
 

De ontwikkeling van een snelle psychrometer

Citation for published version (APA):
Stouthart, J. C. (1980). De ontwikkeling van een snelle psychrometer. (TU Eindhoven. Vakgr. Transportfysica :
rapport; Vol. R-419-D). Technische Universiteit Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1980

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/02cd2a10-bb92-4e5f-aee0-99bdd0b28684


DE ONTWIKKELING VAl~ EEN

SNELLE PSYCHROMETER

J.C. Stouthart

R-419-D

Middels deze bedank ik allen die een bijdrage tot dit rapport
hebben geleverd. In het bijzonder ir. C. Nieuwvelt als begeleider
van dit onderzoek, ir. W. Batenburg voor de prettige samenwerking
tijdens het onderzoek naar dunne platina-lagen en mevr. H. Weise
Bornebroek voor het accurate typewerk.



TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN -.• =
Afdeling der Technische Natuurkunde
'Vakgroep Transportfysica / werkeenheid Turbulente Transportverschijnselen

Titel:

auteur:

datum:

docent/contactpersoon:

begeleiders:

stageverslag no.:

afstudeerverslag no.:

intern rapport no.:

korte samenvatting:

DE ONTWIKKELING VAN EEN SNELLE PSYCHROMETER

J.C. Stouthart

februari 1980

R-419-D

In dit rapport wordt verslag gedaan over de ontwikkeling van een snelle
psychrometer (natte en droge "bol" methode). De psychrometer b-estaat
uit twee geprofileerde glasdraden van ca 70 ~m diameter, waarop een
zeer dunne platina-Iaag is aangebracht. Een der draden wordt automatisch
bevochtigd door capillaire werking.
Onder geconditioneerde, stationaire omstandigheden blijkt de psychro
meter gedurende korte tijd te functioneren.
Voor verdere optimalisatie worden enkele suggesties gedaan.

De afdeling der Technische Natuurkunde van de Technische Hogeschool
Eindhoven aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit
verslag/rapport. De Technische Hogeschool Eindhoven aanvaardt derhalve
geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het opvolgen
van in het verslag/rapport vermelde adviezen.



SAMENVATTING

Dit rapport behandelt de ontwikkeling van een snelle psychrometer,

ten behoeve van het meten van het turbulente damptransport in de

atmosferische grenslaag nabij het aardoppervlak. Deze psychrometer

bestaat uit twee snelle weerstandsthermometers. Ret ontwerp van deze

psychrometer richt zich grotendeels op de technologie van de natte

thermometer. Deze natte thermometer bestaat uit een geprofileerde glas

draad van ca. 70 ~m diameter met een stervormige doorsnede waarop via

een kathode-verstuifproces een zeer dunne platinalaag van ca. 0,1 ~m

is aangebracht. Via electrisch geleidende- en watertoevoerende capillairen

is het mogelijk de electrische weerstand als functie van de temperatuur

te bepalen. Tijdens het onderzoek is gebleken dat, onder invloed van

vocht, zowel de hechting van de platinalaag als de electrisch geleidende

microverbinding tussen de capillairen en de geplatineerde drager nadelig

worden beinvloed. We zijn er inmid~els in geslaagd om onder geconditio

neerde, vrijwelstationaire omstandigheden de psychrometer gedurende

enkele uren reproduceerbaar te laten werken.

Aan het eind van dit rapport volgen enkele conclusies en sugg~sties

welke kunnen bijdragen tot het optimaal functioneren van de psychrometer.
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SYMBOLENLIJST

S Temperatuurcoefficient

So Temperatuurcoefficient bij 273,18 K

D Buitendiameter van de geprofileerde draad

d Kerndiameter van de geprofileerde draad

E Verzadigde dampspanning

e Heersende dampspanning

k Psychrometerconstante

Q Warmtestroom

R Electrische weerstand

Ro Electrische weerstand bij 273,18 K

T Temperatuur

Td Temperatuur van de droge thermometer

Tw Temperatuur van de natte thermometer

Indices

CO Geleiding

EV Verdamping

RA Straling

SE Voelbare warmte

K- 1

K- 1

m

m

mbar

mbar

mbar K- 1

W.m-2

rG

rG

K

K

K

Opmerking: De in appendix B gebruikte symbolen zijn aldaar gedefinieerd.
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1. INLEIDING

In de atmosferische grenslaag nabij het aardoppervlak is de stroming

vrijwel steeds turbulent. In deze atmosferische grenslaag wordt veel

meteorologisch onderzoek verricht. Temperatuur, druk, dichtheid, wind

snelheid en vochtigheid vertonen turbulente fluctuaties.

We kunnen voor het aardoppervlak een vereenvoudigde energiebalans

opstellen, waarin de voornaamste termen voorkomen. Deze zijn weergegeven

in figuur 1.

Figuur 1. Schematische voorstelling van de warmtebalans aan het
aardoppervlak

Hierin is:

QSE = de voelbare warmtestroom

QEV = de latente warmtestroom door dampflux

QRA = de nettostraling aan het aardoppervlak

Qeo = de warmtestroom door warmtegeleiding in de bodem.

De warmtebalans luidt dan:

Het is mogelijk QSE' QRA en Qeo te meten en door substitutie QEV te

bepalen. Dit kan aanleiding geven tot grate fouten in QEV aangezien de

andere termen van gelijke grootte-orde kunnen zijn. Het is daarom princi

pieel beter am ook deze term direct te meten. Met de tot nu toe bestaande

apparatuur is het slechts mogelijk frequenties tot 1-2 Hz te meten, waar

bij voorbij wordt gegaan aan de flux die ontstaat door bijdrage van
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fluctuaties met hogere frequenties, die ~aarschijnlijk in het frequent ie

spectrum van het turbulente damptransport voorkomen.

Dit rapport beoogt een bijdrage te leveren tot een meer realistische

meting van de latente ~armtestroom door turbulente dampflux. Hiertoe is

een speciale psychrometer ont~orpen ~aarvan de realisatie in dit rapport

zal ~orden besproken.
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2. BESTAANDE VOCHTIGHEIDSMETERS

Aivorens over te gaan tot de bespreking van de door ons ontworpen

psychrometer, voIgt eerst een summier overzicht van de meest conventionele

vochtigheidsmeters met hun karakteristieke eigenschappen.

Raarhygrometer

De werking berust op vormverandering bij verandering van de vochtig

heidsgraad. De haarhygrometer werkt vol gens dit principe en geeft zijn

aanwijzing door op de op een wijzer overgebracht verlenging~respectievelijk

verkorting van enige haren in vochtige respectievelijk drogere lucht. Dit

instrument is traag en vertoont systematische fouten ten gevolge van

hysterese verschijnselen.

Dauwpunthygrometer

Ret principe berust op externe afkoeling van een oppervlak waarop

bij een bepaalde temperatuur waterdamp uit de lucht condenseert (dauw).

Deze temperatuur, de dauwpuntstemperatuur, is afhankelijk vandeheersende

dampspanning. De bij deze dauwpuntstemperatuur behorende verzadigde

dampspanning is geIijk aan de heersende dampspanning. Bestaande instru

menten,die volgens dit principe werken,zijn traag.

Psychrometer

Wanneer de relatieve vochtigheid kleiner is dan 100%, zal een nat

oppervlak door verdamping afkoelen. In een evenwichtsituatie zal er een

temperatuurverschil ontstaan tussen de omgeving en het afgekoelde

opperviak. Dit temperatuurverschil in relatie met de omgevingstemperatuur

is een maat voor de vochtigheidsgraad.

De aspiratiepsychrometer van Assmann werkt volgens dit principe en

is uitgerust met een natte en droge thermometer. Een ventilator zorgt

voor een constante Iuchtstroom langs beide thermometers. De waarde van de

heersende dampspanning (e) kan in eerste benadering gevonden worden uit:

waarin:

B(T ) = verzadigde dampspanning bij temperatuur Tw w
e = heersende dampspanning

Td temperatuur van de droge thermometer
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T = temperatuur van de natte thermometerw
k = psychrometereonstante.

In de praktijk gaat men veelal uit van grafieken of tabellen

waaruit, als de waarde van de droge en natte thermometer bekend zijn,

de luehtvoehtigheid kan worden afgelezen. De beperking van de klassieke

Assmann psychrometer ligt ondermeer in de traagheid van de (kwik)thermo

meters. Door deze thermometers te vervangen door thermokoppels kunnen

vochtfluetuaties tot ~ 0,2 Hz worden gemeten.

Infrarood hygrometer

Licht wordt bij bepaalde frequenties door waterdamp in meer of

mindere mate geabsorbeerd. Deze absorptie kunnen we meten met optische

apparatuur. Een voorbeeld hiervan is de infrarood hygrometer, deze werkt

met een zender en ontvanger en heeft een open transmissieweg van

25-50 em [1]. De stroming in de transmissieweg wordt minder beinvloed

dan bij andere instrumenten het geval is. Vochtfluetuaties tot 10 Hz zijn

meetbaar.

Beperkingen van het instrument Z1Jn vooral te vinden in het complexe

optiseh-mechanisch systeem. De ealibratie-stabiliteit en ruis vanwege de

meehanisehe componenten geven ernstige problemen. Fluctuaties met een

lengteschaal,die kleiner is dan de lengte van de transmissieweg,worden

ruimtelijk uitgemiddeld.

Absorptie hygrometer

Aan een bekende hoeveelheid lucht wordt doo~ een droogmiddel, bv.

KOH of P20S vocht onttrokken. Door weging kan de opgenomen hoeveelheid

waterdamp bepaald worden. Deze statische methode is volkomen ongeschikt

voor het meten van vochtfluctuaties.
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3. HET ONTWERP VAN DE PSYCHROMETER

R. Assmann ontwikkelde in 1892 de eerste psychrometer. Dit instrument

bestaat uit twee kwikthermometers waarvan er een voorzien is van een

vochtig kousje rond het kwikreservoir. Langs beide thermometers wordt door

een ventilator met een constante snelheid lucht gezogen. Een thermometer

dient voor de aflezing van de omgevingstemperatuur, de andere voor de

aflezing van de "natte bol" temperatuur. Uit het gevonden temperatuur

verschil tussen de beide thermometers en de omgevingstemperatuur kan de

heersende dampspanning bepaald worden. De introductie van "het begrip

"natte bol" temperatuur behoeft nog enige toelichting. Plaatsen we de

psychrometer in lucht, waarin de relatieve vochtigheid (R.H) kleiner is

dan 100%,dan zal door de langsstromende lucht de natte thermometer door

verdamping afkoelen en een lagere temperatuur aanwijzen dan de droge

thermometer. Er is dan een evenwichtsituatie bereikt, wanneer het warmte

verlies door verdamping gecompenseerd wordt door warmtetoevoer uit de

omgeving. De in deze situatie afgelezen waarde van de natte thermometer

noemen we de "natte bol" temperatuur. De door ons ontworpen hygrometer,

werkt volgens het boven omschreven psychrometerprincipe.

