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Dannelse og forekomst av ultrafine partikler ved
produksjon av aluminium

Eksponering for ultrafine partikler
Ultrafine partikler er partikler som er mindre enn 100 nm (1 nanometer =
1/1000 mikrometer).
Eksponeringsstudier for ultrafine partikler med lav løselighet, har vist at
innånding av slike partikler kan føre til kraftigere betennelser
(inflammasjon) i lungevev enn innånding av større partikler av samme
stoff, noe som indikerer at de små partiklene kan være mer skadelige.
Det er sannsynlig at den store overflaten i forhold til volum og masse av
partiklene er ansvarlig for disse virkningene.
Les mer om ultrafine partikler på www.stami.no (søkeord: nanopartikler)

Fluor tapes fra elektrolysecellen ved:

• dannelse av HF-gass fordi vann fra
oksidet, anodene og luftfuktigheten
reagerer med fluoridet i badet
(utgjør ca. 56 % av F-tapet).

• fordampning av elektrolytten hvor
dampen føres ut av cellen med
ventilasjonsluften og karbondioksid-
gassen som dannes ved anoden
(utgjør ca. 41 % av F-tapet).

• dannelse av små badpartikler når
anodegassen bryter overflaten av
badsmelten (utgjør ca. 3 % av F-
tapet).

Denne fluorholdige
dampen danner
umiddelbart ultrafine
partikler med størrelse
fra noen få til noen
hundre nanometer (nm).

Dette skjer fordi den
varme dampen kjøles
raskt ned av
ventilasjonsluften som
fører til
superovermetning av
dampen og
etterfølgende rask
dannelse av små faste
partikler.
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Vi har bestemt variasjonen i størrelse av og i antall ultrafine partikler ved direkte
målinger i en Søderberg- og en prebakehall (bakgrunnsmålinger) med
direktevisende utstyr.  Figurene nedenfor viser hvordan partikkelstørrelsen og
antallet varierte i løpet av en måleperiode på 1000 minutter.  Legg merke til at
partikkelstørrelsen er betydelige mindre i prebake- enn i Søderberg-hallen.
Måleinstrumentet har et definert måleområde fra 10 nm til ca. 250 nm.

Sammendrag
Ved elektrolysen dannes det fluorholdige damper som raskt omdannes til
ultrafine partikler som fritt eksisterer i arbeidsatmosfæren.  Den høyeste
konsentrasjonen av slike partikler er målt ved åpne bad under anodeskift.

Kjemiske undersøkelser viser at disse partiklene er lett vannløselige.

Høyest antall ultrafine partikler er målt
ved anodeskift ved åpent bad.
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Forklaringer til figurene: 1e +6 antall partikler pr. cm3 = 1 million pr. cm3 eller 1 billion pr. m3

Søderberg Prebake
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