedefinieer word ( = M/p M A T , waar M die massa

van die deelt jie is, en o.,,m ,. •,. ,

•^ HMAT die digthexd van die mate-

riaal waaruit die deeltjie bestaan). Die omhullende vo-

lume kan met behulp van 'n instrument soos die Coulter-

teller (Allen, 1975) bepaal word en die materiaalvolume

met behulp van die spesifieke aktiwiteit van die materiaal, . '

indien dit radioaktief is, of met behulp van aktiverings-

metodes, of, indien genoeg materiaal versamel kan word, • .'
£'••

met behulp van massabepalings. ;-'-.

Daar is gevind dat die volumevormfaktor vir sommige ~':~i

-f--A
aerosols oor 'n wye reeks deeltjiegroottes konstant is '}-'.•'

(Hatch en Choate, 1929; Robins, 1954; Kotrappa, 197 2; ;;'

en andere).

Vir 'n versameling deeltjies word et-, bereken uit

(IAEA paneel, 1974a) ,..

= (2.12)——n

(AVD)

waar V die gemiddelde deeltjievolume is en gelyk aan

1/pN is. N is die aantal deeltjies per eenheidmassa van

die monster, en p die deeltjiedigtheid. (AVD) is die

gemiddelde derdemag van die deursnee van die deeltjies

van die versameling. Indien die deursneë 'n lognormale

41.



28.

verspreiding het, die mediaandeursnee (geometriese ge-

middelde deursnee) D is, en die geometriese standaard-

afwyking a g is, dan is (Hatch en Choate, 1929) :

(AVD) 3 2
u exp (4,5 In o )
y y

(2.13)

Voorbeelde van a, word in tabel 2.1 gegee (Mercer, 1973a)

a 3 p is die volumevormfaktor wat die meeste gebruik word.

2.3.1.2 Oppervlaktevormfaktor

Die oppervlaktevormfaktor a_ word gedefinieer deur

12.14)

waar S die oppervlakte van die deeltjie is,

Vir 'n sisteem van deeltjies is dit

(ASD)

Die oppervlaktevormfaktor sal ook afhang van die

gebruikte deursnee. Vir 'n sfeer is a» = v. Indien die

deursnee Dp is, en die deeltjie konveks is, dan is vol-

gens Cauchy a2 = IT. Cauchy se verslag (1841) is nie

algemeen bekombaar nie, maar Vouk (1948) het die bewys

herhaal.
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Tabel 2.1 VOLUMEVORMFAKTOR VIR VERSKEIE STOWWE EN

VORMS (MERCER, 1973, p 77, 78)

Stof l3P Navorser

Portland-sement

Glas

Kwarts

Silika

Kalsiet

Graniet

Kwarts

Steenkool

Steenkool

Kwarts

Kwarts

Kwarts

Steenkool

Silika

Mika

As

Sfeer

Kubus

Tetrahedron

i:

0,48

0,31"*

0,21*
i

0,27
í

0,27
•}

0,31

0,21

0,25

0,21

0,29

0,34_

0,29'

0,26

0,10

0,61

0,52

0,38

0,29

+ stel D M - Dp

* stel DF/Dp = 1,2

Steinhertz

Steinhertz

Steinhertz

Hatch en Choate

Hatch en Choate

Hatch en Choate

Dalla Valle en Goldman

Robins

Cartwright

Cartwright

Hodkinson

Kotrappa

Schrag en Corn

Schrag en Corn

Schrag en Corn

Schrag en Corn

Schrag en Corn

Schrag en Corn

Schrag en Corn

** met behulp van Coulter-teller.
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Die oppervlakte van deeltjies kan op verskillende

maniere gemeet word. Hierdie metings gee dikwels verskil-

lende resultate (IAEA-paneel 1974b). Van die belangrikste

metodes om die oppervlaktes te bepaal, is ligverstrooiing

(Hatch en Choate, 1929), gasadsorbsie- en permeabiliteits-

bepalings (IAEA-paneel, 1974b).

Voorbeelde van a word in Tabel 2.2 gegee (Mercer,

1973b).

2.3.1.3 Sferiesheid en Sirkelheid

Sferiesheid $ word gedefiniëer deur (Wadell, 1934):

$ =

oppervlakte van <*"" er met dieselfde volume
as die deei^jie

oppervlakte van die deeltjie
(2.15)

Sirkelheid 6 word gedefiniëer deur (Wadell, 1934):

9 =

omtrek van 'n sirkel met dieselfde oppervlak-
te as die deeltjie se geprojekteerde oppervlakte .„ ,_.

omtrek van die deeltjie

Hierdie faktore kan as volg in terme van voorgaande vormfak-

tore geskryf word :

Die volume van die deeltjie is

V 7
o

D„„ is die deursnee van 'n sfeer met dieselfde
EV

volume as die deeltjie.
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Tabel 2.2 OPPERVLAKTEVORMFAKTOR VIR VERSKEIE STOWWE

(MERCER, 1973, p 80)

Stof l2P meting van
oppervlakte Navorser

Kwarts

Kwarts

Kwarts

Kwarts

Silika

Diamant

2,2

2,9-3,8

5,2

5,2

4,7

1,8

ligadsorbsie

N_-adsorbsie

N„-adsorbsie

N--adsorbsie

N-j-adsorbsie

ligadsorbsie

Corn

Cartwright

Borqman en Cartwright

Kotrappa

Bergman en Cartwright

Corn
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Die oppervlakte van 'n sfeer met dieselfde volume

as die deeltjie is dus s

.Dp

Die oppervlakte van die deeltjie is volgens Cauchy

(Cauchy, 1841; Vouk, 1948).

6«a.
(|) — F *

TT

Die omtrek van 'n sirkel met dieselfde oppervlakte

as die deeltjies se geprojekteerde oppervlakte =ÏÏ«D .

Volgens Walton is die gemiddelde omtrek vin 'n deeltjto

TT«DF (Walton, 1948) , sodat

— (2.18)
DF

2.3.2 Dinamiese Vormfaktore

2.3.2.1 Aërodinamiese gedrag

Wanneer 'n partikel in lug verkeer, werk ver-

skillende kragte op die deeltjie in, naamlik :
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die drie gebiede :

1 .

2 .

3 .

D <<

D

D

D

SL

<<

>>

=

SL

l

l

1.

In die geval waar D << l het die beweging van die

deeltjies hoofsaaklik 'n molekulêrt; karakter; dit versteur

nie die Maxwellverdeiing van die snelhede van die gasmole-

kule nie en veroorsaak ook geen stroming in die gas nie.

Die weerstand wat die gas aan die beweging van die deeltjie

bied, is as gevolg van 'n groter aantal botsings met molekule

van voor as van agter. Die weerstand is eweredig aan die

1. swaartekrag ; [ýi'Ji

2 . botsings as gevolg van Brown se beweging van 'if

die lugmolekule met die deeltjie ; H; •

3. indien die deeltjie met betrekking tot die lug V ƒ

beweeg, dan bots dit met die lugmolekule as ge-

volg van sy eie beweging, met ander woorde die

lugmolekule bied 'n "weerstandskrag" teen die %

deeltjie se beweging. fv ,

By die ondersoek van die kragte wat op 'n aerosol- :;;.,(

deeltjie inwerk, word dit volgens deeltjiegrootte in drie '-4;/,

gebiede verdeel. Indien die deeltjiedeursnee D is en die v'í/í

ísV V'jgemiddelde vrye weglengte van die gasmolekule f is, dan is ~:i
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oppervlakte van die deeltjie (of die kwadraat van die

deursnee). Indien die massa m van die deeltjie baie

groter as die massa m van die gasmolekule is (dit is

vir deursneë groter as 0,5 nm) word die weerstands-

krag F m vir deeltjieagtige beweging gegee deur

m

m

G
g g

•D2-V (2.19)

is die aantal gasmolekule per cm ,

is die massa van die gasmolekule.

G is die gemiddelde snelheid van die gasmolekule,

D

V

6

is die deursnee van die deeltjie,

is die snelheid van die deeltjie,

is 'n faktor waarvan die grootte van die manier

afhanklik is waarop die gasmolekule van die

oppervlakte van die deeltjie af weerkaats (Fuchs,

1964a).

Die viskositeit van die gas kan geskrywe word as

n = 0 • n g • mg • Gg • I (2.20)

waar y 'n numeriese koëffisiënt is. Vergelyking (2.19)

kan met behulp van (2.20) omskryf word tot

m

-TT*<S»ri V (2.21)

2
3'7T«n* D 'V

2 • (A + Q)« Ü

(2.22)
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waar A + Q van die manier afhang waarop die lugmolekule

van die deeltjie se oppervlakte af weerkaats. Milikan

het oliedruppels noukeurig bestudeer en het 'n waarde van

1,154 gevind (Milikan, 1923a? Fuchs, 1964a).

2. D » S.

In hierdie gebied kry ons 'n reeks dinamiese eien-

skappe namate die Knudsen-getal — groter word.
21

Vir klein Knudsen-waardes (binne die gebied D >> f.)

is die weerstandskrag wat 'n sfeer ondervind aan die vis-

kositeit van die gas te wyte. Die weerstandskrag op 'n

deeltjie is dan (Mercer, 1973c) :

F eweredig aan n«V'D (2.23)
m

Stokes het gevind dat die eweredigheidskonstante vir

sfeertjies 3TT is, sodat

F = 3'ïï-n-V-D (2.24)

wat die Stokes formule genoem word.

Vir groter Knudsen-waardes is die weerstand wat die

deeltjie ondervind te wyte aan die traagheid van die gas-

molekule om voor die deeltjie pad te yee. Newton se wet
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is op die deeltjie van toepassing en die benodigde krag

om die gasmolekule te versnel, is eweredig aan p 'V2-D2,

waar Pg die digtheid van die gas is. Aangesien die weer-

standskrag gelyk aan laasgenoemde krag is, is

F = konstant p • V2*D2

m g (2.25)

Indien daar laminêre vloei van die gas om die deel-

tjie bestaan, is daar dus twee uiterstes van weerstand

op die deeltjie {mits D > > ? . ) , naamlik viskositeits-

weerstand (vergelyking 2.24) en traagheidsweerstand

(2.25).

Die verhouding van hierdie twee kragte gee 'n maat-

staf van die gebied waarin daar gewerk word. Hierdie ver-

houding word Reynold se getal genoem :

Re =
p 'V2«D2

n'V'D

p 'VD_2 V D
(2.26)

waar v =

gas is.

n

P.

die kinematiese viskositeit van die

3. D - I

Indien die deeltjie se deursnee van dieselfde orde

(of effens kleiner) as die gemiddelde vrye weglengte van

die gasmolekule is, beteken dit dat die deeltjie tussen

die gasmolekule kan deurbeweeg en dan moet daar 'n korrek-

siefaktor aan die Stokes-formule aangebring word. Cunningham

50.
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het voorgestel dat die weerstandskrag in die volgende

vorm geskryf word (Fuchs, 1964b).

F
m 3ïï«n'D-V/(l + A — ) (2.27)

Millikan (1923a) het 'n waarde vir A vir olie-

druppels eksperimenteel bepaal.

2 o
Die faktor (1 + A — ) word die Cunningham se glip-

korreksiefaktor Ks genoem. Sedert Knudsen (1911) en

Weber se weergawe, word dit gewoonlik gegee in die vorm

(Mercer, 1973d)

K = 1 + - | A + B exp ( - ?^) 1 (2.28)

waar a die deeltjie se straal is. Davies (1945) beveel

die waardes 1,257; 0,400 en 1,10 vir A, B en C aan.

Terwyl Fuchs (1954c) uit Millika- se data (Millikan, 1923b)

waardes van 1,246; 0,42 en 0,87 onderskeidelik vind.

Davies (1945) het sy resultate met behulp van die om-

gekeerde eweredigheid tussen gemiddelde vrye weglengte en

druk in 'n meer bruikbare vorm omskryf.

Ks = -1 + I D f" 6'32 + 2'01 exp (~0'1095 PD)

waar P die lugdruk in cm kwik is en D die deursne<= in

um (Mercer, 1973e).
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Aangesien Kg 'n funksie van die deursnee is,

sal K (D) voortaan gebruik word om aan te toon dat K
=• s

na *n besondere deursnee verwys.

2.3.2.2 Vertragingskoëffisiënt

Die algemene verband vir die vertragingskrag

in die gebied D > > ?. kan as volg empiries gelei word.

Dit volg uit vergelykings (2.24) en (2.25)

dat die weerstandskrag as volg geskryf kan word :

F = konstanf na. P b. Vc. Dd

m g
(2.30)

Indien die dimensies vergelyk word (massa, M;

lengte, L; tyd, T ) , is

"2
MLT

a, b, c en d kan hieruit gevind word deur eksponente van

die dimensies te vergelyk. Dan word vergelyking (2.30)

F = konstant • R ~a>P 'V 'D
m e y

CR. f Pg. V
2. D2

= Cr (2.31)

52.
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C R is die vertragingskoëffisiënt (Mercer, 1973f).