Als uitgangspunt voor ons ontwerp diende een snelle weerstands

thermometer, zoals deze door Nieuwvelt [2] in de vakgroep Transportfysica

is ontwikkeld. Deze thermometer bestaat uit een glazen drager van ~ ~ 5,~m

waarop een dunne Pt-laag van ~ 0,1 ~m is aangebracht.

Analoog aan het Assmann psychrometer model stellen we ons de

volgende situatie voor: We monteren twee snelle weerstandsthermometers in

afzonderlijke houders en plaatsen deze houf"rs op korte afstand van

elkaar; zie figuur 2•

.,-i, ~-::. Detectie

,ifJ ,.~ __Steunnaalden r/J z 0,5 mm

~Weerstandsthermometer

~ ~ 1 em, r/J 70 ~m

Figuur 2. Schematische weergave van het basismodel van de
psychrometer

We bevochtigen een van deze thermometers en dragen zorg voor

voldoende ventilatie. In deze gesimuleerde situatie is aan de basis-
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voorwaarden voor het functioneren van de psychrometer voldaan. In het

algemeen zal de werking van de droge thermometer geen problemen geven.

Een dergelijke opnemer is echter met deze cilindrische vorm van de

weerstandsthermometer en met deze steunnaalden, niet bruikbaar als natte

thermometer. We zullen een aantal eisen op moeten stellen waaraan de

natte thermometer moet voldoen. Deze zijn:

a). Het water moet in de lengterichting homogeen over het oppervlak van

de draad verdeeld kunnen worden en een relatief dunne laag vormen.

b). De toevoer van het water dient naar behoefte, liefst a~tomatisc~te

geschieden.

Om aan het onder a) genoemde te voldoen is gekozen voor een cilindrische

draad met een aantal V-vormige kanalen welke in de lengterichting van de

draad lop en, zodat we een stervormige doorsnede hebben gekregen. Om

gebruik te kunnen maken van de capillaire krachten die nodig zijn voor

de uitspreiding van het water over de draad dient de openingshoek van de

V-vormige kanalen kleiner te zijn dan 400 (zie figuur 3). De grootte van

deze hoek is door de Haan [3] langs empirische weg bepaald.

'ViI"'> 40"

I

wt~ 0ffnJ -40

II

Fignur 3. Vorm van de meniscus, afhankelijk van de openingshoek,
bij een geplatineerd glasoppervlak.

I. Bolle meniscus + geen capillaire werking

II. Vlakke meniscus + neutrale toestand

III. Holle meniscus + capillaire werking.

Om aan voorwaarde b) te voldoen is gekozen voor twee capillair werkende

metalen holle naalden, die zorgdragen voor de watertoevoer naar de

opnemer. De opnemer zelf wordt met een electrisch geleidende lijm vast

gezet.in de naaldpunten, zoals weergegeven in figuur 4. De geleidende

naalden vormen nu samen met de opnemer een onderdeel van een

electrisch circuit waarmee de weerstand van de opnemer gemeten kan

worden.
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Figuur 4. Bevestiging van de opnemer ~n een naaldpunt.

In figuur 5 is de "gehele opnemer" afgebeeld. De droge thermometer

is identiek uitgevoerd aan de natte thermometer; dit heeft als voordeel

dat bij stagnatie van de vochttoevoer van de natte thermometer deze

omgewisseld kan worden tegen de droge thermometer, zodat deze laatste

dan als natte thermometer kan fungeren. In de volgende hoofdstukken zal

in detail worden ingegaan op de vervaardiging van de psychrometer.

I
1..._

Watertoevoer

Figuur S. De houder + opnemer.



11

4. DE VERVAARDIGING VAN DE GEPROFILEERDE DRAAD

Ret maken van een geprofileerde draad (opnemer), zoals in het

vorige hoofdstuk summier is beschreven, geeft duidelijk technische

problemen. De vervaardiging van de geprofileerde draad verloopt in twee

fasen.

a). De vervaardiging van het uitgangsmateriaal. Dit bestaat uit een

cilinder met een relatief grote diameter (ca. 2 em), waarvan de

qoorsnede gelijkvormig is aan die van de gewenste gepro£ileerde

draad.

b). Ret uittrekken van dit uitgangsmateriaal tot de gewenste diameter.

In figuur 6 is de gewenste vorm van de geprofileerde draad geschetst.

aantal groeven: 24

:f = 300 '¥ = 1So

d:D::::l:2

materiaal: pyrexglas

Figuur 6. Doorsnede van de geprofileerde draad

4.1. Ret uitgangsmateriaal

We bepalen ons nu eerst tot de aanmaak van het uitgangsmateriaal:

een glazen staaf naar het model van figuur 6 met D = 20 mm en d = 10 mm.

Deze gevraagde vorm is niet met de gangbare technieken te realiseren,

daarom is besloten gebruik te maken van het extrusie-proces. Onder

extruderen wordt verstaan het spaanloos vervormen van een materiaal,

waarbij gebruik wordt gemaakt van de vloei-eigenschappen vandit

materiaal. In figuur 7 is de gebruikte extrusiepers schematisch weer

gegeven.



12

o

Zuiger

Glas

Afsluitplaat met
spuitmond

H.F. spoel voor
verhitting

Figuur 7. Schematische weergave van de extrusiepers.

De juiste vorm van het geprofileerde gat in de spuitmond van de

afsluitplaat is verkregen d.m.v. vonkverspanen. Hiertoe is een vonkdoorn

gemaakt van met wolfraam gelegeerd koper volgens figuur 6 met D = 20 mm

en d = 10 mm. Nadat d~ te extruderen glascilinder (zie figuur 7) op zijn

plaats ~s gebracht en de zuiger is gemonteerd, wordt het glas langs

inductieve weg verhit. Zodra het glas op zijn verwekingstemperatuur is,

wordt door druk uit te oefenen op de zuiger het glas door de spuitmond

naar buiten geperst (tijdens de extrusie bevindt de gehele opstelling zich

in een Nz-atmo.sfeer om oxidatie van de metalen delen te voorkomen).

Het resultaat van dit eerste experiment is onbevredigend, het profiel

is niet voldoende ontwikkeld, de openingshoek'::P is groter dan 300 en

D : d = 18 : 14.

De hoofdoorzaak van deze mislukking wordt toegedacht aan het te

lang vloeibaar blijven van de kern van het glas, nadat dit de spuitmond

verlaten heeft. Hierdoor zwelt de kern van het glas enigszins op, waar

door de flanken als het ware in de kern wegvloeien. De oppervlaktespanning

van het vloeibare glas zal bovendien negatief werken op de profielvorm,

omdat het glas de ronde vorm wil aannemen. Op grond van deze veronderstellingen
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is besloten de massa van de geprofileerde staaf te reduceren en werd

een nieuwe vonkdoorn gemaakt (zie figuur 6) met D = 10 mm en d = 5 mm.

Ook met deze doorn is d.m.v. vonkverspanen een geprofileerd gat. gemaakt

in de afsluitplaat van de extrusiepers en is opnieuw geextrudeerd. De

resultaten van deze extrusieproef waren slechter dan de voorgaande, de

gevormde staaf had nauwelijks profiel.

Reeds na de eerste extrusieproef posteerde zich de gedachte dat ook

het verschil in stromingsweerstand tussen de flanken en de kern van het

glas tijdens het extruderen negatief zou kunnen werken 9P 4~ profielvorm;

immers het glas is eerder geneigd door het midden van de spuitmond te

stromen dan langs de flanken. Om deze stromingsweerstanden dichter bij

elkaar te brengen werd besloten het aantal groeven te reduceren van 24

naar 18, zonder uiteraard afbreuk te doen aan de gewenste openingshoek.

Er werd daarom een vonkdoorn gemaakt van de vorm en afmetingen weergegeven

in figuur 8.

aantal groeven: 18

::P = 300 '¥ = 10
0

d ~ 8 rmn D = 20 mm

Figuur 8. Doorsnede van de vonkdoorn

In de kern van de spuitmond werden obstructies aangebracht, hiertoe

werden onder in de V-vorm van de vonkdoorn rechte gleufjes gemaakt van

1 mm diep en 0,4 mm breed; bovendien werd de bovenkant van de tandvorm

iets afgevlakt zodat een plat kantje van ~ 0,3 rnm ontstond. In figuur 9

is de tandvorm van de vonkdoorn vergroot weergegeven. De bedoeling van

deze extra sleuven is:

a) De stromingsweerstand in het midden van de spuitmond te vergroten

t~o.v. die van de flanken.
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Figuur 9. tandvorm van
de vonkdoorn
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b) Ret effect van het opzwellen van de kern van het glas bij het

verlaten van de spuitmond op te vangen.

Met het platte kantje aan de boven

kant van de tandvorm wordt bereikt

dat het glas zich tot in de punten

van de spuitvorm perst, waardoor

ook de stromingsweerstand van de tand

flanken wordt verminderd. Met deze

nieuwe vonkdoorn is ~pni~uw een spuit

mond gemaakt in de afdekplaat.

Extrusie proeven met deze spuitmond

gaven een duidelijke verbetering van

het profiel te zien. De verhouding

D : d = 16 : 10 en de openingshoek

was ca. 300 • Om de stromingsweerstand

tussen kern en flanken nog meer te

beinvioeden werd de sleuf in de vonkdoorn uitgediept tot 1,5 rom en de

sleufbreedte teruggebracht tot 0,3 rom. Met deze doorn werd weer een

spuitmond gemaakt. Na extrusie had het glazen profiel nu een verhouding

D : d = 19 : 10, de tophoeken waren vrij seherp, onder in de tandvorm

was de hoek iets afgerond en de openingshoek was 300 + 3°. Dit uitgangs

materiaal werd gesehikt bevonden voor verdere bewerking, ~waarop in de

volgende paragraaf verder wordt ingegaan.

