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Samenvatting. 

De recombinatieprocessen van niet geïoniseerde deeltjes in de afterglew van 
een ~icrogolfontlading van -zo goed mogelijk gezuiverd- zuurstofgas met 
kleine concentraties water en stikstof zijn onderzocht. Hierbij zijn twee 
technieken toegepast: 
- spectrografische analyse van de optredende chemiluminescentie 
- massaspectrografische analyse van de reactieprodukten. 

Een mathematisch model is opgesteld voor de afname van de afterglew 
intensiteit. Met behulp van dit model zijn de optredende wandreacties 
geanalyseerd. De in de afterglew aanwezige NO en H radicalen blijken een 
katalysator voor de recombinatie van zuurstof te zijn. 

Voor de detectie van zeer kleine hoeveelheden NO en H is een detector 
ontwikkeld en getest. De gehaalde gevoeligheid is respectievelijk 0.2 en 
0.5 ppm. 
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INLEIDING 

Recombinatieprocessen leveren een belangrijke bijdrage 
reacties. Veelal zijn dit reacties waarbij drie deeltjes 
Een derde deeltje is noodzakelijk om gelijktijdig aan 
energievergelijking te kunnen voldoen. 

aan chemische 
betrokken zijn. 
de impuls- en 

In gassen met verlaagde dichtheden (0.1-3 kPa), is de kans op het voorkomen 
van drie-deeltjes reacties beduidend kleiner dan in gassen onder 
atmosferische druk. Verwacht mag worden dat hierbij andere reactieprodukten 
gevormd kunnen worden. Temeer daar twee andere type reacties belangrijk 
worden: 
- wandreacties, 
- chemiluminescentie. 
Bij wandreacties zijn de verblijftijden, van reactieprodukten aan de wand, 
meebepalend. Bij het tweede type wordt aan de impuls- en energieballans 
voldaan door het surplus aan energie, dat in hoofdzaak bestaat uit de 
recombinatie-energie, uit te zenden in de vorm van een foton. 

De mechanismen van chemische reacties bij lage gasdichtheden zijn veelal 
onbekend. In de fysische chemie is toenemende belangstelling voor de 
onderzoeken aan bijvoorbeeld de hogere luchtlagen, plasma-etsen en 
plasmadepositie maar ook van de chemische reacties aan oppervlakken zoals 
bekend zijn uit de katalyse. Bij deze onderzoeken spelen genoemde reactie 
typen een belangrijke rol. 

In de werkgroep fysica van oppervlakken en grenslagen aan de Technische 
Universiteit te Eindhoven wordt gezocht naar een systematische 
beschrijving. Hiertoe is gekozen voor een simpel experiment waarvan 
verwacht mag worden, dat dit tot in detail beschreven kan worden. 

Gekozen is voor een zogenaamde afterglew van een microgolfontlading in een 
stroom van -zo goed mogelijk gezuiverd- zuurstofgas waaraan kleine 
concentraties water cq. stikstof zijn toegevoegd. De recombinatieprocessen 
kunnen worden beschreven aan de hand van twee opstellingen: 
- een optische- en 
- een massaspectrometrische opstelling. 

De afname van de fotonemissie met de afstand tot de ontlading is 
exponentieel, zolang de oorzaak van de recombinatie een reactie is van 
uitsluitend één deeltje met het hoofdgas of met de wand. Om onderlinge 
reacties te kunnen verwaarlozen is gewerkt met lage concentraties water en 
stikstof. Uit de gemeten waarden van de decay-frequentie als functie van de 
gasdichtheid kan het type reactie worden afgeleid: wandreactie, 
drie-deeltjes reactie, etc. Essentieel hierbij is dat de gemeten 
decay-frequentie onafhankelijk moet zijn van de gemiddelde gassnelheid in 
de afterglow. De decay-frequentie (= T-l ) wordt bepaald uit: 

Hierin is vg de gemiddelde gassnelheid en ~ is de decay-lengte. Dit is de 
lengte waarover de intensiteit van het chemiluminescentielicht, of de 
concentratie van het betreffende deeltje, met e afneemt. 
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Met het interpreteren van de gemeten waarden aan de hand van de in de 
literatuur bekende waarden voor de diverse botsingsdoorsneden of 
rata-coëfficiënten is een verregaande analyse mogelijk van de processen in 
de afterglow en wel in het bijzonder de recombinatieprocessen. 

Concentraties water cq. stikstof van minder dan 1 ppm blijken detecteerbaar 
te zijn. Daarmee is het mogelijk onder specifieke omstandigheden de 
zuiverheid van zuurstof bij verlaagde gasdichtheid te controleren. Op grond 
hiervan is een water-stikstofdetektor ontwikkeld. Dit onderzoek is 
toegepast op een meer industriële opstelling voor het ontwikkeling van 
preforms van kwartsfibers voor de telecommunicatie. 
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1.1 DE AFTERGLOW IN EEN STROMEND ZUURSTOFGAS. 

Zuurstofgas wordt, bij drukken tussen 0.1 en 3 kPa, door een kwartsbuis 
geleid met de gassnelheid in de orde van grootte 1 m sec-1. In deze 
gasstroom wordt plaatselijk een plasma gegenereerd met een magnetron die 
globaal een vermogen van 200 Watt levert. Het microgolf vermogen wordt in 
het gas ingekoppeld met behulp van een cilindrische trilholte, of cavity, 
die om de kwartsbuis is gemonteerd. De in de ontlading gevormde deeltjes 
worden met de gasstroom meegevoerd en kunnen aanleiding geven tot 
chemiluminescentie; het vrijkomen van een foton bij de recombinatie van 
deeltjes. Het foton is specifiek voor de reactie van een molekuul of atoom. 
Uit de vrijkomende fotonen is het dus mogelijk de optredende reacties in de 
afterglow te bestuderen. Hierbij kan zowel de reactie zelf, als de 
frequentie waarmee deze optreedt, bepaald worden. 

Met de keuze van een relatief lage gassnelheid van het gas en de beperkte 
diameter van de buis (6 10-3 m) verdwijnen de niet gewenste energierijke 
deeltjes binnen een korte afstand na de ontlading (< 10-2 m). Dit zijn 
bijvoorbeeld ionen en electronen die bij botsing met de wand recombineren. 
Evenzo verdwijnen de meeste, van de wat langer levende electronisch 
geëxiteerde deeltjes in een wanddeëxitatie. Uitzondering hierop zijn twee 
metastabiele toestanden van het zuurstofmolekuul. 

1.1.1 De microgolfontlading. 

De functie van de ontlading in deze opstelling is het genereren van de 
deeltjes die de afterglow veroorzaken. De in het gas ingekoppelde 
electrische energie wordt gebruikt voor diverse processen. De belangrijkste 
zijn: 
- verhitting van het gas 
- aanslaan van vibratie- en rotatietoestanden van de molekulen. 
- dissociatie van de molekulen. 
- ionisatie van molekulen of atomen 
Voor de vorming van de actieve deeltjes in de afterglow is dissociatie van 
molekulen van het grootste belang. 

De energie-inkoppeling bij een microgolfontlading wordt in het algemeen 
beperkt door het optreden van het skin-effect. Aan de buitenkant van het 
plasma, in dit geval aan de wand van de kwartsbuis, vormt zich een 
plasmalaag met een zo lage electrische weerstand dat de rest van de ruimte 
wordt afgeschermd van het electrische veld en de opname van microgolf 
energie beperkt blijft. 

Dit effect dat de energieopname uit het hoogfrequentveld beperkt, heeft een 
belangrijk voordeel voor wat betreft de dissociatiegraad van zuurstof na 
het passeren van de ontlading. Het voordeel ontstaat doordat een min of 
meer constant gedeelte van het gas dat de ontlading passeert in aanraking 
komt met energetische electronen terwijl het andere deel van het gas hier 
passeert zonder dat noemenswaardige energie wordt opgenomen. Dit betekent 
in de practijk, naar we vermoeden, dat ongeacht de snelheid of dichtheid 
van het gas de dissociatiegraad min of meer constant is. De dissociatie
graad kan met een massaspectrometer niet worden gemeten. Dat wil zeggen dat 
de dissociatiegraad maximaal enkele procenten is hetgeen overeenkomt met 
die in de literatuur [GOL73]. 

Het is duidelijk dat een nader onderzoek noodzakelijk is voor al die 
gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de dissociatiegraad. In dit 
onderzoek is verondersteld dat het invoeren van een vaste dissociatiegraad 
onafhankelijk van de druk en snelheid van het gas, binnen het kader van dit 
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onderzoek, geoorloofd is. Verificatie van deze veronderstelling is 
gedurende dit onderzoek begonnen maar door tijdsgebrek en door de beperkte 
experimentele mogelijkheden nog niet tot een redelijk experiment 
uitgegroeid. 

Voor het hier beschreven onderzoek is alleen het energetisch aanslaan, van 
molekulen en atomen, en de dissociatie van belang. Deze twee fenomenen 
zullen in het kort worden toegelicht; deze zijn voor de verklaring van 
enkeJe waarnemingen noodzakelijk. 

Botsingen tussen een electron en molekuul kunnen leiden tot de vorming van 
een aangeslagen molekulaire toestand. Deze vervalt vervolgens onder 
uitzending van een foton. Onderzoek van deze straling geeft informatie over 
de afstand tussen de molekulaire energieniveaus die bij dit verval 
betrokken zijn. 

Molekulaire toestanden worden onderscheiden in electronische-, vibratie- en 
rotatietoestanden. Deze zullen kort worden toegelicht. Dit gebeurt aan de 
hand van molekulen met twee atomen. 

1.1.2 Energietoestanden voor molekulen bestaande uit twee atomen. 

Bij een molekuul, bestaande uit twee atomen, wordt de electronische 
energietoestand gekarakteriseerd door de potentiële energie van de twee 
kernen als functie van de onderlinge afstand. 

E 

Eet 

~--------~------------------~r 

Figuur 1-1: potentiële energie van twee kernen in een molekuul als functie 
van de afstand r. 

Indien de potentiaalkromme geen minimum heeft, is het bijbehorende molekuul 
niet stabiel en zal het dissociëren. 
Als potentiaal van de twee atomen in de omgeving van r = ro beschreven kan 
worden met een parabool, dan is het molekuul als een harmonische oscillator 
te beschouwen. (zie figuur 1-1) 
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electronische energietoestand kunnen verschillende vibratie
optreden. Deze vibratie-energiën zijn het gevolg van de 
beweging van de kernen ten opzichte van elkaar. Voor een 
oscillator liggen deze energiën op gelijke afstand van elkaar. 

1 
E "b = (v + -2 )nw (1.1) 

Vl r 

Hierin is v= 0,1,2, ... het vibratiekwantumgetal, h de constante van Planck 
en w de vibratiefrequentie. Zie ook figuur 1-2. 

E 

Figuur 1-2: Vibratieniveaus van een molekuul met twee atomen; harmonische 
oscillator benadering. 

Binnen een vibratietoestand kunnen verschillende rotatietoestanden 
voorkomen (figuur 1-3). Deze worden veroorzaakt door de rotatie van het 
molekuul om het gemeenschappelijke massamiddelpunt van de twee kernen. 

E 

\ 
Erot ) 

L -----~--iiliiiii~ )----- . -----
/ 

L-------------------------~r 

Figuur 1-3: Rotatie niveaus voor een molekuul met twee atomen. 
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(1.2) 

Hierin is ]=0,1,2, ... het rotatiekwantumgetal en I het massatraagheids
moment van het molekuul. 

De drie beschouwde soorten energietoestanden hebben karateristieke 
grootten. Voor de afstand tussen gelijksoortige naburige niveaus geldt in 
het algemeen: 

10-1 eV < AE - elec ~ 101 eV 

10-2 eV ~ ÄEvibr ~ 10° eV 

10-S eV ~ AE 
rot ~ 10-2 eV (1.3) 

We verwachten dat in de microgolfontlading de dissociatie van de molekulen 
in hoofdzaak wordt bepaald door het trapsgewijs exiteren van vibratie
toestanden en niet door een verhoging van de gastemperatuur. Wel mag worden 
aangenomen dat een hogere temperatuur in de ontladingsruimte beverdelijk is 
voor een hogere dissociatiegraad. Het was experimenteel niet mogelijk dit 
inzicht te verifiëren. 

1.1.3 Overgangen tussen energieniveaus. 

Verschillende molekulaire energietoestanden hebben verschillende 
potentiaalkrommen. Een molekuul kan overgaan van de ene in de andere 
energietoestand. Volgens het Franc-Codon-principe ("een electrische 
overgang vindt zo snel plaats dat de kernen van een molekuul nauwelijks 
tijd hebben ten opzichte van elkaar te bewegen") wordt zo'n overgang in een 
energiediagram weergegeven met een vertikale lijn (r is constant). 

r j 

--------. 
--------3 
--------2 

lb ---------;-----3 
------------~a----2 
--------------;-----1 
-------------;-----0 

Evobr 

figuur 1-4: Nolekulair energieschema met enkele overgangen. 
a: electrische overgang (UV-zichtbaar licht-IR) 
b: vibratie overgang (IR) 
c: rotatie overgang (microgolven) 
d: oorsprong vibratie-struktuur 
e: oorsprong rotatie-struktuur 



-9-

Afhankelijk van het soort overgang zal de uitgezonden straling tot een 
bepaald gebied van het electromagnetische spectrum behoren. 
Zoals figuur 1-4 illustreert is de straling uit het UV en het zichtbare 
gebied afkomstig van overgangen tussen electronische niveaus. Elk 
electronischniveau is opgedeeld in vibratieniveaus welke weer opgesplitst 
ZlJn in rotatieniveaus. Hierdoor zal het emissiespectrum niet uit 
enkelvoudige spectraallijn bestaan, maar uit een bandenspectrum. 

De overgang van het ene energieniveau naar het andere is gebonden aan 
zogenaamde overgangsregels. Dit betekent dat bepaalde overgangen "verboden" 
ZlJn. Voor zulke verboden overgangen is de waarschijnlijkheid dat ze 
optreden meestal veel kleiner dan die van toegestane overgangen. Een 
molekuul dat uitsluitend naar de grondtoestand kan vervallen via een 
verboden overgang noemt men een metastabiel. Zo'n molekuul kan relatief 
lang in deze aangeslagen toestand verblijven. 

1.2 DECAY-FREQUENTIE IN DE AFTERGLOW. 

Bij een aantal experimenten is de deeltjesdichtheid als functie van de 
afstand tot de ontlading gemeten. In deze paragraaf wordt een mathematisch 
model opgesteld voor de afname van de deeltjesdichtheid als functie van de 
afstand. 

Van een dergelijk deeltje (a) kan de decay-frequentie (1/T) bepaald worden. 
De afname van de deeltjesdichtheid kan door verschillende mechanismen 
worden veroorzaakt. De drie belangrijkste en de in dit model beschouwde 
mechanismen zijn: 
-Verdunning van de a deeltjesdichtheid (na) ten gevolge van de gasstroom. 

Chemische reacties in de gasfase. Bij deze reacties kunnen meerdere 
molekulen (~. 1 en ó) betrokken zijn. In het model zijn opgenomen: 

(1.4) 

( 1.5) 

Reactie 1.4 is een zogenaamde twee-deeltjes interactie, vergelijking 1.5 
beschrijft een drie-deeltjes interactie. k1 en k2 zijn de rata
coëfficiënten van de reactie en kunnen zijn samengesteld uit de som van 
meerdere coëfficiënten. 

- Chemische reacties aan de wand. 

nw+é-+ .... ( 1.6) 

Hierin is Uw het deeltje gebonden aan de wand, é is een deeltje uit de 
gasfase. 

Belangrijke uitgangspunten in het model ZlJn: 
1> De afterglew is een stationair systeem. 
2> De buis waardoor het gas stroomt is rond, met over de gehele lengte 

dezelfde doorsnede. 
3> De gassnelheid in de buis is onafhankelijk van plaats in de lengte 

richting van de buis. 
4> De temperatuur is constant. 
5> De diffusiecoëfficiënt is constant 
6> ~#a, 1 #a en 6 #a; a-a interacties zijn uitgesloten. 
7> De deeltjesdichtheden van~. 1 en ó, respectievelijk n~, ~ en nö• zijn 

constant, of nemen in ieder geval minder snel af als On· 
S> Als het deeltje a, aan de wand wordt gebonden dan kan deze de wand 

alleen verlaten tengevolge van reactie 1.6. 
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Bij deze uitgangspunten geldt expliciet dat het systeem, en de daarin 
optredende processen, rotatiesymmetrisch zijn. Om aan de uitgangspunten 6 
en 1 te realiseren is na << nt (=totale deeltjesdichtheid) gekozen. 

/ I i 

-Vglrl-

---
I 

----r -f--

dr • 

Figuur 1-5: Definitie van het assenstelsel en het volume-element waarvoor 
de differentiaalvergelijking is opgesteld. 