Dit word soms ook gedefiniëer as die verhouding van die

weerstand tot die produk van die dwarsdeursnee-oppervlak

met die dinamiese druk (Green en Lane, 1964b) ; (Fuchs,

1964d) :

A = F

In die gebied waar Stokes se formule (vergelyking

2.24) van toepassing is, is :

J = 24

]
I = 14 (2.33)

J e

Die terminale valspoed V T van 'n deeltjie in die

Stokes-gebied is sodanig dat die gewig van die deeltjie ge-

lyk is aan die weerstandskrag :

-.D3. p.g = 3Tr.n.v_.D
6 *

2
O.CT.D / o o A y

V = £—2 (l.oli
T 18n

Hl3' 7T • n • v • D

— — 'ii

53.
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In die gebied waar die traagheid van die gas-

molekule die belangrikste rol speel (vergelyking 2.25)

is (Mercer, 1973f)

I konstant • pV2D2

í (£üZ,
Í . . 2

Í = konstant
'I
'I
í = 0,4 (2.35)

í

| 2.3.2.3 Aërodinamiese weerstandsvormfaktor
• • l

4
•| In voorgaande paragrawe is na sferiese deeltjies

verwys.

1 Fuchs (1964e), definieer die dinamiese vorm-
i
I faktor (K) van 'n (nie-sferiese) deeltjie as die ver-

•'j
;l houding van die weerstand wat die deeltjie ondervind tot
'4
j die weerstand wat 'n sferiese deeltjie met dieselfde volume
h
1 ondervind. Hierdie definisie is egter tot. 'n ekwivalente
'i
i

"' volumedeeltjie beperk.

1
J Na aanleiding van vergelyking (2.24), en as ge-

i volg van die feit dat die weerstand wat nie-sferiese deel-

: tjies in die Stokes-gebied ondervind in die vorm
• F = 3tr.n.D.V.KR (2.36)

54.
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geskryf kan word ( waar D enige karakteriserende

deursnee is) definieer Mrjrcer (1973g) Ko as die weer-

standsvormfaktor. Indien die deursnee D die ekwivalente

volumedeursnee D
EV is, is die twee definisies dieselfde

en KR word K R E V

Die definisie van die weerstandsvormfaktor soos

deur Mercer gegee, sal hier gebruik word. Indien die

deursnee wat in vergelyking (2.36) gebruik is, die ge-

projekteerde oppervlaktedeursnee Dp is, sal dit die

geprojekteerde oppervlaktedeursnee-weerstandsvormfaktor

wees, aangedui met K-,̂ .
Kir

Die terminale valspoed van 'n nie-sferiese deeltjie

word dus uit vergelykings (2.11) en (2.36) bereken.

C t , D p g = 3 7 i n D V K

V„
a3 p.g.D

3 71 n K t

(2.37)

Hierdie vergelykings kan egter ook met behulp van

Cunningham se glipkorreksiefaktor KjD) (Moss, 1971)

tot die gebied D = l uitgebrei word.

55.
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2.27) t

42.

ra

- 3TT n D V

KS(D)
(2.38)

Die terminale valspoed V van 'n sfeer is
J. S

(vergelyk met vergelyking (2.34))

V,
Ts

Ks(D) p g D'

18 n

(2.39)
-.•?•'•--

Die terminale valspoed VT van 'n nie-sferiese

deeltjie is (vergelyk met vergelyking (2.37))

v„
K=(D) a, p g D'

(2.40)

3TT n K
R

waar D weer eens enige karakteriserende deursnee van die

deeltjie kan wees.

Die aerodinamiese deursnee Dft van 'n deeltjie is

daardie deursnee van 'n sferiese deeltjie met eenheidsdigt-

heid wat dieselfde terminale valspoed as die deeltjie het.

Dit wil sê uit vergelykings (2.39) en (2.40).
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18 n

(D) « p g D'
-5

3 v

- "íK (D)s

TT/6
(2.41)

is eenheidsdigtheid.

2.3.3 Optiese vormfaktore

Optiese deeltjiegrootte-analiseerders maak van die

verstrooiingseienskappe van aërosoldeeltjies gebruik. Die

teorie van verstrooiing van lig is deur Rayleigh en Mie

in 1871 en in 1908 uiteengeéit. (Green en Lane, 1964c).

Optiese tellers word met behulp van monodisperse

aerosols van sferiese deeltjies met 'n bekende refraksie-

indeks gekalibreer (Liu, Berglund en Agarwal, 1974). Die

verstrooiing van lig vanaf 'n onbekende aërosoldeeltjie

word dus met die verstrooiing van die kalibrasiedeeltjies

vergelyk, en 'n deursnee word aan die onbekende deeltjie

toegeskryf. Hierdie deursnee kan die "optiese ekwivalente

deursnee" van die deeltjie genoem word (Preinning, 1974)

of die "ligverstrooiingsdeursnee" (Van Buijten en Oeseburg,

1974). Hierdie deursnee wat met optiese metodes bepaal

is, behoort met enige ander deursnee vergelykbaar te wees.

s
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Van Buijten en Oeseburg he'; die ligverstrooiingsdeursneë

van verskillende aerosols met hulle aërodinamiese deur-

sneë vergelyk. Hulle het ook hulle resultate rekenkundig

uitgebrei om die ligverstrooiingsdeursnee met die ekwivalente

volumedeursnee te vergelyk.

Daar bestaan 'n verskeidenheid optiese tellers. Som-

mige optiese tellers meet die ligverstrooiing in 'n voor-

waartse rigting, terwyl ander die verstrooiing deur 'n hoek

van 90 meet. Die deursnee wat so gemeet word, kan ook

vir deurskynende en nie-deurskynende deeltjias verskil.

'n Reeks vormfaktore is dus vir elkeen van hierdie

deursneë nodig om dit tot ander deursneë te kan omskakel.

2.3.4 Die waarde van vormfaktore

Die waarde van vormfaktore is deur Kotrappa bewys

(1971) toe hy die ongerymdhede in die kalibrering van twee-

stadiummonsternemers met behulp van vormfaktore verklaar

het. Lippman en Harris (1962) het naamlik die tweesta-

diummonsternemer met behulp van laboratoriumbereide uraan-

oksied aerosols gekalibreer. Hulle het aanvaar dat die

deeltjie sferies is, en 'n digtheid het wat gelyk aan dié

van uraanoksied is. Herkalibrering deur Knuth (1969) en

deur Ettinger en Royer (1969) met sferiese aerosols het

egter nie met dié van Lippman en Harris geklop nie. Deur

die regte vormfaktore vir die uraanoksiedaërosol van Lippman

en Harris te bepaal, en die vormfaktor vir sferiese aerosols

te gebruik, het Kotrappa bewys dat die resultate klop, en

dat die vloeitempo's soos deur Ettinger en Royer aanbeveel
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die korrekte waardes vir die instrument is.

Kruger (IAEA paneel, 1974c) het aangetoon dat die

gegewe kalibrasie vir die UNICO-kaskade-impaktor vir sfe-

riese eenheidsdigtheidsdeeltjies foutief is. Deur die kor-

rekte vormfaktor toe te pas, kan die gegewe kalibrasie ge-

korrigeer word om met die resultate van Kruger te klop.

Die waarde van vormfaktore lê dus daarin dat dit

gemete waardes met ander gemete waardes vergelykbaar maak.

1
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HOOFSTUK. 3

3 . KARAKTERISERING VAN URAANBRANDAëROSOL

3.1 Uraanbrandaërosolkarakteristieke wat bestudeer is

Baie laboratoriums beskik oor apparaat om die

geprojekteerde oppervlakte deursnee te bepaal. Dit word

gewoonlik met behulp van 'n mikroskoop gedoen nadat die

monster met behulp van 'n elektrostatiese- of termiese

presipiteerder of 'n filtreerpapier versamel is. Die IKRB-

longmodel vereis egter dat die groothede in terme van die

aërodinamiese deursnee gegee word.

Die geprojekteerde oppervlaktedeursnee en die

aërodinamiese deursnee is onderskeidelik die geometriese

en aërodinamiese karakteristieke wat bestudeer is. Vir

elk van hierdie karakteristieke is die frekwensieversprei-

dings bepaal tesame met die parameters wat hierdie ver-

spreidings beskrywe.

3.2 Algemene Eksperimentele tegnieke

3.2.1 Geometriese karakteristieke

3.2.1.1 Monsterneming

Die ideale wyse van monsterneming is sodanig dat

alle eienskappe van die aerosol regstreeks van die monster

af bepaal kan word; of so nie, om 'n monster sodanig te

neem dat die eienskappe wat gesoek word, daaruit bepaal

kan word. Dit is egter nie altyd die geval nie, en in roe-
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tine werk word onregstreekse metodes of benader ings

'I
| dikwels gebruik.

Monsternemers kan volgens die primêre wyses in-

gedeel word waarop monsters van die aërosoldeeltjies ver-

samel word. Presipitering van die deeltjies is die mees

gebruiklike tegniek by die bepaling van geometriese eien-

skappe.

Daar bestaan 'n verskeidenheid presipiterings-

tegnieke wat gebruik kan word, maar elektrostatiese ore-

sipitering en termiese presipitering word die meeste ge-

bruik. Daar is bewys dat sterk soniese en ultrasoniese

;l
'\ klankgolwe die beweging en valspoed van aërosoldeeltjies

'I
\ beïnvloed. 'n Ligstraal kan ook die beweging van die aëro-

] deeltjies beïnvloed hierdie verskynsel word fotoforese

I genoem. Green en Lane (1964e) meld dat die geaardheid

j van fotoforese nog nie ten volle verklaar en bekend is nie,
Í

] alhoewel daar op 'n stadium geglo is dat dit stralings-
1 druk is, wat dit skynbaar nie is nie. Die beweging van
j deeltjies in 'n dampgradiënt staan na analogie van foto-
'f
I forese as diffusiforese (Engels: diffusiophoresis) bekend.
1 'n Elektrostatiese presipitator volgens Morrow

I en Mercer (1964) is in hierdie ondersoek gebruik om die

aërosoldeeltjies op geskikte roosters te versamel sodat

dit in die transmissie-elektronmikroskoop ontleed kan word.
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Elektrostatiese Presipitasie

'n Deeltjie wat 'n lading q dra en in 'n elek-

triese veld Ê verkeer, ondervind 'n krag

F =
e

E.q 13.1)

in 'n rigting wat van die polariteit van die lading afhang.

Indien die elektriese veld nie homogeen is nie,

sal 'n deeltjie wat nie 'n lading dra nie, gepolariseer

word en 'n, krag as gevolg van die veld ondervind.

Die meeste elektrostatiese prisipiteerders wat

vir monsternemingsdoeleindes gebruik word, gebruik korona-

ontlading in 'n "punt tot vlak"-konfigurasie (IAEA paneel,

1974d) soos in figuur 3.1 getoon. Wanneer die hoogspan-

ning op die "punt" verhoog word, vloei daar aanvanklik

slegs 'n weglaatbare stroom as gevolg van ione wat natuurlik

in die lug voorkom. Na gelang die hoogspanning toeneem,

verkry die ione genoeg energie om ander ione deur middel

van botsings met lugmolekule te skep. Wanneer die ioni-

sasietempo die tempo van herkombinasie oortref, begin die

"lavine"-ioonformasie. By 'n bepaalde hoë spanning V

ontstaan 'n selfonderhoudende stroom. By hoer hoogspan-

nings neem die stroom vinnig toe na gelang van toenemende

spanning; totdat 'n spanning bereik word waar oorvonking

tussen die elektrodes plaasvind. 'n Tipiese grafiek van

hoogspanning teen stroom vir elektrostatiese presipiteerders

van die punt tot vlak-tipe word in Figuur 3.2 gegee (IAEA

paneel, 1974e). Die gebied waar ione van beide polariteite



Figuur 3.1 : Elektrostatiese presipiteerder



Figuur 3.2 : HS vs strocm vir 'n elektrostatiese presipiteerder van die punt
tot vlaktipe
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voorkom, is tot 'n baie klein volume naby die punt be-

I perk. Die res van die gebied tussen die elektrodes bp-

| vat slegs ione van dieselfde polariteit as die punt.

| Die lading wat 'n deeltjie kan opneem, word

'j opgeneem öf as gevolg van die veld E (veldlaaiing) öf
i
:| as gevolg van botsings met ione wat diffusiebeweging as

.» gevolg van hulle termiese energie uitvoer (diffusie-
'I
í laaiing). In die algemeen volg uit die eksperimentele

1
'•) resultate dat die aantal elektronladings n op 'n deel-
\ tj ie met deursnee D gegee word deur :

n = a.Db (3.2)

waar a en b konstantes is wat blykbaar van die veld

E afhang.

Die meganiese mobiliteit Z van 'n deeltjie is

die snelheid ü per krageenheid; dit wil sê

Z = U/F

waar F die krag op die deeltjie is.

Die krag op 'n deeltjie as gevolg van die elek-

triese veld E is

F„ = E.q

en

q = n.e



Dus sal die terminale spoejd U„ as gevolq van F

bereik word as

52.

E.n .e = U.,/Z (3.3)

Z i s in d i e geval van sfere

KS(D)

3TIHD

( 3 . 4 )

Die elektriese mobiliteit y van die deel-

tjies word analoog aan die meganiese mobiliteit Z, ge-

definieer as die snelheid per eenheid veldsterkte

Uit vergelykings 3.3 en 3.5 is

= Z.n.e

en dus met behulp van 3.2 en 3.4 is

VD).a.Db.e

(3.5)

(3.6)

vir sfere.