4.2. Ret trekproeede

Uitgaande van het geextrudeerde uitgangsmateriaal zijn dunne

draden getrokken met een diameter van 20-100 ~m. Als eis steiden we

dat deze diameter over enkele em's constant moest zijn en de profielvorm

binnen aceeptabele grenzen gehandhaafd moest blijven. Bij inleidende

experimenten bleek dat de uitgetrokken draden niet hanteerbaar waren

vanwege hun brosheid. Deze brosheid kan veroorzaakt worden door:

l)~ Deformatie van de moleculaire structuur.

2). Diffusie van metaaldeeltjes uit de spuitmond van de extrusiepers

in het glasoppervlak van het uitgangsmateriaal.

Om uitsluitsel te verkrijgen over het in punt 1 genoemde werden de

draadjes gedurende enkele uren uitgegloeid op 5800 C. Dit leverde geen

verbetering op, zodat waarschijnlijk het onder I gesuggereerde niet

relevant is. Om uitsluitsel te verkrijgen over punt 2 werd de
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geextrudeerde staaf (het uitgangsmateriaal) gedurende enkele minuten

geetst in een fluor-waterstofoplossing en daarna uitgetrokken tot de

gewenste diameter. De draden waren nu veel soepeler.

Ret zal duidelijk zijn dat, bij het uittrekken van het uitgangs

materiaal, een directe verwarming van de staaf d.m.v. een vlam uitge

sloten is, mede door de ongunstige massaverhouding van de kern t.o.v.

de flanken. Bij zo'n trekprocede zou nauwelijks iets van het profiel

op de uitgetrokken draadjes overblijven. Er is daarom besloten het

materiaal indirect te verwarmen op de manier zoals in figuur 10 is weer

gegeven.

geprofileerde staaf

Randgreep

centrering

Gas-zuurstof vlam

kwartsbuis

-

Figuur 10. Ret indirect verwarmen van het uitgangsmateriaal

Ret trekprocede verliep nu als voIgt: al roterende werd de kwartsbuis

verwarmd met een gas-zuurstofvlam tot de geprofileerde staaf in de

kwartsbuis op de onderste grens van zijn verwekingstemperatuur was

(visuele indicatie). De kwartsbuis werd uit de vlam genomen en met

behulpvan de aangesmolten handgrepen werd de geprofileerde staaf uit

getrokken tot ca. 3 mm doorsnede. Dit staafje diende weer als nieuw

uitgangsmateriaal voor een tweede trek die analoog verliep aan de

voorgaande. Aldus werden draadjes van 20-100 ~m verkregen. Ret

resultaat van deze trekmethode was niet onbevredigend, al was enig

profiel verloren gegaan. Verbetering werd verwacht als de massa in de

kern van het uitgangsmateriaal gereduceerd zou worden; daartoe is ~n

deze kern een gat geboord van ~ 6 mm.(Zie figuur II). Volgens het
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omschreven trekprocede zijn, weer in twee fasen, draadjes getrokken.

Ret resultaat was nu goed. Bij een 60 j..lm draad was D : d = 10 : 6, terwijl

de openingshoek ca. 300 was.

Figuur 11. Uitgangsmateriaal met doorboorde kern.

Dat enige concessies gedaan z~Jn aan de D : d verhouding too.v.

het uitgangsmateriaal is in hoofdzaak toe te schrijven aan de afronding

van de tandtop en tandkuil in het profiel, waarbij de helling van de

flanken dus niet aangetast wordt. Tenslotte dient opgemerkt te worden

dat het "materiaalgevoel" van de verwerker essentieel is voor het

slagen van het trekprocede.

Van enkele draadjes zijn, ter contrale, foto's gemaakt met een

electronenmicroscoop. Foto 1 is hiervan een voorbeeld.
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Foto 1. Een electronenmicroscoop~opname van een geprofileerd
draadje van ongeveer 25 ~m (vergroting ~ 2700 x).
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5. HET AANBRENGEN VAN DE PLATINA-LAAG

Voor het aanbrengen van de platina-laag op de geprofileerde

draadjes komen in principe twee conventionele methoden in aanmerking,

te weten:

1). Opdampen

2). Kathode verstuiven of sputteren.

Bij opdampen is de hechting van het platina op het glas over het

algemeen slecht, gekozen is daarom voor het kathode verstuiven of

sputteren. Gebruik is gemaakt van een sputteropstelling, die door

Nieuwvelt [2] is ontwikkeld.

In dit hoofdstuk wordt aIleen verslag gedaan over de procedure en

condities waarbij goed hechtende platina-lagen werden verkregen. In

appendix A wordt nader ingegaan op de experimenten die zijn uitgevoerd

alvorens tot deze procedure en condities te geraken.

Het principe van de sputteropstelling, waarmee de platina-laag

wordt aangebracht is gegeven in figuur 12.

=- -==1,1"::1==- .....
l kkathode afscherming

~~=====::J
Pt-kathode

«:: Objecttafel

===-------.f, ~ Anod.ring r •

Figuur 12. Principe van de sputteropstelling.

--

Bij lage druk wordt een potentiaalverschil aangelegd tussen twee

electroden, de anode en de kathode. Hierdoor ontstaat een gasontlading

waarbij geioniseerde gas-atomen door het electrisch veld worden ver

sneld en met kracht tegen de kathode bot sen, waardoor fragmenten van het
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platina worden weggeschoten, die op hun beurt weer botsen met gas-atomen,

waardoor een walk van platina-atomen ontstaat. In deze wolk plaatsen we

onze geprofileerde draadjes, waarop zich dan een platinalaagje afzet.

Ret effectieve dee1 van de kathode bestaat uit platina en heeft

een cirkelvormige doorsnede. De anode bestaat uit een buisvormige ring

van erftal-aluminium (aluminium met een zuiverheid van 99,9%), waar

tussen zich de te besputteren draadjes bevinden. Voor goed hechtende

lagen waren de navolgende condities noodzakelijk:

Gassamenstelling:

Sputterdruk:

Potentiaalverschil:

Ontladingsstroom:

Ontladingstijd:

~ 75% Argon, ~ 25% lucht

2,25 Pa

5,5 kV

34-+28 rnA

6 min.

Bij deze instelcondities werden lagen verkregen van ~ 0,1 ~m dik met

een temperatuurcoefficient van ~ 1,2.10- 3 K- 1 •
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6. DE VOCHTTOEVOER NAAR DE GEPROFILEERDE DRAAD

Voor de vochttoevoer naar de geprofileerde draad gelden een twee

tal eisen:

1). De toevoer van het water dient automatisch en,afh~nkelijk van de

klimatologische omstandighede~naarbehoefte te geschieden.

2). Het water moet homogeen over de lengterichting van de draad ver

deeld worden.

Met de gekozen configuratie van onze draad is aan de tweede voorwaarde

voldaan. T.a.v. het eerste punt zijn twee mogelijkheden onderzocht, te

weten watertoevoer door

a) katoenen draden,

b) capillairen.

Katoenen draden: Door katoenen draden is het mogelijk water toe te

voeren door deze draden als hevel te gebruiken. Een groot nadeel is

echter dat de watertoevoer continu is en een overschot aan water moet

worden afgevoerd om druppelvorming aan de geprofileerde draad te voor

komen. Na enige korte experimenten is besloten over te gaan op bevoch

tiging d.m.v.

Capillairen: Met capillairen van bv. glas of metaal is het mogelijk

water aan te voeren, waarbij gebruik wordt gemaakt van capillaire

krachten. De hoeveelheid water die toegevoerd kan worden is o.m. afhan

kelijk van de diameter van het capillair. Door de Haan [3] is gevonden

dat glazen capillairen met een diameter van ca. 100 um goed voldoen

t.a.v. de vereiste vochttoevoer. Als water door capillaire opstijging

het einde van een capillair bereikt, neemt de meniscus een holle vorm

aan, zie figuur 13. Willen we het water

in het capillair in contact laten komen

met een geprofileerd draadje, dan biedt een

capillair zoals in figuur 13 is geschetst

weinig mogelijkheden•.

Figuur 13. Holle meniscus
in capillair
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Een oplossing is gevonden door de punt van een metalen capillair af

te schuinen en in de achterwand van de capillairmond een gaatje te

boren. Door dit gaatje kan de geprofileerde draad (opnemer) gestoken

worden die aan de buitenkant van het capillair wordt vastgezet. In

figuur 14 is deze situatie in beeld gebracht. Het door het capillair

toegevoerde water zal langs de geprofileerde draad optrekken. Dit is

ook proefondervindelijk vastgesteld, waarbij een injectienaald diende

als capillair voor de geprofileerde draad. Ook na enkele dagen was

geen verandering van het in figuur 14 geschetste beeldwaarneembaar.

Electrisch gelei
dende lijmverbindin

Opnemer

Figuur 14. Bevestiging van een opnemer 1n een naaldpunt.

Op grond van deze ervaring is een houder geconstrueerd zoals weergegeven

1n figuur IS.

Watertoevoer

Electrische
aansluitingen

Roestvaststalen
(R.V.S.) capillair
o 5 x 2

Kunststof tussenstuk

R.V.S. capillair
o 0,65 x 0,2

Figuur IS. Houder + opnemer (schaal 1 1)



Ontluchting

Kunststof slangen
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Tijdens experimenten bleek deze constructie niet te voldoen vanwege

problemen met de lijmverbinding tussen de geprofileerde draad en de

capillairen. In het volgende hoofdstuk en in appendix C zal hierop verder

worden ingegaan en wordt tevens een aangepaste vorm van de houder ge

geven. De consequenties,die dit heeft voor de vochttoevoer, worden

besproken in het hoofdstuk meetresultaten.

Het water voor de opnemer wordt betrokken uit een glazen reservoir

dat via slangetjes met de houder verbonden is (zie figuur 16).

Figuur 16. Watertoevoer naar de opnemer
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7. DE ELECTRISCH GELEIDENDE LIJMVERBINDING

Aan de electrisch geleidende lijmverbinding tussen de capi llairen

en de geprofileerde draad stellen we de volgende eisen:

a). Goede hechting op metalen;

b). Electrisch geleidend, liefst met een zo klein mogelijke overgangs-

weerstand;

c). Bestand tegen invloeden van water;

d). Bestand tegen temperatuur-invloeden;

e). Grote viscositeit.

