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Samenvatting 

Op het Chemisch Laboratorium van de Riiksverdedigings
organisatie TNO wordt reeds enkele ;aren het filtratieme
chanisme van aerosolen door ttit vezels opgebottwde filters 
bestttdeerd. Hiertoe is een theoretisch model ontworpen voor 
het filter en voor de luchtstroming door het filter. Daar
naast is apparatuur ontwikkeld die de mate van afvanging 
van aerosolen door filters met grote gevoeligheid aangeeft . 

Inleiding 

Het gasmasker zoals het voor de strijdkrachten is 
ontworpen, heeft tot doel giftige stoffen, zowel in 
aerosolvorm als in gasvorm, tegen te houden. Er b e
staat dus behoefte aan apparatuur die de penetra
tie door deze vaak zeer efficiënte nevelfilters kan 
meten. 

Daarnaast is het van belang de factoren te kennen, 
die de filtratie beïnvloeden, opdat een filter zo 
goed mogelijk kan worden aangepast aan de eisen, 
die eraan gesteld worden. Op deze wijze zou het 
mogelijk zijn voor elke toepassing het optimale fil
ter te bepalen. 

Fig. 1. Apparatuu.r voor het meten van de penetratie van 
aerosolen door filters. 
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Summary 

In the Chemical Laboratory of the National Defence Re
search Organisation TNO the mechanism of the fi.ltration of 
aerosols through fibrous filters hos in recent years been a 
sub;ect of study. A theoretical model hos been designed for 
the filter itself and also f or the a-irf low through the filter. 
Apparattts has been constrn.cted to measure the effectiveness 
of filtration with great sensitivity. 

De meetapparatuur 

Teneinde de penetratie door zeer efficiënte filters 
te kunnen meten is gevoelige apparatuur vereist. 
Zo moet een penetratie van 1 op 107 deeltjes ge
meten kunnen worden. Hiervoor is apparatuur ge
bouwd gebaseerd op de verstrooiing van licht door 
de deeltjes [l]. Sinds de bouw van het eerste appa
raat zijn enkele verbeterde versies gemaakt door 
het Instrumentum TNO (fig. 1). In de meeste ge
vallen wordt gemeten met homodisperse vloeibare 
aerosolen met deeltjesdiameters van 0,3 tot 2 ,urn. 
De metingen kunnen worden uitgevoerd met onge
laden zowel als elektrisch geladen deeltjes. 

De gebruikte filters 

Tot dusver is hoofdzakelijk gewerkt met glasvezel
fracties, waarvan de gemiddelde diameter variëert 
van 0,1 tot 2,0 ,urn. Van deze fracties werden met 
behulp van een zogenaamde bladvormer filters 
vervaardigd zowel van één fractie als van meng
sels daarvan. 
Daarnaast wordt gewerkt met vezels waarop elek
trische lading aangebracht is . Dit laatste geschiedt 
op verschillende manieren: 

door middel van wrijving, 
door geladen harsdeeltjes in een bestaand filter 
aan te brengen, en 
door de vezels in een elektrisch veld met een 
speciale behandeling een permanente lading te 
geven. 

De op deze laatste wijze geladen deeltjes worden 
elektreten genoemd. Dit elektreten-onderzoek 
wordt uitgevoerd in samenwerking met het Cen
traal Laboratorium TNO. 
Ten slotte wordt geëxperimenteerd met filters die 
opgebouwd zijn uit ongeladen vezels geplaatst in 
een elektrisch veld. 
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Fig. 2. De penetratie van aerosolen in afhankelijkheid van 
hun straal Rp van verschillende stoffen. 

Het experimentele onderzoek 

Voor de hiervoor genoemde filters wordt nagegaan 
welke factoren de penetratie van aerosolen beïn
vloeden. De afvanging van glasvezelfilters blijkt 
hoof_dzakelijk volgens mechanische principes plaats 
te vmden. De penetratie wordt gemeten in afhan
kelijkheid van doorvoersnelheid, deeltjesgrootte en 
filtersamenstelling. Een gedeelte van deze resul
taten is gepubliceerd [ 2]. Aangezien moet worden 
aangenomen dat de afvanging op mechanische wij
ze plaats vindt, dient de penetratie onafhankelijk 
te zijn van de aard van het te filtreren aerosol. In 
enkele gevallen worden afwijkingen geconstateerd 
(fig. 2) hetgeen onderwerp van verdere studie 
vormt. Een belangrijk punt is verder het onderzoek 
naar de invloed van de diffusie van aerosoldeeltjes 
op de penetratie aangezien op dit punt nog tegen
strijdige opvattingen bestaan. 
Bij de bestudering van filters , opgebouwd uit ge
laden vezels, is gebleken dat lading op de vezels de 
penetratie aanmerkelijk vermindert. Tevens is 
daarbij gebleken dat de lading op de vloeibare 
aerosoldeeltjes zelf een ondergeschikte rol speelt. 

Het theoretische onderzoek 

De tot nu toe voorgestelde formules voor het ver
band tussen de filtereigenschappen en de penetra
tie van aerosolen zijn wel in staat de gevonden 
resultaten kwalitatief te verklaren, doch kwantita
tief is nog geen enkele formule toepasbaar geble-
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Fig . 3. Willekeurig geplaatste lijnen als model voor een filter . 

ken. Bij de theoretische benadering gaat men ge
woonlijk uit van de wisselwerking tussen de aero
soldeeltjes en één vezel; men tracht vervolgens dit 
beeld over te dragen op het gehele filter. Elek
trische factoren werden tot nog toe niet beschouwd. 
Onz~ bijdrage op dit gebied is gebaseerd op de 
memng, dat het niet mogelijk is van één vezel uit
gaande het gedrag van het gehele filter te voor
spellen. Er werd daarom een model opgesteld van 
het filter als geheel, uitgaande van een aantal wil
lekeurig geplaatste vezels (fig. 3), waarbij het fil
ter als een verzameling poriën wordt opgevat [ 3]. 
Dit model bleek in staat de drukval over de glas
vezelfilters bevredigend te voorspellen. Een conse
quentie van het poriënmodel is, dat slechts een ge
deelte van het filter effectief benut wordt voor de 
luchtstroom zodat de luchtsnelheid in deze poriën 
veel groter is dan tot nog toe werd aangenomen. 
De consequenties van dit model voor het verband 
tussen penetratie en filterstructuur worden thans 
bestudeerd. Tevens wordt nagegaan met behulp 
van foto's van zeer dunne coupes uit de filters of 
het theoretisch model klopt met de werkelijkheid 
in de filters. Deze foto 's worden vervaardigd door 
de Technisch Physische Dienst TNO-TH. Ten slot
te is een begin gemaakt met het opstellen van een 
verband tussen penetratie en elektrische lading op 
de vezels. 
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