66.
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Vir groot deeltjj.es is b = 2, maar in die al-

gemeen is l<b<2 vir kleiner deeltjies. Figuur 3.3

toon u p teen deeltjiegrootte (Liu en Whitby, 1965).

Hieruit blyk dit dus dat daar moontlik verskillende ver-

samel doeltreffendhede vir verskillende deeltjiegroottes

kan wees. Die IAEA-paneel (1974g) meld dat daar wel

skeiding in groottes in die Lovelace-tipe elektrostatiese

presipitoerder plaasvind, maar dat daar blykbaar nie stu-

dies in dié verband met elektrostatiese presipiteerders

van die punt tot vlak-tipe gedoen is nie.

1 Die elektrostatiese presipiteerder volgens Morrow

\ en Mercer (1964) werk by 'n spanning van minus 7 kV op

\ die punt. Die voordelige gebruik van 'n negatiewe span-

1 ning op die punt, naamlik 'n groter ontladingstroom teen

laer spanning, word in figuur 3.2 geïllustreer. Die ko-

ronastroom is gewoonlik 3,5 VA en die afstand tussen die

punt en die vlak ongeveer 10 milimeter. 'n Tipiese mon-

stertempo is 70 ml per minuut. Hierdie elektrostatiese

presipiteerder is sodanig ontwerp dat 'n elektronmikros-

kooprooster die vlak uitmaak.

In die verslag van Morrow en Mercer word beweer

dat die versameldoeltreffendheid van hierdie elektrostatiese

presipiteerder 65 % tot 75 % vir massabepalings is, en

dat die resultate van die elektrostatiese presipiteerder

van die punt tot vlaktipe met betrekking tot die deeltjie-

grootteverspreidingsdeposisie met dié van die termiese pre-

sipiteerder vergelykbaar is.



Figuur 3.3 : yp vs D vir aërosoldeeltjies
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3.2.2 Aërodinamiese karakteristieke

3.2.2.1 Mons terneming

Aërodinamiese monsternemers skei die deeltjies

volgens hulle aërodinamiese eienskappe. Werkverrigtings-

eienskappe word gewoonlik in terme van Stokes se deursnee

of aërodinamies deursnee gegee. Laasgenoemde word eg-

ter teenswoordig meer algemeen gebruik.

Die belangrikste aërodinaraiese monsterneemteg-

nieke is : elutriëring {Engels : elutriation), sentri-

fugering en impaksie. Elutriëring is 'n proses waarin

deeltjie--. slgens hulle aërodinamiese groottes geskei word

deur hulle valsnelhede met die snelheid van die lugvloei 'f

te vergelyk waarin hulle beweeg. Elutrieerders kan in twee

hoofgroepe verdeel word, naamlik horisontale en vertikale

elutrieerders. In sentrifugering word 'n sentrifugaal-

krag in plaas gravitasiekrag gebruik.

Impaktors is gewoonlik betreklik klein, hanteer-

baar en maklik om te bedryf. In hie--die studie van uraan-

aërosols is 'n Andersen-impaktor gebruik.

3.2.2.2 Die Andersen-impaktor

3.2.2.2.1 Beskrywing

Impaktors maak gebruik van die traagheidsmassa

van deeltjies, en die vinnige verandering in die rigting

waarin lug vloei wanneer dit (gewoonlik loodreg) op 'n

plat vlak geprojekteer word. As gevolg van die traagheids-

69.
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massa van die deeltjies kan hulle nie die lug in sy

vinnige verandering van rigting volg nie, en bots hulle

met die oppervlakte van die plaat, vanwaar dit kan terug-

weerkaats of kan bly heg. Kleiner deeltjies sal makliker

as groter deeltjies saam met die lug beweeg. Indien die

verandering in die rigting van die lugvloei dus nie te

vinnig is nie, sal kleiner deeltjies saam met die lug be-

weeg en slegs groter deeltjies sal neerslaan. Deur ver-

skillende stadia te gebruik waarin die veranderingstempo

in elke volgende stadium toeneem, kan die aërosoldeeltjies

volgens hulle aerodinamiese groottes geskei word.

Die Andersen-impaktor wat in hierdie studie ge-

bruik is, word in Figure 3.4, 3.5 en 3.6 getoon. Die

impaktor is ontwerp om 28 liter lug per minuut te bemonster. T

Dit bestaan uit agt stadia waarvan die eerste sewe elk uit ,?f\

vierhonderd spuite bestaan, en die agste uit tweehonderd- :'

en-een. Die spuite is sirkelvormige openinge in metaal- .•

plate. Die gaat jies word met elke stadium geleidelik vl'

kleiner. Die linieêre snelheid van die lug is dus in .;>:.

elke volgende stadium groter, en die tempo waarteen die j-'_

lug van rigting verander wanneer dit die versamelplaat .,;l;

tref, is dus ook in elke volgende stadium groter. Die eerste ^

stadium sal dus slegs groot deeltjies versamel en elke vol- V

gende stadium kleiner deeltjies. Baie klein deeltjies wat y

deur die kaskade-impaktor beweeg, kan na die impaktor met y

behulp van 'n filter versamel word. 'n Membraanfilter met

0,6 pm-porieë is in hierdie studie gebruik. v;;



Figuur 3.4 : Andersen-impaktor (diagramaties)



Figuur 3.5 : Andersen-impaktor (foto : toe)



Figuur 3.6 : Andersen-itipaktor (foto : oop)
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3.2.2.2.2 Vervaardiger s« spesifikasies

Die deeltjiesgroottes wat op die verskillende

stadia se versamelplate gevang word, word deur die ver-

vaardiger as die deursnee van sferiese deeltjies met een-

heidsdigtheid gegee wat met 'n doeltreffendheid van 50 %

op elke betrokke stadium versamel word. Hierdie waardes

word in die algemene literatuur die effektiewe afsny-

aërodinamiese deursneë (ECAD's) genoem.

Die gespesifiseerde waardes is :

ECADQ =

ECAD1 =

ECAD2 =

ECAD3 =

ECAD. =

ECAD5 =

ECAD, =
0

ECAD-, =

0

0

11

7

4,7

3,3

2,1

1,1

,65

,43

um

pm

um

ym

um

um

ym

um

3.2.2.2.3 Berekende karakteristieke

Daar bestaan verskeie stadiumkonstantes wat

vir 'n kaskade-impaktor gespesifiseer kan word. Die ver-

naamstes is :

Die effektiewe afsny-aërodinamiese deursneë

(ECAD's) van elke stadium,

..VA,
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•-* die massamediaanáeursnee (mmd) van elke stadium,

.] die effektiewe deurlaatgrootte (EDS) van elke

^ stadium

j
| die effektiewe massamediaandeursnee (emmd) van

elke stadium.
j

1 Soole (1971) gee 'n evaluering van hierdie ver-
j

i skillende stadiumkonstantes vir ideale en vir werklike im-

I paktors. Alhoewel die ECAD's vir werklike impaktors slegs

1 benaderde waardes tot gevolg het, is die kalibrasiewaardes

» onafhanklik van die ingangsdeeltjiegroottespektrum. EDS-

| waardes vir werklike impaktors het korrekte waardes tot ge- ;?;,%

volg, maar is afhanklik van die ingangsdeeltjiegroottespek- fj

"S
trum. mmd-waardes vir werklike impaktors gee korrekte ;M
waardes slegs as dit op deeltjiegroottes betrekking het wat fj

'it

volledig op slegs een stadium versamel is. emmd's is ook :,̂.

van die ingangsdeeltjiegroottespektrum afhanklik. Die in- 'f>

gangsdeeltjiegroottespektrum kan korrek weergegee word deur íy

gepaste emind's af te lei. J;í

Die effektiewe afsny-aërodinamiese deursnee vir '•{;•>,'-

die stadia van die Andersen-impaktor is uit die teorie en •!•',<•••

uit algemene impaktordata bereken ('n Nader beskouing van ?:•

stadiumkonstantes en die berekening van die ECAD's word in ,y:?

bylae 4 gegee). >
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Die berekende waardes is

ECAD0 = 10,2 ym

ĵ  = 6,4 ym

ECAD2 = 4,3 ym

ECAD3 = 2,9 ym

ECAD4 = 1,9 ym

ECAD5 = 0,95 ym

ECADg = 0,58 ym

ECAD7 = 0,36 ym

Aangesien die gespesifiseerde data goed verge-

lyk met die berekende, sal eersgenoemde as korrek beskou

word.

3.2.3 Kontrole oor lugsuiwerheid •

Aangesien daar nog by presipitasie nög by mi- ;!

kroskopiese werk onderskeid tussen die uraanoksieddeelt j ies ;'

en lugstofdeeltjies getref kan word, is dit nodig dat be- i
'i1'

heer, deur meting op die suiwer lug wat in die opstelling .•;•

gebruik word uitgeoefen word alvorens die uraan aan die Í

brand gesteek word. V

In laboratoriumlug is die konsentrasie van die T.x

deeltjies wat kleiner as 100 nm is baie hoer as die konsen-

trasie van die deeltjies wat groter as 1 ym is (tipies ;1

10 000 deeltjies per kubieke sentimeter teenoor 50 deeltjies .4'.

per kubieke sentimeter). 'n Geskikte instrument vir die ?

kontrole oor lugsuiwerheid sal dus een wees wat relatief lae Ir^

kö'nsëntrasies (5 tot 10 deeltjies per kubieke sentimeter) *

:*;<-
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á

van die kleiner deeltjies sal kan waarneem. So fn instru-

ment moet ook die konsentrasie maklik en vinnig bepaal, en

direklesend wees sodat die suiwerheid van die lug voor elke

eksperiment bepaal kan word. So 'n instrument is die Pollak-

teller.

Die Pollak-teller

Die Pollak-teller of kondensasiekernteller is ont-

werp met die doel om die konsentrasie van Aitken-deeltjies

te bepaal. Aitken-deeltjies is deeltjies met deursneë tus-

sen 1 nm en 100 nm, wat algemeen in die lug voorkom. Aan-

gesien hierdie deeltjies so besonder klein is, kan hulle nie

met 'n optiese mikroskoop gesien word nie. Waarneming van

die deeltjies word vergemaklik deur gebruik te maak van die

kondensasie van waterdamp op die deeltjies as kondensasie-

kerne, en waarneming van die druppels wat so gevorm word.

Die aantal kerne kan dan getel word met die veronderstelling

dat een kern altyd die kern van een druppel vorm. Die vorm-

ing van druppels om die kondensasie-kerne in 'n bepaalde vo-

lume lug wat met water versadig is kan met behulp van super-

versadiging verkry word. Dit kan bereik word deur die druk

te laat styg en dan skielik te laat daal.

Die uitdowing van die lig wat deur die aërosol be-

weeg, hang van die konsentrasie van die deeltjies af wat die

lig absorbeer of verstrooi. Die uitdowing kan derhalwe gebruik

word om die aërosoldeeltjiekonsentrasie te bepaal.

Die regstreekse uitdowing wat deur die klein kerne

in 'n ligpad van 0,5 meter veroorsaak wordr is, behalwa by
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bale hoë konsentrasies, haas onmeetbaar. Om hierdie

rede word die kondensasiekerne met behulp van adiab-

tiese uitsetting in waterdruppels omskep, en die uit-

dowing as gevolg van die waterdruppels word gemeet.

Die intensiteit I van die ligstraal wat 'n

afstand L deur 'n aërosol met n deeltjies per volui

eenheid beweeg het, word beskrywe deur Bouguer se wet:

I = Io exp [-nT.AE.L] (3.7)

waar I. die intensiteit van die invallende lig is en

AË die gemiddelde produk van die deeltjie se deursnee-

oppervlakte A en die uitdowingskoëffisiënt E is. AE

word gegee deur :

AE = - I n(A).A.E(A) (3.8)
nT

Vergelyking 3.8 is in die geval van waterdrup-

pels :

AE = 1 E n . ir.r.E

en vergelyking 3.7 word dus :

2
I = Io exp {-ïï.L.En.r .E) (3.9)
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E is 'n funksie van die brekingsindeks (1,33

in die geval van waterdruppels), die deursnee r van die

druppels en die golflengte van die lig.

Om laasgenoemde rede en omdat 3.8 nie in die

geval van veelvuldige verstrooiing geld nie, moet die

kondensasiekernteller in die praktyk gekalibreer word.

Metnieks en Pollak (1959) het aangetoon dat resultate

met hulle apparaat goed herhaalbaar is met verskillende

modelle van dieselfde tipe. Dit is dus nie uiters be-

langrik dat elke model afsonderlik gekalibreer . u wurd

nie.

Die foto-elektriese kondensasiekernteller (Pol-

lak-teller) word skematies in Figuur 3.7 uiteengesit.