In figuur 1-5 is een volume-element weergegeven. Het element is ringvormig 
met straal r, dikte dr en hoogte dx, en is onbeweeglijk ten opzichte van de 
opstelling. De deeltjesdichtheid na als functie van de tijd (t) en de 
plaats (x,r) in het volume-element voldoet aan de vergelijking: 

( 1.7) 

Bestudeerd zijn stationaire situaties, dd~a = 0, dus: 

(1.8) 

Uitwerking van de diffusieterm, levert de differentiaalvergelijking: 

( 1. 9) 

Door separatie van variabele is geprobeerd om deze differentiaal
vergelijking op te lossen. Hierbij wordt na• welke een functie is van r en 
x, geschreven als het produkt van twee nieuwe functies, te weten: 

( 1. 10) 

Na substitutie ontstaat: 

(1.11) 

8nx/8x = dnxldx en 8nr/8r = dnr/dr omdat de differentiatie respectievelijk 
plaatsvindt bij constante r en x. De stroomsnelheid van het a deeltje (vg) 
is afhankelijk van r, doch de differentiatie vindt plaats bij constante 
waarde voor r; voor wat vg betreft is r dus een parameter, geen variabele. 

Het linker deel van vergelijking 1.11 is alleen afhankelijk van x; het 
rechter deel dus uitsluitend van r. Daarom moeten beide delen gelijk zijn 
aan dezelfde constante, -1/T, wil deze scheiding van variabele een 
oplossing zijn van de differentiaalvergelijking. 
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(1.12) 

- ~-1-~- D d2 n 
]x = -

1 
~ r nr dr n dr2 T r 

( 1. 13) 

de differentiaalvergelijking in x is: 

-x/v T e g (1.14) 

Waarbij no een constante is (afkomstig van de randvoorwaarde). 
Bij de oplossing worden geen beperkende eisen gesteld aan de constante 1/T. 

De nog op te lossen differentiaalvergelijking voor nr is: 

d
2 

2r - l ~ - l ( - k1 nA - k2 nJ: n + l ] n = 0 dr r dr D ,... u l T r ( 1. 15) 

De oplossing van deze vergelijking is een Besselfunctie van de nulde orde. 

(1.16) 

De waarde van de "deeltjesdichtheid" nr mag op praktische gronden niet 
negatief worden. Dit leidt tot een maximale waarde van r, gegeven door: 

(1.17) 

Hierbij is: 
Ro > R (R de radius van de buis). zie figuur 1-6. 

- Het getal 2.405 een benadering voor het eerste (in absolute waarde het 
kleinste) nulpunt van de Besselfunctie. 

"r cT 

r·r: !rro 
f< 

,•, 

Figuur 1-6: oplossing van het radiële deel van differentiaalvergelijking 
voor de deeltjesdichtheid, en de gebruikte benadering. 

De deeltjesstroom naar de wand is bepaald door: 

Met: c =de gemiddelde thermische snelheid van het a deeltje. 
F = de kans dat het betreffende deeltje aan de wand verdwijnt in 

bijvoorbeeld een chemische reactie. 

( 1. 18) 
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1-F is de kans dat het deeltje terugkomt in het gas en weer verder 
deelneemt aan het afterglow proces. 

De Besselfunctie van de nulde orde wordt benaderd met een parabool. Deze 
wordt zodanig gekozen dat de nulpunten en de top samenvallen met de 
Besselfunctie zoals weergegeven in figuur 1-6. De vergelijking wordt dan: 

nd r) = ( 1 - r2 ) 
n 0 RZ r o 

Uit de vergelijkingen 1.18 en 1.19 volgt nu dat: 

en voor de decay-frequentie geeft dit: 

1 n + (2.405)2 D 
-T = kl n~ + k2 n6 

1 R2 (1 + 4 D ) 
F c R 

( 1. 19) 

( 1.20) 

( 1. 21) 

De bijdrage van de term 4D/FcR is, indien praktische waarden voor F 
ingevuld wordt, verwaarloosbaar (vergelijking 1.22). Alleen voor lage 
F-waarden (F << 4D/cR) kan de vergelijking 1.21 overgaan in vergelijking 
1.23, 

1 (2.405)2 D T = kl n~ + k2 nó n, + R2 (F » 4D/cR) (1.22) 

1 (F « 4D/cR) (1.23) 
T 

Metingen van de decay-frequentie, 1/T, als functie van de deeltjes
dichtheid, bieden de mogelijkheid het mechanisme te bepalen dat de afname 
van de a deeltjes veroorzaakt. Als een lineair verband bestaat tussen 1/T 
en de deeltjesdichtheid n~, dan is een twee-deeltjes interactie het 
belangrijkste proces. Bij een kwadratische afhankelijkheid van 1/T en de 
dichtheid nó n

1 
is een drie-deeltjes interactie bepalend voor de afval. 
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1.3 CHEMISCHE EVENWICHTEN. 

In een ontlading en in een afterglew zal geen chemisch evenwicht heersen. 
Toch is voor de gebruikte gasmengsels het chemisch evenwicht berekend als 
functie van de temperatuur en druk. Met de berekende evenwichten kan niet 
de concentratie van de reactieprodukten bepaald worden in de afterglow, 
doch wel kan indicatief afgeleid worden, met de nodige voorzichtigheid, 
welke produkten een rol zullen spelen. 

De evenwichten zijn uitgerekend met behulp van een computer. Hierbij is 
gebruik gemaakt van een software pakket dat bestaat uit drie programma's: 
1> EKVICALC 
2> EKVIPLOT 
3> EKVISYST 
Het eerste programma (EKVICALC) berekent de chemische evenwichten. De 
evenwichtsconcentraties kunnen met het programma EKVIPLOT grafisch worden 
weergegeven. Het programma EKVISYST verzorgt de toegang tot een database, 
waarin een groot aantal chemische verbindingen de thermodynamische 
eigenschappen opgeslagen ZIJn. De voor dit onderzoek belangrijke 
verbindingen, zijn ontleend aan experimenten, beschreven in de literatuur. 

1.3.1 Zuurstof 

De zuurstof kan in de afterglew in drie vormen voorkomen: 0, 02 en 03. 

10
1 + 

! -------------------0 

x 103 K 1.5 3 4.5 
---T -

6 

Figuur 1-7: concentratie van zuurstofverbindingen ats functie van de 
temperatuur bij chemisch evenwicht. (druk 0.5 kPa) 

Zoals in figuur 
02-concentratie bij 
atomaire zuurstof. 
anderen. De maximale 

1-7 geïllustreerd wordt, overheerst natuurlijk de 
lage temperatuur. Bij hogere temperaturen is dit 
De concentratie 03 is klein ten opzichte van de twee 
a3-concentratie is ongeveer 1 ppm van het 02 aandeel. 
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------02 

~0 

Figuur 1-8: concentratie van zuurstofverbindingen aLs functie van de druk 
bij chemisch evenwicht. (temperatuur: 1500 K) 

Figuur 1-8 geeft het chemisch evenwicht weer bij 1500 K als functie van de 
druk. De concentratie 02 verandert nauwelijks. De concentratie 0 neemt af 
bij stijgende druk; terwijl 03 toeneemt. Beide veranderingen zijn echter 
klein. 

1.3.2 Water 

-------------------0 

1,5 3 4r::. --T _ ___:;~~-

Figuur 1-9: Concentratie zuurstof/ waterstofverbindingen aLs functie van de 
temperatuur bij chemisch evenwicht (Druk: 0.5 kPa) 
Start concentratie 0 = 1 en H = 0.01 
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Indien water door een zuurstofontlading wordt geleid kunnen, energetisch 
gezien, een groot aantal stoffen ontstaan namelijk: H02 , H2 , H

2
0, H

2
o

2
. OH, 

02 en 03. 

In figuur 1-9 is het chemisch evenwicht van deze verbindingen weergegeven 
als functie van de temperatuur (druk 0.5 kPa). Zoals de figuur illustreert 
verandert het 0, 02 en 03 evenwicht nauwelijks door de aanwezigheid van 1 % 
waterdamp. Bij lage temperatuur (<1000 K) is de waterstof gebonden in H

2
0. 

Bij hoge temperaturen (>4000 K) komt waterstof alleen nog atomair voor. In 
het tussenliggend temperatuurgebied komen H20, H en OH in ongeveer gelijke 
concentraties voor. De maximum concentratie van H2 en H02 is 
respectievelijk 2% en 0.01% van de totale H-concentratie. H2o2 speelt, 
onder gegeven omstandigheden, een ondergeschikte rol. 

------02 

0~ ~0 OHs= 

------------- H0
2 

Figuur 1-10: Concentratie van zuurstof/ waterstofverbindingen als functie 
van de druk bij chemisch evenwicht. (temperatuur: 2000 K) 
Start concentratie 0 = 1 en H = 0.01 

In figuur 1-10 zijn de concentraties van deze zuurstof/ waterstof
verbindingen, als functie van de druk, weergegeven bij chemisch evenwicht. 
Ook hier geldt, zoals bij het zuurstofgas, dat er geen grote veranderingen 
optreden. Ook al zijn sommige concentratieveranderingen vrijwel evenredig 
met de drukverandering. 

1.3.3 Stikstof 

Indien stikstof door een zuurstofontlading wordt geleid kunnen er, 
energetisch gezien, de volgende verbindingen ontstaan: NO, N02, N03. N2, 
N20, N2o3 , N2o4 . N2o5 , N3 , 02 en 03 . 
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10 1 

15 45 3 
--T---4--

NO 

6 

Figuur 1-11: Concentratie zuurstof/ stikstofverbindingen als functie van de 
temperatuur bij chemisch evenwicht (Druk: 0.5 RPa) 
Start concentratie 0 = 1 en N = 10-4 

In figuur 1-11 is het concentratieverloop van zuurstof/ stikstof
verbindingen als functie van de temperatuur weergegeven. Bij lage 
temperatuur is natuurlijk weer N2 het hoofd bestanddeel. Bij hoge 
temperaturen overheerst NO en bij nog hogere temperatuur wordt dit atomaire 
stikstof. De verbindingen N02 en N20 blijven in het hele temperatuurgebied 
< 1 ppm. Van de verbindingen N204 . N20s en N3 blijft de evenwiehts
concentratie < 1 ppb. 
Opvallend is de toename van de ozonconcentratie (> 100* ) ten gevolge van 
de toevoeging van 100 ppm stikstof. Kennelijk is de 0 3 vorming sterk 
afhankelijk van de aanwezigheid van stikstof reactieprodukten. 

1.3.4 Verbindingen met stikstof en waterstof atomen. 

Bij enkele experimenten is gelijktijdig stikstof en water in de ontlading 
aanwezig. Onderzoek is verricht naar de grootte van de bijdrage van 
molekulen met zowel waterstof- als stikstofatomen. Om dit te bepalen is het 
chemisch evenwicht uitgerekend tussen deze molekulen en de gassen 02, N2 en 
H2 met de respectivelijke concentraties 1, 0.1 en 0.01). 

In figuur 1-12 zijn de resultaten weergegeven van het concentratieverloop, 
van de stikstof/ waterstofverbindingen, als functie van de temperatuur. De 
figuur illustreert dat alleen de HN03 en HN02 concentratie )1 ppm is. Bij 
een temperatuur >1000 K zijn ook deze concentraties laag (<0.1 ppm). 

Aangezien de concentraties van deze sikstof- en waterstofbindingen klein 
zijn (en in de praktijk zijn de concentraties bij aanvang van een 
experiment nog aanzienlijk kleiner,) worden deze, in dit onderzoek, buiten 
beschouwing gelaten. 
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,--------------------0 

~--~--~----~~---H 

N2 

1,5 3 __ T 4,5 - 6 

Figuur 1-12: Onderzoek naar de bijdrage uan verbindingen m.et zowet stikstof 
ats waterstofatomen ats functie uan de temperatuur bij 
chemisch evenwicht (Druk: 1.0 kPa) 
Start concentratie 0 = 1 , N = 0.1 en H = 0.01 

1.4 ENERGETISCHE BESCHOUWING: 

1.4.1 Vormings-en bindingsenergiën. 

In tabel 1-13 is de hoeveelheid energie weergegeven die vrijkomt bij de 
vorming van één molekuul uit de relevante elementen. Uit de tabel volgt dat 
de vormingsenergie toeneemt met het aantal atomen waaruit het molekuul 
bestaat. 

Molekuul 
H 
HO 
H02 
H2 
H20 
H202 
N 
NO 
N02 

Energie 
eV 

0.00 
4.43 
7.21 
4.57 
9.34 

11.09 
0.00 
6.54 
9.72 

Energie 
eV 

11.91 
9.80 

11.53 
16.68 
20.03 
22.59 
10.40 
0.00 
5.16 
6.26 

Tabet 1-13: Energie (in eV) die vrijkomt bij vorming van het motekuut uit 
zijn eLementen. (Bij 298 Ken 101 kPa in de gasfase). 

Als de wormingsenergie toeneemt (in absolute waarde, want deze is negatief 
voor stabiele molekulen) hoeft dit niet te betekenen dat deze molekulen 
stabieler zijn. De bindingsenergie in een molekuul is hier een geschiktere 
parameter voor. In tabel 1-14 zijn de, voor dit onderzoek, belangrijkste 
bindingsenergiën vermeld. 



Binding 
H-H 
H-0 
H-OH 
HO-OH 
N-N 
N-0 
N-02 
N0-0 

Energie 
eV 

4.515 
4.429 
4.802 
2.21 
9.794 
6.533 
4.851 
3.159 
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Binding 
Nû-N02 
N02-No2 
N02-N03 
No2-o 
N2-o 
N20.ç0 
0-0 
Q-02 

TabeL 1-14: Bindingsenergiën {in eV) van enkeLe moLekuLen. 
{Bij 298 Ken 101 kPa in de gasfase). 

Energie 
eV 

0.559 
0.559 
0.963 
2.187 
1.730 
2.559 
5.163 
1.12 

Uit de tabel blijkt dat de N2, 02 en H2 bindingen bijzonder sterk ZlJn. 
Opvallend is de bindingsenergie van N-û; dit is een zeer stabiele stikstof/ 
zuurstofverbinding. 

Uit de tabel volgt ook dat molekulen, die uit een groot aantal atomen 
bestaan, lage bindingsenergiën hebben. Dit betekent dat deze grote 
molekulen gemakkelijk dissociëren. In de afterglow, waar veel energetische 
botsingen plaatsvinden, zullen deze molekulen dan ook niet lang bestaan of 
ze worden niet gevormd. Mochten deze produkten gevormd worden dan zullen ze 
bij de ionisatie (noodzakelijk bij de massaspectrometrie opstelling) een 
grote kans hebben om te dissociëren. Dit betekent dat deze grote molekulen, 
bij ionisatie, uiteenvallen in kleinere, meer stabiele, delen zoals NO. 

1.4.2 Chemiluminescentie 

In de literatuur zijn twee fotochemi-luminescentie processen bekend welke 
voor dit onderzoek van belang zijn [LEE80, QUI78]. Dit zijn de reacties: 

0 + H ~ OH* ~ OH + hv306 run 

NO + 0 ~ N02* ~ N02 + hv550 run 

4.43 eV (foton: 4.05 eV) 

3.16 eV (foton: 2.25 eV) 

( 1. 24) 

(1.25) 

Zoals in paragraaf 1.1.2 is vermeld, liggen energietoestanden vaak in een 
energieband bij elkaar. Dit betekent dat het foton, afkomstig van een 
reactie zoals is weergegeven in vergelijking 3 en 4, een energieverdeling 
heeft. 
Het foton dat vrijkomt, bij het naar de grondtoestand vallen van het OH 
radicaal, is dit energiegebied van 3.94-4.09 eV, of in golflengte 
uitgedrukt een emissieband van 303-315 run. 

OH* verval wordt weergegeven met de spectrografische notatie: 

(1.26) 

De levensduur van deze OH* toestand (A2~) is ongeveer 7 10-7 seconde 
[LEE79]. Dit houdt in dat, onder de in dit verslag beschreven experimentele 
omstandigheden, dit geëxiteerde radicaal op vrijwel dezelfde plaats vervalt 
als waar het ontstaat. 

Het N02 molekuul heeft een groot aantal energie-opsplitsingen. Dit komt dan 
ook tot uitdrukking in de energiespreiding van het foton, 2.3±0.4 eV. 
Spectrografisch betekent dit, dat "stikstof" fotonen worden geregistreerd 
in het golflente gebied van 400-650 run, bestaande uit dicht bij elkaar 
gelegen spectraallijnen. Bij slecht opgeloste spectra zullen deze fotonen 
dan ook als een soort continium worden waargenomen met een breedte van 
circa 250 run. 
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2.1 EXPERIMENTELE OPZET 

De twee experimentele opstellingen, waaraan onderzoek is verricht, ZlJn 
voor een groot deel gelijk. De eerste opstelling is de zogenaamde optische 
opstelling, de tweede is die waaraan een massaspectrometer gekoppeld is. De 
opstellingen zijn schematisch weergegeven in figuur 2-1 en 2-2. 

Figuur 2-1: Schematisch weergave van de optische opstelling. 

/ 
~·nno,e / 

I 
s"·mmer / 

:----. 
' ' 
L ~---.! 

pomr 

Figuur 2-2: Schematisch weergave van de massaspectroscopie opstelling. 

