
IRI-rapport: 190-76-3 

Oversicht van hat acrotol onder

zoek verricht op het IRI van 1966 

tot septeaber 1976. 

G. A. Perron 

September 1976 



-! 

1. 1HLEIDIKG. 

Dit rapport geeft een samenvatting van de werkzaamheden en de 

resultaten van het aerosol onderzoek, dat de afgelopen 10 jaren op 

het Reactor Instituut Delft (later het Interuniversitair Reactor 

Instituut) is uitgevoerd in de groep Stralingshygiëne en Dosimetric. 

Dit onderzoek vond plaats onder leiding van Dr. J. Weber en onder 

verantwoordelijkheid van de wetenschappelijk dlrekteurfysica Prof.Dr. J.J. 

van Loef. Dit overzicht is naar aanleiding van de afsluiting van het 

aerosol onderzoek op het IR1 genaakt. 

2. OVERZICHT VAN HET 0HDBR20BK. 

Het aerosol onderzoek op het IBI is primair gericht op de stra-

lingsbeschenaingsaspekten van aerosolen. Twee onderwerpen hebben in 

de loop der jaren bijzondere aandacht gekregen, te weten de natuur* 

lijke aktiviteit welke op atmosferisch stof voorkomt, en de depositie 

van aerosolen in de menselijke luchtwegen. 

Eerstgenoemd onderzoek is uitgevoerd door Kamphuis {ingenieurs-

verslag, 1967) en door Das (kandidaats- en ingenieursverslag, 1968 en 

1970 resp.). Bierbij is als volgt te werk gegaan. Een grote hoeveel

heid buitenlucht met de daarin aanwezige aerosolen werd door een filter 

gepompt, waarna de a en de £ aktiviteit van dit filter met een propor

tionele gasdoorstroomteller als funktie van de tijd werd gemeten. Met 

behulp van de ijking van de teller en een rekenprogramma konden de kon-* 

centraties van de verkillende vervalprodukten van de radon- en thoron-

reeks, zowel op hat filter als op de aerosolen in de lucht, worden bere

kend. Deze methode ia later vergeleken met een methode die op het Medisch 

Biologisch Laboratorium TNO wordt toegepast (Aten et al., 1975). Een 

kwantitatieve analyse van de natuurlijke luchtaktiviteit is van belang 

voor de kwantificering van de stralingsdose* waaraan de mens van nature 

wordt blootgesteld. Daarnaast wordt bij metingen van de kunstmatige 

radioaktiviteit van de lucht vaak hinder ondervonden van de "achtergrond", 

veroorzaakt door radon, thoron en hun vervalprodukten. Wegens gebrek aan 

mankracht is de laatste jaren niet meer met deze nogal storingsgevoelige 

apparatuur gewerkt. Ken vereenvoudigde vorm van deze opstelling wordt 

thans nog gebruikt bij de proef lucht aktiviteit voor de kursus stralings

bescherming. Als oen uitvloeisel van dit onderzoek werden kontakten 
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gelegd met het Inst, voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek IG-1B0 

teneinde de samenhang te onderzoeken tussen de natuurlijke luchtakti-

viteit en de verontreinigingsniveaus van de buitenlucht (Guicherit 

et al., 1975). Uitgangspunt hiervan is de vraagstelling, of het radon-

gehalte van de buitenlucht als indikator zou kunnen dienen voor de 

atmosferische stabiliteit. De konklusies velke uit een beperkte hoeveel

heid materiaal konden worden getrokken lijkt een nadere studie Ce recht

vaardigen. 

Het onderzoek naar de depositie van aerosoien in de menselijke 

luchtwegen is in een aantal etappen uitgevoerd. Allereerst diende kennis 

over het gedrag van aeiosolen en experimentele ervaring op dit terrein 

te worden opgebouwd. Klein Nagelvoort bouwde hiertoe een aerosol genera

tor voor vloeistof (D.O.P.) deeltjes volgens het principe van Lassen. De 

gevormde deeltjesgrootteverdeling van het aerosol, is door hem gemeten 

met een Milliksn valkamer. Vervolgens is een aerosol centrifuge naar ont

werp van Stöber aangeschaft. De ijking van dit apparaat werd uitgevoerd 

door Van 't Riet (1971) en is later herhaald en uitgebreid door Ferron 

en Bierhuizen (1975*, 1976a). Voor de ijking was het noodzakelijk de 

juiste afmetingen van de gebruikte monodisperse latices te kennen. Bier

toe is een vergelijkend onderzoek naar de diameterbepaling met de array 

methode en met de Millikan volkamer uitgevoerd, Bierhuizen en Ferron 

(1973, 1975 a & b). Een methode is ontwikkeld om de massaverdeling van 

polydisperse aerosoien met de aerosol centrifuge te meten, Ferron en 

Bierhuizen (1975a, 1976a). 