Dit bestaan in hoofsaak uit 'n vertikale buis van 600 mm

wat met 'n porieuse wand uitgevoer is en aan weerskante

(bo en onder) met elektries verhitte glasplate afgedig
i

is. Die porieuse wand is met water benat. Bo is daar

'n libron en 'n lenssisteem wat 'n parallelle ligstraal

gee. Onder is 'n fotosel. Lug wat bemonster moet word,

word deur die vogbuis getrek vir 'n tyd wat lank genoeg

is om te verseker dat die vorige inhoud goed uitgespoel

is. Die buis word nou afgedig. Skoon lug word tot 'n

bepaalde druk in die buis gepomp. Na ongeveer 30 sekondes

waarin die hitte as gevolg van die samepersing kan ont-

snap, en waarin die lug met waterdamp versadig kan word,

word die ligintensiteit op die fotosel bepaal (gewoonlik



Figuur 3.7 : Pollakteller (diagramaties)
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word die ligbron so gestel dat laasgenoemde 'n gerieflike '-;?>

hoeveelheid is, byvoorbeeld so dat 10 pA vanaf die foto- £;•':•

sel geregistreer word). Die druk word dan vrygelaat. Die ]-j}

vinnige uitsetting laat die lug afkoel en vog word op die i;

deeltjies gevorm. Die ligintensiteit op die fotosel word \

weer bepaal. Die verwantskap tussen uitdowing en deeltjie- ,,.:;':

konsentrasie is uit die kalibrering bekend. :,p

3.3 Eksperimentele werk >í-

3.3.1 Eksperimentele opstelling í^

'n Opstelling is genaak waarin uraansnysels ge- «~£-

brand en monsters van die gevolglike aerosol geneem kan ï§

m
word. _r. ='

'n Diagram van die opstelling word in figuur 3.8 !;;

getoon. Die opstelling bestaan uit 'n verbrandingskamer t̂í

(VK) van ongeveer 20 liter, waardeur gefiltreerde lug ;«

teen ongeveer 30 liter per minuut gevoer word, en 'n ir~[

;| aërosolkamer (AK) van 20 liter waaruit die monsters geneem r

word. DM is 'n drukmeter, V vloeimeters, B 'n battery, ;.•

G 'n gloeidraad, EP 'n elektrostatiese presipiteerder, ; '

PT 'n Pollak-teller, K kleppe, F hoë doeltreffendheids-

lugfilters, MF 'n membraanfilter, A 'n Andersen-impak- V;.-

tor en ü die uraansnysels. '.;•

Uraanaërosols wat uitlek, hou gevare in en om dit |:

te voorkom, is die opstelling in 'n trekkas geplaas. Die ,;

lug vanaf die trekkas word gefiltreer voordat dit op die ,

dak van die gebou in die atmosfeer vrygelaat word. ;



Figuur 3.8 : Eksperimentele opstelling (diagram)



Figuur 3.9 : Eksperimentele opstelling



0,6 um-porieë is in hierdie studie ge r
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'n Foto van die opstelling word in figuur 3.10 'i

gegee.

3.3.2 Eksperimentele prosedure f

Die verbrandingskamer bestaan uit 'n glasfles y

waarvan die boom afgesny is. Die fles word verwyder om V

die uraansnysels in posisie te plaas. Wanneer die fles ïfi

op die roesvrystaalplaat teruggeplaas word wat as bodcTi ,'{.]

dien, word dit met hoogvakuumghries afgedig. • •"%

Wanneer die monsternemers gereed is, en die op- .;J||.

stelling volledig is soos in Figuur 3.8 getoon, word H|

daar eerstens skoonlugtoestande in die verbrandings- en V
'•i

die aërosolkamers verkry deur klep KI oop te maak sodat íf>

die gefiltreerde lug deur die kamers kan beweeg, die suig- §• \

pomp aan te skakel om die deurspoellug by klep K3 uit die ' %f

kamers te laat. Die inlaat- en uitlaattempo's moet gelyk- ;••;•

tydig toeneem, en wel op so 'n wyse dat die lugdruk in die i'y~

verbrandings- en aërosolkamers steeds ten minste 150 Pa >•*
-V.'-f •

bokant die lugdruk in die trekkas is. Die vloeitempo van /J,

die deurspoellug is ongeveer 30 IJ p.r per minuut, met JV/

vloeimeter VI gemeet. . ;£•

Monsters van die lug in die aërosolkamer word nou :, V

met behulp van die Pollak-teller geneem ten einde te ver- , ,;

seker dat die lug skoon is. Skoon lug is aanvaar as die ,,;»

Pollak-teller geen deelt jies aangetoon het nie. Die minimum °;=

waarneembare deeltjiekonsentrasie is 3 deeltjies per cm . ;•.



Figuur 3.4 : Andersen-ünpaktor (diagramaties)
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Die tempo waarteen monsterlug vir die Pollak-teller

geneem is, is ongeveer 4 liter per minuut.

Hierna word die elektrostatiese presipiteerder

aangeskakel om monsterlug teen ongeveer 90 ml per

minuut te neem, met 'n hoogspanning van ongeveer 5 kv

en 'n ontladingstroom van ongeveer 3,5 pA (kyk para-

graaf 3.2.1.1). Die Andersen-impaktor word ook nou

in werking gestel deur klep K3 meer toe te maak en klep

K2 terselfdertyd oop te maak; weer eens op so 'n wyse

dat die lugdruk in die aërosolkamer steeds ten minste

150 Pa bokant die lugdruk in die trekkas bly. Aangesien

dit 'n geruime tyd kan neem voordat die regte vloeitempo

(28 liter per minuut) deur die impaktor verkry is, en

omdat dít meebring dat deeltjies op die verkeerde stadia

neerslaan, is dit belangrik om gedurende die instelling

skoon lug deur die Andersen-impaktor te laat vloei.

Met hierdie twee monsternemers in bedryf word

die gloeidraad met die battery verbind sodat die uraan

begin brand.

Totdat die uraan klaar gebrand het, word slegs

die toevoerlug beheer om te verseker dat die bodruk van

150 Pa in die aërosolkamers gehandhaaf word.

Sodra die uraan klaar gebrand het, word die elek-

trostatiese presipiteerder afgeskakel. Skoonlugtoestande

moet egter eers in die aërosolkamer herstel het voordat

die Andersen-impaktor afgeskakel kan word. Die rede hier-



Figuur 3.5 : Andersen-impaktor (foto : toe)
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voor is weer eens dat die afskakeling nie vinnig geskied

nie, en die tyd waarin daar teen 'n laer monstertempo

bemonster word, die resultate kan beïnvloed. Die Pollak-

teller word weer gebruik om te verseker dat skoonlugtoes-

tande in die aërosolkamer herstel is nadat die uraan klaar

gebrand het. Klep K2 word dan toegemaak en gelyk daarmee

word klep K3 oopgemaak, en die Andersen-impaktor word so-

doende afgeskakel.

Kleppe KI en K3 word nou gelyk toegemaak en die

verbrandings- en monster-neem-prosesse is afgesluit. Die

monsters kan nou ontleed word.

Aangesien dit nie voordat 'n eksperiment begin

bekend is hoeveel aerosoldeeltjies daar sal ontstaan nie,

kan dit gebeur dat die monsternemers met deeltjies oorlaai

word of dat te min deeltjies versamel word. Eers by die

ontleding van die monsters is dit duidelik of die optimum

hoeveelheid deeltjies versamel is. Om hierdie rede is die

eksperiment herhaal nadat soveel gegewens as moontlik uit

die monsters geneem is. Na vier eksperimente is gevind

dat die maksimum hoeveelheid gegewens wat uit so 'n opstel-

ling gevind kan word bepaal is, en dat die reproduseerbaar-

heid bewys is.

3.3.3 Generasie van Üraanbrandaerosol

Uraanmetaal oksideer by blootstelling aan lug wat

suurstof bevat. Die oksidasietempo hang van 'n verskeiden-

heid faktore af waarvan die spesifieke oppervlakte naas die

temperatuur van dia metaal die belangrikste blyk te wees.
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Vir die ondersoe't is uraansnysels, van 'n draai-

bank afkomstig, in chlorothene VG ontvet, effens saam-

gedruk, en met behulp van 'n gloeidraad aan die brand ge-

Steek. Tussen 10 g en 20 g uraan is telkens gebruik.

Stukkies van die uraan het met 'n wit vlam gebrand terwyl

die res van die snysels slegs rooi gegloei het. In sommige

eksperimente het die snysels slegs gegloei en was die vin-

nige verbranding nie sigbaar nie.

3.3.4 Kontrole gedurende eksperimentele werk

3.3.4.1 Afsluiting en inperking

Ten einde te verseker dat daar geen ander aërosol

in die monsterlug teenwoordig is nie, is dit nodig om die

eksperiment van die atmosfeer af te sonder. Die verbran-

dingskamer en aërosolkamer is so goed as moontlik met be-

hulp van hoogvakuumghries afgedig en deur ventilasiepunte

met filterpakkette aan dié kamers aan te bring.

Gedurende die eksperiment is die druk in die twee

kamers steeds ongeveer 150 Pa of meer bokant die omgewings-

druk gehou sodat lug slegs uit sal lek, en geen besoedelde .

lug in die opstelling in kan lek nie.

3.3.4.2 Suiwering van lug

Die lug wat deur die verbrandingskamer en aërosol-

kamers geblaas is, is deurgaans met behulp van 'n MSA-in-

baan-lugfilter met hoë doeltreffendheid gefiltreer.

I
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Met die uraansnysels op die koue gloeidraad,

en die sisteem volledig opgestel, is gefiltreerde lua

vanaf die druklugsisteem deur die verbrandings- en aero-

solkamer gestuur en deur klep K2 (Figuur 3.8) uitge-

laat. Ten einde te bepaal of die lug wel suiwer is,

is 'n Pollak-teller gebruik. Hierdie teller gee 'n

aanduiding van die deeltjiekonsentrasie in die lug (kyk

paragraaf 3.2.3) .

3.3.5 Monstervoorbereiding

3.3.5.1 Voorbereiding van die elektrostatiese presi-

piteerder se monsters

Die elektronmikroskooproosters wat in die elek-

trostatiese presipiteerders gebruik word, is koperroosters

met 'n deursnee van 3 mm. Deur 'n koolstof-vliesie oor

die rooster te plaas, word die geleidende substraat vol-

tooi.

Vir hierdie doel word 'n mikroskoopglasie in 'n

5 %-chroomsuuroplossing gewas, en met gedistilleerde, ge-

filtreerde water afgespoel. Die plaatjie word dan met

'n 5 %-seepoplossing (Teepol) afgespoel, en met 'n sagte

lap gepoleer. Koolstof word nou op die mikroskoopglasie

neergedamp. Blokkies van ongeveer 2 mm by 2 mm word met

'n skerp voorwerp (kraspen) op die koolstoflagie afge-

merk. Deur die glasie nou stadig in gedistilleerde water
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te steek, kan die koolstofblokkies afgedryf word. Die

koperroosters word met 'n pinset op so 'n wyse uit die

water gelig dat die koolstofblokkies, wat op die water

dryf, elk op 'n rooster geskep word.

'n Gewysigde vliesie is voorberei om 'n replika

van 'n diffraksierooster te maak sodat groothede met be-

trekking tot die lynafstande gemeet kan word sonder dat

die vergroting van die elektronmikroskoop of die vergroter,

waarmee die afdrukke gemaak is, bekend hoef te wees

(Leuschner en Kruger, 1974). Die replikas is van gela-

tien-op-glasreplikas van diffraksieroosters gemaak. 'n

Dik laag parlodion (25 %-skietkatoen in amielasetaat op-

gelos) is op ongeveer 6 cm van die replika geplaas,

en gelaat om droog te word. Die droë laag is met behulp

van 'n lemmetjie en pinsct afgetrek. Dit is met die lyne

na bo op 'n glasplaatjie geplak, en die lynoriëntasie is

gemerk. 'n Lagie koolstof is reg van bo af op die par-

lodionreplika neergedamp. Daarna is goudpalladium vanaf

'n afstand van ongeveer 10 cm, en met 'n hoek van ongeveer

60° met die normaal dwarsoor die lyne neergedamp. Die

parlodion is in blokkies gesny en op koper-elektronmikros-

kooproosters geplaas. Figuur 3,10 toon hoe die parlodion

nou opgelos is deur die elektronmTkroskooprooster met die

replika op gaasdraad te plaas, die gaasdraad in 'n petri-

bakkie te plaas, en laasgenoemde tot by die elektronmi-

kroskooprooster met amielasetaat te vul. Die opstelling

is bedek om oormatige verdamping te voorkom. Die parlo-



Figuur 3. 10: Oplos van parlodion
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dion los oornag op, en dLe monster is vir elektronmi-

kroskopiese werk gereed.

3.3.5.2 Voorbereiding van Andersen-monsterplate

Roesvrystaal- en glasmonsterplate is saam met

die Andersen-impaktor verskaf. Ter wille van mikrosko-

piese werk is die glasplate vir hierdie studie gebruik.

Die glasmonsterplate is sirkelvormig met 'n deursnee van

82 mm en 'n dikte van 1,8 mm. Dit is belangrik dat die

glasplate skoon moet wees voordat dit gebruik word, en

dat daar deurgaans teen deeltjieagtige besmetting van

die plate gewaak moet word.