De opstellingen zijn gebouwd rond een kwartsbuis (lengte 1.5 m, binnen
diameter 6 10-3 m). In de buis ter plaatse van de microgolf-trilholte wordt 
de ontlading gegenereerd. Aan de ene kant van de buis wordt het gewenste 
gas ingelaten, aan de andere kant wordt dit weer afgepompd. Voor de pomp is 
een ventiel geplaatst. Hierdoor is het mogelijk de druk in de kwartsbuis te 
regelen. Met behulp van een rnassflowcontroller wordt de gasflow 
onafhankelijk van de druk geregeld. Op deze wijze kan de gasstroomsnelheid 
ingesteld worden. 

Met de optische opstelling worden de lichtverschijnselen in het traject 
achter de ontlading bestudeerd. De detectoren zijn fotomultipliers. Om 
specifieke golflengten te kunnen bestuderen is gebruikgemaakt van optische 
filters en een rnonochrornator. Voor de bepaling van de decay-frequentie, kan 
de afstand van detectoren tot aan de ontlading veranderd worden. Dit is 
mogelijk doordat de cavity verplaatsbaar is. 
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Met de massaspectroscopie opstelling worden direct deeltjes, uit de 
afterglow, gemeten. Daartoe is een verbinding gemaakt tussen de 
ionisatiekamer in de massaspectrometer en de ontladingsruimte 
(=kwartsbuis). De opening is klein om het drukverschil, tussen de beide 
ruimten, te kunnen handhaven. Een essentieel onderdeel van de 
massaspectrometer is een quadrupool-massafilter, welke voor de massa 
scheiding zorgt. 

De belangrijkste componenten van beide opstellingen worden beschreven. 
1> Het gasinlaatsysteem. 
2> Het magnetron en trilholte. 
3> Detectie apparatuur. 
4> Computer verwerking van de meetdata. 
De onderdelen 1 en 2 zijn voor beide opstellingen gelijk. De twee anderen 
zijn specifiek voor elke opstelling. 

2.2 HET GASSYSTEEM. 

2.2.1 Het vacuümsysteem. 

Voor de bepaling van de decay-frequentie van de afterglow is om twee 
redenen een lage druk noodzakelijk. 
I> Bij verlaagde drukken spelen de te onderzoeken reacties, drie-deeltjes 

botsingen en wandreacties, een belangrijke rol. 
2> De intensiteit van de afterglow is afhankelijk van de dichtheid. 
Dit betekent dat de ontlading bij lage druk moet plaatsvinden, hiervoor is 
een vacuümsysteem nodig. 

In verband met de hoge temperatuur van de wand van het vacuümsysteem, ter 
plaatse van de ontlading, is het niet mogelijk, met de bestaande 
opstelling, een druk < 100 Pa langdurig te realiseren. De wand wordt 
namelijk gekoeld door het gas dat door de buis stroomt. Bij lagere drukken 
(< 100 Pa)is deze koeling onvoldoende, zodat het gevaar bestaat dat de wand 
smelt. 

Aan de wanden van het vacuümsysteem worden enkele bijzondere eisen gesteld. 
1> Het systeem moet zeer goed lekdicht zijn. Een klein luchtlek 

(Io-7 Pa m3 s-1) geeft aanleiding tot verontreinigingen die leiden tot 
achtergrondsignalen die groter zijn dan het te onderzoeken signaal. 

2> Het vermogen van het magnetron moet in de gasstroom ingekoppeld worden. 
Hiervoor is het belangrijk dat de wand geen electrische geleider is. 

3> De vacuümleiding, ter plaatse van de ontlading, moet bestand zijn tegen 
de hoge temperaturen. 

4) De fotomultiplier moet de afterglow kunnen detecteren. Er moet dus een 
voor (UV-) licht transparant venster ter plaatse van de fotomultipliers, 
aanwezig zijn. 

5> De warmtegeleiding door de vacuümleiding moet slecht zijn. Voor het 
zuiveren van de zuurstof wordt namelijk een gedeelte van het vacuüm
systeem afgekoeld tot het kookpunt van stikstof (77 K). De warmtetoevoer 
naar de vloeibare stikstof via de leidingen moet klein blijven. 

6> Het optische gedeelte van de opstelling is gevoelig voor mechanische 
trillingen. Eventuele trillingen van de pomp, of van het gasinlaat 
systeem, mogen niet via het vacuümsysteem naar het optische gedeelte 
doorgegeven worden. 

7) Het volume van het vacuümsysteem vóór de ontladin~ moet klein zijn. In 
verband met de kleine diameter van de buis (6 10- m) waarin de ontlading 
bestaat, is de drukval over de buis relatief groot. Een Groot volume 
achter deze buis geeft dan ook aanleiding tot lange pomptijden bij het 
leegpompen. 
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Aangezien de eisen zeer uiteenlopend van aard en vaak onderling niet te 
combineren zijn, bestaat het vacuümsysteem uit verscheidene onderdelen die 
elk in een bepaalde functie voorzien. 

Op de plaats van de ontlading, en op de plaats waar het afterglew wordt 
gedetecteerd, bestaat de vacuümleiding uit een kwartsbuis. Kwarts is UV 
doorlatend (transmissie 180- 104 nm) en heeft een hoog smeltpunt (1880 K). 
De goede electrische isolatie van dit rnatriaal waarborgt het goed 
inkoppelen van microgolven. 

Het zuiveringssysteem van de zuurstof is van glas, een goede warmte 
isolator. Een tweede reden voor de toepassing van glas is dat, plotseling 
verdampen van vloeibare zuurstof niet mag leiden tot een explosie. Het 
systeem is uitgevoerd met een bekende zwakke plek, zodat deze springt als 
een dergelijke calmiteit zich voordoet. (zie ook paragraaf 2.2.~. zuivering 
van zuurstof) 

De rest van de vacuümleidingen is van roestvrij staal, met zogenaamde 
Swage-lock koppelingen. Uitzondering hierop is een flexibele kunststof 
slang tussen de pomp en de koppeling naar de kwartsbuis. Dit in verband met 
mechanische trillingen. Aangezien dit na de ontlading èn meetplaats is, 
leveren hier kleine lekken minder problemen op. Aan de stroomopwaartse kant 
(vóór de ontlading) is het dempen van mechanische trillingen bereikt door 
flexibele roestvrij stalen balg te gebruiken. 

In tabel 2-3 zijn de drukken in het vacuümsysteem weergegeven, indien geen 
gasflow aanwezig is. 

plaats 

A 
B 
c 
D 

tijd druk 
seconden Pa 
±3 102 0.2 
)6 104 0.3 
)6 103 0.4 
>6 104 ~.0 

Tabet 2-3: Druk in het uacuümsysteea indien geen gasftow. 
Trivac pomp: CF 4-25 van Leybotd-Heraeus 
Ket A: direct gemeten na kootstoffiLter van de pomp 

B: vacuümsysteem tot aan 02 zuiveringsmechanisme 
C: vacuümsysteem tot aan reduceerventieten 
D: vacuümsysteem incLusief reduceerventieten 

Naar mate het vacuümsysteem groter wordt, wordt de eindruk slechter (De 
pompcapaciteit blijft namelijk gelijk). Bij de meting D (tabel 2-3) is 
sprake van een lek. Uit onderzoek bleek dat het inlekkende gas afkomstig 
was uit een gasfles en niet uit de omgeving. Gezien de normale werkdruk 
(>100 Pa) vormt dit lek echter geen probleem. De lekkende gasfles, is de 
fles welke de minst zuivere zuurstof levert. Dit betekent dat tijdens 
experimenten met zuivere zuurstof dit lek bijdraagt tot verontreinigingen. 
Door de druk van het lekkende reduceerventiel laag te houden (door vóór het 
experiment dit ventiel leeg te pompen) neemt deze bijdrage af. 

In figuur 2-~ wordt geïllustreerd wat de druktoename is als functie van de 
tijd, indien niet meer gepompt wordt. De druk in het vacuümsysteem neemt 
lineair toe in de tijd. Dit wijst op een konstant (lucht-) lek. Uit de 
meetwaarde is geschat hoe groot de verontreiniging is als het lek inderdaad 
een luchtlek is. 
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Figuur 2-4: Druktoename ats functie van de tijd, indien niet wordt gepompt. 

Drukstijging: 
geschatte volume vacuümsysteem: 
lucht gasflow: 
UHP-02 gasflow: 
luchtinlek: circa 

0.5 Pa m3 sec-I 
1 10-4 m3 
8 10-6 Pa m3 sec-I 
3 10-2 Pa m3 sec-I 
25 ppm (2. 1) 

Dit betekent dat het nulniveau van de stikstofconcentratie een ondergrens 
heeft, onafhankelijk van de zuiverheid van het te gebruiken gas; in verband 
met een lek in het vacuümsysteem. 

Het is zeer moeilijk dit luchtlek te verkleinen. Het lek wordt veroorzaakt 
door het regelventiel voor de pomp. Dit is een ventiel waarmee een gasflow 
(0- 0.1 Pa m3 sec-I) kan worden geregeld. Vervanging van dit ventiel, door 
eenzelfde type, geeft geen verbetering. (De constructie van het ventiel is 
niet geschikt voor dit soort toepassingen). Bij verwijdering van het 
ventiel wordt de inlek in het vacuümsysteem ongeveer 1000 keer kleiner. Dit 
ventiel is echter essentieel bij deze opstelling. Zonder ventiel is de druk 
te laag voor het genereren van een ontlading. 

Bij de optische opstelling wordt dit ventiel daarom toch gebruikt. De 
bijdrage van N2, die via dit lek naar binnen komt, zal klein zijn (Doordat 
het ventiel relatief dicht bij de pomp geplaatst is). Bij de massaspectro
scopische opstelling is de instelbaarheid van de ontladingsdruk niet 
noodzakelijk. Hier is dan ook gekozen voor een lange nauwe slang, als druk 
ristrictie. 

Het nulniveau van water in het vacuümsysteem, ten gevolge van het luchtlek, 
is < 0.5 ppm. Hierbij is de veronderstelling gedaan dat lucht naar binnen 
lekt. Het is echter voorstelbaar dat bepaalde gassen sneller naar binnen 
lekken dan anderen. Zo is van H2-gas bekend dat dit specifiek door koper 
diffundeert. Waterstof kan direct met de zuurstof reageren tot water. Om 
deze reden zijn koperleidingen uit het vacuümsysteem verwijderd. De 
concentratie "water" in de opstelling nam hierdoor af. Het kan echter niet 
uitgesloten worden dat deze vermindering het gevolg is van het opheffen van 
een "normaal" luchtlek. 
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2.2.2 Gassen 

Het hoofdgas bij alle experimenten is zuurstof. Hiervoor zijn drie soorten 
gas gebruikt. Twee van deze komen uit gasflessen, de andere komt uit een 
opslagvat waarin het vloeibaar wordt opgeslagen. De eerste gasfles is 
"normale las"- zuurstof. De 02 in de tweede gasfles en de vloeibare 02 zijn 
voor speciale doeleinden. In tabel 2-5 zijn deze twee extra zuivere gassen 
met elkaar vergeleken, volgens opgave van de fabrikant. 

Verontreiniging UHP-02 gasfles 02 voor produktie opstelling 
H20 2 1 
H2 0.1 
N2 5 5 
Ar 80 8 
Kr 3 Kr+ Xe 2 
Xe 3 
co2 2 0.1 
CnJ\n 5 0.1 

TabeL 2-5: Overzicht van de verontreinigingen in de zuurstof zoaLs gebruikt 
bij de experimenten. (maximaLewaarden voLgens fabrikant). 
Eenheid ppn. 

De specificaties, zoals gegeven in de rechter kolom van tabel 2-5, van de 
zuurstof voor de produktie opstelling zijn op het moment van vullen (dus in 
de gasfase). In de tabel wordt duidelijk dat de UHP-02 (Ultra High Purity) 
minder zuiver is dan het gas van de produktie opstelling. Doch de 
belangrijke verontreinigingen voor dit experiment, N2 en H20, zijn vrijwel 
gelijk. 

Het is, bij het bestuderen van de zuurstof-afterglow, noodzakelijk met een 
zo zuiver mogelijk gas te werken. Dit wordt bereikt door bij de 
experimentele opstellingen gebruik te maken van een additioneel 
zuiveringssysteem (beschreven in paragraaf 2.2.4). 

De aanwezigheid van edelgassen in zuurstof is voor de luminescentie 
metingen in de afterglow onbelangrijk. Deze gassen nemen niet deel aan de 
chemische processen. Direct licht uit de ontlading kan echter wel 
veroorzaakt worden door de aanwezige edelgassen. In de opgenomen spectra 
zijn echter geen edelgas spectraallijnen aangetroffen. 

2.2.3 Meten van gas grootheden. 

De gasflow wordt gemeten met een mass-flow-controller, van het merk 
High-tech. Deze is geijkt op een maximaal bereik van 500 mlatm/min zuivere 
zuurstof. De "mlatm" is bij standaard druk en temperatuur, 1 atm en 293 K. 
Omgerekend naar SI-eenheden is dit: 

500 ml min-1 = atm 
8.33 ml atm 

sec-1 

= 8.33 to-6 m3 
atm 

sec-1 

= 0.833 Pa m3 sec-1 (2.2) 

Het meetprincipe berust op een temperatuurmeting. Aan het begin van een 
capillair wordt een bekende hoeveelheid warmte aan het gas toegevoerd. Aan 
het einde van het capillair wordt de temperatuursverhoging van het gas 
gemeten. Bij bekende warmtelekken, en een bekende soortelijke warmte, kan 
de massa van het doorstromende gas bepaald worden. De massflowcontroller is 
geijkt voor één gas in verband met de verschillende soortelijke warmte. 
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(Correctie factoren 02 = 1.0, N2 ~ 1.1, H20 ~ 2.2, H2 ~ 16 en co2 
Een klep in de massflowcontroller, wordt automatisch gestuurd, door 
van het verschil van de ingestelde- en de gemeten flow. 

~ 0.9). 
middel 

De druk in het vacuümsysteem wordt gemeten met twee drukmeters: een 
Combitron (model CM330) en een Barocel druksensor. De eerste heeft een 
logaritmische schaal van 10-3 tot 10+3 mbar. De tweede levert een 
gelijkspanning van 0-10 volt welke equivalent is met de druk in Torr. In 
verband met de lineaire uitlezing van de Barocel druksensor is deze, daar 
waar experimenteel mogelijk gebruikt. (Kleine druk variaties zijn beter af 
te lezen). Indien de te meten druk buiten het bereik viel, is de Combitron 
meter gebruikt. Ter controle zijn de twee meters met elkaar vergeleken. 
Deze meting is weergegeven in figuur 2-6. 
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Figuur 2-6: Vergelijking van de schalen van een Combitron (model CM330) 
drukmeter en een Barocel druksensor. 

Een belangrijke afgeleide grootheid is de gemiddelde gasstroomsnelheid. 
Deze snelheid is gelijk aan: 

Vg = druk* A 
flow 

(2.3) 

met: A = doorsnede buis = v r2 = 2.83 10-5 m2 

De afterglew heeft meestal een erg zwakke intensiteit in vergelijking met 
die van de ontlading. Om dit zwakke licht te kunnen meten is het dus van 
belang de afstand van de ontlading, tot de plaats waar de afterglew 
optreedt, groot te kiezen. Dit is in de beschreven experimenten gedaan door 
de gemiddelde snelheid van de geëxiteerde deeltjes groot te maken. 
Aangezien deze snelheid gelijk is aan de gemiddelde gassnelheid is deze 
laatste groot gekozen. 

De gemiddelde gasstroomsnelheid is, bij de optische opstelling, enkele 
meters per seconde. Voor de massaspectroscopie opstelling is deze kleiner 
dan één meter per seconde. 
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2.2.4 Zuivering van zuurstof. 

Zoals reeds in paragraaf 2.2.2 is vermeld, voldoen de commercieel 
verkrijgbare gassen (in hogedruk flessen) niet aan de gestelde eisen. 
Verder is bekend dat hogedruk zuurstof cilinders in de loop van de tijd, 
water afstaan. Dit betekent dat het oorspronkelijk gespecificeerde water 
gehalte tijdens het gebruik toeneemt. 

Een additioneel zuiveringsprocédé wordt gebruikt om de zuurstof van 
verontreinigingen te ontdoen. De verwijdering vindt plaats door v66r de 
ontlading de zuurstof af te koelen tot het kookpunt van stikstof (77 K). De 
afkoeling vindt aan de hoge druk kant van de flowcontroller plaats. Hier 
heerst een druk van circa 1.5 toS Pa. Dit betekent dat de zuurstof 
(kookpunt 92 K) vloeibaar wordt en het aanwezige water zal invriezen. De 
vrijwel watervrije zuurstof wordt toegevoerd aan de ontlading. Theoretisch 
is op deze manier de waterconcentratie maximaal de dampdruk van water bij 
77 K. De dampdruk is to-23 Pa en bij een druk van 2 toS Pa (02) geeft dit 
een verontreiniging van << to-6 ppm en is dus verwaarloosbaar klein. 