De punten c) en e) behoeven enige toelichting.

Bestand tegen invloeden van water. Uit figuur 14 blijkt dat het

water in contact kan komen met de lijmverbinding, via de opening in de

achterwand van de capillairmond. Als zich in de Iijm stoffen bevinden,

die vrijkomen bij contact met water dan kan dit:

I. vervuiling van de draad veroorzaken waardoor de vochttoevoer wordt

belemnerd;

2. invioed hebben op de dampspanning van het water, wanneer de vrijge

komen stoffen oplossen;

3. als de vrijgekomen stoffen drijven op het water (bv. olieachtige

bestanddelen) , invloed hebben op het waterdamptransport.

Grote viscositeit. Lijmen met een kleine viscositeit kunnen bij het

verIijmen in de groeven lopen van de geprofileerde draad, waardoor de

condities van de vochttoevoer beinvloed worden. Immers de openingshoek

van de groeven in de geprofileerde draadjes.garandeert aIleen vocht

transport bij een geplatineerd oppervlak en niet bij een vervuild

opperviak.

Verschillende electrisch geleidende lijmen en verfsoorten zijn voor

deze verbinding getest, o.a. in contact met water; daarbij zijn twee

bevestigingsmethoden toegepast.

L De zg. kopse verbinding (zie figuur 14);

2. De kruisverbinding (zie figuur 17).
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De bevindingen worden uitgebreid besproken in appendix C.

Figuur 17: Kruisverbinding

AIleen de kruisverbinding met de

electrisch geleidende verf "Elecolit

340" bleek redelijk tegen water bestand.

De belangrijkste eigenschappen van

"Elecolit 340", een acrylverf waaraan

zuiver zilver is toegevoegd, zijn:

1. Zet zich goed vast op~las, metaal,

kunststof en keramiek.

2. Blijft redelijk flexibel.

3. Temperatuurbestendig van -600 C

tot 1750 C.

4. Hardingstijd bij kamertemperatuur: I dag.

Omdat voor een goede bevestiging een kruislas een voorwaarde is,

is het ontwerp van de houder (figuur 15) aangepast. De stroomtoevoer

geschiedt nu door 2 hulpnaalden die evenwijdig aan de capillairen lopen

en t.o.v. de capillairpunten electrisch geisoleerd zijn. De gegeven vorm

van de houder vlgs. figuur 15 is op de omcirkelde gedeelten gewijzigd

zoals geschetst in figuur 18.

Hulpnaald

Electrisch geleidende lijmverbinding

Opnemer

Perspex

Lijmverbinding (2-componenten 
epoxielijm)

Figuur 18. Capillair met kunststof naaldpunt en hulpnaald.

Deze wijziging heeft consequenties voor de vochttoevoer die besproken

worden in het hoofdstuk meetresultaten.
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8. HET ELECTRONISCR MEETSYSTEEM

In figuur 19 is het electronisch meetsysteem getekend waarin de

opnemer wordt opgenomen.

R3

A B..- ---.

Figuur 19. Ret electronisch meetsysteem.

I en 2: Twee identiek gekoppelde stroombronnen,
continu regelbaar tussen 0,1 en 0,8 mAo
R3: De opnemer.
R4: Referentieweerstand.
57 Verschilversterker met versterkingsfactoren I, 10,
Too, 1000.

We beschikken ~n dit meetsysteem over twee gelijke stroombronnen,

die beide gestuurd worden door dezelfde referentie-spanningsbron. Deze

gekoppelde stroombronnen zijn zo afgeregeld dat door R3 en R4 een stroom

loopt van ISO ~A. We regelen de referentieweerstand R4 nu zodanig in,

dat deze gelijk is aan de gemiddelde weerstandswaarde van R3 (de opnemer);

hierdoor is het gemiddeld spanningsverschil over de punten A en B nul.

Slechts de weerstandsvariaties van de opnemer nemen we waar als spannings

variaties tussen A en B. Deze spanningsvariaties worden versterkt door

een verschilversterker; dit versterkte signaal is het uitgangssignaal.

Ret uitgangssignaal heeft een zodanige grootte dat het geschreven

kan worden op een recorder, of toegevoerd kan worden aan een oscilloscoop.
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9. HET IJKSYSTEEM

Voor het statisch ijken van de "natte opnemer" z~Jn twee grootheden

essentieel.

a). temperatuur

b). dampspanning.

Deze grootheden moeten ~n een stroming,waarin de opnemer geplaatst

word~ afzonderlijk en nauwkeurig ingesteld kunnen worden om een ijking

mogelijk te maken. Voor deze ijking is een ijksysteem ontwikkeld zoals

in figuur 20 is weergegeven.

---
.£oEoo 0
-0-0
-'l-o-o 00_ -0

0
oQ.. -0o
oIJ..- 0
0 0 0 0-

11/ /

Opnemer

UitstroomPij~U
r- r-<

'"
t

Wasfles I (Td Warmtewisselaar (T 3 )

Figuur 20. Schematische voorstelling van de ijkopstelling.

Eerst worden de afzonderlijke componenten van het ijksysteem

besproken.

De wasfles. Als we in water luchtbellen laten opstijgen zullen

deze verzadigd raken met waterdamp als het traject van de bellen lang

genoeg is en de bellen klein genoeg zijn. Van dit principe wordt

gebruik gemaakt in de wasfles van het ijksysteem, welke geplaatst is

in een thermostaatbak. Deze wasfles is in eigen beheer ontwikkeld en

gemaakt van R.V.S. om een goede warmteoverdracht tussen het water in de

tbermostaatbak en bet water in de wasfles te verkrijgen. De lucht wordt

via een vaste leiding toegevoerd aan twee pyrex-glasfilters die zich

onder in de wasfles bevinden en kan via een opening boven in de wasfles
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ontsnappen. Figuur 21 ~s een meer gedetailleerde schets van de wasfles.

o
U"I
N

R.V.S.

Glas-metaal - verbinding

Pyrex glasfilter G.I.

ISO

Figuur 21. De wasfles.

Wasfles II ~n het ijksysteem is identiek aan wasfles I uitgevoerd.

De warmtewisselaar. De warmtewisselaar bevindt zich evenals de

beide wasflessen in een afzonderlijke thermostaatbak. Deze warmtewisselaar

is ontwikkeld uit een zogeheten spirobuis*: een me~alen buis die aan de

buitenkant omgeven is door gespiraliseerd koperdraad. Aan deze gespira

liseerde draad is een koperen buis gesoldeerd. Een deel van deze warmte

wisselaar is in figuur 22 in beeld gebracht.

uit thermostaat

+-+-~lucht

li"""~~~~~~~~~~~~,

I
,.....-....i:_"--'lfi.oil~I:iooooil;r...o:O""'O......"""""=o....i=-....iI:iooooil~"-t

t~fer
I, _ _ _ I

Figuur 22. De warmtewisselaar.

Langs de gespiraliseerde koperdraden wordt lucht geblazen. T€gengesteld

aan deze turbulente luchtstroom wordt water uit de thermostaatbak door

de binnenbuis gepompt, dat na het passeren van deze binnenbuis vrijuit

in de thermostaatbak stroomt. Aan het uiteinde van de warmtewisselaar

bevindt zich een uitstroompijp. Voor een uitvoerige beschrijving van dit

warmtewisselaar-principe wordt verwezen naar Bessem-Stouthart [4].

*) Een product van Spiro-research N.V., Helmond
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De werking van het ijksysteem (figuur 20).

De wasflessen en de warmtewisselaar worden aan elkaar gekoppeld

en ieder afzonderlijk ~n een thermostaatbak geplaatst, waarvan de

temperaturen respectievelijk zijn Tl, T2 en T3' Via de eerste wasfles

wordt lucht toegevoerd met een constant (instelbaar) debiet.

Om zeker te zijn dat de lucht na het verlaten van wasfles II

verzadigd is met waterdamp,wordt T2 iets lager ingesteld dan Tl' Nadat

de Iucht wasfles II verlaten heeft wordt deze toegevoerd aan de warmte

wisselaar die een temperatuur T3 heeft. T3 dient aItijd groter te zijn

dan T2 om condensatie van waterdamp in de warmtewisseIaar'~evoorkomen.

Na de warmtewisselaar voIgt een uitstroompijp, waarin de opnemer geplaatst

wordt. De Iucht die de uitstroompijp verlaat heeft een temperatuur T3

en een dauwpuntstemperatuur T2' Uit deze twee temperaturen kan de

relatieve vochtigheid bepaald worden.
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10. MEETRESULTATEN

Algemeen

Tenzij anders vermeld, z~Jn aIle metingen verricht ~n een klimaatgeregelde

ruimte met een constant gemiddelde temperatuur van 21 0 C en een constant

gemiddelde relatieve vochtigheid van 50%.

- Door de klimaatregeling is er een voldoend sterke luchtstroom in de

ruimte om de psychrometer goed te laten functioneren.

- AIle in de houders gemonteerde geprofileerde draden zijn van een

platinalaag voorzien, volgens de sputtercondities vermelcf in hoofd

stuk 5.

- AIle in dit hoofdstuk vermelde geprofileerde draden zijn in de houders

gemonteerd met de el~ctrisch geleidende verf Elecolit 340.

- Voor het bevochtigen van de natte thermometer is steeds gedeminerali

seerd water gebruikt.

- De diameter van alle gebruikte geprofileerde draden ligt tussen 60 en

70 ~m.

- Alleen de meest relevante meetresultaten zijn vermeld.

Metingen aan opnemers met verschillende naaldpuntconstructies

Bij de metingen is voornamelijk het gedrag van natte opnemers onder

zocht, bij gebruik van verschillende naaldpuntconstructies. (de omcirkelde

gedeelten van figuur 15).

lO.l.De kunststofnaaldpunt

Zoals in hoofdstuk 7 reeds vermeld is, was het noodzakelijk voor

de electrische aansluiting van de opnemer gebruik te maken van hulp

naalden die t.o.v. de naaldpunten electrisch geisoleerd zijn. Deze naald

punten zijn gemaakt van perspex (zie figuur 18). Met de introductie van

deze naaldpunten is afbreuk gedaan aan een geheel capillair werkend

systeem. Daar perspex, evenals de meeste kunststoffen, capillaire

depressie geeft zal het nodig zijn de watertoevoer met enige overdruk

te laten plaatsvinden. Deze overdruk is te realiseren door het water

reservoir t.o.v. de naaldpunten omhoog te brengen (zie figuur 16).