Ten einde goeie aanhegting van die deeltjies aan

die glasplate te verseker, is die glas met 'n dun lagie

silikoonghries bedek.

3.

3.

3.

3.

6

6.1

Monsterontleding

Geométriese eienskappe

Optiese mikroskoop

'n Carl Zeiss-verkykertipe optiese mikroskoop is

gebruik. Toebehore sluit 'n Zeiss-kamera met koppelstukke

en 'n ligmeter in.

Elektronmikroskoop

Die elektronmikroskopiese werk is deur die afdeling

Fisiese Metallurgie van die Raad op Atoomkrag gedoen. Die

mikroskope is gebruik om foto's van die deeltjies te maak.
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Dié foto's word dan gebruik om die geprojekteerde opper-

vlakte deursnee met behulp van die Carl Zeiss-deeltjie-

grootte-analiseerder te bepaal. Die mikroskopie is ook

gebruik om die aantal deeltjies op elke stadium van die

Andersen-impaktor te bepaal.

Carl Zeiss-deeltjiegrootte-analiseerder

'n Carl Zeiss-deeljiegrootte-analiseerder (model

TGZ 3) is gebruik om die geprojekteerde oppervlaktedeur-

snee te bepaal.

Die foto van die deeltjies word op die meetvlak

van die analiseerder geplaas en met agtergrondiigte en met

'n meetlig van onder belig. Die meetlig is verstelbaar en

wanneer die kol wat die meetlig op die foto werp so gestel

is dat dit net so groot as die deeltjie op die foto is, word

die voetskakelaar getrap wat veroorsaak dat 'n merk op die

betrokke deeltjie gemaak word en dat die betrokke teller tel.

Daar is agt-en-veertig groottes waartussen die ana-

liseerder kan onderskei, in die "standaard"-modus van 1,21 mm

tot 27,71 mm (1ste teller 1,21 tot 1,76 mm en 1,49 mm ge-

middeld, ensovoorts) en in die "verklein"-modus van ongeveer

0,40 mm tot 9,24 mm (1ste teller 0,40 tot 0,59 mm en 0,50 mm

gemiddeld, ensovoorts).

Foto's van 'n aantal sferiese deeltjies is met

die analiseerder ontleed en daarna is die resultate gekon-

troleer deur dieselfde ontleding met 'n skuifpasser uit te

voer; verskillende persone is ook gevra om die metings te

herhaal. Betreklik akkurate metings kan met die deel-
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tjiegrootte-analiseerder gedoen werd; dit verg egter

eers oefening om die deeltjies in die korrekte intervalle

in te deel.

Figuur 3.11 is 'n foto van die Carl Zeiss-deel-

tj iegrootte-analiseerder.

3.3.6.2 Aërodinamiese eienskappe

Die Andersen-monsternemer word gebruik om die

aërodinamiese eienskappe van die aërosol na te gaan. In

hierdie studie is die geometriese eienskappe op elke sta-

dium van die impaktor ook met betrekking tot die gepro-

jekteerde oppervlaktedeursnee nagegaan.

Die aërodinamiese deursneeverspreiding is met

behulp van die meting van die radioaktiwiteite op die ver-

skillende stadia gedoen. Aangesien die spesifieke akti-

witeit van uraan redelik laag is, en aangesien nie te groot

monsters geneem kan word nie, is die totale aktiwiteit op

die meeste stadia redelik laag. Dit is dus nodig om 'n

teller met 'n lae agtergrondteltemp en 'n redelike hoë

doeltreffendheid te gebruik. 'n Alfatelkasteel met 'n

100 cm -skerm van sinksulfietkristalle is gebruik. 'n Spe-

siale basis met 'n monsterlaai wat die plate met 'n deur-

snee van 82 mm kan bevat, is vir die doel opgemaak.

Teltye het etlike ure geduur. Die effektiewe

afsny- aërodinamiese deursnee is op elke stadium gebruik

om die aërodinamiese deeltjiegrootteverspreidingshistogram

vanaf die aktiwiteite te teken. In die geval van bimodale

verspreidings is dit nie sinvol om die akkumulatiewe kleiner



Figuur 3.11 : Carl Zeiss-deeltjiegrootte-analiseerder
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as, of die akumulatiewe groter as grafieke te stip nie,

aangesien min gegewens hieruit verkry kan word.

'n Rekenaarprogram is in sulke gevalle gebruik

om 'n bimodale lognormale verdeling se formule aan die

frekwensiedigtheidhistogram se data te pas. Die program

verander die parameters totdat die kleinste "som van kwa-

drate" verkry is. Die frekwensiedigtheid vir die bimo-

dale lognormale verspteiding wat by die data aangepas is,

word deur vergelyking 3.12 gegee:

F(D) = A

U n D - £,n -_

D'Jln o 'i/Tri
exp -

2(Jln • ]

?
exp -

(In D - iln y )

2 (£n ö g 2 ) 2

(3.10)

Die parameters het die volgende betekenis:

parameter 1: C = parameter wat die relatiewe

verhouding tussen die groottes van

die twee pieke gee;

parameter 2: o = geometriese standaardafwyking van

die eerste piek (kleinste modus);

parameter 3: y = geometriese gemiddelde of mediaan

van die eerste piek;

parameter 4: a = geometriese stanclaardafwyking van

die tweede piek;

parameter 5: y = geometriese gemiddelde of mt3iaan

van die tweede piek;
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parameter 6: A = oppervlakte onder die kromme

Die parameter A is aangebring aangesien dit nie

wanslik geag is om die data te normaliseer nie.

Die eerste en laaste intervalle van die data se onderste

en boonste grense onderskeidelik is nie gedefinieer nie,

en die frekwensiedigtheidshistogram strek dus moontlik

nie oor die hele verspreiding nie, terwyl die funksie

wat daarby aangepas word wel tot groter sowel as kleiner

deursneë uitgebrei kan word. Dit is dus nie wenslik

om die histogram se oppervlakte te normaliseer voordat

die funksie daarby aangepas is nie.

Die geprojekteerde oppervlaktedeursneeverspreiding

op elke stadium is ook bepaal. Vir die eerste paar

stadia, met die groter deeltjies, is dit gedoen deur

foto's van die deeltjies op die optiese mikroskoop te

neem, en dit met die Carl Zeiss-deeltjiegrootte-analiseerder

te ontleed (soos in paragraaf 3.3.6.1 uiteengesit). Vir

die stadia met die kleiner deeltjies is dit met behulp van

die transmissie-elektronmikroskoop gedoen. Die monsters

is as volg vir hierdie mikroskoop voorberei:

'n Replika is van die monster gemaak deur dit met 'n

lagie koolstof met behulp van neerdamptegnieke te bedek

en met goud-palladium te beskadu. 'n Lagie parlodion

(soos in paragraaf 3.3.5.1 beskryf) is op die replika

geplaas, gelaat om droog te word, en afgetrek. Die

parlodion is dan in blokkies gesny en op die eleictron-

mikroskooprooster geplaas. Die parlodion is daarna in

amielasetaat opgelos soos in paragraaf 3.3.5.1 beskryf.
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Foto's is geneem en op die Carl Zeiss-deeltjie-

grootte-analiseerder ontleed.

97.

1'
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HOOFSTUK 4 "

4. RESULTATE

4.1 Aërodinainiese eienskappe

Die Andersen-impaktor se resultate word saam

met die toepaslike impaktoreienskappe in tabel 4.1

saamgevat. Die gemiddelde deursnee d. van elke

stadium is die rekenkundige gemiddelde van die afsny-

waardes (ECAD's) van die betrokke stadium en die voor-

gaande stadium. Die kleinste deeltjies deur die

filtreerpapier versamel wat agter aan die impaktor

gebruik is; is baie kleiner as die ECAD van die laaste

stadium, en die onderste limiet vir die filtreerpapier

word as nul aanvaar. Die aktiwiteit A op elke stadium

word in tellings per uur gegee, en die aktiwiteit per

eenheidsinterval (AD) word in tellings per uur per

mikrometer gegee.

Die resultate van die rekenaarpassings word

ook in tabel 4.2 gegee. Dit is vir 'n bimodale log-

normale verdeling in die eerste, tweede en vierde

eksperimente en 'n monodale lognormale verdeling

in die derde eksperiment.

Aangesien die gegewens vir die filtreerpapier

slegs in die vierde eksperiment beskikbaar is, is die

passings vir die kleiner modus in die eerste twee

eksperimente nie betroubaar nie, en daarom is slegs

die vierde eksperiment se resultate gebruik om die

parameterwaardes vir die kleiner modus te bereken.
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Tabel 4 . 2 PARAMETERS VAN DIE AëRODINAMIESE DEURSNEE VERSPREIDING

^ • ^ ^ Eksperiment-no

^ " ^ ^ ^

Parameter ^ s \ > v - ^

Mni (AMD.n.9 ' A1J

°B1

»g2 (AMDA2)

o g 2

c

A

C M D A 1

CMD A 2

1

(0,031)

(6.4)

6,7

1,58

0,52

3066

1 x 10"6)

3,58

2

(0,754)

(1,47)

5,55

1,45

0,849

3588

(0,483)

3,67

3

6,16

1,43

0

232

4,20

4

0,485

1,43

6,01

1,52

0,454

928

0,33

3,55

Gemiddelde

0,485*

1,43*

6,11

1,5

*
0,33

3,75

* s l e g s waarde van 4de ekspe r imen t

o.
os

m

CO
H 100.
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Die rekenaarpassing aan ek.speri.ment een was

ook nie voldoende om aan die geprogrammeerde maatstaf

vir 'n passing te voldoen nie.

Die mediaanwaardes (y ) wat met behulp van

die Andersen-impaktor se resultate bereken word, is

die aktiwiteitsmediaan- aërodinamiese deursnee (AMD.);

Die telmediaan- aërodinamiese deursnee (CMDA) is met

behulp van die Hatch en Choate formule (2.10) bereken.

Dit word in tabel 4.2 gegee.

Die ' akkumulatiewe kleiner as '-grafiek van

die vierde eksperiment word in figuur 4.1 gegee. Die

twee lyne wat deur die berekende mediane en geometriese

standaardafwykings vir die twee modusse beskryf word,

word ook getoon.

Die aktiwiteitsverspreidingsgrafieke word

in figure 4.2 tot 4.5 gegee. Dit toon die datapunte en

die kromme wat deur die gepaste parameters beskryf word.

4.2 Geometriese eienskappe

Die geometriese eienskap wat gemeet is, is die

geprojekteerde oppervlaktedeursnee.

Uit die Andersen-impaktor se resultate is

dit duidelik dat die grootteverskpreidings vir elk

van die twee pieke nie veel van eksperiment tot

ekperiment verander nie.

Voldoende gegewens behoort derhalwe verkry te

kan word indien slegs een van die vier eksperimente

101.
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gebruik word om die geprojekteerde oppervlaktedeur-

sneeverspreiding te ontleed.

Die geprojekteerde oppervlaktedeursnee van

die aërosoldeeltjies van eksperiment nommer 4 sal

verder ontleed word.

Die elektrostatiese presipiteerder se re-

sultate vir eksperiment nommer 4 word in tabel 4.3 getoon.

Aangesien daar by twee verskillende vergrotings

gewerk is, is daar twee stelle gegewens. Deur

te aanvaar dat die deeltjies eweredig oor die opper-

vlakte van die monster versprei J.S, kan die twee

stelle resultate bymekaar gepas word deur met die aan-

tal deeltjies per oppervlakte-eenheid te werk.

Die 'akkumulatiewe kleiner as '-grafiek wat

hieruit volg, word in figuur 4.6 getoon. Hierdie

verspreiding is duidelik 'n monomodale verspreiding.

Die telmediaan- geprojekteerde oppervlaktedeursnee

is 0,08 um en die geometriese standaardafwyking is 1,5.

Uit tabel 4.2 is dit duidelik dat die ver-

houding tussen die mediaan- aërodinamiese deursneë

van die twee modusse meer as tien is. Om dieselfde

hoeveelheid aktiwiteit in die kleiner modus as in

die groter modus te hê, moet daar dus 10 3 keer soveel

deeltjies in die kleiner modus wees. Dit is waar-

skynlik die rede waarom die groter modus deur die

groot aantal kleiner deeltjies oorskadu is.

Indien daar aanvaar word dat die groter

modus verteenwoordigend op die eerste vyf stadia van

107.
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die Andersen-impaktor versamel is, kan die gepro-

jekteerde oppervlaktedeursneeverspreiding daaruit

verkry word. Die frekwensieverspreiding van elk

van die eerste vier stadia is bepaal deur foto's

met die optiese mikroskoop te neem en dit dan met die

Carl Zeiss-deeltjiegrootte-analiseerder te ontleed.

Indien die vyf stadia met mekaar in verband gebring moet

word, behoort al die deeltjies op elk van die stadia

ontleed te word. Die probleem kan egter omseil word

deur 'n verteenwoordigende monster op elke stadium

te analiseer en dit dan na die universum van die hele

stadium uit te brei. Dit word gedoen deur die aantal

deeltjies van die monster in elke grootte interval

met die verhouding van die totale getal deeltjies in

die universum tot die totale getal deeltjies in die

monster te vermenigvulding. Die totale getal deeltjies

in die universum word vasgestel deur die getal

deeltjies wat by elk van 'n paar spuite neergeslaan

is, te bepaal en die gemiddeld hiervan met die getal

spuite in die stadium (400) te vermenigvuldig.