Dit betekent niet dat een dergelijke waterconcentratie ook in de ontlading 
gehaald wordt. Tijdens het transport van 02 van de plaats van de stikstof 
koeling naar de ontlading, wordt deze weer verontreinigd. Ook moet 
voorkomen worden dat eenmaal vastgevroren watermolekulen weer in de 
gasstroom worden opgenomen. In de praktijk wordt dit bereikt door voor 
ieder experiment de vloeibare stikstof bij te vullen tot net boven het 
niveau van het vorige experiment. 

Ook de concentratie CnHm• Xe en Kr (met respectievelijke kookpunten: - . 
165 en 120 K. bij toS Pa) zullen afnemen door het koelen. N2, C02 en Ar met 
respectievelijke kookpunten van 77, 78 en 87 K, zullen op deze manier niet 
verwijderd worden. De dampdruk voor deze gassen is te hoog. 

Deze gassen kunnen wel tegen gehouden worden, dit omdat een soort slot is 
gecreëerd (vergelijk stank-afsluiter). Voor N2 is bepaald hoe effectief dit 
werkt. Tijdens het condenseren van de zuurstof lijkt de concentratie N2 
sterk toe te nemen. Doch door de drukvariatie op de ingang van de 
flowcontroller is de flow ter plaatse van de ontlading niet constant. Een 
concrete uitspraak over de stikstofconcentratie, tijdens het afkoelen, is 
moeilijk te geven. Na de stabilisatie van het vloeibare zuurstof niveau is 
geen significante afname meetbaar. 

De practische uitvoering van het invriessysteem is weergegeven in figuur 
2-7. De flowcontroller heeft een druk nodig van > toS Pa. De dampdruk van 
02 bij 77 K is 2.0 104 Pa. Om de gewenste ingangsdruk van de flowcontroller 
te bereiken is het noodzakelijk, deze druk op de ingang van het zuiverings
systeem te regelen. Dit leidt tot een verschil in de vloeibare zuurstof 
niveaus in de in- en uitgaandeleidingen. Het vloeibare zuurstof niveau aan 
de capillair zijde zal boven het vloeibare stikstof oppervlak uitkomen. 
Doordat de temperatuur van de leiding hier hoger is dan die van het 
kookpunt van zuurstof, verdampt deze snel, zodat een drukgolf ontstaat. 
Door deze drukgolf wordt het vloeibare zuurstofniveau in het capillair naar 
beneden geduwd. Dit leidt dan, aan de andere kant van de leiding tot 
verhoging van het niveau. Het verschijnsel herhaalt zich doch nu in de 
andere richting. In de praktijk betekent dit, dat het vloeibare 
zuurstofniveau, heftig staat te oscilleren. 
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Figuur 2-7: Practische uitvoering van het inuriessysteem. 

De uitgangsdruk van het zuiveringssysteem oscilleert dus sterk. In verband 
met een juiste werking van de flowcontroller is dit niet gewenst. Verder 
moet voorkomen worden dat de amplitude van de drukvariaties zo groot wordt 
dat de opstelling, en met name de kwartsbuis, beschadigd wordt. Om dit 
oscileren te onderdrukken zijn twee maatregelen genomen: 
- In de uitgaande leiding is een buffervat opgenomen zodat de 

drukoscillaties gedempt worden. 
- Door de uitgaande leiding als capillair uit te voeren neemt het volume 

van de verdampende zuurstof sterk af, zodat ook de drukvariaties afnemen. 

Het zuiveringssysteem is uitgevoerd in glas. Dit heeft als voordeel dat bij 
een plotselinge verdamping van een grote hoeveelheid vloeibare zuurstof, 
dit glaswek de zwakste schakel is. Verder is glas een goede warmteisolator 
zodat de temperatuursprong over de leiding kleiner is als bij metaal. Door 
het zuiveringssysteem in glas uit te voeren is het ook mogelijk het 
beschreven oscillatieproces visueel te bestuderen. 
Uitvoering in glas heeft ook nadelen. De belangrijkste zijn: 
- Bijzonder kwetsbaar voor mechanische trillingen 
- De aansluiting van glas naar de rest van het vacuümsysteem, uitgevoerd in 

roestvrij staal, is erg lek gevoelig en nauwelijks of niet te repareren. 

Door een capillair in het vacuümsysteem op te nemen duurt het lang om de 
vloeibare zuurstof af te pompen. Om dit te versnellen is een by-pass om dit 
capillair gelegd. Tijdens een experiment is deze leiding gesloten. Na een 
experiment kan deze leiding geopend worden, zodat het leegpompen van het 
vaatje met vloeibare zuurstof aanzienlijk wordt bespoedigd. 
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2.3 MAGNETRON. 

De ontlading wordt gegenereerd door een microgolf. In figuur 2-8 is 
weergegeven de manier waarop de ontlading wordt verkregen. Met behulp van 
een cavity wordt de microgolf in het gas ingekoppeld. De trilholte is 
(geforceerd) ingesteld op single-mode. De afstand tussen de twee wanden is 
daartoe kleiner dan de halve golflengte 0.11 meter (circa 0.03 m). De 
kwartsbuis loopt axiaal door de trilholte. 
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Figuur 2-8: Dwarsdoorsnede van het magnetron, goLfpijp en triLhoLte 

(cavity). 

De bron van de microgolfstraling is een magnetron (Toshiba 2M172). De 
verschillen in magnetron, golfpijp en trilholte in de drie opstellingen 
ZlJn groot. Gekozen is voor de beschrijving van het microgolfgedeelte van 
de optische opstelling. Het magnetron heeft een maximaal vermogen van 1000 
Watt. In verband met de straling, wordt vaak gemeten met een vermogen van 
100 tot 200 Watt. De frequentie van de microgolf is 1.4 CHz. 

8 
+ I ' 

i \ 
\ 

· \ hoogspaM n;s 1oe: n:; 

t 

~.oe s·roorr 
J~:·r z ·er ~;; 

magne~ron 

Figuur 2-9: Etectrische aanstuiting van een magnetron. 

De electrische aansluiting van het magnetron is weergegeven in figuur 2-9. 
Het magnetron is van twee voedingen voorzien. De eerste voeding is een 
hoogspanningsunit (0-5 kV, 50 mA), waarvan de instelbare uitgangsspanning 
gelijkgericht en afgevlakt is. De tweede voeding zorgt voor de gloeistroom, 
ca 10 ampère. Dit is een transformator, welke secondair op hoogspanning 
staat. 
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Figuur 2-10: Stroom/ spanningskarateristiek uan het magnetron (Toshiba 
214172). 

De noodzaak van de voorschakelweerstand is geïllustreerd in figuur 2.10. De 
weerstand, 8V/8I, van een magnetron is niet altijd positief. Vanaf circa 20 
mA is de "weerstand" van het magnetron negatief. Dit betekent dat bij 
verhoging van de stroomsterkte de spanning afneemt. Voor stabilisatie van 
dit instabiele systeem is een weerstand (60 kn) opgenomen in serie met het 
magnetron. Het vermogen van de weerstand is 40 Watt. Door geforceerde 
koeling wordt het effectief vermogen verhoogd tot circa 150 Watt. Het 
gebruik van een voorschakelweerstand heeft als nadeel dat het te leveren 
vermogen van de voeding aanzienlijk groter moet zijn dan nodig is voor het 
magnetron. 

De microgolf wordt via een golfpijp naar de trilholte geleid. Het maximaal 
gemeten energietransport, tussen het magnetron en de uitkoppeling naar de 
trilholte, is 100 Watt [SAE87]. 
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Figuur 2-11: Stralingsprofiel rond de optische opstelling tijdens een 
experiment (vermogen 200 Watt). 
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In verband met de, voor de mens en apparatuur, schadelijke eigenschappen 
van microgolfstraling, is hieraan aandacht besteed. In figuur 2-11 is het 
stralingsprofiel in de omgeving van de meetopstelling weergegeven. De 
metingen zijn gedaan bij een (magnetron) vermogen van 100 Watt. Het 
toegepaste meetinstrument is een electromagnetic leakage monitor. Het 
stralingsprofiel is het belangrijkste van deze meting. Het absolute 
stralingsniveau is namelijk moeilijk reproduceerbaar en de stralingsmeter 
is geijkt op 2.4 CHz, de correctiefactor voor straling met een frequentie 
van 1.4 CHz is onbekend. Het stralingsniveau dicht bij de cavity (<0.05 m) 
is bijzonder hoog, waarschijnlijk wordt de gevarengrens van 1 mW cm-~ 
overschreden. Opvallend is de asymmetrie in het stralingsniveau. Deze wordt 
veroorzaakt door de metalen grondplaat waarop de opstelling is gemonteerd. 
De microgolven .. lopen" over deze plaat, welke uit speilen bestaat. Dit 
blijkt ook uit het stralingsniveau loodrecht op deze plaat. De plaatsen met 
verhoogde straling liggen op gelijke afstanden; de halve golflengte. Op een 
afstand van meer dan 0.1 meter van de grondplaat is het stralingsniveau 
gedaalt tot waarden kleiner dan de gevoeligheid van de meter 
(<0.001 mW cm-2). 

Bijzonder gevoelig voor de microgolfstraling is de flowcontroller. Alle 
leidingen van en naar de controller zijn afgeschermd. Ook is de 
flowcontroller in een aluminium doos geplaatst, met 2 mm dikke wanden. Het 
gebruik van ferriet kernen in de aan- en afvoerleidingen leidt niet tot 
noemenswaardige verbeteringen. Verlenging van de aansluitkabel wel, omdat 
de minimale afstand van kabel tot microgolfbron, vergroot wordt. 

2.4 DETECTOREN. 

Zoals reeds eerder vermeld, is met twee verschillende methoden gemeten. 
De eerste metode is optisch. Met behulp van lichtgevoelige detectoren is de 
afterglew geanalyseerd. Voor de ontwikkelde detectoren is gebruik gemaakt 
van een fotomultiplier. De overwegingen bij de keuze en de toepassing van 
een multiplier zullen in paragraaf 2.4.1 worden toegelicht. 
Bij de tweede methode wordt de afterglew bestudeerd met een quadrupooi 
massaspectrometer. Het gebruik en de specifieke instellingen zullen in 
paragraaf 2.4.2 worden beschreven. 

2.4.1 Fotomultipliers. 

Keuze type multiplier. 

Voor het meten van de afterglew moet zeer lichtgevoelig gemeten worden; 
afzonderlijke fotonen moeten gedetecteerd worden. Voor dit soort gevoelige 
optische metingen zijn fotomultipliers beschikbaar. 

Fotomultipliers zijn te verdelen in twee typen: side-on en head-on. 
Het side-on type is een langwerpige cilindrische behuizing met aan de einde 
van de buis een venster aan de zijkant. De fotokathode, waar de fotonen 
worden omgezet in electronen, is van het zogenaamde reflectietype. De 
electrenen komen aan de zelfde kant van de kathode vrij als de fotonen 
binnenvallen. Een voordeel van deze methode is een goede gevoeligheid. 
Verder is de versterking hoog, bij realtief lage spanningen. De prijs is 
laag. Een nadeel is de relatief grote donkerstroom. 
Het head-on type heeft eenzelfde soort behuizing als het side-on type, doch 
het venster bevindt zich op de kopse kant van de buis. Aan de binnenzijde 
van het venster is de fotokathode opgedampt. Deze is van het zogenaamde 
transmissie type. Een nadeel van dit principe is de slechte foton-electron 
omzetting. Voor de versterking van de electrenen zijn daarom meer dynode 
trappen nodig. Dit maakt deze multipliers duur. Ook is de voedingsspanning 
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de side-on types. 
multipliers is 

Een voordeel is de 
uitermate geschikt 

lage 
voor 

De multipliers moeten onder andere gevoelig ZlJn voor de afterglow van OH, 
dit wil zeggen gevoelig zijn voor UV-licht tot circa 250 nm. Vrijwel alle 
fotokathodes zijn dit, doch niet alle multipliers zijn geschikt voor dit 
type metingen. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van een venster. 
De transmissie van glas bij 300 nm is laag (meestal < 1 X). Fotomultipliers 
gevoelig voor UV, hebben dan ook andere vensters. 

Bij de experimenten is gebruik gemaakt van twee fotomultipliers, beide van 
het head-on type. De eerste multiplier is van het merk EMI-Thorn, model 
9558 QA (Q = kwartsvenster, A= geselecteerd op lage donkerstroom). Deze 
multiplier heeft een hoge versterking en geeft pulsen af die relatief lang 
zijn. Hierdoor is uitlezing met een stroommeter direct aan de detector 
mogelijk. 
De tweede detector is van het merk EMI-Thorn, model 9893 QB/350. Deze is 
uitermate geschikt voor foton-counting. De pulsen per foton zijn zeer kort 
(stijgtijd < 3 ns, daaltijd < 250 ns). Analoog uitlezen van deze pulsen is 
dan ook moeilijk. De donkerstroom is < 1 count sec-1 (onder ideale 
omstandigheden). 
In tabel 2-12 zijn de belangrijkste eigenschappen van de twee detectoren 
vergeleken. 

Merk 
Type 
kathode diameter 
dynode materiaal 
aantal dynodes 
voedingsspanning 
versterking 
m1n1mum golf!. 
maximum golf 1. 

EMI-Thorn 
9558 QA 
45 mm 
Cs Sb 
11 
1100 volt 
8.5 tos 
180 nm 
900 nm 

EMI-Thorn 
9893 QB/350 
9mm 
Be Cu 
14 
2250 volt 
2.5 107 

180 nm 
630 nm 

TabeL 2-12: Technische gegevens van de toegepaste fotomuLtipLiers. 

Voedingsspanning. 

Een electron, dat door een foton is vrijgemaakt, wordt versneld tengevolge 
van het spanningsverschil tussen de kathode, dynodes en anode. De spanning 
op de anode moet positief zijn ten opzichte van de kathode. Bij iedere 
botsing van een electron met een dynode worden meerdere electronen 
vrijgemaakt. Zo wordt de lading versterkt. De versterking zal dus toenemen 
met het aangelegde spanningsverschil. Als de spanning te hoog wordt kunnen 
er spontaan electronen uit de dynode vrijkomen. Voor een optimale 
signaal/ruis verhouding is een optimale spanning vereist. 

In figuur 2-13 zijn van de twee gebruikte fotomultipliers (9893 QB/350 en 
9558 QA) een signaal en de donkerstroom als functie van de voedingsspanning 
weergegeven. De optimale voedingsspanning wordt voor de tel-buis (9893) 
bereikt bij een 2000 volt en voor de analoge buis bedraagd de optimale 
spanning 1200 volt. 
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Figuur 2-13: SignaaL en donkerstroom ats functie van de voedingsspanning 
MuLtiptier EMI-Thorn 9893 QB/350 (Links) 9558 QA (rechts). 

Tot nu toe zijn geen eisen gesteld aan de absolute spanning op de 
multiplier; alleen het spanningsverschil tussen kathode en anode is 
bepaald. In de meeste gevallen wordt gekozen voor het aarden van de anode 
via een weerstand. De kathode staat dan op (negatieve) hoogspanning. De 
uitlezing is eenvoudiger als de anode op laagspanning staat. Voor het 
gebruik van de foton-counting techniek is het echter wenselijk de anode op 
(positieve) hoogspanning te zetten. Indien hier de kathode op hoogspanning 
staat, ontstaan storingen ten gevolge van doorslag over de behuizing van de 
multiplier. Bij lage tel snelheden wordt de donkerstroom door dit 
verschijnsel bepaald. 

De versterking van de stroom vindt in meerdere fasen in de fotomultiplier 
plaats (dynodes). De spanning op iedere dynode moet hiervoor constant zijn. 
De voeding van de dynodes wordt meestal aangebracht door een weerstands
keten. Nadat een electron op een dynode is gevallen daalt de spanning. Via 
de weerstandsketen wordt de spanning weer op peil gebracht. Door een laag 
ohrnige weerstandsketen te gebruiken wordt de hersteltijd korter: dit stelt 
echter hoge eisen aan de voeding. Door toevoeging van electronische 
componenten aan de weerstandsketen is het ook mogelijk de hersteltijd te 
verkorten en dus de maximale intensiteit te verhogen. Vaak gebruikte 
componenten zijn condensatoren of zenerdiodes. 

In figuur 2-14 zijn de dynodeketens voor de twee gebruikte multipliers 
weergegeven. Er is met deze ketens geëxperimenteerd maar deze twee voldeden 
het beste. 



-32-

~114, 

0
, 

..._,., 1M 

~----~ 

;, î rF 

Figuur 2-14: Dynode ketens voor: 

Koeling. 

boven: EHI-Thorn 9558 QA (analoge uitlezing) 
onder: EHI-Thorn 9893 QB/350 (foton-counting). 

De donkerstroom van een multiplier wordt voor een deel bepaald door de 
temperatuur van de buis. Ten gevolge van thermische energie kunnen spontaan 
electronen uit de fotokathode of dynode vrijkomen. Om dit verschijnsel te 
onderdrukken wordt de fotomultiplier gekoeld, in het bijzonder de kathode. 

De multiplier, waarmee fotonen worden geteld, is koeling toegepast. De buis 
met voet en dynodeketen is in een warmte-isolerende behuizing 
ondergebracht. Deze behuizing wordt gekoeld via een alkoholbad, dat gekoeld 
wordt door een koelmachine, tot circa 260 K. 