Nadat de geprofileerde draad in de houder was gemonteerd is de

"gehele opnemer tl gedurende 17 uur op 650 C gebracht om de electrisch

geleidende verf uit te harden. Na aansluiting op het electronisch circuit

(zie hoofdstuk 8) werd het signaal van de (droge) opnemer geregistreerd

op een recorder (Kipp BD8).
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In grafiek I is dit geregistreerde signaal weergegeven en staan

tevens de meetgegevens vermeld. Opvallend in deze grafiek zijn de pieken

aan een kant van het signaal, naast de periodieke fluctuaties. Om na te

gaan in hoeverre andere factoren dan temperatuurfluctuaties debet zijn

aan deze pieken is de opnemer in een leeg bekerglas geplaatst. In deze,

voor temperatuurinvloeden meer afgeschermde, omgevingwerd een rustig

signaal waargenomen en waren de pieken verdwenen. Aangenomen mag dus

worden dat de pieken veroorzaakt worden door temperatuurfluctuaties in

de meetruimte.

De temperatuurafhankelijkheid van de droge opnemer (dR/dT) is

bepaald met behulp van de warmtewisselaar van de ijkopstelling. Het

resultaat is gegeven in grafiek II. Uit de helling van de grafiek is

dR/dT bepaald en'uit extrapolatie is de weerstand Ro ' bij T = 00 C,

gevonden. De temperatuurcoefficient bij 00 C, SO' voigt dan uit:

1 dR
Bo = R

o
dT .

Van deze opnemer is ook het gedrag als natte thermometer bekeken. Nadat

het waterreservoir was gevuld en de aanwezige lucht in toevoerslangen en

naalden was verdreven is getracht ,de opnemer automatisch te starten.

Hiertoe is een overdruk van ca. 1 cm waterkolom ten opzichte van de

naaldpunten aangebracht. De positie van de houder was verticaal naar

beneden gericht. Het bleek niet mogelijk de opnemer automatisch te

starten, ook niet na enig gemanipuleer met de overdruk. De opnemer

startte echter wei door kortstondige onderdompeling in water. (De overdruk

was weer 1 em waterkolom). Het geregistreerde signaal is afgebeeld in

grafiek III. Na een kleine correctie (nul-instelling niet geheel juist)

is het verschil in weerstand tussen de droge en natte situatie bij deze

opnemer 3,5 ~, wat bij een dR/dT van 0,55 overeenkomt met een psychro

meterverschil van 6,40 C. Ter controle is met een Assmann psychrometer

in dezelfde ruimte gemeten, dit resulteerde in een psychrometerverschil
ovan 6,1 C. Deze overeenstemming is redelijk, zodat we mogen aannemen

dat de opnemer ongeveer de natte bol-temperatuur heeft.

In grafiek III is te zien dat de weerstand van de natte opnemer in

de loop van de tijd groter wordt. Nog duidelijker komt dit tot uitdrukking

~n het vervolg van grafiek III, grafiek IV. Na opnieuw korstondig onder-

dompelen in water neemt de weerstand van de opnemer weer zijn oorspronke

lijke waarde aan (zie grafiek IV) en loopt daarna weer op. Herhaling van

deze proef bij verschillende overdrukken gaf geen verbetering (overdrukken
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grater dan 3,5 em waterkalom zijn niet bruikbaar vanwege druppelvorming

aan de naaldpunten). Na diverse experimenten liep de weerstandswaarde

van de natte opnemer steeds sneller op. Een voorbeeld hiervan is grafiek V.

Een voor de hand liggende oorzaak voor het oplopen van de weerstand is

een sleehte voehttoevoer. In een vochtigere afmosfeer zou het signaal

van de natte opnemer langer stand moeten houden; daarom is de opnemer

enkele rom boven een horlogemakersglas met water geplaatst. In deze

situatie is loeaal een voehtigheidsgraad gecreeerd die groter is dan in

de rest van de meetruimte. Het signaal bleef nu inderdaad constant,

waargenomen over een periode van ea. 4 uur. Door deze meting-werd de

indruk versterkt dat een sleehte vochttoevoer een van de oorzaken is van

het weerstandsverloop. Een eonstruetie met capillair depressief werkende

naaldpunten.moet daarom worden vermeden. In de volgende paragraaf wordt

een probe eonstructie behandeld die geheel capillair werkt. Tot slot van

deze paragraaf nog twee opmerkingen bij het signaal van de natte opnemer.

a). Het steeds sneller verloop van de weerstand bij opvolgende experi

menten is mogelijk te wijten aan vervuiling van de geprofileerde

draad, waardaor het vochttransport beleromerd wordt.

b). Opvallend is het verschii in signaal tussen de droge en natte

thermometer; bij het "natte signaal" zijn de temperatuurpieken voor

een groot deel verdwenen, vergelijk bv. grafiek I en IV. Een verklaring

hiervoor is: de pieken in het "droge signaal" zijn een gevolg van een

kortstondige temperatuurverhoging. Als we aannemen dat de absolute hoeveel

heid vocht in de meetruimte in deze tijd vrijwel constant blijft, zal

de relatieve vochtigheid in die tijd kleiner zijn. De natte bol-temperatuur

zal enerzijds toenemen door de temperatuurverhoging en zal anderzijds

afnemen door daling van de relatieve vochtigheid.Uit berekeningen blijkt

dat deze effeeten elkaar grotendeels opheffen.



I.

Signaal van de droge opnemer. De op
nemer is gemonteerd in een houder met
kunststof naaldpunten.

recordersnelheid: 2 tmn/min.
- recordergevoeligheid: 5 mV volle

schaal.
omgevingstemperatuur: 21,20 C.

- R van de opnemer in evenwichts
situatie (nulpunt recorder ligt bij
50 op de schaal) = 443,5n.
dR/dT van de opnemer ~ 0,55 n.k- 1

•

Opmerking: 6 cm ~ 1 n.
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GraHek III.

Signaal van de opnemer, voor en na
onderdompeling in water. De opnemer
is gemonteerd in een houder met
kunststof naaldpunten.
- recordersnelheid: 1 rom/min.

recordergevoeligheid: 5 mV volle
schaal.

- omgevingstemperatuur: 21 0 C.
- R, voor onderdompeling, in even-

wichtssituatie • 443,4 n.
R, na onderdompeling, in evenwichts~

situatie • 440,0 n.
(nulpunt recorder ligt bij 50 op de:..._
schaal) .
dR/dT van de opnemer = 0,55 n.k- 1

•
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GraHek IV.

Vervolg van grafiek Ill.
- recordersnelheid: 2 rom/min.
- recordergevoeligheid: 5 mV volle schaal.
- Omgevingstemperatuur: 2)0 C.
- R in evenwichtssituatie • 440,0 n. (nulpunt recorder ligt bij

50 op de schaal).
- dR/dT van de opnemer',. 0,55 n.k- 1 •

Bij A is de opnemer kortstondig ondergedompeld in water.
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V.

Signaal van de opnemer, voor en na
onderdompeling in water, nadat het ex-·
periment verschillende malen was uitge
voerd. De opnemer is gemonteerd in een

H+H+fH+++t++++ houder met kunststof naaldpunten.
recordersnelheid: 2 rom/min.

- recordergevoeligheid: 5 mV volle
schaal.

- Dmgevingstemperatuur: 20,80 C.
R, voor onderdompeling, in even
wichtssituatie = 443,3 n.
R, na onderdompeling, in evenwichts
situatie = 440,1 n.
(nulpunt recorder ligt bij 50 op de
schaal).
dR/dT van de opnemer = 0,55 n.k- 1

•
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10.2. Metalen naaldpunten met glazen tussenstuk

De omcirkelde gedeelten van figuur IS nJn gewijzigd zoals figuur

23 aangeeft. De naaldpunten zijn geIsoleerd t.o.v. de hulpnaalden door

een glazen tussenstukje dat met epoxy-express lijm (Ceta Bever) aan de

metalen capillairen gelijmd ~s.

R.V.S.

Glas

R.V.S.

Bij deze constructie is de geprofileerde

draad niet meer gefixeerd in het gat

van de naaldpunt, waardoor de draad

mogelijk wisselend cOfitact-kan maken

met de wand van het gat. Van een even

tueel electrische kortsluiting van een

klein gedeelte van de geprofileerde

draad is bij de metingen niets gebleken.*

Figuur 23. Metalen
naaldpunt met
glazen tussen
stuk.

Na montage van de geprofileerde draad is ook deze houder gedurende

17 uur op 65 0 C gebracht om de electrisch geleidende lijm te laten

uitharden. Nadat was vastgesteld dat de weerstand van de "droge opnemer"

constant was, werd de opnemer bevochtigd. De positie van de houder was

weer verticaal naar beneden gericht. De start verliep volgens verwachting

automatisch. Ook nu liep echter de weerstand na verloop van tijd weer op.

Bet verloop was vrijwel identiek aan grafiek III. In het verdere verloop

van de experimenten vormden zich waterdruppels op de verlijmde plaatsen

tussen het glazen capillair en de R.V.S. naalden. Ret wekte ook bevreem-

*) Ter verduidelijking is in bijgaande figuur een gedeelte van het

oppervlak van de geprofileerde draad geschetst.

/
/

/b Q
/

/

Wordt de draad kortgesloten volgens lijn a (die punt en van gelijke

potentiaal verbindt) dan zal de weerstand in de lengterichting van

de draad niet veranderen. Wardt de draad echter kortgesloten volgens

lijn b (die punten van verschillende potentiaal verbindt) dan zal

wel een weerstandsverandering optreden.
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ding, dat nu met overdruk t.o.v. de naaldpunten gewerkt moest worden

om bevochtiging van de geprofileerde draad mogelijk te maken. Mogelijk

waren sporen van de epoxylijm opgelost in water en hadden zich afgezet

tegen de binnenkant van de R. V. S. capillairen, wat weer gevolg'en had

voor de capillaire werking. In grafiek VI is het signaal gegeven van de

natte opnemer. De grote pieken in het signaal werden veroorzaakt door

waterdruppeltjes, die, komende vanuit de lekke verbinding glazen

capillair - R.V.S. naald, "aangroeiden" op de naaldpunt en daarna

loslieten. Pogingen om deze lekke verbinding te herstellen mislukten,

waarna besloten werd een nieuwe draad te monteren en het gehele capillaire

stelsel schoon te maken. Met deze n~euwe opnemer als natte thermometer,

zijn enkele metingen gedaan. Kort na deze nieuwe poging raakte de

verlijmde verbinding echter weer lek en waren, onder de microscoop

gezien, lijmsporen in de groeven van de geprofileerde draad waarneembaar.