Die ' akkumulatiewe kleiner as '-verspreiding

van die geprojekteerde oppervlaktedeursnee, soos vanaf

die eerste vyf stadia van die impaktor bepaal, word

in figuur 4.7 gegee.

Die telmediaan- geprojekteerde oppervlakte-

deursnee is 1,4 pin en die geometriese standaardaf-

wyking is 1,65.

Die verskillende mediane en standaardafwy-

110.
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kings van die geprojecteerde oppervlaktedeursnee

word in tabel 4.4 gegee.

4.3 Verbande tussen aërodinamiese en geometriese

eienskappe

Die verhouding van die mediaanwaardes van die

aërodinamiese deursnee tot die geprojekteerde opper-

vlaktedeursnee is uittabelle 4.2 en 4.4 bekend.

Vergelyking 2.41 gee die verband in terme van

glipkorreksiefaktore, digthede, volumevormfaktor en

weerstandsvormfaktor.

Indien die geometriese eienskap wat bestu-

deer is die geprojekteerde oppervlaktedeursne•? Dp is,

iyk dié vergelyking soos volg:

Ü = rvv .
DP LKS(DA)

_3P • ___ (4.D

*/6 K„D J

Die verskillende mediaandeursneë met die

ooreenstemrnende glipkorreksiefaktore word in tabel 4.5

gegee, waar die glipkorreksiefaktore met behulp van

vergelyking 2.29 vir P = 66 cm kwik bereken is.

p«a.3_./KriI, kan dan uit bogenoemde gegewens en verge-

lyking 4.1 bereken word. (p„ = 1 gm/cm3). Dit word

ook in tabel 4.5 gegee.

p«ot,p kan uit die gemiddelde massa per deeltjie

en die gemiddelde volumedeursnee bereken word:

Uit vergelyking 2.12 is:

12.
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Tabel 4.4 PARAMETERS VAN DIE GEPROJEKTEERDE

OPPERVLAKTE DEURSNEE VERSPREIDING

CMDp
+ 0,085

1,48

CMDr>
+ 1,4

^2

1,6

AMDp* 0,13

AMD * 2,72

t voetnota's 1 en 2 het onderskeidelik

op die eerste en tweede modusse betrekking

* met behulp van Hatch en Choate se for-

mule bereken

Al.



Tabel 4 . 5 RE5ULTATE

jekteerde oppervlakte Aërodinamies

Glip- Glip- KRP P'»3p
Mediaan- korreksie- Mediaan- korreksie- \

a_ deursnee faktor aff deursnee faktor

t e l 0,085 3,64 0,33 1,60 3,46
(klein modus)

1,48 1,43
1ste piek *

akt iwi te i t s 0,135 2,59 0,485 1,40 3,65 |

t e l 1,4 1,14 3,55 1,05 3,11 3,63 1,17 \
(groot modus) t

1,64 1,52
2de piek '

akt iwi te i t s 2,72 1,07 6,01 1,03 2,46 3,63 1,38

oo
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t
V = a3p.(AVD) (4.2)

I Dus is M = p.a,o.(AVD) (4.3)

^ : 3

I '' (AVD) word met vergelyking 2.13 gevind.

I j Die gemiddelde massa van die deeltjies word

•I ; gevind deur die totale massa uit die totale aktiwi-

.f ;
|í ; teit te vind en dit deur die totale getal deeltjies
W •

•f{ te deel.

'!••• Die aktiwiteit op 'n monster van die elek-

4 i'
,á? trostatiese presipiteerder is nie genoeg om dit op die

\| kasteel te tel nie. Die deeltjies op die agste sta-

:'£ dium van die Andersen-impaktor was so baie dat hulle

f; : bo-op mekaar gele het en nie getel kon word nie. Die

il getal deeltJÍRS sowel as die aktiwiteit op die eerste
I» vyf stadia van die Andersen-impaktor kon bepaal word.

f f
| s Die totale aktiwiteit op die eerste vyf sta-

t '. dia is 542 tellings per uur. Vir 'n teldoeltref fend-
''Vi '

'Í heid van 33 % beteken dit 'n aktiwiteit van

f 1,23 x 10~ curie. Die spesifieke aktiwiteit van

f uraan is 6,9 x 10 Ci/g. Die molekulêre massa

»; , UO, is ongeveer 1,2 keer dié van uraan en U0_ on-
"it

,1 geveer 1,13 keer dié van uraan. Die spesifieke ak-

; • tiwiteit van die uraanoksiede is dus ongeveer

l' ; 6,9 x 10~7/l,2 = 5,75 x 10~ Ci/g. Die totale massa

> uraanoksied op die eerste vyf stadia is dus

l (1,23 x 10"11) / (5,75 x 10"7) = 2,14 x 10"5 g.

A3.



f j Die totale cjetal deelt jies op die eerste vyf

| ; stadia is 680 000.

if Die gemiddelde massa in van die deeltjies is

I ; dus 3 x 10"11g. (AVD)3 is 8,25 x 10~12 cm3, en

;| i p*a3P " ™/(AVD)3 = (3 x 10~11)/(8,25 x 10"12) = 3,63

ÏJ. 't Hieruit en uit die waarde vir p«a,p/KRp wat

0; in tabel 4.5 gegee word, kan die weerstandsvorm-

tf ' faktor KRp vir die tweede piek (met die groter

f modus) volgens die telmediane of volgens die massa-

al '. mediane bereken word. Dié waardes is onderskeidelik

;c 1,17 en If38 en word ook in tabel 4.5 getoon,

i? 4.4 Gevolgtrekking

f Wanneer uraansnyseis met 'n helder wit

:;;, gloed brand, onstaan daar 'n aerosol met 'n bimodale
>•'•

J5 deel-jiegrootteverspreiding, en wanneer die uraan-

I ; snysels met 'n rooi gloed gloei, ontstaan 'n aerosol

.•; , met 'n monomodale verspreiding.

i? Die aktiwiteitsmediaan- aërodinamiese

f. deursnee van eersgenoemde twee pieke is 0,49 pm en

j 6,0 ym, die telmediaan- geprojekteerde oppervlakte-

ï ; deursnee van dié twee pieke is 0,085 pm en 1,4 pm.

i Slegs die piek met die groter mediaanwaardes kom voor

; 'wanneer die uraan net gloei.

Vir die eerste piek is p»<x3p/KRp = 3,5 en

vir die tweede piek is dit 3,3. Vir die groter

piek is K R p = 1,3.

A4.
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Aangesien die deeltjiegrootte verspreiding

'n bimodale karakter het, en aangesien die twee pi eke

nie 'n konstante verhouding met betrekking tot elkeen

se bydrae tot die totale aerosol het nie, kan die

IKRB-longmodel nie direk gebruik word om die longneer-

slagfraksie van 'n uraanbrandaërosol te bepaal nie.

Deeltjies in úie piek met die kleiner modus sal egter

wel die lug-longpyp gebied sowel as die longe binne-

dring. 'n Aansienlike deel van die deeltjies in die

piek met die groter modus sal egter in die neus neer-

slaan.
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BYLAE I

PARAMETERS EN EIENSKAPPE VAN DIE NORMALE

VERDELING

Uitgaande van die definisies in die diskrete geval, word

gemiddeld, die variansie, die modus, en die mediaan vir

die normale waarskynlikheidsverdeling gegee. Laasge-

noemde word gedefinieer deur:

-•-! ' dp = — exp | - 5^— |dy = p(y)dy
'^ B,

r ( y - B 2 )
2 i

— — exp 2
^/2? L 2 B J J

Die gemidde lde

Die gemiddelde waarde van 'n verdeling van diskrete

waardes word gedefinieer deur

y ±-1 (Al.l)

Z f.

waar y die gemiddeld (rekenkundig) is, f. die frekwensie

waarteen die waarde y. voorkom en n die getal verskil-

lende y. wat daar in die verdeling bestaan, is.

Indien p(y.) die waarskynlikheid is om 'n waarde

y. te kry, dan is die verdeling genormaliseer

A15.



n
E P(y<) = 1 ) i en is

n
y = Z p(yi) y (A1.2)

Indien y. 'n kontinue waarskynlikheidsfunksie is,

is die gemiddelde waarde

7 = Í Y P(y) dy = ƒ y dp (A1.3)
— OO —CO

Dit is die eerste moment om die oorsprong. Vir die

normale verdeling is die gemiddeld dus

y =

y - B
Stel z =

1 +- r (y - B ) 2 "I
_ ƒ yexp 2
/2? -«» L 2Bj J

dus y = /2 Bx z +

dy = B /2 dzen

1 +» 2
dus y = ƒ z exp (-z ) dz /2 Bx

/ir -«>
B, +«> ,

+ — ƒ exp (-ẑ ) dz

/?

= B 2 (Al.4)
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! •

Die variansie

Die variansie van enige diskrete verdeling word

gedefinieer as

n - 2
£ f± (y. - y)
=l4 (A1.5)

Verdere ontleding gee

2o
fi

1 fi yj -2 -2
i—i - 2 y + y
E f.

E fi yiwant = y uit vergelyking
1 fi

n 2
Z f. y

2 _ i=l X 1 . -2
dus a = ^ - y

I f
=l
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I ; Vir 'n waarskynlikheidsverdeling (p(y.) is die waar-

;? - skynlikheid om 'n waarde y. te kry, en die som van die

# . waarskynlikhede = 1) word

a2 = I p(y ) (y - y ) 2 (A1.7)
i=l

2 p(y±) yf - y2

|s Vir 'n kontinue waarskynlikheidsfunksie is

>l ; o +co _ 9 +co _ 2
f o = ƒ (y - y) p(y) dy = ƒ (y - y)

| = ƒ y2 p(y) dy - 2y/ y p(y) dy

S _2 +«»
J + y ƒ p(y) dy

= ƒ y P(y) dy - 2 y^ + y
—CO

uit (Al.3) en (2.2)

= ƒ y2 P(y) dy - y2 (A1.9)

A18.



Vir die normale verdeiing herlei die variansie dan tot

2 A r- 2 I lY " V 2 ! -2
o = — I y axp | ^ — I dy - Y (Al.10)

1 ,+- r (y - B ) 2 I
— ŷ  axp ~Z—

SK J_ L 2 B2 J
y - B,

Stel z =

;?. B
o

" I " " -oo

x /2
dus y = z B /2 + B_

dy = Bx /2 dz

1 f 9 9 —'
(zB./2 + Bo) exp (-z ) B./2dz - y'

z* exp (-z') dz + i-^ z

/F J
—oo —oo

exp (-ẑ ) dz + -^- exp (-zz) dz - Y

/F J

2B2 /í 2 _ 2
__1 . _ + B 2 - y2

^F 2 2

•& 2

;':i = B f
1

Die vergelyking wat die normale verdeling beskryf, is dus

y =
a/2?

[ 2 T(x - y)
exp = — (Al.ll)

waar a die standaardafwyking, en u die gemiddeld is.

A19.
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Die mediaan

Die mediaan yR van die verdeling y. met frekwensies

f.̂  (waar i gaan van 1 tot n) is sodanig dat, as die y waardes

in toenemende orde gerangskik is, is

k n
E f. = E f. (Al.12)
L=l i=k 1

Vir die waarskynlikheidsverdeling n(y.) om 'n waarde y.

te kry, word die mediaan gedefinieer deur

k n
Z p(y.) = E p(y.) (Al.13)

i=l x i=k x

Aangesien die verdeling genormaliseer is, moet hierdie

grootheid gelyk aan 0,5 wees.

In die kontinue geval word die mediaaan m gedefinieer deur

m +°°
ƒ dp = ƒ dp = 0,5 (Al.14)
—oo m

m ,+»
of ƒ p(y)dy = ƒ p(y)dy = 0,5

In die normale verdeling herlei dit tot

A20.
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1 r+- r (y - y ) 2 i
— e x P 2~
2ir Jm L 2 a J

dy = 0 , 5
a»'2ir ]

y - v
Stel z =

dus y = /2az + y

dy = /2adz

dan y = m =.• z =
/2 a

y -*• +°° => z •+• + 0 0

oo

i f
/ir m-yi

exp ( - z 2 ) dz = 0 , 5

2 f 2
i.e. - exp (-z ) dz = 1

/if m-y
72a

i.e. 1 - erf I |= 1
/2 a

r m ~ n _
L /2a J

i.e. e r f — - — = 0

dus m = y (A1.15)

A21.
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V is dus nie alleen gelyk aan die gemiddeld nie, maar

ook aan die mediaan vir die normale verdeling.

Die modus

Die modus van die verdeling y. met frekwensie F.

is daardie y. wat die grootste frekwensie het.