Uitlezing. 

De electrische signalen van een fotomultiplier kunnen op twee manieren 
verwerkt worden met de zogenaamde counting mode en DC-mode. 
De eerste methode telt het aantal pulsen dat uit de fotomultiplier komt. 
Dit is de gevoeligste methode; één puls per invallend foton. Bij grote 
lichtintensiteiten volgen de pulsen elkaar zo snel op dat de pulsen niet 
meer geteld kunnen worden. Dicht opelkaar volgende pulsen worden als één 
count geregistreerd. 
Bij de DC-mode wordt de lading van de pulsen geïntegreerd zodat een stroom 
ontstaat die evenredig is met de intensiteit van het invallende licht. Deze 
methode is minder gevoelig. Het electrische signaal blijft tot grotere 
intensiteiten evenredig met de lichtintensiteit. 
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2.4.2 Optische filters. 

Om bepaalde specifieke atomen en molekulen te bestuderen is het 
noodzakelijk een bepaald golflengtegebied te selecteren. De breedte is 
afhankelijk van: 
-de breedte van de specifiek uitgezonden band van het molekuul of atoom. 
- de aanwezigheid van andere spectraalbanden in de omgeving van de te 

onderzoeken band. "Omgeving" is een relatief begrip. Komt op relatief 
grote afstand van de band een spectraallijn met lage intensiteit voor, 
dan is de bijdrage hiervan verwaarloosbaar. Met een hoge intensiteit op 
dezelfde afstand moet wel rekening worden gehouden. (Een voorbeeld is de 
spectraallijn van 777.3 nm afkomstig uit de ontlading, welke vele malen 
intensiever is dan die in het zichtbare spectrum.) 

- het achtergrondniveau is eveneens bepalend voor de breedte van de te 
onderzoeken golflengte. De achtergrond kan williswaar constant zijn, doch 
door de bijdrage hiervan neemt de signaal/ruis verhouding af. 

In de experimenten zijn drie typen filters gebruikt: 
-kleurstof filter 
- interferentie-filter 
- monochromator 
Alleen de laatste heeft een instelbaar golflengte gebied, zowel voor wat 
betreft de plaats (verdraaiing van het rooster) als de breedte (breedte van 
de in- en uittreespleten). 
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Figuur 2-15: Transmissie curve van een interferentie filter (links) en een 
ntOnochroma.tor (rechts). 

In figuur 2-15 zijn de transmissie-curves van een interferentie-filter en 
de monochromator weergegeven. De keuze van het te gebruiken optische filter 
is meestal afhankelijk van vier criteria, te weten: 
- Transmissie van de optimale golflengte. 
-Breedte van het transmissie gebied van het filter. 
- Verzwakking van de niet optimale golflengte. 
-Afmetingen van het optische filter. 

Voor experimententele toepassingen is bijna altijd gebruik gemaakt van de 
monochromator. Alleen daar, waar de afmetingen van het filter een rol 
spelen of daar waar bewust een groot gedeelte van het spectrum wordt 
gemeten, is gebruik gemaakt van een interferentie filter. Het meten van de 
lichtzwakke waterpiek kan alleen met een interferentie filter gemeten 
worden. De kleurstof filters zijn zelden gebruikt vanwege de slechte 
onderdrukking van andere golflengten dan de optimum golflengte, 
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2.4.3 MASSASPECTROMETER 

Met behulp van een massaspectrometer zijn deeltjes uit de afterglow 
gedetecteerd. Een klein gat, een zogenaamde pine-hole, vormt de verbinding 
tussen de afterglow ruimte en het vacuümgedeelte van de massaspectrometer. 
De pin-hole heeft een diameter van circa tien micrometer. Dit is nodig om 
het drukverschil tussen de twee ruimtes te kunnen handhaven. Om de deeltjes 
bundel aan te passen aan de ionisatiekamer is een skimmer aangebracht 
tussen het pin-hole en de ionisatieruimte. Deze is mechanisch 
verplaatsbaar. Door middel van een laserbundel, die via een venster in de 
achterzijde van de massaspectrograaf binnen valt, is de ionisatiekamer, 
skimmer en de pin-hole uitgelijnd. 
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Figuur 2-16: Schematische weergave van het elektrische deel van de 
massaspectrometer. 

In figuur 2-16 zijn schematisch de electrische aansluitingen weergegeven 
van de massaspectrometer. Vermeldt zijn ook de ingestelde spanningen, 
waarbij de experimenten zijn uitgevoerd. Deze spanningen zijn bepaald door 
optimalisatie van de resolutie. De behaalde resolutie is circa een halve 
atomaire massaeenheid (bereik 0-100 amu). 
Vooral de sturing en de ijking van de hoogfrequent generator behorende bij 
de quadrupooi is gecompliceerd. Dit omdat niet alle gegevens van dit 
apparaat bekend zijn en omdat alle instelgrootheden afhankelijk van elkaar 
zijn. 

In de massaspectrometer moet hoogvacuüm heersen. Het restgas bepaalt, voor 
een groot gedeelte, de signaal/ruis verhouding van het systeem. Om 
hoogvacuüm te bereiken zijn drie typen pompen gebruikt: 
- Turbopomp met voorvacuüm pomp 
- Cryopomp (schermen van 20 K en 77 K) 
- lonen getterpomp. 

Deze laatste is dicht bij de multiplier gemonteerd om de lage druk ter 
plaatse van de detector te realiseren. De anderen zijn in de omgeving van 
de ionisatiekamer aangebracht. 
Er zijn twee cryopompen gebruikt. 
De eerste is een scherm en een opslagvat dat wordt gekoeld door vloeibare 
stikstof. Tijdens het vullen van het vat, enkele malen per dag, loopt de 
druk in het hoogvacuüm op. ten gevolge van een lek. 
De tweede cryopomp is een expansie machine, gevul t met helium gas. De 
minimiun temperatuur is 18 K. In de loop van een experimenteerdag loopt 
deze temperatuur op, waarschijnlijk ten gevolge van verzadiging van de 
koelschermen met vast gevroren gassen. 
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Het behaalde hoogvacuüm is afhankelijk van de druk in de afterglow ruimte. 
Bij drukken van 0.1-5 kPa is de maximaal haalbare hoogvacuümdruk 3 to-5 Pa. 

Om de bijdrage van de achtergrond te verminderen is een chopper ingebouwd. 
Met deze chopper is het mogelijk de deeltjes bundel voor de ionisatie kamer 
periodiek te onderbreken. De benodigde software was tijdens de experimenten 
niet beschikbaar. De chopper is daarom niet gebruikt, de interpretatie van 
de meetdata is hierdoor moeilijk. 

Ionen, die door het quadrupool-massafilter komen, worden gedetecteerd met 
een elektronenmultiplier. Zoals bij de fotomultipliers kan deze op twee 
manieren worden uitgelezen: DC-mode en counting-mode. Bij het toegepaste 
type multiplier is directe analoge uitlezing in combinatie met de gebruikte 
voorversterker niet mogelijk. Er is daarom gebruik gemaakt van de counting 
mode. De pulsen worden via een voorversterker versterkt. Deze is aan de 
voet van de multiplier gemonteerd zodat het oppikken van storingen afneemt. 
Vervolgens gaan de pulsen naar een pulsshaper I discriminator. Als de 
amplitude van een puls groter is dan een instelbaar niveau, dan wordt een 
TTL puls (top = 5 V) gegenereerd. Deze pulsen worden met een computer 
geteld. 

Ook de sturing van de quadrupooi wordt door de computer verzorgd. Het 
computerprogramma, dat deze functies uitvoert en de resultaten grafisch 
weergeeft, heet MSCAN. Dit programma is geschreven door L Saes [SAE87] en 
verbeterd door H Kluitmans [KLU88]. Voor de documentatie zie literatuur. 

2.5 DATAVERWERKING. 

2.5.1 Gebruik van de multi channel analyzer. 

Voor het digitaal verwerken van de gemeten waarden van de lichtintensiteit 
wordt een multi channel analyzer (MCA) gebruikt. De gebruikte MCA is een 
Canberra model 3100, en heeft 1021 meetkanalen. Tijdens een experiment 
worden deze kanalen één voor een in opklimmende volgorde geactiveerd. 
Indien een kanaal geactiveerd is, wordt de inhoud van dit kanaal (het 
aantal reeds getelde pulsen) met één puls verhoogd telkens als een 
aangeboden puls aan de ingestelde eisen voldoet. Na afloop van een meting 
bevatten de kanalen dus het aantal binnengekomen pulsen, dat aan de 
ingestelde eisen voldoet (zogenaamde counts). Op een monitor wordt het 
aantal counts per opvolgend kanaal weergegeven. Uitgezet is het aantal 
counts als functie van de tijd. 

In het geheugen van de MCA is het aantal counts per kanaal digitaal 
opgeslagen. Deze informatie wordt via een seriële verbinding verzonden 
naar een PC. 

2.5.2 Herkomst van de pulsen. 

De pulsen, die geteld moeten worden, kunnen op twee manieren ontstaan: 
- In de fotomultiplier, ten gevolge van de afzonderlijke lichtquanten. 
- Gegenereerd door een converter, zodat de pulsfrequentie evenredig is met 

de multiplierstroom. 
Beide methoden zijn, afhankelijk van de meetomstandigheden, toegepast. De 
voor- en nadelen van deze methoden zullen nader beschouwd worden. 

De lichtintensiteit kan bepaald worden aan de hand van het aantal 
gedetecteerde fotonen. Dit stelt bijzondere eisen aan de fotomultiplier en 
de dynodeketen. Een puls afkomstig van een foton moet van korte tijdsduur 
zijn en per foton dezelfde vorm en amplitude hebben. 
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Ook aan de electronische verwerking van de pulsen worden bijzondere eisen 
gesteld. Pulsen moeten onderscheiden kunnen van storingen (bijvoorbeeld 
van magnetron, motoren en schakelpulsen). Ook thermische electronen, welke 
in de fotomultiplier vrijkomen, mogen niet als count geregistreerd worden. 

2.5.3.Instellen van de discriminatoren. 

In de vorige paragraaf is vermeld dat er tussen de pulsen, ten gevolge van 
een lichtquant, nog storingspulsen aanwezig zijn. Door gebruik te maken van 
discrimatoren kunnen on-line amplitude-eisen geverifieerd worden; 
afwijkende pulsen worden niet doorgelaten en dus niet geregistreerd. Vaak 
is gebruik gemaakt van de interne discrimator van de MCA. Een aanwezige 
externe discriminator (Canberra 2015A) is nauwelijks gebruikt, in verband 
met de relatief lage maximale pulsfrequentie (10kHz). 

Van de discriminator van de MCA is instelbaar: 
- minimum niveau 
- maximum niveau 
- versterkingsfactor 
Indien de fotomultiplier direct aan de MCA gekoppeld wordt, blijkt het 
noodzakelijk op een maximale versterking in te stellen. De discriminatoren 
zijn geoptimaliseerd per experiment. Het aantal counts wordt als functie 
van de discriminatorinstelling bepaald, mèt en zonder signaal. 
Optimalisatie van de signaal/ donkerstroom-verhouding leidt tot een 
discriminatorinstelling waarbij het signaal bijzonder klein is. In de 
praktijk is de minimum discriminatorinstelling dan ook een afweging tussen 
signaal/ donkerstroom verhouding en het aantal counts. Het is noodzakelijk, 
na iedere verandering in de opstelling, deze instelling opnieuw te 
optimaliseren. 

De instelling van de discriminator voor de maximale pulshoogte is niet 
kritisch en is dan ook altijd op maximaal ingesteld. 

Bij hoge telsnelheden blijkt de dodetijd van enkele apparaten niet meer 
verwaarloosbaar te zijn. De dodetijd van de MCA wordt automatische 
gecorrigeerd, door invoering van de effectieve meettijd per kanaal 
(standaard bij de MCA). Bij de meeste experimenten is de telsnelheid laag 
en de dodetijd per count kort zodat hiervoor geen correcties zijn 
uitgevoerd. (geschatte fout < 1 %). 

2.6 SOFTWARE VOOR DATA ANALYSE 

Voor de bepaling van de decay-frequentie is een computer programma 
geschreven. Het programma bestaat uit twee standaard statistische pakketten 
en enkele subroutines en bibliotheken, specifiek voor deze toepassing. 

De pakketten zijn: MARQUAROT en ESTIMATE. De souree codes van deze 
programmas, voor FORTRAN 77, zijn via het THE-net en KERMIT van de 
Burroughs large systems 7900 gecopieerd. Voor de beschrijving van deze 
pakketten zie [RCISO). Het programma is op een PC geschreven omdat de 
rekentijd lang is en omdat de meetdata op de PC verzameld worden. In eerste 
instantie is geprobeerd de software op de Cadmus te draaien doch in verband 
met de computer specifieke manier van doorgeven van arrays in MARQUAROT is 
hier vanaf gezien. 

Dataverwerking op een PC kost veel tijd (drie spectra per uur). Het 
programma is daarom zodanig geschreven dat de analyse van meerdere spectra 
automatisch verloopt, zonder tussenkomst van de operator. De metingen die 
overdag uitgevoerd zijn, kunnen 's nachts worden verwerkt. 
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Bij de analyse van de diverse modellen is gebruik gemaakt van een optische 
controle. In het programma zijn daarom een aantal grafische routines en een 
numeriek foutenanalysepakket opgenomen. 

2.6.1 De struktuur van het programma. 

Het programma heeft de volgende struktuur: 
-1- inlezen van besturingsdata 
-2- inlezen van één spectrum 
-3- relevante deel van het spectrum selecteren 
-4- parameter (begin) schatting maken 
-5- niet lineaire regressie met MARQUAROT 
-6- fouten analyse van het antwoord met ESTIMATE 
-7- weergeven van resultaten (ook residuen) 
-8- resultaten printen 
-9- naar punt -2- tot beëindiging 
ledere handeling zal kort worden toegelicht. 

De besturingsdata ligt opgeslagen in een ASCII-file. De naam van deze file 
is OONTROL.TXT. De structuur van de controlefile is: 

path naam + filenaam + extensie 
deel van het spectrum (0 = geheel) 
toe/ afnemende afstand (DEC/INC) 
(relatief) begin kanaal nummer 
(relatief) eind kanaal nummer 

bijv: C: OXYCENOO. DAT 
0 
DEC 
... 11 
.. 413 

Dit blok data kan meermaals herhaald worden. De controle file wordt 
beëindigd door bij de laatste "pathname" het woord END in te vullen. Hierna 
wordt alle data genegeerd. 

Het inlezen van een datafile geschiedt op een soortgelijke WIJZe. De data 
worden volgens een vaststaand patroon ingelezen. De lengte van de file is 
hier echter constant. De file kan bijvoorbeeld weggeschreven zijn door het 
programma MCA22.8AS. De eerste 6 regels van de datafile zijn opmerkingen 
die niet gebruikt worden. Deze regels zijn, in verband met compatibiliteit 
met het programma MSCAN [SAE87], overgenomen. Alle data van de file worden 
ingelezen, ook als deze niet voor de analyse van belang zijn. 

Voor het starten van MARQUAROT is een beginschatting van de parameters 
noodzakelijk. Voor het uiteindelijke antwoord is deze beginschatting niet 
bepalend. De snelheid, waarmee het antwoord wordt gevonden, is echter 
afhankelijk van de beginschatting. De beginschattingsmethode is eenvoudig, 
en blijkt in de praktijk goed te voldoen. 

De beschrijving van de procedures MARQUAROT en ESTIMATE staat in de 
handleiding [RCI80]. Beide procedures werken met de analytische eerste 
afgeleiden van de modelfunctie. 

Het grafisch weergeven van de resultaten is een probleem voor FORTRAN 77. 
Grafische commando's kent deze taal niet. Dit is opgevangen door een 
bibliotheek in assembler te schrijven. Hierin zijn enkele primaire 
grafische functies ingebouwd. Al deze subroutines maken expliciet gebruik 
van de standaa~ ROM routines van de IBM (compatible) PC. aangevuld met de 
DOS utility CRAPHICS.COM. 
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2.6.2 Numerieke bepaling van de decay frequentie. 

In paragraaf 1.2 is de OH concentratie berekend als functie vanren x. Met 
een fotomultiplier wordt de straling onderzocht die vrijkomt bij de 
reactie: 

OH* --+ OH + hv306 nm (2.4) 

Het aantal fotonen dat gedetecteerd wordt is evenredig met de OH 
concentratie. Dit in verband met de constante vervaltijd. 

Bij de beschrijving van de opstelling (hoofdstuk 2) is de positie van de 
detector weergegeven. De detector staat loodrecht op de buis, met een 
kleine openingshoek in de richting van de buis. Bij benadering geldt dat de 
detector bij één bepaalde x-waarde meet. De detector detecteert het licht 
dat uit een "schijfje" buis komt. Er wordt dus eigenlijk geïntegreerd over 
[OHJr bij een vaste x. 