Ter controle van de vergelijkingen, welke de depositie van aerosoien 

in cylindrische ronde buizen beschrijven, zijn door Van 't Riet experi

menten uitgevoerd ter bepaling van de depositie door sedimentatie en door 

diffusie, Van 't Riet (1973 a & b). 

De eerste experimenten voor de bepaling van de depositie van aerosoien 

in de menselijke luchtwegen zijn uitgevoerd door Van der Zouwen, een student 

aan de Medische Fakulteit, Rotterdam. Hij heeft door de glasblazerij van het 

IRI een glazen model van de mond- en keelholte, luchtpijp, bifurkatie en 

beide hoofdbronchien laten vervaardigen. In dit model is onder verschillende 

fysische omstandigheden de depositie van een radioaktief aerosol bepaald, 

Van der Zouwen (1971). Dit werk is later door de studenten Tordoir en 

De Vries (M,F. Rotterdam) in samenwerking met Ferron voortgezet, Tordoir 

en de Vries (1972). Voortbouwend op ÓBZB experimenten zijn door Bierhuizen, 

Ferron en Perquin metingen verricht aan drie verstuivers welke in Nederlandse 
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ziekenhuizen o.a. bij het asthma onderzoek worden gebruikt. De resultan

ten van deze onderzoekingen zijn gepresenteerd op een vergadering van de 

kring longfunktie van de Stichting Biofysika en zullen spoedig worden 

gepubliceerd, Ferron et al., (1976 f). 

De experimenten zijn voortgezet met twee glazen modellen, waarin 
de 

naast de mond- en keelholte ook de bronchien tot en net de 6 orde naar 

het longmodel van Weibel aanwezig zijn. Bij deze experimenten is een dank

baar gebruik gemaakt van de methode ter bepaling van de massaverdeling 

van aerosolen met de aerosol centrifuge en een methode met radioaktieve 

tracers om de massaverdeling van een aerosol in de glazen modellen te 

meten, Ferron (1976 e). 

In samenhang met de depositie van aerosolen in de menselijke lucht

wegen is een theoretisch onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de 

vochtigheid op de afmetingen van zout aerosolen. Uitgaande van vergelijk 

kingen voor het massa en het warmte transport is de groei van droge zout

deeltjes in de menselijke luchtwegen als funktie van de verblijftijd be

rekend. De resultaten zijn gepresenteerd op de 3e IRPA konferentie in Am

sterdam (1975) en een artikel is in voorbereiding, Ferron (1976 d). Het 

werk van Ferron leidde tot een proefschrift, Ferron (1976 b). 

3. SAMENWERKINGSVERBANDEN EN ONDERZOEK TEN BEHOEVE VAN DERDEN. 

Samenwerking vond plaats zowel op medisch als op technisch gebied. De 

werkgroep Aerosolen, opgericht door een aantal onderzoekers waaronder mede

werkers van het IRI, voorzag geïnteresseerden op het gebied van aerosolen 

van nuttige informatie, Nederlandse Aerosol Werkgroep (1973, 1975), Ferron 

(1975 d). Van de nuttige kontakten met buitenlandse aerosolgroepen kunnen 

vooral genoemd worden die met Prof.dr. W. Stober (Universiteit van Munster 

en mededirekteur van het Instituut van Aerobiologie Grafschaft), Dr. J. Heyder, 

Prof.dr. W. Jacobi en medewerkers (Geseilschaft fur Strahlen- und Uoveltfor-

schung, Frankfurt /Main en Munchen). 

Ten aanzien van het onderzoek voor derden moet worden genoemd de bepa-

ling van de depositie van een radioaktief aerosol in de menselijke lucht

wegen, welke door Ephraïm (Rotterdams Radio Therapeutisch Instituut) en 

Weber zijn uitgevoerd. Het kontakt met Kerrebijn (Sophia Kinderziekenhuis, 

Rotterdam) leidde ertoe dat in het kader van het prë-kandidaats praktikum 

drie studenten van de Medische Fakulteit Rotterdam, op het IRI metingen heb

ben verricht aan de depositie van aerosolen in de bovenste menselijke lucht

wegen . 