In die normale verdeling is die modus daardie y-waarde

waar p(y) 'n maksimum is.

dp(y) = d_
dy dy a/2ïf

exp

1 (y - p)
(-2) =— exp

a/2? 2 a

( y ~
2 a

0 as y (Al.16)

d2p(y)

y=y

(y-v) 1 2(y-u)
exp| j— e xP

2a J 2a

r
Ï

y=u

- 1
/2¥ o3 < o

is dus ook gelyk aan die modus van die normale verdeling.
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BYLAE 2

PASSING VAN 'N NORMALE VERDELING

AAN 'N HISTOGRAM

Aangesien die norirale verdeling

% ". 1 (x - u ) 2

j ; y = exp 5 (A2.1)
'$ :- a/2~ï 2a
':i
-Ah
AM
'}}, „ genormaliseer is, moet dit met die oppervlakte onder 'n

% histogram vermenigvuldig word voordat dit by die histogram

s| aangepas word.
Kt-.

if , In 'n histogram met n intervalle, waar die getal

?? waarnemings in die i de interval f. is, en die lengte van

;|f die i de interval (Ax^ is, is die oppervlakte van die

f : histogram

A = S f, (Ax) H
i = l x

Indien die intervalle onafhanklik van x is en almal dieselfde

lengte £ het, is

;t ; A = E f. . a
f. : i = 1 i

á • n
^ ' = SL.Ï. f,

1
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Indien die totale getal waarneniings N is, is

n
N = E f,

i = 1 í

A = £ N

55*
Uit vergelyking A2.1 vermenigvuldig met A = £N volg dat

N£ (x - u)

y = — — exp
2a'
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BYLAE 3

PARAMETERS EN EIENSKAPPE VAN DIE

LOGNORMALE VERDELING

Die betekenis van die parameters en hulle

verwantskappe met die karakteristieke van die verdeling

naamlik die gemiddeld, variansie, mediaan en modus word

nader beskou.

2
1 (£n x - u)

dp = exp 5 dx (P3.1)
x /2TT 0 2o

Die gemiddeld

Die gemiddeld a is per definisie (vergelyking A1.3)

00

a = / x P(x) dx
o

!
ƒ exp

a/3i o 2a

Unx - u) d

- g— a x

Jinx - v - tr
Stel z =

a/2"

2,
x = exp (a/2 z + y + a ) ;

2
dx s a / ? exp ( a / I z + p + a ) dz

A25.
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I 'i

X -* 0 =* 2 - * - o o

X •*• + <*> =*• Z -*• + <*>

exp (n + a 2 ) » _ a 2

• " . a = ƒ exp - z - — dz
if ;, /ÏF - » 2

exp (y + 2_) (A3.2)

= gemiddeld van lognormale verdeling

Die variansie

2
Die variansie 8 is per definisie (vergelyking

A1.9)

3 2 = ƒ x2 P(x)dx - a2

1 °° ( in x - p)^ 2
ƒ x. exp - = dx - a

a/Tir o 2a

2
S t e l z = &n X " ^ " P (soos v i r gemiddeld) :

(2 p + 2 a 2 ) °° a 2
= exp — ƒ exp (2a/2 z) exp [- (z + —) ] dz - a

% : (2 y + 2a 2 ) » a 2 2
:.;;; f = exp / exp [ z - —) ] dz - a
•V,i ; /TT - » /2"

t "•: 2'
•^ c (2 y + 2 a ) <» 2 2 a
%. \ = exp : ƒ e - t d t - a waar t = z
vC f /F - 0 0 /2

J ; = exp (2 y + 2 a2) - a2

.'•V "'(
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exp [ 2 ( y + § J + a2 - a2

a2 (exp a2 - 1) (A3. 3

uit vergelyking (A3.2)

2
Aangesien die lognormale verdeling skeef, is het 6 weinig

betekenis.

Die mediaan

Die mediaan M van die lognonrale verdeling word

gedefiniëer uit: (vergelyking Al.14)

M »
ƒ P(x) dx = ƒ P(x) dx = 0,5

1 «> 1 {In x - y)
ƒ - . exp [ - g ] dx = 0,5

cr/2Ïr M x 2a'

S t e l z =
Jin x - y

/2a

en in tegreer , dan v/ord

£n M - y
1 - erf ( ) = 1

/2a

M = e
y

•n Alternatiewe afleiding kan as volg gedoen word:

per definisie

M
ƒ p(y) dy = 0,5
— 00

A27.
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Stel y = Zn x ; dp = P(x)dx = p(y) dy

.'. ƒ P(x) dx
o

m
maar ƒ P(x) dx

o

= 0,5

= 0,5 (definieer m)

m = e' (A3. 4)

Die mediaan van die lognorrnale verdeling word dikwels die

geometriese gemiddeld y genoem (m = y ).

y word dan gedefiniëer deur:

Jln y = gemiddelde van logaritmes

Z fL.S.n x.
(A3.5)

= V

Dit is dus die eksponent van die gemiddelde van die logaritmes

wat 'n normale verdeling vorm. Die mediaan sal voortaan as

Die parameter y in die lognorirale

verdeling is slegs 'n parameter en is nie die gemiddeld soos

in die normale verdeling nie.

y uitgedruk word

Analoog aan hierdie gerieflike verband van geometries

gemiddelde y = exp(y) word 'n geometriese standaardafwyking

a = exp(or) gedefiniëer, of meer fundamenteel, (soortgelyk

aan vergelyking (A3.5)

A28.
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tfg = standaardafwyking van die logaritmes.

E f
(A3.6)

= a

In die kontinue geval

ín o g = ƒ (An x )
2 P(x)dx - (£n u ) 2

2 2
ƒ y p(y) dy - y

= a (A3.7)

Alhoewel die geoiretriese gemiddelde vanself voortvloei en

'n fisiese waarde daaraan gekoppel word, nl. die irediaan,

is dit nie die geval met die geometriese standaardafwyking

nie: dit ontstaan deur definisies soortgelyk aan die

geometriese gemiddelde hier toe te pas. Geen eenvoudige

fisiese waarde kan egter hieraan gekoppel word nie.

Opsommend \i =

ag = e

= M f a

Die voordeel van hierdie parameters lê daarin dat hulle

gebruik kan word om die waarskynlikheidsverdeling te beskryf,

en veral daarin dat hulle maklik met behulp van tegnieke

soortgelyk aan dië vir die normaalverdeling vir eksperiirentele

resultate bepaal kan word.
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Die modus

Die modus x i s die waarde van x waar P(x) 'n

maksimum i s :

2-P(x) =
dx

S- i . exp{-
dx x

V
2a'

e x p {_ (te x -
2cT

0 as £n x - \i = -a '
IT

= exp (y - a ) ( £ 3 , 8 )

A30.



A17.

BYLAE 4

STADIÜMKONSTANTES EN DIE BEREKENDE KARAKTERISTIEKE VAN

DIE ANDERSEN-IMPAKTOR

Ten einde die gedrag van 'n impaktor te voorspel

en karakteristieke te kan bereken, moet die grondbeginsels

van impaksie van aerosols bestudeer word. So 'n bespreking

word ook deur Mercer (1973) gegee.

By lae Reynoldsgetalle blyk dit dat die weerstands-

krag F_, eweredig aan die relatiewe snelheid tussen die deel-

tjie en die lug is, en dit geld vir sowel sferiese as nie-

sferiese deeltjies. Die omgekeerde van die eweredigheidskon-

stante staan as die deeltjie se mobiliteit Z bekend.

Z = U/F. (A4.1)

Vir sferiese deeltjies is dit (met behulp van vergelyking

2.38) :

Z = Ks(D)/(37rnD) (A4.2)

Beskou 'n deeltjie (met 'n massa m) wat ir. stil-

staande lug in geprojekteer word, dan is

-m
dU = U
dt Z

sieël :

Die deeltjie se snelheid verminder dus eksponen-

U = Un exp(-t/mZ)

waar Un die beginsnelheid is. (A4.4)



Vergelyking A4.3 is

A18.

-m
dü
dt

1 dx
Z dt

m
dU
dx

1.

z

o
,/ dü
Uo

_ 1 s0
= =£ f dx

waar S die reikwydte van die deeltjie is,

m Z U, (A4.5)

Wanneer 'n soliede voorwerp veroorsaak dat die lug-

vloei van rigting verander, veroorsaak die traagheid van die

deeltjie 'n relatiewe snelheid tussen die deeltjie en die lug:

m *L = (v-ü) / z (A4.6)

U is hier die snelheidsvektor van die deeltjie,

V is dié van die lug en m is die deeljie se massa.

In die tweedimensionele geval word vergelyking (A4.6)

- v (A4.7)

m g y = (Vy - Uy) / Z (A4.8)

A32
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Beskou nou 'n spuit met wydte W en lengte T wat

•n afstand S vanaf 'n plaat is soos in figuur Al getoon.

Die lug waarin die deeltjies is, word deur die

spuit op die plaat geprojekteer.

Stel die aanvangstoestande (ver vanaf die obstruk-

sie) is U = V = UQ en U = V = 0. Die veranderlikes

kan as volg na 'n dimensielose vorm getransformeer word :

Werk met snelhede in eenhede van U_;

afstande in eenhede van W/2;

tyd in eenhede van W/2UQ.

Die nuwe dimensielose veranderlikes is nou

Ux Ux ' Ly

V = —x : V = —v

W

Dan word vergelykings A4.7 en A4.8

2mU0 ^ x = (Vv - U U / Z
W dt x x o
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w

Fig. Al : Spuit
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^ o ' ^ x - v - 5
W dt x x

Stk. — x V - u (A4.9)
dt x x

en Stk. — y = V - ü (4.10)
dt y y

waar Stk = -^^0 (A4.ll)
W

die Stokes se getal genoem word.

Stokes se getal word ook gedefinieër (Fuchs, 1964)

as die verhouding van die reikwydte tot die halfdikte van die

spuit :

g
Stk = — (A4.12)

W / 2

Met behulp van vergelyking A4.5 is dit duidelik

dat vergelykings A4.ll en A4.12 ekwivalent is.

Wanneer 'n deeltjie teen 'n terminale spoed (soort-

gelyk aan die terminale valspoed) beweeg, is

FR ~ FRT FG

waar FR die weerstandskrag is en FQ die krag wat die re-

latiewe beweging (wil) veroorsaak. In bogenoemde geval is



|
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dit die traagheidskrag van die deeltjie (as gevolg van sy

traagheidsmassa), en in die geval van 'n vallende deeltjie

is dit die swaartekrag. F R T is die terminale weerstands-

Indien die deeltjie dus nie met betrekking tot die

lug versnel nie, is

| F R T = FG = m'a ( = m'g)

waar a die versnelling as gevolg van F„ is (g is die

gravitasieversnelling - indien FQ die gravitasiekrag is)

Vergelyking A4.1 word dus in hierdie geval :

z = |t = 2T
RT m'a

U T = m'a'Z (A4.13)

Vir 'n sferiese deeltjie in die betrokke toestande

blyk uit vergelyking 2.39 in hoofstuk 2 dat

.a.D2

18n

K_(D).p.a.D
It = -2 (A4.14)
1

Vergelykings A4.13 en A4.14 lei tot

KS(D).p.a.D
2

maZ =
18n
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Kg(D).p.D
mZ = — (A4.15)

18n

Indien die sfeertjie eenheidsdigtheid het, is

en D = D,

(A4.16)

18n

Vergelyking A4.ll geld ook vir nie-sferiese deel-

tjies. Indien ons in terme van die deeltjie se aërodinamie-

se deursnee werk, dan kan A4.16 in A4.11 vervang word :

2

Stk = — A ' °' A -U0 (A4.17)

9nw

Indien figuur Al na 'n ronde spuit verwys, kan

in terme van d:

volumevloei F skryf :

ons U_ in terme van die deursnee W van die opening, en die

UQ = F / (ïï.W2/4)

(stk)% = * E _ .{PO.KS(DA)>
 h.DA (A4.18)

9ir.n.W3
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'n Soortgelyke vergelyking kan vir reghoekige

spuite afgelei word :

9.n.L.W2 • { PO' KS ( DA ) } 'DA (A4.19)

waar L die lengte van die reghoekige opening is, en W

die wydte.

Die Stokes se getal wat met 'n versameldoeltref-

fendheid van 50 % (St7c5Q) ooreenstem, kan in vergelyking

A4.18 gebruik word om die effektiewe afsnywaardes vir die

stadia te bepaal.

ECAD = DA (E = 50 %)

(A4.20)

Waardes vir (Stk5Q)^ is deur verskillende navor-

sers bepaal. Mercer (1973h) fom hierdie waardes op en

vind dat as S/W £ 1 is (Stk5Q) 0,45 vir ronde

spuite (en 0,8 vir reghoekige spuite). Marple en Liu

(1974) het 'n fundamentele rekenaarstudie uitgevoer. Hulle

vind waardes van ongeveer 0,48 vir (Stk5Q) vir ronde

spuite mits S/W 2: 1, Reynolds se getal tussen 100 en

1 000 is, en T/W = 1. (Waardes vir reghoekige spuite

is tussen 0,73 en 0,70 vir ^ l 1, - = 1 en Reynolds
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se getal tussen 100 en 1 000) Kyk Figuur A2 (IAEA-paneel,

1974h).