Bij de metingen van de lichtintensiteit, als functie van de afstand van de 
ontlading tot de detectoren, is bij benadering eenzelfde afhankelijkheid te 
verwachten als die van [OH] als functie van x. De in paragraaf 1.2 
berekende intensiteit als functie van x is: 

I(x) = I 
0 

-T X 
e (2.5) 

Uit de metingen van de stroom I(x) wordt T bepaald. Indien het gemeten 
signaal (dit is de stroom van de fotomultiplier) evenredig is met de 
verwachte intensiteit kanT relatief eenvoudig bepaald worden. 

Doch in de practijk blijkt dat dit niet het geval is. De belangrijkste 
oorzaken hiervan zijn: 
-Niet al het licht dat op de fotomultiplier valt is afkomstig van de 

afterglow. Het omgevingslicht levert een constante bijdrage. Door de 
meetruimte te verduisteren kan deze bijdrage sterk verminderd worden. 
Maar ook licht uit de ontlading zelf stoort de metingen. Deze bron van 
storing is moeilijk te elimineren (bijvoorbeeld de intensieve 
spectraallijn van 777.3 nm). 
Bij de vaak zeer zwakke signalen draagt electronische ruis bij aan het 
signaal. Ook de donkerstroom van de fotomultiplier is een additionele 
term in het signaal. Door keuze van een juiste fotomultiplier en koeling 
kan deze donkerstroom verkleind worden. 

De aanwezigheid van extra termen in vergelijking 2.5 maken dat de bepaling 
van T, een niet-linear probleem is. De stroom (J) van de multiplier als 
functie van x is met vergelijking 2.6 te beschrijven, indien de extra 
termen constant zijn. 

(2.6) 

In de nummerieke procedure voor de bepaling van de decay-frequentie worden 
niet p1 , p2 en p3 uitgerekend maar afgeleide grootheden (Xl, X2 en X3). 
Deze coëfficiënten zijn gedefinieerd volgens: 

F(x) - x e-x x2 + x3 - 1 (2.7) 
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Deze methode hangt samen .et de manier waarop de meetdata worden 
aangeboden. Deze data zijn verzameld met de MCA. Dit betekent dat het 
aantal counts als functie van de tijd wordt gemeten. De afstand van 
ontlading tot detector verandert lineair in de tijd, zodat de tijd 
equivalent is met de afstand. Op de andere as van de grafiek is het aantal 
counts per kanaal uitgezet. Het quotiënt van het aantal counts en de 
meettijd geeft de stroom (counts per seconde). 
De omrekeningsfactoren zijn: 

Pt = X1 I tijdkanaal 
P2 = X2 * kanaalslag I 0.651 
P3 = X3 I tijdkanaal 

Waarin: tijdkanaal = meettijd per kanaal is (in seconde). 
Kanaalslag =het aantal kanalen per slag van de cavity. 
0.657 = lengte van de cavity slag (meter). 

2.6.3 Afhankelijkheid van de parameters. 

(2.8) 

De gekozen parameters zijn onderling afhankelijk. Dit is weergegeven met 
behulp van de zogenaamde correlatie matrix, tabel 2.17. Dit betekent dat de 
verandering van één parameter gedeeltelijk gecompenseerd kan worden door de 
andere. Dit heeft dan ook tot gevolg dat het itteratieproces, voor het 
vinden van de parameters, langzaam convergeert. Voor het efficiënt 
uitrekenen van de parameters is het aan te bevelen andere (onafhankelijke) 
parameters te bepalen. (Door eerst het logaritme te nemen van de 
meetpunten, kan de parameter X1 en X2 onafhankelijk gemaakt worden. Nadeel 
is echter dat de derde parameter, in dit geval, een grote correlatie
coëfficiënt heeft met x1. ca -0.95. zodat deze moeilijk te bepalen is.) 

1 
2 
3 

1.000 
-0.712 
0.596 

1.000 
-o.826 1.000 

Tabel 2-17: Rij-elementen van de ecuariatie matrix. 

De procedure ESTIMATE rekent ook de standaarddeviaties uit van de 
parameters. Voor een karateristlek voorbeeld van een meting zie tabel 2-18. 

I 
1 
2 
3 

X( I) 
1.5 to2 
1.6 to-2 

5.6 too 

STDEV( I) 
1.6 100 
3.3 10-4 
5.9 to-t 

lûOMSTDEV/X(I) 
1.0% 
2.1 % 

10.6 % 

Tabel 2-18: Berekende parameters met bijbehorende standaarddeviatie. 
(voor een gemiddelde meting) 

Uit de tabel volgt dat de relatieve fout, bij de eerste twee parameters, 
enkele procenten bedraagt. De fout in de derde parameter is aanzienlijk 
groter. Parameter 2 is voor de experimenten de belangrijkste, deze wordt 
gebruikt om 11T te bepalen. De relatieve fout, voor het bepalen van het 
reactietype, is verwaarloosbaar. 

Oe procedure MARQUAROT berekent de parameters via een itteratief proces. 
Dit proces wordt uitgevoerd totdat aan een gespecificeerd eindcriterium 
wordt voldaan. Als eindcriterium voor dit itteratieve proces is de 
relatieve fout < 10-S genomen. Dit is een zware eis, zie ook tabel 2-18. In 
de practijk wordt dan ook slechts zelden hieraan voldaan. Als criterium 
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numerieke nauwkeurigheid van 
beperking). 

2.6.4 Keuze van het model. 
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niet 
de 

meer 
computer 

afnemen van 
is hierbij 

het residu. (De 
de belangrijkste 

Het parametermodel is opgesteld aan de hand van de theorie zoals in de 
voorgaande par.BBraaf beschreven. In het residu zijn echter twee kleine 
systematische afwijkingen waargenomen. 
1> Als de cavity in de nabijheid van de detector komt neemt de intensiteit 

van de aftenglow af. Zoals Saes [SAE87] vermeldt, is de afterglow pas op 
enkele centi.eters van de ontlading zichtbaar. Waarschijnlijk is de te 
lage intensiteit een gevolg van dit verschijnsel. In de praktijk is dit 
op te lossen door deze meetpunten niet in de berekening mee te nemen. 
Door middel van visuele controle van de metingen wordt bepaald hoeveel 
punten worden geëlimineerd. 

2> Bij een groot aantal metingen neemt het residu toe als functie van de 
afstand van ontlading tot de detector. De veronderstelling dat alle 
extra termen in vergelijking 2.5 constant zijn is dus niet correct. Het 
verloop is echter klein (< 10 X van de constante ondergrond) en daarom 
verwaarloosd. 

De constante ondergrond, parameter x3 , is bij grote decay-lengte (kleine 
1/T) moeilijk te bepalen omdat dan weinig kanalen met een kleine 
intensiteit beschikbaar zijn. Dit kan er zelfs toe leiden dat de berekende 
X3 negatief wordt. Om deze berekeningen alsnog te gebruiken is als extra 
voorwaarde opgelegd dat op zeer grote afstand tot de ontlading het signaal 
gelijk moet zijn aan de donkerstroom. Uit spectra, waarin deze voorwaarde 
niet is opgenomen, blijkt x3 gelijk wordt aan de donkerstroom van de 
multiplier. 

Naast het opstellen van het parametermodel is nog een modelkeuze mogelijk 
bij de procedure marquardt; het residumodel. Marquardt gebruikt voor de 
berekening van het residu een externe subroutine, die door de operator in 
te voeren is. Enige subroutines zijn getest. Een selectie vindt plaats aan 
de hand van drie criteria: 
- de som van de residuen. 
- visuele controle van berekende kromme en meetpunten 
- visuele controle van het residu. 

Een eenvoudig model, voor de bepaling van het residu, blijkt goed te 
voldoen. Elk meetpunt heeft hier een gewichtsfactor 1. Gewichtsfactoren 
zoals NO.S (hierbij is N het aantal counts per kanaal) geven in de som van 
het residu geen significante verbetering. Doch de berekende parameters, met 
dit model, lijken visueel minder goed bij de metingen te passen. 



-41-

3.1 STROMING DOOR BUIS. 

De impulsvergelijking voor een stromend gas met constante dichtheid, p, is: 

a v 
pa-t+ p V grad V= p g - grad P + diY g' (3.1) 

Waarin~· de zogenaamde spanningstensor. v de gassnelheid en P de druk. 

De termen in vergelijking 3.1 geven respectievelijk de volgenrle dichtheden 
weer: instationaire traagheidskrachten, stationaire traagheidskrachten, 
zwaartekracht, drukkrachten en wrijviDgskrachten. Voor een medium met 
constante dynamische viscositeit, ~. kan deze vergelijking geschreven 
worden als: 

av - d- dP 2_ P a t + P V gra V = p g - gra + ~ V V (3.2) 

Vergelijking 3.2 is de zogenaamde Navier-Stokes vergelijking. Deze kan in 
cilindercoördinaten (in verband met de ronde buis, met gelijke doorsnede), 
geschreven worden als: 

av au - aP 1 a 
p -+ pu--p g =--+Tl-a t a x a x r a r (3.3) 

Hierin is u de snelheidscomponent van v. in de asrichting (x). 
Deze differentiaalvergelijking wordt opgelost door enkele termen te 
verwaarlozen. Voor iedere verwaarlozing is nagegaan onder welke voorwaarde 
dit toegestaan is. 

Eerste wordt de linkerkant van de vergelijking afgeschat. 
Een benadering voor de verhouding stationaire traagheidskracht / 
zwaartekracht is: 

station. tr. krachten : gvR2 ~ 10 - 102 
zwaarte kracht 10 3 10-3 - (3.4) 

Hierin is v de gassnelheid en R de diameter van de kwartsbuis. 

De instationaire traagheidskrachten zijn ten hoogste van dezelfde orde van 
grootte als de stationaire-term. Een schatting voor de verhouding van de 
deze laatste term (ook wel convectie-term genoemd) en de drukkracht is : 

convectie ~ ~ _ u2 _ 1 u2 = 
1 

M2 
drukkracht - P - RgT - 1 RgT 

Met: 1 
Rg 
T 

=cp/cv ~ 1.4 voor zuurstof en stikstof. 
=gasconstante~ 8.31 J mol-1 ~1. 
= temperatuur. 

(3.5) 

Bij de tweede gelijkheid is aangenomen dat hier sprake is van een ideaal 
gas. Mis hierbij het Mach getal. gedefinieerd volgens: 

M=~ (3.6) 
c 

met: c =geluidssnelheid= ~l Rg T ~ 340 m sec-1 

In de kwartsbuis geldt M << 1. Dus geldt dat de convectiekracht 
verwaarloosbaar is ten opzichte van de drukkracht. (1 M2 ~ 10-3) 
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Vergelijking 3.3 kan, dus met de aanname dat de bijdrage van de 
zwaartekracht en convectie verwaarloosbaar is, worden herschreven als: 

0 = - a p + T} .!. .i!_ (r a u] a x r a r a r 

geïntegreerd levert dit: 

1 a P 2 2 u=-- (r -R) "iT}ax 

De gemiddelde snelheid, u, 

- -1 a P 2 u-----R -811ax 

is: 

Dit is plaatselijk geldig indien M<<1. 

Voor de massaflow, ~m· door de buis geldt: 

~ = p u A m 
A R2 a P 

---p-
- 81} ax 

Met: A = oppervlak van de doorsnede van de buis. 

Onder aanname van: - adiabatische stroming T ~ To (constant) 
- ideaal gas 
- M « 1 

kan vergelijking 3.10 herschreven worden als: 

~ __ A R2_1_ .i!_[.!. p2] 
m - 8 11 RgTo a x 2 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 

(3. 10) 

(3.11) 

(3.12) 

In figuur 3-1 is het verschil van de begin- en eindruk (van de kwartsbuis) 
kwadratisch uitgezet tegen de gasflow. Geïllustreerd is het lineair verband 
tussen de twee uitgezette grootheden zoals vergelijking 3.12 aangeeft. (NB. 
de flow in vergelijking 3.10 heeft niet dezelfde dimensie als de flow in 
figuur 3-1. [~mJ = [massaflow] =kg sec-1 en [gasflow] =Pa m-2 sec-1. Het 
verschil is echter een constante factor met dimensie: druk * volume / 
massa). 

Als meer vermogen in het gas wordt gekoppeld (door oven en magnetron), dan 
wordt het drukverschil groter. Uit de metingen (figuur 3-1) blijkt echter 
dat het lineair verband, van vergelijking 3.12, blijft bestaan. 

Toename van het drukverschil kan aan de temperatuursverhoging van het gas 
worden toegeschreven. Dit volgt echter niet uit vergelijking 3.12, hier is 
een assentiele aanname gedaan namelijk 11 = constant. Door deze aanname is 
expliciet opgelegd dat de temperatuur constant is. 
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Figuur 3-1: Drulwerschi L ouer de kwartsbuis bij verschiLLende gasfLows. 
A: kwartsbuis 
B: kwartsbuis met inbedrijf zijnde ouen 
C: k.unrtsbuis met inbedrijf zijnde ouen en ontLading aan. 
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Figuur 3-2: AbsoLute d.rukken aan het begin en het einde van de kwartsbuis. 
A: kwartsbuis 
B: kwartsbuis met in bedrijf zijnde ouen aan 
C: kwartsbuis met in bedrijf zijnde ouen en ontLading aan. 
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In figuur 3-2 wordt geïllustreerd dat de druk aan de pompzijde van de 
kwartsbuis vrijwel constant is, bij ingeschakkelde oven (en magnetron). Dit 
kan verklaard worden door het verschijnsel .. choking .. , hetgeen onstaat als 
voor de pomp de gassnelheid gelijk wordt aan de plaatselijke geluid
snelheid. De gasflow wordt geheel bepaald door de afmetingen van de 
vacuümleiding, meestal een vernauwing, waar het Mach-getal gelijk aan één 
is. Dit betekent dat bij kleine gasflow de drukcurve in figuur 3-2 een knik 
vertoont om toch weer door de oorsprong van de grafiek te gaan. 
Experimenteel is dit niet aan de opstelling geverifieerd, omdat de 
gasstroom deel uitmaakt van de koeling. 

3.2 REACTIE VERCELIJKINGEN VOOR ZUURSTOF. 

777.3 

+-.ëj -VI 

~ ,_ 
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61~ 

3.:.., 51)l 6ll 
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Figuur 3-3: Spectrum van de aftergl.ow gemeten achter de ontlading in zo 
goed mogetijk gezuiverde zuurstof. Het spectrum is gemeten met 
de optische opstelling. 
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Figuur 3-4: Spectrum van de afterglow gemeten achter de zuurstof-ontlading 
in de produktieopstetling. 

In figuur 3-3 en 3-4 zijn de spectra van de afterglow weergegeven zoals 
deze gemeten zijn in het traject achter de ontlading van zo goed mogelijk 
gezuiverd zuurstofgas. Figuur 3-3 is verkregen met de optische opstelling, 
figuur 3-4 is aan de industriële opstelling gemeten. 

De meest intensieve spectraallijn in beide spectra heeft een golflengte van 
777.3 nm. Deze is afkomstig van de Ss~ Spovergang van atomaire zuurstof. 
Van der Zanden [ZAN87] schrijft deze spectraallijn toe aan een interne 
reflectie in de kwartswand van bet ontladingslicht. Aangezien interne 
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reflectie bij de industriële opstelling onmogelijk is (roestvrij stalen 
buis) moet dit verschijnsel hier blijkbaar toegeschreven worden aan 
reflectie van direct ontladingslicht aan stofdeeltjes of beschadigingen op 
de wand. 

De twee continua (bij 400 en 600 nm) ZlJn alleen bij de optische opstelling 
waargenomen. Deze continua zijn goed reproduceerbaar; zowel voor wat 
betreft de golflengte als de intensiteit. Wassermann [WAS79] schrijft een 
band in de omgeving van 635 nm toe aan de reactie: 

(3. 13) 

Deze band heeft volgens hem een zeer lage intensiteit. Om te verifiëren of 
de gemeten band bij 600 nm dezelfde is als welke door Wassermann 
toegeschreven is aan reactie 3.13, is de decay-frequentie bepaald. 

De decay-frequentie van de 400 nm band is bepaald met een monochromator en 
een multiplier waarmee fotonen worden geteld. De 600 nm band is zo 
lichtzwak dat gebruik van een interferentie filter noodzakelijk is. Voor 
zowel de iOO nm als 600 nm band blijkt de decay-frequentie géén functie te 
ZlJn van de deeltjesdichtheid. Als de 600 nm band door reactie 3.13 
ontstaat dan moet deze wèl een functie zijn van de deeltjesdichtheid. 

In figuur 3-5 is de decay-frequentie van de onbekende zuurstofband (400 nm) 
als functie van de gassnelheid uitgezet. Uit het lineaire verband tussen de 
uitgezette grootheden volgt dat hier sprake moet zijn van direct licht van 
de ontlading. Voor de 600 nm band geldt eenzelfde afhankelijkheid. 
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Figuur 3-5: Deca.y-frequ.entie 400 run band van zuurstof al.s fwu;tie van de 
geaiddelde gassnelheid. 