Een onderzoek naar waterbestendige lijmen, met karakteristieke

eigenschappen voor dit probleem, was noodzakelijk. Vooralsnog waren

enkele alternatieve constructies voorhanden. Een van deze constructies

was: de ononderbroken naaldpunt.

10.3. De ononderbroken naaldpunt (figuur 24)

-

J
I'r-/

V
Geisoleerde
montage

draad

Bij deze houder is de "basisvorm" gehand

haafd.Parallel aan de houder loopt aan

weerszijden een stukje montagedraad, waarvan

op de uiteinden de isolatielaag is verwijderd.

De montagedraad is tegen de houder vast

gezet met lijm en binddraad. Aldus is een

houder verkregen met hulpnaalden, zonder

onderbreking van de capillairen. Ook bij

deze constructie zou een intermitterend

contact kunnen ontstaan zoals beschreven

in de vorige paragraaf. Bij de hierna

vermelde metingen is hier wederom niets' van

gebleken. Na de gebruikelijke montage- en

verlijmingsprocedure is de weerstand van de

"drogs opnemer" geregistreerd; het signaal

was vrijwel analoog aan grafiek I. In

grafiek VII is het gedrag van deze opnemer

Figuur 24. De ononderbroken
naaldpunt
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I I
I'~": Signa~l van ~7 "natte op-
, II !:I nemer' waarb~J op de naald
, ,: punten periodiek druppel

vorming plaats vindt.

~
De opnemer is gemonteerd in
een houder met R.V.S. naald-·

I punten en glazen tussenstuk.:
.,: Jr -recordersnelheid: 2 mm/min'l'

I' II II -recordergevoeligheid: 5 mV
, volle schaal.

III -dR/dT ::: 0,6 n.k-
1

•

I 6 cm ~ 1 n. '
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Signaal van de opnemer, voor en na
automatisch gestarte bevochtiging. De J(
opnemer is gemonteerd in een houder
met ononderbroken naaldpunten.

recordersnelheid: 2 mm/min.
- recordergevoeligheid 5 mV volle

schaal
- omgevingstemperatuur: 21 0 c.
- R, v66r bevochtiging, in evenwichts-

situatie • 421,7 n.
- R, ns bevochtiging, in evenwichts

situatie • 418,7 n.
(nulpunt recorder ligt bij 50 op
de schaal).
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Figuur 25. Vuilafzetting
op de geprofi
leerde draad
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als droge en natte thermometer weergegeven en staan tevens enkele

meetgegevens vermeld. De start als natte thermometer, met I cm water

kolom onderdruk, verliep automatisch. Met de aanname van 8
0

~ 1,28.10-3k- 1

(op grond van het feit dat deze draad gelijktijdig gesputterd'is met de

draad uit grafiek II) voIgt uit het weerstandverschil tussen de droge en

natte thermometer uit grafiek VII een 6T van ~ 5,70 C. Met de Assmann

psychrometer is een ~T gevonden van ~ 5,60 C. Ook bij deze meting loopt

de weerstand van de natte thermometer aanvankelijk langzaam op. In

tegenstelling tot metingen met andere opnemers blijft het signaal van

deze opnemer gedurende een lange tijd (langste meettijd ca~ 20 uur)

op een halfwaarde steken (onder halfwaarde wordt verstaan een weerstands

waarde tussen droge en natte weerstand in).

Door overdruk op het systeem aan te brengen werd geen verbetering

verkregen; evenmin was het mogelijk door onderdompelen de weerstand weer

op zijn oude natte waarde te brengen.

Bij nader onderzoek onder de microscoop, waarop een TV-camera was

gemonteerd, bleek op de monitor duidelijk waarneembaar dat zich op

het midden van de geprofileerde draad obstructies (stof, vuil) hadden

vastgezet. De vochttoevoer over de eerste mm langs beide kanten Van de

naaldpunten was nog intact. (zie figuur 25).

Pogingen om deze obstructies in een

ultrasoon waterbad te verwijderen gaven

enige verbetering voor de vochttoevoer,

maar hadden desastreuse gevolgen voor

de electrisch geleidende lijmverbinding.

Een goede werking van de natte thermo

meter wordt nu nog verhinderd door

vervuiling van de geprofileerde draad.

De watertoevoer door de metalen capiliaire

naalden lijkt aan de verwachtingen te

voldoen.

Verder onderzoek zal zich moe ten concentreren op het tegengaan van de

vervuiling.

Tenslotte zijn nog experimenten gedaan met een geheel glazen proQe

type met metalen hulpnaalden. Bij een eerste meting deden zich dezelfde

problemen voor met de natte thermometer als bij de geheel metalen probe.
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II. CONCLUSIES EN SUGGESTIES

Afgaande op de in dit rapport vermelde resultaten lijkt de vervaar

diging van een snelle psychrometer uit twee snelle weer stands thermometers

haalbaar. Een indruk van de snelheid waarmee de gebruikte opnemers rea

geren op sprongen in temperatuur en dampspanning is nag moeilijk te geven.

Problematisch blijven vooralsnog de vervuiling van de stervormige

opnemer en de electrisch geleidende lijmverbinding tussen de geprofileerde

draad en de hulpnaalden.

Een betere doorstroming van het water over de stervormige opnemer

kan worden verkregen als het oppervlak van de opnemer niet meer van een

platina-laag wordt voorzien, zodat de toch wel kritische openingshoek,

die door de Haan is gevonden. niet meer essentieel is voor het vocht

transport. De temperatuur van de dan glazen geprofileerde draad kan

gemeten worden met een temperatuuropnemer (glazen ronde draad voorzien van

een platina-laag) die door het gat in het hart van de geprofileerde

draad loopt en bevestigd kan worden op de hulpnaalden. We bereiken met

deze constructie de volgende voordelen:

a). De verlijmde kruislassen op de hulpnaalden kunnen niet meer in

contact komen met het toegevoerde water.

b). Doordat een betere doorstroming van het water wordt verkregen, krijgt

het vuil (o.a. uit de omgeving) minder kans om zich vast te zetten in de

groeven van de geprofileerde ~raad. Dit heeft bovendien als voordeel

dat de draad, indien nodig, schoongespoeld kan worden.

Met de introductie van deze opnemer worden mogelijk concessies

gedaan aan het thermisch gedrag, wat uiteraard weer consequenties heeft

voor de snelheid van de opnemer.

Een ander alternatief is het aanbrengen van een SiOz coating op de

geplatineerde geprofileerde draadjes. Ook hierdoor zal het vochttransport

een verbetering ondergaan. Door Batenburg [7] is een begin gemaakt met

het onderzoek naar methoden om een SiOz coating aan te brengen, wat nog

niet tot een positief resultaat heeft geleid.
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APPENDIX A

Ret opbrengen van de platina-laag

De platinalaag wordt opde geprofileerde draad aangebracht middels

een kathode verstuifproces (sputterproces). Voor een principe beschrijving

van dit proces wordt verwezen naar hoofdstuk 6. Voor een gedetailleerde

beschrijving van het kathode verstuifapparaat zij verwezen naar

Nieuwvelt [2]. Representatief voor de kwaliteit van de platina-laag,

die op de geprofileerde draadjes werd aangebracht,is een mfcroscoop

objectglaasje, dat tijdens het kathode verstuiven (sputteren) naast de

geprofileerde draadjes werd geplaatst.

A-I. Kwaliteitsproeven

De kwaliteit van de platina-laag op het objectglaasje werd op 3

manieren getest, te weten met:

a). de plakproef (hechting)

b). de krasproe£ (hardheid)

c). de alcoholproef.

gl~!EE2~;' Op de platina-laag van het objectglaasje werd een stukje

plaktape (Scotch magic) aangebracht en stevig aangewreven. Als de plak

tape van het objectlgaasje werd afgetrokken werden al of niet sporen

of hele stukken van de platina-laag meegenomen. Als niets van de platina

laag werd meegetrokken werd de beoordeling ++ gegeven. Verdere beoor

delingen in aflopende kwaliteit waren.+, +-, - en

!E~~E!2~;' Bij deze proef werd met een puntig scherp voorwerp over

de platina-laag van het objectglaasje gekrast. Bleef de platina-laag

onbeschadigd, dan werd de beoordeling ++ toegekend. In aflopende

kwaliteit werd +, +-, - en -- als beoordeling gegeven.

~1£2h21E!2~;~ Met een in alcohol gedrenkte tissue werd over de

platina-laag gewreven. Deze proef werd beoordeeld met +, +- en -; + in het

geval dat niets van de laag werd afgewreven.

Deze subjectieve methoden worden,bij gebrek aan goede objectieve beproe

vingen"veel toegepast bij het dunne lagen onderzoek.
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A-2. Schoonmaken van te besputteren preparaten

AIle voorwerpen,waarop een platina-Iaag wordt aangebracht,dienen

grondig stof- en vetvrij te worden gemaakt.

Door de vervaardigingsprocedure van de geprofileerde draadjes is het

oppervlak van deze draadjes reeds volkomen schoon. De objectglaasjes

zijn schoongemaakt met alcohol en tissues en in een later stadium met een

vlam en tissues. Door de objectglaasjes door een vlam te halen wordt

bereikt dat er een ionenbombardement wordt uitgeoe£end, waardoor veront

reinigingen van het oppervlak verwijderd worden.

A-3. Bombarderen of back-sputteren

Door een ionenbombardement wordt het te besputteren oppervlak

gereinigd [6]. Om dit ionenbombardement tot stand te brengen wordt de

ringvormige electrode, zie figuur 12, op een negatieve spanning gebracht

t.o.v. de andere electrode. De geioniseerde gasatomen komen met grote

snelheid op de ringvormige electrode en op de objectta£el (waarop zich

de geprofileerde draadjes en het objectglaasje bevinden). De ringvormige

electrode is gemaakt van erftal aluminium en de objecttafel vanR.V.S.

