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med CFD
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Studier har visat att nanopartiklar kan vara
farligare än större partiklar av samma materi-
al, men de eventuella hälsoriskerna beror även
p̊a hur stor del av partiklarna som vi utsätts
för. I det här projektet tas hänsyn till expo-
nering via inandning, vilket medför att det är
viktigt att klargöra skillnader i depositionsegen-
skaper mellan nano- och mikropartiklar. Resul-
taten kan även tillämpas vid medicinering med
aerosoler. Analys sker med hjälp av datorstödda
strömningsberäkningar(CFD).
Partikeldeposition studeras för stationärt, la-
minärt flöde i en asymmetrisk 3D- modell av
trachea till segmentbronkerna, med geometriska
data fr̊an Horsfield et al.1. Deposition jämförs
b̊ade avseende effektivitet och lokalisation för
partiklar i storleksordningen 15 nm till 50 mikro-
meter, vid inloppsflöden p̊a 0.1-1.0 l/s. För si-
muleringar används CFD-programmet ANSYS
CFX 10.0, förbättrat med Fortran subrutiner.
Geometrin diskretiseras med ett beräkningsnät
av finita kontrollvolymer, best̊aende av tetra-
edrar och prismor. Gridkonvergensstudier utförs

och residualer drivs mot datornoggrannhet.
Resultaten visar att partikelstorleken har stor
betydelse för depositionen, jämför partikelsp̊ar
för partiklar 50 mikrometer och 15 nm i diame-
ter, figur 45. De största partiklarna f̊angas effek-
tivt upp i den första förgreningen p̊a grund av
tröghetskrafter. Partiklar 3-10 mikrometer depo-
neras mindre effektivt och mer uniformt i mo-
dellen p̊a grund av tröghetskrafter och gravi-
tation. Nanopartiklarna följer strömlinjerna och
g̊ar i stort sett rakt igenom modellen och verkar
inte p̊averkas av varken tröghet, gravitation el-
ler Brownsk diffusion i det modellerade omr̊adet.
Detta innebär att transport av nanopartiklar till
djupare delar av lungorna kan antas betydan-
de. Nanopartiklarna tar sig eventuellt ända ned
till alveolerna vilket ofta är önskvärt i medicine-
ring med aerosoler men kan innebära en hälsorisk
om vi ser till potentiellt skadliga nanopartiklar.
Depositionen p̊averkas även av den geometriska
asymmetrin, med lokala avvikelser p̊a upp till 25
procent i andel deponerade partiklar.

Figur 45: Partikelsp̊ar partiklar 50 mikrometer (vänster) och 15 nm (höger) vid 0.5 l/s.
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