De spectraal banden bij 400 en 600 nm, gemeten met de optische opstelling 
zijn dus niet afkomstig uit de afterglow, doch worden veroorzaakt door 
direct ontladingslicht. Omdat de banden niet in de industriële opstelling 
worden waargenomen, is het waarschijnlijk dat het om een opstelling 
specifieke. reflectie gaat. De eigenlijke herkomst is niet achterhaald. 

De twee banden, die waarschijnlijk ontstaan ten gevolge van reflectie van 
het ontladingslicht, zijn zeer storend. Het onderzoek van kleine 
concentraties stikstof in de afterglow concentreert zich rond het 
golflengtegebied van 550 nm. De reflectie van het ontladingslicht bepaalt 
hier gedeeltelijk het nulniveau. Voor het meten van het OH-spectrum (bij 
306 nm) is de 400 nm band niet meer detecteerbaar. 



-46-

Behalve de aanwezigheid van de twee continua is er nog een belangrijk 
verschil tussen de twee spectra (in figuur 3-3 en 3-4). Bij de industriele 
opstelling wordt een spectraallijn DlJ 760 nm gedetecteerd. Bij de 
opstelling is deze slechts zeer lichtzwak aanwezig (SIN <2). Deze laatste 
wordt in vrijwel alle relevante literatuur vermeldt. 

De spectraallijn wordt in de literatuur [BEC71, HERSO] toegeschreven aan de 
reactie: 

(3.14) 

Ter verduidelijking zijn in figuur 3-6 enkele energieniveaus van het 
zuurstof molekuul weergegeven. De singlet toestanden, lAg en l!g+, ZlJn 
beide metastabielen van het zuurstof molekuul. De stralingsleeftijden zijn 
respectievelijk 4 103 en 7 seconde. 
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Figuur 3-6: Motekutaire energieniveaus van zuurstof met bijbehorende 

golftengte van het foton dat vrijkomt bij vervat naar de 
grondtoestand. 

Een reden voor de lage intensiteit van de spectraalband tengevolge van 
reactie 3.14 is de aanwezigheid van een zogenaamde quencher. Dit is een 
molekuul of atoom dat reageert met een metastabiel molekuul zodat de 
opgeslagen energie vrij kan komen. Voor dit zuurstofmetastabiel zijn twee 
zeer goede quenchers bekend: ozon en water. 

De concentratie van deze quenchers mag echter laag worden verondersteld. 
Het water is uitgevroren met de vloeibare stikstof koeling. Met behulp van 
de massaspectrometer is de concentratie ozon bepaald op kleiner dan O.IX. 
Ook uit de thermodynamische beschouwingen volgt dat de ozon concentratie 
klein is. Zeer kleine concentraties quenchers kunnen alleen dan veel 
invloed hebben als deze niet verloren gaan bij het quench-proces. De 
quenchers moeten dus een katalysator zijn. In de literatuur is een 
dergelijk proces niet gevonden. 
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Het laatste verschil tussen de figuren 3-3 en 3-4 is de aanwezigheid van 
enkele spectraallijnen met lage intensiteit. In beide spectra komen lijnen 
voor die in de andere niet voorkomen. Deze spectraallijnen ZlJn 
waarschijnlijk afkomstig van direct ontladingslicht. De spectraallijnen 
zijn smalhandig en ZlJn, ook door hun golflengte, geen probleem voor de 
detectie van de water- of stikstofconcentratie in de afterglow. 

3.3 WATER SPECTRA. 
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Figuur 3-7: Spectrt~ van de OH-band in de omgeving van 306 nm, afkomstig 
uit de afterglow van een zuurstof ontlading met toevoeging van 
een kleine concentratie water. 

In figuur 3-7 is een karateristlek "water" spectrum uit de afterglew 
weergegeven. Dit spectrum is afkomstig van de reactie: 

* OH --+ OH + hv306 nm (3. 15) 

Zelfs bij kleine waterconcentraties in de ontlading is de intensiteit van 
deze band groot. Aangezien in het spectrum van de afterglow in dit 
golflengtegebied geen spectraallijnen of banden van zuurstof aanwezig zijn, 
is de signaal/ruis verhouding groot. Alleen een nog niet geïdentificeerde 
spectraalband bij 270 nm is aanwezig. De band is tijdens enkele 
experimenten geheel afwezig, maar bij aanwezigheid heeft deze altijd 
dezelfde vorm en golflengte. Voor dit fenomeen is (nog) geen verklaring 
gevonden. 

Vanwege de zeer lage intensiteit van spectraallijnen van andere molekulen 
in dit golflengtegebied is de OH-spectraalband met behulp van een 
interferentie filter "geïntegreerd" gemeten. Hierdoor kan de H2 0 
concentratie nog verder verlaagd worden. 

In figuur 3-8 is de decay-frequentie van "water" als functie van de 
deeltjesdichtheid weergegeven. Uit de richtingscoëfficiënt van de lijn in 
de figuur, volgt dat in de luminescentiecyclus een twee-deeltjes interactie 
de meest trage reactie is. 
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Figuur 3-8: Relatie tussen de decay-frequentie (1/T) en de deeltjes
dichtheid in de ontlading, uoor de OH (A2~~x2rri) overgang. 
bron [SAE87]. 

Door L Saes [SAE87] is het volgende reactiemechanisme, bestaande uit drie 
reacties, opgesteld: 

0 + H 4 oH* .!!:+ OH + hv306 run kl 2.3 to-21 3 -1 (3-16) = m sec 

OH + 0 ~ 02 + H k2 4.0 10-17 m3 -1 (3-17) = sec 

OH + OH !4 H2o2 --+ H20 w + 0 (3-18) 

Hierin is OHw een aan de kwartswand gebonden OH-deeltje. 

c 

H 1 
OH* 

~ 

_}_" 
OH ... 0 

Figuur 3-9: Chemiluminescentiecyclus uan OH. 

In figuur 3-9 is dit nog eens schematisch aangegeven. Geïllustreerd is de 
katalytische werking van OH bij de recombinatie van twee 0-radicalen tot 
een 02 molekuul. 
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De decay-frequenties voor de opgestelde reacties zijn: 

1 6 -1 -- = 1.4 10 sec 
To 

1 
k1 * [0] 2.3 10-21 

[0] -1 - = sec Tl 
1 

k2 * [0] 4.0 10-17 
[0] 

-1 -- = = sec T2 

1 (2.405)2 -1 -- = D sec voor 4D « F c R T3 R2 

(3. 19) 

(3.20) 

(3.21) 

(3.22) 

Bij de vergelijking 3.22 is aangenomen dat de concentratie OHw constant is, 
dit komt er op neer dat de gehele wand van de kwartsbuis bezet is met OH 
radicalen. Voor de verklaring van de diffusieterm zie paragraaf 1.2. 

Geschatte concentraties in de opstelling: [02] 

(direct na de ontlading) [0] 

[OH] 

3.3.1 Afschatten T3 coëfficiënt. 

= 1 1023 m-3 

= 5 1021 m-3 

= 1 1018 m-3 

(bij 500 Pa) 

Voor het gebruikte systeem is 1/T3 uitgerekend. Bij een druk van 500 Pa 
geldt: 

Substitutie in vergelijking 3.22 geeft: 

1 -- = -1 sec 

(3.23) 

(3.24) 

Opmerking: aangezien D een functie van de totale dichtheid is, is ook T3 
een functje van de totale dichtheid. 

De difussie naar 
gemiddeld aflegd 
gediffundeert, is: 

de kwartswand verloopt snel. De afstand die een deeltje 
in de asrichting, voordat dit naar de wand is 

1 
600 * 2 = 0.003 m 

waarin: 2 m sec-1 = gassnelheid 
1 

600 sec = diffusietijd (T3 ) 

3.3.2 Bijdrage TO aan de gemeten decay van water. 

(3.25) 

In de chemiluminescentiecyclus wordt atomaire zuurstof omgezet in 
molekulaire zuurstof. Om conclusies over hetOH-reactiemechanisme te kunnen 
trekken, moet de decay-frequentie bepaald worden door waterstof 
verbindingen en niet door û-radicalen. In deze paragraaf is geverifieerd of 
de afname van a-radicalen inderdaad zo klein is dat deze geen rol meer 
speelt in de afname van de fotonemissie. 
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Het concentratieverloop van 0, OH en H als functie van de tijd kan 
beschreven worden met drie differentiaalvergelijkingen (3.26, 3.27 en 
3.28). De vergelijkingen zijn opgesteld aan de hand van de 
reactievergelijkingen 3.16, 3.17 en 3.18. De drie vergelijkingen met als 
onbekenden [0], [OH] en [H] zijn: 

1 ....L d [0] = -k1[H] - k2[0H] (3.26) = To [0] dt 
1 _1_ d [H] 

= -kt[O] + k2[0H]~~~ (3.27) = TH [H] dt 
1 _ ...l__ d [OH] _ k [O][H] - k [0] - _l (3.28) TQH - [OH] dt - 1 [OH] 2 T3 

Deze vergelijkingen kunnen numeriek worden opgelost. (In verband met de 
zéér verschillende grootte van de karateristieke tijden is dit echter 
moeilijk uitvoerbaar en tijdrovend.) Een eenvoudige en snellere methode is 
hieronder beschreven. 

Stel N is het aantal keer dat de chemiluminescentiecyclus wordt doorlopen 
voordat een OH radicaal wordtontrokken aan de cyclus door reactie 3.18 

N - Q1_- T>J 
- OHj - k 1 [H] (3.29) 

met: Oj = aantal 0 radicalen dat verdwijnt per tijdseenheid 
OHj = aantal OH radicalen dat verdwijnt per tijdseenheid. 

Het wegvangen van 0-radicalen is in eerste benadering gelijk aan 11k1[H]. 
In de luminescentiecyclus is namelijk de reactie 3.16, metrate-coëfficiënt 
k1, de tijdsbepalende stap. Verder geldt als een OH-radicaal is gevormd, 
twee 0-radicalen via deze cyclus zijn gerecombineerd. 

Het onttrekken van OH-radicalen uit de luminescentie-cyclus verloopt alleen 
via reactie 3.18. Per reactie verdwijnen twee radicalen. 

Af h . _Q1_ T3 
sc att1ng: OHj = ~k1~[H=]= 

1 "' 1 
600 2 10-3 "' (3.30) 

Deze afschatting geldt slechts bij een druk van 500 Pa en F ~ 1. Doch omdat 
[OH]«[O] waardoor de aanname "ü-radicaal dichtheid is constant" 
gerechtvaardigd kan worden, onder de experimentele omstandigheden zoals 
deze gelden bij dit onderzoek. 

3.3.3 Controle van het water invriessysteem. 

Ter controle van het invriessysteem is de 
als functie van de deeltjesdichtheid. 
aanwezig is. zal de decay-frequentie 
deeltjesdichtheid. 

decay-frequentie van OH bepaald 
Omdat, in dit systeem geen water 

1/T géén functie zijn van de 

Bij deze controle detecteert de fotomultiplier met een interferentie filter 
echter wel een signaal, met een maximale signaal/ruis verhouding 25. Van 
dit signaal is de decay-frequentie bepaald. Deze blijkt onafhankelijk van 
de deeltjes dichtheid in de buis te zijn: het licht is dus niet afkomstig 
uit de afterglow. 

Er bestaat echter een lineair verband tussen de decay-frequentie en de 
gassnelheid. Dit is een tweede aanwijzing dat het signaal niet afkomstig is 
uit de afterglow, doch uit de ontlading. 



3.4 STIKSTOF SPECTRA. 

' i ! I 
' I 
I • 
CJ 
~ 

·:;;; 
c: 
CIJ -~ 

-51-

7773 

2~ 500 7~ 
---golflengte [ nm J ------

Figuur 3-10: Spectrum van een zuurstof afterglow met kleine concentratie 
stikstof. 

In figuur 3-10 is het spectrum van de zogenaamde air-afterglew weergegeven. 
Deze ontstaat bij een ontlading in stromend zuurstofgas waaraan stikstof is 
toegevoegd. Bij grote concentraties stikstof is de afterglew zichtbaar als 
geel-groen licht in het traject achter de ontlading. De spectraalband zoals 
aangegeven in de figuur heeft een maximale intensiteit bij circa 550 nm en 
strekt zich uit van circa 400 tot 650 nm. 

De intensiteit van de afterglew is gemeten als functie van de afstand van 
de detector tot de ontlading. Een typische afval curve is weergegeven in 
figuur 3-11. De rechte lijn, (indien het logaritme van de intensiteit is 
uitgezet) over twee decaden, geeft aan dat de intensiteit exponentieel 
afhangt van de afstand tot de ontlading. Dit betekent dat de afname van de 
intensiteit bepaald wordt door een lineair proces (dn/dt+n). 
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Figuur 3-11: Intensiteit van de NO-afterglow als functie van de afstand. 

De decay-frequentie als functie van de deeltjesdichtheid is weergegeven in 
figuur 3-11. De relatie tussen de decay-frequentie en de deeltjesdichtheid 
is anders dan die in paragraaf 3.3 gevonden is voor OH. In figuur 3-12 zijn 
twee lijnen onder verschillende hoeken weergegeven. Bij lage gasdichtheden 
neemt de decay-frequentie af bij toenemende druk. (In de figuur is de 
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richtingscoëfficiënt -1). Bij hogere gasdichtheden (<1.0 1023 deeltjes m-3) 
neemt de decay-frequentie weer toe. (Gezien de spreiding in de meetpunten 
is niet duidelijk of de lijn in figuur 3-12, richtingscoëfficiënt +1 of +2 
heeft.) 

i_ 
23 

10 -3 -
deeltjes :licr.thctd l m 

Figuur 3-12: Decay-frequentie van stikstof aLs functie van de deeLtjes 
dichtheid. 

In figuur 3-13 is de afhankelijkheid van de NO afterglew intensiteit als 
functie van de temperatuur van de kwartswand weergegeven. Bij toename van 
de wandtemperatuur neemt de lichtintensiteit af. Als de kwartsbuis 
plaatselijk wordt verwarmd neemt de intensiteit daar ter plaatse af. Vóór 
en nà de plaats van de verwarmde kwartswand is de afname van de afterglew 
intensiteit visueel gelijk aan die zonder verwarming. 
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Figuur 3-13: Intensiteit van het stiRstofcontinium ats functie van de 
1IXJ1ld tempera tuur . 
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Een mogelijke verklaring voor de waargenomen stikstof decay-freguentie. 

Zoals de titel van deze paragraaf al doet vermoeden, zitten in het 
opgestelde model nog onzekerheden. Door het onbreken van enkele 
experimentele gegevens is het (nog) niet mogelijk een definitieve uitspraak 
te doen. 

De chemiluminescentie bij een 021N2 afterglow wordt veroorzaakt door de 
reactie van NO radicalen met 0 atomen [WAS79], volgens: 

* NO + o --+ N02 --+ N02 + hv
550 

nm -3.16 eV k 1 =7 1o-23 m3 sec-1 (3.31) 

Verder wordt de concentratie van de NO deeltjes bepaald door de 
drie-deeltjes reactie met een relatief grote botsingsdoorsnede, die bekend 
is uit de literatuur [KAUSS]. 

NO + 0 + M --+ N02 + M (3.32) 

De N02 molekulen zelf reageren met de 0 radicalen, 

In deze laatste reactie wordt het NO deeltje terug gewonnen en vormt zich 
een 02 molekuul. Dit is weergegeven in figuur 3-14. 

0 

1 

Figuur 3-14: Schematische voorsteLLing van de NO cycLus. 

In figuur 3-14 wordt geïllustreerd dat NO, net als OH. een katalysator is. 
De cyclus die het NO deeltje doorloopt, wordt in het vervolg de 
chemilurninescentiecyclus van NO genoemd. 

De waargenomen afname van de lichtintensiteit kan het gevolg zijn van twee 
afnamen, die van NO en die van 0. 
Het verdwijnen van het NO deeltje uit de chemiluminescentiecyclus zou dan 
naar alle waarschijnlijkheid een wandreactie zijn waarbij stabiele 
molekulen met minimaal twee stikstofatomen worden gevonnci. Deze molekulen 
mogen niet terugreageren tot NO of N02 onder de afterglew condities. 
Dergelijke reacties in het gas zelf zijn niet waarschijnlijk, hiertoe zijn 
de concentraties te klein. 
Het o-radicaal kan alleen door recombinatie verdwijnen uit de afterglow. 
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HOGE DEELTJESDICHTHEDEN 

Bovenstaande NO cyclus is al gefonmulereerd in het proefschrift van L ~aes 
[SAE87]. Een nieuw gegeven is verkregen met de eerste experimenten van de 
afterglew met een massaspectrograaf. Het zijn eerste metingen die bovendien 
beperkt zijn gebleven tot de hogere gasdichtheden. Om technische redenen is 
het nog niet mogelijk ook bij lagere gasdichtheden het verval van de 
diverse concentraties te meten. Bovendien zijn de metingen niet uitgevoerd 
aan een langzaam bewegende cavity zoals bij de optische opstelling, maar 
met een stilstaande cavity die telkens weer is verplaatst. Uit deze 
metingen is gebleken dat de concentratie van de NO deeltjes 
-onafhankelijk is van de afstand tussen decavityen de massaspectrograaf, 
- tijdelijk afneemt bij de verplaatsing. 