Op beide heeft zich een oxidehuid gevormd die niet gemakkelijk door een

ionenbombardement verstoven wordt. De condities,waaronder gebombardeerd

werd tijdens aIle experimenten ,waren:

- Gasdruk: 3,3 Pa.

- Gassamenstelling: wisselend, gelijk aan samenstelling bij het sputteren.

- Potentiaalverschil: 2~1 kV

- Ontladingsstroom: 20 mA

- Ontladingstijd: 10 min.

A-4. Ret opspannen van de geprofilee~de draadjes

Voordat de geprofileerde draadjes op de objecttafel van het kathode

verstuifapparaat werden geplaatst zijn deze opgespannen in een erftal

aluminium brug en op de brugkanten vastgezet met ingedikte leitsilber.

Meestal was na afloop van het kathode-verstuiven m€rkbaar dat de draadjes

enigszins krom in de brug zaten. Bij het loshalen van de draadjes sprongen

deze weer recht. Dit werd niet wenselijk geacht omdat door dit recht

springen mogelijk scheurtjes ~n de platinalaag kunnen ontstaan. Een

oplossing werd gevonden door de draden op de brug nu eenzijdig vast te

zetten en aan de andere kant door gaatjes ~n de zijwand van de Al-brug

te voeren (zie figuur 26).De op deze manier ingespannen draadjes waren na

het sputteren recht.



45

Figuur 26. Al-brug met geprofileerde draadjes.

A-5. Revisie van de kathode-verstuifinstallatie

Bij de eerste geprofileerde draden die via het kathode-verstuif

proces van een platina-laag werden voorzien, was na montage van een draad

in de houder een enorm weerstandsverloop merkbaar bij gebruik van de

opnemer als natte thermometer. Na intensief onderzoek werden twee oorzaken

gevonden die debet waren aan dit weerstandsverloop:

a). Slechte hechting van de platina-laag op het glas;

b). Invloed van vocht op de electrisch geleidende verbinding (zie

appendix C).

Door de slechte hechting van de platina-laag op het glas vande geprofi

leerde draad lieten onder invloed van water kleine stukjes platina los

met, zoals begrijpelijk, desastreuse gevolgen voor de natte thermometer.

Toen bleek dat van object-glaasjes,die enkele jaren geleden van een

platina-laag waren voorzien, de hechting (plaktape proef) weI goed was,

werd besloten de kathode-verstuifinstallatie te reviseren. De revisie

beperkte zich voC'rlopig tot het grondig reinigen van het "gasontladings

gedeelte". Als reinigingsmiddelen zijn gebruikt: chloorvrije vim en

alcohol. AIle met vim behandelde componenten zijn gedurende I! uur

nagespoeld met warm water. De platina-kathode is schoongemaakt ~n een

ultrasoon alcoholbad. Na montage van de onderdelen is de installatie

getest middels het besputteren van een objectglaasje. Bij deze proef

heeft zich in de aluminium behuizing van de kathode een "chemische tuin"

afgezet in de vorm van lokaal gegroeide witte draadjes en vlokken. Uit

een scheikundige analyse bleek dat deze chemische tuin bestond uit

aluminiumhydroxide. Dit aluminiumhydroxide ontstaat als eenedelmetaal

(in dit geval platina) in contact komt met vochtig aluminium. Over het

water ontstaat dan een contactspanning tussen het platina en het aluminium,

waardoor de oxidehuid van het aluminium (A1 2 0 3 ) wordt doorbroken. Er

treedt in zo'n geval een zeer sterke corrosie van het aluminium op,

resulterend in het voornoemde effect. Het aluminiumhydroxide is uit de

kathode-behuizing verwijderd en bij volgende proeven niet meer waargenomen.
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Bij verdere kathode-verstuifproeven werden onder dezelfde condities als

vroeger relatief dunne lagen op een objectglaasje verkregen (R object

glaasje ~ 1000 ~, vroeger ~ 10 ~). De hechting van de platinalaag was

goed, maar deze zat vol met bruine en grijze vlekken. Bij voortzetting

van de proeven onder wisselende condities werden steeds dikkere lagen

verkregen,weliswaar nog steeds met bruine en/of grijze vlekken. Om na te

gaan waar deze vlekken uit bestonden is de Bragg reflectie,van het

"platina" dat op een objectglaasje was verkregen, bepaald (zie appendix B).

Dit was temeer wenselijk omdat de kathode bestaat uit-eennikkelen drager,

waarop een platinaplaat van 0,1 rom dik is vastgezet. De mogelijkheid

werd niet uitgesloten dat de platinalaag, na jarenlang gebruik, plaatselijk

was verdwenen zodat nu ook nikkel werd gesputterd.

Uit de Bragg-reflectie bleek dat de opgesputterde laag aIleen uit

platina bestond. (nauwkeurigheid 95%, d.w.z. de grootst voorkomende veront

reiniging is maximaal 5%). Toen ook bleek dat op glazen ronde staafjes

weI een platinalaag zonder vlekken kon worden aangebracht met een goede

hechting, is overgegaan tot het besputteren van geprofileerd~ draadjes

onder de navolgende condities.

bombarderen sputteren

Ionisatiegas Argon Argon

druk 3,3 Pa 2,25 Pa

potentiaalverschil 2-+1 kV 5,2 kV

ontladingsstroom 20 rnA 40-+35 rnA

ontladingstijd 10 min. 2x5 min.*

*) tussentijds 20 m1n. afkoelen.

De kwaliteitsproeven op het meegesputterde objectglaasje waren goed en

de temperatuurcoefficient van het platina op de geprofileerde draadjes

was 1,8.10-3 K- 1 • Met deze draadjes zijn door de Haan [3] enkele metingen

gedaan. Een volgende poging om draadjes via het kathode-verstuifproces van

een platinalaag te voorzien, mislukte vanwege een instabiliteit in de

gastoevoer. Deze instabiliteit werd veroorzaakt door een defect naald

ventiel in de gastoevoerleiding. Na revisie van het naaldventiel was de

instabiliteit verdwenen. Ret kathode-verstuifproces werd opnieuw onder
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dezelfde condities als eerder vermeld uitgevoerd. Tijdens dit proces

viel het op dat de kleur van de gasontlading anders was dan vroeger.

De kleur was nu paars tegen vroeger rose. Het platina op het meege

sputterde objectglaasje was mooi glimmend, zonder vlekken. De plakproef

en andere kwaliteitsproeven waren echter zeer slecht. Gelet op de kleur

van de gasontlading rees het vermoeden dat in het recente verleden ge

werkt was met een mengsel van argon en lucht (luchtlek via het eerder

besproken naaldventiel). Een eenvoudig proefje toonde aan dat dit ver

moeden juist was.

Hierna is het kathode-verstuifproces verschillende malen uitgevoerd

met argon en lucht in diverse verhoudingen als ionisatie gas (zie

paragraaf A6). Het beste resultaat werd bereikt met een mengsel van

~ 74% argon en ~ 26% lucht. De condities daarbij waren:

ionisatiegas

druk

potentiaalverschil

ontladingsstroom

ontladingstijd

bombarderen

74% Ar, 26% lucht

3,3 Pa

2,1-+1,1 kV

20 rnA

10 min.

sputteren

74% Ar, 26% lucht

2,25 Pa

5,6 kV

34-+28 rnA

6 min.

Onder deze condities zijn alle geprofileerde draadjes, die in het

Loofdstuk meetresultaten zijn besproken, van een platinalaag voorzien.

A-6. Het gebruik van verschillende ionisatiegassen

Bij de kathode-verstuifexperimenten zijn diverse gassen en gas

mengsels als ionisatiegas gebruikt, nl. de gassen:

Ar en N
2

en de gasmengsels:

10% 0a' 90% Ar

95% N2 , 5% 02

60% N2 , 5% 0z' 35% Ar

en mengsels van Ar en droge lucht in diverse verhoudingen.

Bij gebruik van een nieuw gas(mengsel) bleek pas na enkele keren

sputteren de kwaliteit van de platinalaag konstant te zijn (plakproef,

krasproef en alcoholproef). De veranderingen (steeds verbeteringen) t.o.V.
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de eerste keer waren echter steeds gering. De getrokken lijn in

grafiek VIII verbindt die punten, die experimenten symboliseren, waarbij

steeds een mengsel van argon en lucht (in diverse verhoudingeQ) als

ionisatiegas is gebruikt. Achter elk experiment is de uitkomst van resp.

de plakproef, de krasproef en de alcoholproef gegeven. Opvallend op

deze lijn is het verloop van de kwaliteitsbeoordelingi In grafiek IX en X

zijn respectievelijk de plakproef en de krasproef van de experimenten

uit grafiek VIII afzonderlijk weergegeven. Hoewel de plakproef en de

krasproef vrij subjectief zijn wordt in beide grafiek~n e~~ duidelijk

optimum gevonden bij ~ezelfde gassamenstelling. De gevonden gassamen

stelling bij deze optima komt overeen met de gassamenstelling die gebruikt

is bij het besputteren van de geprofileerde draadjes (zie blz. 47).

Van enkele, op objectglaasjes aangebrachte,platinalagen is globaal

de weerstandsverandering als functie van de temperatuur bepaald. Uit

deze metingen is de temperatuurcoefficient 6 berekend. In grafiek XI

staan deze temperatuurcoefficienten bij verschillende ionisatiegassen

uitgezet. Gelet op de verdeling lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat

bij toenemend Nz gehalte in het ionisatiegas de temperatuurcdefficient

groter wordt en kleiner wordt bij toevoeging van Oz,

Gelet op de resultaten, gegeven in grafiek VIII en XI, kan gecon

cludeerd worden dat waarschijnlijk ook bij andere gassamenstellingen,

dan de tot nu toe gebruikte, kwalitatief goede platinalagen verkregen

kunnen worden met een hoge temperatuurcoefficient. Een nader onderzoek

~s echter hiervoor noodzakelijk. In hoeverre de verkregen karakteristieke

resultaten representatief zijn voer het kathode-verstuiven in het algemeen

is niet bekend. Voor een uitgebreidere beschouwing over deze materie

zie W. Batenburg [7J.
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GraHek X

Resultaat van de krasproef bij gebruik van verschillende mengsels
van argon en lucht als ionisatie-gas. (zie getrokken lijn in
grafiek. VIII) .
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Grafiek IX
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Resultaat van de plakproef bij gebruik van verschillende mengsels
van argon en lucht als ionisatie-gas (zie getrokken lijn 1n
grafiek VIII).
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APPENDIX B

Principe van de Bragg-reflectie

Met behulp van de Bragg-reflectie is het mogelijk de afstanden tussen

de atomen van het rooster van een vaste stof te bepalen. Het type atoom

rooster is kenmerkend voor de stof. Hieronder wordt een afleiding gegeven

van de wet van Bragg, waarop de Bragg-reflectie berust.

