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Myndun og staðsetning ofursmárra agna við y g g g
álframleiðslu

Viðbrögð við ofurfínum ögnum
Ofurfínar agnir eru agnir minni en 100 nm (1 nanometer=1/1000 
míkrometer).míkrometer).
Rannsóknir á áhrifum ofurfínna agna með lága leysni hafa sýnt, að 
innöndun slíkra agna getur leitt til meiri bólgumyndunar (góðkynja æxli) í 
lungnavefjum en stærri agnir úr sama efni.  Þetta bendir til meiri 
skaðsemi smáagnanna.  
Talið er líklegt, að hlutfallslega stórt yfirborð miðað við rúmtak og massa 
þessara agna sé valdur að þessari verkun   þessara agna sé valdur að þessari verkun.  
Lesið meira um ofurfínar agnir á vefsetrinu www.stami.no 
(leitarorð:”nanopartikler”)

Flúor hverfur úr rafgreiningarkeri við:

d  HF  f  þ í ð ki ú  

Þessi flúorríka gufa 
myndar strax ofurfínar 

 myndun HF-gass, af  því að raki úr 
súrálinu, forskautunum og loftinu 
hvarfast við flúoríð í raflausninni 
(jafngildir u.þ.b. 56 % F-hvarfinu).

 uppgufun raflausnar, þar sem gufan 

agnir á stærðarbilinu 
fáeinir til nokkur hundruð 
nanometrar (nm).

Þetta á sér stað, af  því 
streymir undan þekjunum með 
afsoginu, þ.e. lofti og koltvíildisgasi 
undan skautunum (jafngildir u.þ.b. 41 
% af  F-hvarfinu).

 myndun smárra baðagna, þegar 

Þetta á sér stað, af  því 
að afsogsloftið (falska 
loftið) kælir hratt heita 
gufuna.  Þetta leiðir til 
ofuryfirmettunar 
gufunnar, og í kjölfarið 
myndast smáar agnir y g þ g

forskautagösin brjóta skurnið 
(jafngildir u.þ.b. 3 % af  F-hvarfinu).

myndast smáar agnir 
hratt.
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Við höfum ákvarðað breytileika stærðar og fjölda ofurfínna agna með beinum 
mælingum í einum Söderberg kerskála og einum kerskála forbakaðra forskauta 
(grunnmælingar) með mælitæki með beinum álestri.  Tölurnar hér að neðan sýna, 
hvernig agnastærðin og fjöldinn breyttist á 1000 mín mæliskeiði.
Takið eftir, að agnirnar frá forbakaða kerskálanum eru töluvert minni en agnirnar 
frá Söderberg-kerskálanum   Skilgreint mælisvið mælitækisins er 10-u þ b  250 nm  frá Söderberg kerskálanum.  Skilgreint mælisvið mælitækisins er 10 u.þ.b. 250 nm. 

Søderberg Forbakaður

Mestur fjöldi ofurfínna agna var mældur 
við skautskipti í skurnfríu baði.

Skýringar við myndirnar: 1e + 6 fjöldi agna á cm3 = 1 milljón á cm3 eða 1 billjón á m3 (1012 á rúmmeter)

Sa a tektSamantekt
Við rafgreiningu myndast flúorríkar gufur, sem hratt breytast í ofurfínar agnir, 

sem eru stöðugar sem slíkar í andrúmslofti vinnustaðarins.  Hæsti styrkur slíkra 
agna er mældur við skautskipti í skurnleysi.

Efnafræðilegar athuganir sýna, að þessar agnir eru auðleystar upp í vatni. 
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