Met de aerosolen centrifuge zijn voor derden een aantal bepalingen 

uitgevoerd: 

- Van der Vate (RC8). De bepaling van de aërodynamische diameter van een 

goud-aerosol dat in Petten i s vervaardigd en in een tank van 2x1 x | m 

naar Delft i s vervoerd, het "goldrush" experiment, Hermans (1971). 

- Van Bekkering (IG-TUO). De bepaling van de verdaaping van ol ie-aeroso-

len, Van Ba*kering et a l . (1973). 

- De Jong en Trouwborst (Mikrobiologisch Inst i tuut , Utrecht). Bepaling 

van de deeltjesgrootteverdeling van een verstuiver, persoonlijke mede

deling. 

- Copper en Bochhove (CL-TNO). Vergelijking van de diameter bepaling van 

vloeistof aerosolen met de centrifuge met de methode gebruikt op het 

CL-TNO, perroonlijke mededeling. 

- Dastidar en Vooren (Akademisch Ziekenhuis, Leiden). Vergelijking van 

de massaverdeling van een aerosol gemeten met de Congorood Millipore-

f i l t e r methode en met een aerosol centrifuge, Dastidar en Ferron (1974). 

4. ONDERWIJS. 

In de afgelopen jaren hebben de studenten Klein Nagel voort, Das,, Van 

't Riet en Huyskens het praktisch werk voor zowel het kandidaats' a ls het 

ingenieurs«xamen in de groep Stralingshygiëne en Dosimetric verricht. Kamp

huis verrichtte er z i jn praktisch werk voor het ingenieursexaaen. Een drie

tal studenten van de medische fakulte i t te Rotterdam, Van der Zouwen, Jor-

doir en de Vries heeft in het kader van het prë-kandidaats praktikum onder

zoek op het IRI verricht . Een deel van de resultaten van het aerosol on

derzoek i s door Ferron verwerkt in zijn proefschrift . Leden van de werkgroep 

Stralingshygiëne en Dosi metrie hebben ass i s t ent i e verleend aan de kursus 

Stralingsbescherming C-deskitndige (deskundigheids niveau III ) van het IRI 

en aan het praktikum stralingsbescherming C-deskundige voor kursussen van 

derden. Voor de kursus stralingsbescherming B-deskundige (deskundigheids-

niveau II) werden enige praktikum proeven ontwikkeld en werd door Weber 

kollege gegeven over de depositie van aerosolen in de longen. Medewerking 

door Weber en Ferron i s verleend aan de organisatie van een RCN-kursus 

aerosolen, welke gehouden zou worden op 23 en 24 april 1974. Wegens te ge

ringe belangstell ing vond deze kursus geen doorgang. 
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5. rfAWOORD. 

Het aerosol onderzoek uitgevoerd op h^t Interuniversitair Reactor 

Instituut heeft zich de afgelopen jaren kunnen verheugen in een grote 

belangstelling buiten het instituut. Bit komt tot uiting in de nuttige 

samenwerkingsverbanden binnen en buiten Nederland. Met name is dit het 

geval geweest voor de medische aspekten van aerosolen, maar ook voor de 

technische aspekten ervan. Hoewel het aantal praktische toepassingen van 

de verkregen kennis over aerosolen in het dagelijkse werk van de stra

lingsbes chermingdieast betrekkelijk beperkt is gebleven, kan worden ge

steld dat het onderzoek heeft geleid tot een verdieping van het inzicht 

op dit «ran de stralingshygiëne zeer belangrijk gebied. Het IRI heeft 

echter besloten dit onderwerp definitief af te sluiten. Argumenten hier

voor zijn dat het onderwerp enigzins buiten de feitelijke doelstelling 

van het IRI ligt en dat een groep welke zich met dit onderwerp bezig 

houdt een zodanige minimale grootte dient te hebben dat daarvoor rela

tief teveel personeelsplaatsen en middelen beschikbaar zouden moeten 

zijn. Gezien het nut van dit onderzoek t.a.v. de iredische en de milieu-

en stralingshygiénische aspekten is het te hopen dat dit type onderzoek 

in de toekomst elders kan worden voortgezet. Kierbij kan worden gedacht 

aan een instituut of werkgroep» die meer medisch of milieu-hygiënisch is 

georiënteerd. In dat geval blijven de stralingshygiénische aspekten van 

belang zodat voor Let welslagen van een dergelijk onderzoek de vereiste 

expertise op dit speciale gebied aanwezig dient te zijn. 
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