Een atoomvlak kan beschouwd worden als een vlakke spiegel. Voor

monochromatische rontgenstraling die men op het atoomvlak laat vallen

geIdt: hoek van inval is hoek van terugkaatsing. In figuur 27 zijn twee

atoomvlakken getekend. De straling die gereflecteerd wordt door de atomen

Al en A2 is daarin weergegeven.

d

Figuur 27. Gereflecteerde straling in een atoomviak

Er zal versterking van de gereflecteerde straling optreden als:

BA + A·C = nA2 2
( I )

waarbij A = de golflengte van de monochromatische rontgenstraling

n = een geheel getal

Nu is

- (2)

waarbij d = de afstand tussen de atomen A en A ,
I 2

Y= de hoek van inval van de rontgenstraling op de atoomviakken.

uit (I) en (2) voIgt dat de gereflecteerde straling versterkt wordt als:

2d sin:P = n.:\. (wet van Bragg)
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Door monochromatische rontgenstraling onder verschillende hoeken op een

gedeelte van de te onderzoeken stof te laten invallen en te detecteren

of de gereflecteerde straling al dan niet versterkt wordt, kan de atoom

afstand tussen de atoomvlakken en de roosterstructuur van de onbekende

stof gevonden worden [5].

Ionisatiekamer of
geigerteller

Fig. 28. Schematisch weergegeven opstelling voor het bepalen van de
Bragg-reflectie

In figuur 28 is een opstelling geschetst waarmee de Bragg-reflectie kan

worden bepaald. De gereflecteerde straling wordt gemeten met een geiger

teller of een ionisatiekamer, die kunnen draaien rond een as waarop ook

een kristal van de te onderzoeken stof is geplaatst.
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APPENDIX C

Electrisch geleidende lijm

In deze appendix wordt verslag gedaan over de bevindingen met

electrisch geleidende lijmen. Een electrisch geleidende iijmverbinding

(micro-verbinding), zoals voor ons onderzoek is toegepast, geeft in het

algemeen grote problemen. Vooral de inwerking van vocht is desastreus te

noemen. De problemen zijn ter discussie gesteld bij interne besprekingen,

.alsmede bij leveranciers en industrie. De algemene teneur tijdens deze

contacten was: een (h)erkenning van het gestelde probleem, een afdoende

opiossing met de huidige lijmsoorten is (nog) niet voorhanden [8].

Naast de gestelde eisen in hoofdstuk 7 speelt ook de grootte van

de zilverdeeltjes in de lijm een belangrijke roi. Van enkeie gebruikte

lijmsoorten zijn m.b.v. een electronenmicroscoop foto's gemaakt, hieruit

bleek dat de kleinst voorkomende zilverdeeltjes afmetingen hebben van

ca. I j1m (zie foto 2).

Foto 2. Electronenmicroscoop-opname van Elecolit 325 (vergroting
~ 1000 x)
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Dit betekent dat deze zilverdeeltjes nauwelijks onder in de groeven van

de stervormige opnemer kunnen komen, wat een electrisch contact bemoei

lijkt. Bij de o.a. in deze appendix vermelde lijmsoorten Elec~lit 325

en Elecolit 340 is de vorm van deze zilverdeeltjes "korrelachtig". Bij

andere lijmsoorten is dikwijls het zilver in de vorm van plaatjes opge

nomen. Bij de experimenten die hierna besproken worden is steeds gebruik

gemaakt van geprofileerde draden met goed hechtende platinalagen.

C-I. Experimenten met verschillende lijmsoorten

De lijmsoorten waarmee het meest geexperimenteerd is, zijn Elecolit

325 en Elecolit 340. De eerste voorkeur ging uit naar Elecolit 325, omdat

de eigenschappen hiervan redelijk overeenstemden met de gestelde eisen

(zie hoofdstuk 7). De belangrijkste specificaties van deze lijm zijn:,

a). Zilvergevulde 2-componenten - epoxyhars.

b). Electrische weerstand bij 250 C (uitgehard bij kamertemperatuur):

1.10- 3 ~.cm-l (fabrieksopgave), en uitgehard bij 600 C: 5.10-4 ~.cm-l

(fabrieksopgave).

c). Temperatuurbestendig van -600 C tot 1750 C.

d). Uithardingstijd bij 230 C: 24 uur en bij 600 C: 2 uur.

e). Haudbaarheid bij kamertemperatuur: 9 maanden.

f). Na uitharden wordt geen water meer opgenomen.

g). Geschikt vaor het lijmen van aardewerk, glas, metaal en kunststoffen.

Een experiment,waarbij uitgeharde Elecolit 325 gedurende enkele

uren in contact gebracht werd met water en onder een micros coop bekeken

werd, toonde aan dat geen olie of andere lijmdelen vrijkwamen.

Door de Haan [3) is met Elecolit 325 een succesvol experiment gedaan,

waarbij gebruik werd gemaakt van de kopse las (zie figuur 4). Dit expe

riment bleek echter niet reproduceerbaar; mogelijk was dit te wijten aan

het gebruik van verouderde lijm. Met nieuwe Elecolit 325 zijn opnieuw

pagingen gedaan een goede kopse verbinding tot stand te brengen, evenwer

zonder een positief resultaat. Ook pogingen om met een krui~las recht

streeks op de naalden (zie figuur 29) een waterbestendig contact tot stand

te brengen mislukten. Steeds liep

hierbij de weerstand op, kart na het

onderdompelen in water (in 24 uur

van ca. 300 ~ naar 00). Een sluitende

Figuur 29. Voorbeeld van een
kruislas rechtstreeks
op de naalden
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verklaring voor dit gedrag ~s niet te geven. Als vermoedelijke oorzaken

kunnen gelden:

a). Variatie in de samenstelling van Elecolit 325 (kleur van de afzonder

lijke componenten blijkt bij ontvangst niet steeds hetzelfde te zijn).

b). De uitgeharde Elecolit 325 is erg hard en bros. Spanningen (t.g.v.

thermische effecten, trillingen, e.d.) worden niet opgevangen door de

lijmverbinding, wat mogelijk tot gevolg heeft dat de platinalaag

scheurt. Hierdoor kan water tussen de platinalaag en de geprofileerde

draad doordringen met de bekende gevolgen.

Gezocht werd daarom naar een lijm met een "flexibilisator". Gekozen is in

dit geval voor Elecolit 340, een eencomponent acrylverf, waarvan de

belangrijkste eigenschappen in hoofdstuk 7 staan vermeld. Ook met deze

lijm gaf de kopse verbinding (figuur 4) nog problemen; er was weer sprake

van een weerstandstoename wanneer de opnemer zich onder water bevond,

het effect was echter aanmerkelijk minder dan bij Elecolit 325. Er zijn

ook een aantal experimenten gedaan met geprofileerde draadjes die met een

kruislas rechtstreeks op de naalden bevestigd waren met Elecolit 340

(zie figuur 29). De weerstand van de opnemer bleef nu, oak bij permanente

onderdompeling in water, vrijwel constant.

Vervolgens zijn ettelijke proeven gedaan waarbij de opnemer (figuur 29)

in een bekerglas met water van 40-60oC werd gebracht. Tijdens het afkoelen

van het water (vrij aan de lucht, zonder te roeren) werd de weerstand

van de opnemer als functie van de temperatuur bepaald. Als de begin

temperatuur van het water daarbij hoger was,dan de hoogste temperatuur

waaraan de opnemer tot die tijd was blootgesteld,werd een merkwaardig

verloop van de weerstand als functie van de temperatuur gevonden.

Grafiek XII is hiervan een karakteristiek voorbeeld. In deze grafiek

staan twee opeenvolgende experimenten weergegeven, waarvan de begin

temperaturen respectievelijk 500 C en 550 C waren. (De temperatuur van het

water is gemeten met een Pt 100 weerstandsthermometer). De ontstane

verhoging van de weerstand blijkt definitief te zijn. Een derde experiment·

waarbij de begintemperatuur van het water slechts 45°C was is ook in

grafiek XII weergegeven. Uit dit laatste experiment kan worden geconclu

deerd dat een weerstandssprong achterwege blijft als de opnemer wordt

aangeboden aan een temperatuur die lager is dan bij voorgaandeproeven.

Een afdoende verklaring voor dit verschijnsel is nog niet te geven,

hiervoor is dit proefje te summier van opzet. Mogelijk spelen veranderingen
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~n de overgangsweerstand op de verIijmde plaatsen een belangrijke rol.

Ook kan een Iengtevermeerdering van de geprofileerde draad t.g.v.

thermische effecten (afstand tussen de naaldpunten wordt groter, waardoor

de geprofileerde draad door de lijmverbinding getrokken wordt) een

aorzaak zijn voor het vermelde gedrag. Vaor beide gesuggereerde mogelijk

heden is echter een nauwkeurige bepaling van dR/dT noodzakelijk.

C-2. Conclusies

Bij gebruik van een kruislas en Elecolit 340 als·ver1ri.ndingslijm

kan een redeIijk stabiele opnemer gemaakt worden. Voor het goed func

tioneren van deze opnemer moet gewerkt worden bij temperaturen die liggen

onder de temperatuur waarop de verlijmde plaatsen zijn uitgehard. Voor

Elecolit 340 is de uithardingstijd proefondervindelijk op 16 uur bij

600 C gesteld.

Een goed werkende opnemer zou gemaakt kunnen worden door toepassing

van hulpnaalden waarap de geprofileerde draad middels een kruislas

verlijmd wordt (zie figuur 18).
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