Indien Dfi in mikrometer is, W in sentimeter,

F in kubieke sentimeter per sekonde, p_ in gram per kubieke

sentimeter (=1) en n in poise (=1,81 x 10~4) dan vind

Mercer dat

ECAD = 161 (W3/F)* / {po.Ks(DA)}
 h (A4.21)

Terwyl uit Marple en Liu se gegewens is

ECAD = 171 (W3/F)^ / {po.Ks(DA)} * (A4.22)

'n Poging is aangewend om die ECAD's met behulp van

vergelyking A4.22 te bepaal. Die nodige vereistes vir die

vergelyking om te geld word telkens bespreek en 'n aantal

eienskappe is bepaal.

Die deursnee W van die spuite vir die verskillende

stadia is met behulp van 'n mikroskoopmikrometer bepaal

Stadium

Stadium

Stadium

Stadium

Stadium

Stadium

0

1

2

3

4 .

5

: WQ -

•• W l *

• W2 *

' W3 =

w4 -
W5 -

1,63

1,20

0,92

0,72

0,54

0,35

mm

mm

mm

mm

mm

mm



Fig. A2 : VStk5 0 vs S/W vi r ronde spuite
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Stadium 6 : W, = 0,26 mm
b

Stadium 7 : W ? = 0,25 mm

Die afstand S tussen die opening en die glasver-

samelplaatjies is telkens ongeveer 2 mm, sodat S/W vir

elke stadium bereken kan word.

Stadium

Stadium

Stadium

Stadium

Stadium

Stadium

Stadium

Stadium

0 :

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

6 :

7 :

s / wo
s/w2

S / W2

s/w3

s/w4
s/w5

s/w6
s/w

= 1,2

= 1,7

= 2,2

= 2,8

= 3,7

= 5,7

= 7,7

= 8,0

Daar word dus aan die vereiste voldoen dat S/W groter

as een moet wees.

Aangesien daar 400 spuite in die eerste sewe stadia

is en 201 in die agste stadium, en aangesien die monster-

neemtempo 28 liter per minuut is, is die volumevloei

F = F = F = F = F = F = F = 1,18 cm3/s
O 1 2 3 <• 5 6

vir elke spuit in die eerste sewe stadia en F = 2,35 cm /s

vir die agste stadium.

Die dikte T van die plaat waarin die gaatjies
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(spuite) is, Is ongeveer 1,2 mm. T/W kan dus vir elke

stadium bereken word :

Stadium

Stadium

Stadium

Stadium

Stadium

Stadium

Stadium

Stadium

0

1

2

3

4

5

6

7

: T/WQ

T/W

T/W

T/W

T/W4

T/W5

T/W,
b

T/W_

= 0,7

= 1,0

= 1,3

= 1,7

= 2,2

= 3,4

= 4,6

= 4,8

Die model van Marple en Liu is vir T/W = 1 bepaal

en dit word die beste vir stadium 1 benader.

Reynolds se getal vir vloei deur 'n pyp (of spuit)

is

VWpt

4F
TTW *

— vir ronde spuite

waar W die deursnee van die pyp (spuit) is, pp die digtheid

van die lug (=0,0012 g/cm ) en p die viskositeit van die

-4
lug (= 1,8 x 10 g/cm.s)

Stadium

Stadium

Stadium

0

1

2

: ReQ

: Re,

: Re,

61

83

= 110



A29.

Stadium 3 : Re. = 140

Stadium 4 : Re4 = 190

Stadium 5 : Re_ = 290

Stadium 6 : Re, = 380o

Stadium 7 : Re_ = 800

Mercer se vereiste dat Reynolds se getal tussen 100

en 1 000 moet wees, geld dus nie vir die eerste twee stadia

nie.

Die lineêre snelhede ün in die spuite is :

0,56

0,104

0,18

0,29

0,51

1,2

2,2

4,8

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

m/s

Daar word dus aan die vereiste voldoen dat die li-

neêre spoed kleiner of gelyk aan een derde van die spoed van

klank moet wees.

Die verhouding van die snelheidsprofiel se oordrag-
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lengtes L T (=0,065 W.Rei) van die stadia tot die spuit-

lengtes T. is

LT„ / T0 = 5

\ / Tl " 5

L / T = 5

LT / T = 5

L / T = 6

T5 = 5

LT / T = 5
T6 6

L / T = 11

Dit is dus deurgaans groter as een.

Vergelyking A4.22 kan in die volgende vorm geskrywe

word :

DA±
 = Xi / { f V K S ( I V } H (

waar x. = 171 (W? / F . ) ^ , en D. d i e e f fek t iewe afsny
X XX A>

aërodinamiese deursnee is, en i gaan van 0 tot 7 -

Die waarde vir x. is uit bogenoemde waardes van

W. en F. bereken

x 0 - 10,3

X;L = 6,53
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x2

X3

X4

X 5

X6

X7

4,38

3,03

= 1,97

1,03

0,658

0,44

Indien die eenhede is soos in vergelyking 3.30 ge-

meld, dan is p0 = 1 g/cm .

Cunningham se glipfaktor kan met behulp van verge-

lyking 2.29 van hoofstuk 2 bereken word indien D bekend
i

is; Dn is egter die veranderlike waarvoor 'n oplossing ge-
Ai

soek moet word. Benaderde waardes van D is met behulp van
l

'n eenvoudige benaderingsproses met die rekenaar bepaal :

\ -

\ '

X •
X 'x -
\ '
% •

% •

10,2

6 ,4

4 , 3

2 , 9

1,9

0,95

0,58

0,36



Bespreking van spesifikasies en karakteristieke

Die vervaardiger se spesifikasies en berekende

waardes word in Tabel Al opgesom. Daar bestaan 'n reeks

faktore wat die berekende waardes moontlik kan beïnvloed.

Uit Marple en Liu en Mercer (1973i) se werk

blyk dit dat afwykings vanaf die teoretiese waardes (uit

vergelykings A4.21 en A4.22) funksies is van :

1 Reynolds se getal;

2 T/W;

3 S/W;

1 Indien Reynolds se getal tussen 100 en 1 000

is, is afwykings, volgens Marple en Liu se

model, klein.

2 Groot verskille vir ander waardes van T/W is

eksperimenteel deur Mercer en Chow vir reg-

hoekige spuite gevind (Marple en Liu, 1974),

maar volgens Marple en Liu is dit as gevolg

van onbestendighede vir klein waardes van T/W

en maak hulle model nie daarvoor voorsiening

nie.

3 Volgens Mercer (1973h) en volgens Marple en

Liu (1974) het S/W 'n klein Invloed indien

dit groter as 1 is.
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Mercer (1973i) noem nog dat die lineêre snel-

hede in die spuit kleiner as ongeveer een derde van die

snelheid van klank moet wees, en die snelheidsprofiel se

oordraglengte L T moet meer as 'n paar maal die lengte T

van die spuit wees, waar L T = 0,065.W.Re vir ronde

spuite.

Die aanhegtingswaarskynlikheid van die aërosol-

deeltjies aan die plaat sowel as verliese tussen die stadia

speel ook 'n belangrike rol. Indien die versameloppervlaktes

nie met 'n sagte lagie bedek is nie, kan die weerkaatsing

van die deeltjies belangrik wees, maar heropname van deel-

tjies vanaf die versamelplaat is klein en dit is volgens

Mercer (1973i) gewoonlik nie nodig om die versamelplaat

om hierdie rede te bedek nie.

Winkler (1974) meen dat alle groottes glas- en

polistireen aërosoldeeltjies weerkaats. Hy toon verder aan

dat die aanhegtingswaarskynlikheid van atmosferiese aerosols

van die relatiewe vogtigheid van die lug en van die benat-

baarheid van die aërosoldeeltjies afhanklik is. Hanel en

Gravenhorst (1974) toon weer aan dat die effektiewe af-

snywaardes van 'n impaktor min vir atmosferiese aerosols ver-

ander indien die relatiewe vogtigheid minder as 70 % is.

Verder toon hy aan dat die effektiewe afsnywaardes toeneem

na gelang van relatiewe vogtigheid indien dit meer as 70 %

is. Dit is dus baie -loeilik om weerkaatsing of heropname

van die deeltjies by 'n teoretiese bepaling van die karak-

teristieke van 'n impaktor in berekening te bring.



Jaenicke en Blifford (1974) wys ook daarop dat

Marple se berekenings nie afwykings vanaf Stokes se ver-

tragingswet by hoë Reynolds getalle in berekening bring nie.

Afgesien van bogenoemde onsekerhede in die teo-

retiese model van Marple en Liu en van die vereistes wat

Mercer noem, is afwykings vanaf die teoretiese waardes moontl:

as gevolg van die feit dat al bogenoemde afleidings ten op-

sigte van 'n enkelspuitimpaktor gedoen is. Stevens (Cam-

bray, 1973) is van mening dat bogenoemde teorie moontlik

in die geval van die mnltispuitimpaktor gewysig moet word.

Hy het ook aansienlike tussenstadiumverliese aangemeld wat

ook 'n besliste invloed op die teoretiese model sal hê.

Stevens en Cambray (Cambray, 1973) het kontrolekalibre-

rings op die Andersen-impaktor met agt stadiums uitgevoer.

Hulle resultate word saam met voorgaande waardes in Tabel Al

saamgevat.

As gevolg van die onsekerhede in die teoretiese modex

en aangesien die berekende karakteristieke by benadering met

die vervaardiger se spesifikasie ooreenstem, sal die effek-

tiewe afsny- aërodinamiese deursnee gebruik word wat die ver-

skaffer verstrek het.

J



Tabel Al

ECAD's v i r die agtstadium Andersenimpaktor

Stadium
nommer

0

1

2

3

4

5

6

7

Vervaardiger

11

7

4,7

3,3

2,1

1,1

0,65

0,43

Bereken uit
teorie en vol-
gens gemete
afmetings

10,2

6,4

4,3

2,9

1,9

0,95

0,58

0,36

Stevens

11,5

9,5

5,7

4,2

2,2

0 S

-
—

Cambr

30

9,2

5,5

3,3

2,0

1,0

0,3

0,1



BYLAE 5

WAARSKYNLIKHEIDS- EN LOGARITMIESE

WAARSKYNLIKHEIDSGRAFIEKPAPIEP.

Dit is gebruiklik om die afwykings vanaf die gemiddelde

in terne van a uit te druk deur

t e stel

dus y = p + a t (dy = a dt) , d i t v/il sê die vaarskynlik-

heidsverdeling is

1 t2

dp = -±3 exp (- - ) dt (A5.1)
/2i 2

Vergelyking (A5.1) is 'n gestandardiseerde verdeling net

gemiddelde 0 en variansie 1.

2
Indien die normale verdeling met parameters p en a . as

N(y,a ) soos deur Aitchison en Brown geskryf word, is

bogenoemde geval dus N(0,l).

Die totale waarskynlikheid om 'n waarde van t te kry wat

kleiner as T is, word gegee deur

T 2
— - — f exp (- - ) dt = P(T) (A5.2)

/2TT -°° 2

Aangesien die integrand simmetries is, en die integraal na

1 neig as T na » neig, is P(-T) = 1 - P(T)



Tabelle wat T teen P(T) gee, is beskikbaar (bv. Abratrovitz

& Stegun) . 'n Uittreksel ui t so 'n tabel word hier gegee

iret die oo reen stemmende Y-waardes aangedui:

P(T)

2
1

0,5

0

0,5

1

2

3

0,0228

0,1587

0,3085

0,5

0,6915

0,8413

0,9772

0,99865

V

• u

u
V

V

p

u
V

- 2a

- a

- 0,5a

+ 0,5a

+ a

+ 2c

+ 3a

Hierdie somfunksie P word gebruik om die normale verdeling

grafies te lineariseer. Waarskynlikheidsgrafiekoapier

word sodanig gedruk dat die akkumulatiewe frekwensie-as

(gewoonlik die X-as) simiretries on sy iriddel is, en word

in terme van 100 P(T) ingedeel sodat die waarde 2,2 8 op 'n

afstand eweredig aan -2 vanaf die middel verskyr., 15,87 op

'n afstand eweredig aan -1, 50 in die middel, 84,13 op 'n

afstand eweredig aan +1 vanaf die middel, ens.

Die y-as, word linear ingedeel sodat die grafiek var. (T,

100 P(T)) 'n reguit lyn sal wees (met T = 0 is 100 P(T) = :

Die grafiek van (y, 100 P(T) sal ook 'n reguit lyn vees war

T = (y - \i)/a en die waarde van y wat met die 50 1 merk

ooreenstein (as T = 0) v 5 Q = u, en met 15,87 % is

\>15 p 7 = y - a (T = -1) en 84,13 % is = p + a (T =

Hierdie waarskynlikheidsgrafiekpapier kan dus ret vrug

gebruik word.



Logaritirdese waarskynlikheidsgrafiekpapier (soms ook

lognormale grafiekpapier genoeir) se x-as i s net soos

waarskynlikheidsgrafiekpapier ingedeel, maar die y-as he

logaritiriese skaal. Die lognormale verdeling word deur

reguit lyn op hierdie grafiekpapier voorgestel. Die 50

merk stem met
_ y —a

5 15 ,87 ~ e

^50 ~ Va = e^ o o r e e n » d i e 15,87 %-merk met

en d i e 84,13 %-merk met E,a. , =

Opsommend:

en
'84,13

ho
'50

= o.
^15,87 g