Het is natuurlijk mogelijk dat alle molekulen die een stikstofatoom 
bevatten bij de ionisatie in de ionisatiekamer van de massaspectrograaf 
vervallen tot NO molekulen waardoor de indruk ontstaat dat de 
NO-concentratie plaatsonafhankelijk is. Deze mogelijkheid is niet 
waarschijnlijk maar zal nader onderzocht moeten worden. 

Het meest waarschijnlijk is echter dat bij hogere gasdichtheden de decay 
van de air-afterglew een gevolg is van de recombinatie van zuurstof met als 
katalysator NO. De reacties van NO aan de wand zijn hierbij van 
ondergeschikt belang. Dit volgt uit vergelijking 3.34 voor de bijdrage in 
de decay-frequentie van de diffusie naar de wand en de reactiekans aan de 
wand F. 

1 
T 

D (2.405)2 
R2 (1+4D/FcR) (3.34) 

Bij kleine waarden van de kans dat een deeltje aan de wand verloren gaat 
(4D/cR <F <1 ,4D/cR~l0-4), volgt uit vergelijking 3.34 dat de 
decay-frequentie onafhankelijk wordt van de waarde F en gelijk wordt aan: 

1 (3.35) -= T 

Onder gegeven omstandigheden is deze decay-frequentie groter dan de gemeten 
frequenties. Eerst voor waarden van F<4D/cR neemt de bijdrage van de 
diffusieterm in de decay-frequentie af. 

Samengevat kunnen we concluderen, dat bij hogere gasdichtheden en bij het 
constant blijven van de NO concentratie over de afstand, wandreacties geen 
bijdrage leveren aan de decay. 

LAGE DEELTJESDICHTHEDEN 

Bij lagere dichtheden van het gas is met de optische opstelling gevonden 
dat de decay-frequentie weer toeneemt als gevolg van van een bijdrage van 
de diffusie. Bij lage dichtheid zijn kennelijk wel wandreacties mogelijk. 
Een verklaring kan zijn dat bij hogere dichtheden, met de relatief grote 
produktie van N02 , zich aan de wand een laag vormt bestaande uit 
stikstofoxiden. Deze verhindert dan dat verdere reacties van NO aan de wand 
mogelijk zijn. Bij lagere gasdichtheden zal door de verminderde produktie 
van N02 de oxide laag minder gesloten zijn en ontstaan plaatsen waar de NO 
deeltjes de wand kunnen bereiken. Hierdoor worden wandreacties van NO 
mogelijk. Met het hiermee groter worden van de w~arde van F (vergelijking 
3-34) neemt de diffusiebijdrage in de decay-frequentie toe. 
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In de reactie met de wand moet het NO deeltje verloren gaan voor de 
luminescentiecyclus, dat wil zeggen dat bij deze wandreactie waarschijnlijk 
een molekuul moet worden gevormd dat twee stikstof atomen bevat zoals N2 . 
N20, N203. N20s enzevoort. 

HOGE WANDTEMPERA TUUR 

Een ondersteuning van het bestaan van de stikstofoxide laag is de 
waarneming dat het chemiluminescentie licht verdwijnt op die plaatsen waar 
de kwartswand extern wordt verwarmd (figuur 3-13). Het chemiluminescentie 
licht wordt opgewekt in het gas bij in reactie 3.31 tussen het NO deeltje 
en een a-radicaal. 

De verhoging van de temperatuur van het gas speelt geen belangrijke rol bij 
de het verdwijnen van het licht. Bij het plaatselijk verwarmen van de wand 
over een klein oppervlak zodanig dat moeilijk is te veronderstellen dat het 
gas noemenswaardig wordt verhit blijkt toch dat het chemiluminescentie 
licht daar ter plaatse verdwijnt. Dit effect moeten we toeschrijven aan een 
wandeffect waarbij de concentratie van het No---deeltje drastisch wordt 
verlaagd in de omgeving van de verhitte wand. 

Met het verhitten van de wand verdwijnt de afschermende stikstofoxide laag. 
Op de onbezette plaatsen op de wand, zulen de NO molekulen reageren tot 
deeltjes die vertraagd terug keren in de NO luminescentiecyclus .. 

3.5 PULSEREND MAGNETRON. 

Bij het opgestelde afterglew model van stikstof en water, speelt de 
kwartswand een essentiële rol. Volgens het model moet de wand eerst bezet 
zijn met een laag molekulen voordat de afterglew wordt waargenomen. Om dit 
te verifiëren is gebrain-stormd over een methode om dit experimenteel aan 
te tonen. 

De numerieke beschouwingen hebben betrekking op een zuurstof-stikstof 
afterglow. De cavity wordt geplaatst op grote afstand van de ontlading. 
bijvoorbeeld 0.5 meter. Door de buis stroomt 02 met een lage concentratie 
N2 . De wand van de buis moet vrij zijn van NO. Indien in deze situatie het 
magnetron wordt ingeschakeld zal het enige tijd duren voordat de afterglew 
bij de detectoren (op 0.5 meter) wordt waargenomen. Afhankelijk van de 
gassnelheid in de buis is de afterglew pas zichtbaar, op 0.5 m achter de 
ontlading, na een zekere looptijd. Ook is echter een zekere tijd nodig om 
de wand met NO te bezetten. 

De benodigde tijd om de hele wand te bezetten kan afgeschat worden, als het 
volgende wordt aangenomen: 
- De wand v66r het experiment is schoon, zowel van NO als van andere 

molekulen zoals 02 en N2 . 

-De inschakeltijd van het magnetron is klein ten opzichte van de looptijd 
en de tijd benodigd om de wand te bezetten. 

- De wand is volledig bezet met NO voordat de afterglew wordt waargenomen. 
- De concentratie N2 in de aangevoerde 02 flow is een bekende en constante 

grootheid. 

Wordt aan deze veronderstellingen voldaan en voor de parameters 
experimenteel haalbare waarden ingevuld, dan kan de volgende schatting voor 
de tijd, nodig om de wand te bezetten, worden gemaakt. 



Afstand ontlading detector 
N2/02 verhouding 
02 flow door buis 
Binnen diameter buis 

-~-

1 = 5 to-l m. 
q = t to-3 
~ = 3 to-2 Pa m3 sec-1 
d = 6 to-3 m 

Het met NO te bezetten oppervlak is dus: 

~ d 1 ~ 3.t4 * 6.0 to-3 * 0.5 = 9.4 to-3 m2 (3.36) 

Bij volledi~e bezetting bevinden zich op het oppervlak circa tolB 
molekulen m- . Voor volledige bezetting van de buis zijn dus 9.4 to-3 * 
tolB ~ tolS molekulen nodig. 

De 02 flow is: ~ = 3 to-3 Pa m3 sec-1 = t.5 to-S mol sec-1 
= 9.4 tolB molekulen sec-1 

De N2 flow is hier het duizendste deel van, wat overeen komt met ongeveer 
to16 molekulen sec-1 
De NO is afkomstig van een gedissocieerd N2 molekuul; één molekuul N2 
levert dus twee molekulen NO. De NO produktie in de ontlading is daarom 
ongeveer 2 to16 molekulen sec-1. 

Een karteristieke tijd voor het bezetten van de buis wand is 

tolS 1 2 to16 = 5 to-2 seconde. (3.37) 

De looptijd ten gevolge van de gassnelheid ligt in de orde grootte van 5 
to-l seconde. 

Het meten van bovengenoemde tijden ligt op de grens van het haalbare bij de 
gebruikte meetopstelling. Het vergroten van deze tijd is nauwelijks 
realiseerbaar in verband met: 
- De lagere telsnelheid. Binnen Io-2 seconde moet een groot aantal counts 

van de afterglew geregistreerd worden opdat de gewenste tijdresolutie 
bereikt wordt. Het sommeren van een groot aantal metingen is onder 
gegeven experimentele omstandigheden moeilijk haalbaar. 

- Verlaging van de N2 concentratie verlengt welliswaar de benodigde tijd 
voor het bezetten van de kwartswand, doch de intensiteit van de afterglew 
neemt hierdoor af. 

- Vergroting van de afstand van ontlading tot detector leidt tot het 
verlies aan intensiteit. 

- Het schakelen van het magnetron is moeilijk uitvoerbaar. De schakelaar 
van het magnetron is uitgevoerd met een kwik hoogspannings readrelais. 
Bij het inschakkelen worden vonken getrokken. Bij het uitschakkelen 
ontstaat een ontlading, waarbij het relais onherstelbaar beschadigd 
wordt. 

3.6 MASSASPECTROMETER. 

3.6.1 De zuurstof ontlading. 

Met behulp van een substractie-techniek is geprobeerd de ionisatiegraad van 
zuurstof te bepalen. Bij deze techniek wordt onder twee verschillende 
omstandigheden een spectrum gemeten, het verschil van de gedigitaliseerde 
spectra wordt op een scherm weergegeven. Op deze wijze zijn onderlinge 
verschillen tussen de spectra duidelijk zichtbaar. Deze techniek vereist 
een zeer stabiele opstelling gedurende de twee metingen. 
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De eerste meting voor de substractie-techniek wordt gemeten met ontlading; 
de tweede zonder. Het blijk echter niet mogelijk enig significant verschil 
in de 0 en 02 concentraties aan te tonen; de dissociatiegraad van zuurstof 
kan dan ook niet bepaald worden. Dit heeft drie oorzaken: 
- De druk in de massaspectrometer (to-4 Pa) is hoog. Dit geeft aanleiding 

tot een achtergrondsignaal dat groot is, waardoor de signaal/ruis 
verhouding slecht is. 

- De druk in de spectrometer is niet constant, dit is een vereiste bij de 
toegepaste techniek. 

-Het te meten signaal, de dissociatiegraad van zuurstof, is < 10% 

Bij de zuurstofontlading is alleen molekulaire zuurstof (massa 32) en 
atomaire zuurstof (massa 16) gedetecteerd. Ozon of andere zuurstof 
verbindingen zijn niet aangetoond. De concentraties hiervan moeten dus 
kleiner zijn dan 0.1% van het ingelaten gas (aanname is wel dat o3+ in de 
ionisatiekamer gevormd kan worden). 

3.6.2 Zuurstof/ stikstofverbindingen. 

Met de massaspectrometer is geprobeerd de samenstelling van de afterglew te 
bepalen. De detectie van zuurstof/ stikstofverbindingen is met gegeven 
opstelling echter moelijk, in verband met de hoge druk van N2 en 02 in de 
massaspectrometer (Ook zonder signaal wordt al een spectrum gemeten). Om 
lage concentraties te meten zijn lange meettijden noodzakelijk. Storingen 
van schakelpulsen en dergelijke zijn ten gevolge van de uitmiddeling 
moeilijk herkenbaar en moeten daarom vermeden worden. Twee belangrijke 
bronnen van electrische storingen, de LN2 koeling en de ionengetterpomp, 
zijn uitgeschakeld. Consequentie is dat de druk in de massaspectrometer 
oploopt. 

x10 2 

I _ I 
t; ~. T 
u; ' 

V' ... 
'- - T 
::::J I 
0 
~ 

... 
~ i 
~- ~ I 

t V 

I c 
Z, 

~een 

on~l2d1n9 

---tijd --

Figuur 3-15: Hoogte van de NO-piek (If=30) in het massaspectrogram, bij aan
en afwezigheid van een ontlading. 

Twee zuurstof/ stikstofverbindingen zijn aangetroffen in de afterglew te 
weten NO (M = 30) en N20 (M = 44). Alleen de concentratie NO verandert bij 
het in en uitschakelen van de ontlading. In figuur 3-15 is de verandering 
van het NO signaal (M=30) ten gevolge van de ontlading weergegeven. Bij het 
uitzetten van de ontlading neemt de NO concentratie af. Bij het inschakelen 
van de ontlading neemt de concentratie weer toe. Voor en na het schakelen 
van de ontlading zijn de NO signalen niet gelijk. Dit wordt veroorzaakt 
door het warm worden van het magnetron, het microgolf vermogen neemt 
hierdoor langzaam toe. 
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In figuur 3-15 wordt geïllustreerd dat het NO signaal niet nul wordt indien 
geen ontlading aanwezig is. Dit wordt veroorzaakt door: 
- Het scheidendvermogen van de massaspectrometer is niet voldoende hoog om 

de massa's 28, 30 en 32 (resp N2 , NO en 02 ) volledig van elkaar te 
scheiden. 

- In het massaspectrogram zijn kleine concentraties koolwaterstoffen 
aanwezig (M = 26, 27, 29, 30, 31). De koolwaterstof met M=30 levert een 
verhoogd nulniveau voor de NO detectie. 

3.6.3 Invriezen van reactieprodukten. 

Om kleine concentraties zuurstof/ stikstofverbindingen (N/0 verbindeingen) 
aan te tonen is een invries-techniek toegepast. Bij deze techniek worden de 
reactieprodukten in de afterglow, gedurende een langere periode, ingevroren 
aan de kwartswand. Als voldoende materiaal is ingevroren, wordt de 
ontlading uitgeschakeld en de gasflow gestopt. Vervolgens wordt de pomp 
afgesloten en het koelen gestaakt. De vrijkomende reactieprodukten worden 
met de massaspectrometer geanalyseerd. 

Door vloeibare stikstof over de kwartswand te gieten wordt plaatselijk, 
over circa 0.15 meter, de kwartswand sterk afgekoeld. Tijdens het koelen 
wordt het massaspectrogram van de afterglew gemeten. De enige meetbare 
concentratieverandering, ten gevolge van het koelen, is NO. Gedurende het 
koelen neemt de hoeveelheid NO af tot onder het detectieniveau. 

Tijdens het koelen ontstaat een licht groene "aanslag" (in de vorm van een 
ring), in het gekoelde deel van de kwartsbuis aan de ontladingszijde. In 
het midden van dit gedeelte, ontstaat ook een blauwe "aanslag". Beide 
kleuren worden steeds beter zichtbaar. Na circa to3 seconde ontstaat een 
druppel blauwe vloeistof op de kwartswand. Bij het beëindigen van het 
koelproces verschuiven deze twee gekleurde ringen langzaam naar de plaats 
met de laagste temperatuur. Bij het verwarmen van de wand door het wrlJVen 
met een vinger, verdwijnen de ringen ter plaatse van de verwarming, en 
slaan weer neer op de tegenoverliggende, minder verwarmde, zijde. De ringen 
blijven tot relatief hoge temperaturen bestaan (geschat 280 K). 

Tijdens het opwarmen van de kwartswand neemt druk in de kwartsbuis langzaam 
toe. Als de gekleurde ringen verdwijnen neemt de druk zeer snel toe. Door 
deze drukverhoging is het noodzakelijk de druk te verminderen door pompen 
(Pmax = toS Pa). Het massaspectrogram verandert sterk tijdens het opwarmen. 
Zo neemt de concentratie NO sterk toe, en wordt het hoofdbestanddeel van 
het gas in de buis. Ook worden kleine concentratie andere N/0 verbindingen 
geregistreerd. Zie tabel 3-16. 

massa/lading 
23 
30 
38 
+l 
46 

molekuul 
~++ 
NO 
N

2
0 ++ 

N 0~ 
~+ 

counts 
18 

<4500 
7 

80 
117 

Tabel 3-16: Vrijkomende zuurstof/ stikstofverbindingen tijdens het opwarmen 
van een aet vloeibare stikstof gekoelde R.artsbuis. 

Eén enkele keer is ook een kleine concentratie N204 gedetecteerd. Deze 
meting blijkt echter niet reproduceerbaar omdat de concentratie op het 
allerlaatste ~nt vrijkomt. (In deze fase is de druk in de buis 
instabiel). In de laatste fase van het opwarmen is een snelle meting van 
het spectrum belangrijk. Het gebruikte computerprogramma laat dit niet toe. 
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Het N204 is een instabiele verbinding en is waarschijnlijk afkomstig van de 
reactie: 

(3.38) 

Deze reactie vindt in de ionisatiekamer plaats. 

In tabel 3-17 zijn de smelt- en kookpunten van de N/0 verbindingen gegeven. 
Het hoge kookpunt van N205 verklaart waarom het gas pas tijdens het 
afpompen vrijkomt. Alle andere gassen zijn bij de kooktemperatuur van dit 
gas (320 K) reeds verdampt. Ook zijn de kleuren van vaste- en vloeibare 
fase van de diverse N/0 verbindingen gegeven. 

Molekuul: 
N20 
NO 
N02 
N03 
N205 
N203 

Temperatuur [K] 
kookpunt smeltpunt 
184 182 
121 110 
294 262 

instabiel 
320 303 
diss. 111 

kleur 
vloeist. vast 
kleur! kleur! 
blauw ? 
geel kleur! 

? wit 
blauw blauw 

Tabel 3-17: Kook- en smeltpunten van enkele zuurstof/ stikstofverbindingen 
en de kleuren van de de uloeistof en de vaste neerslag. 

Bij de groene "aanslag" is de wand zichtbaar; hieruit kan geconcludeerd 
worden dat de brekingsindex van de vloeistof aan de binnenzijde van de buis 
kleiner is dan die van kwarts. (Op deze wijze is totale reflectie in de 
kwartswand mogelijk). Bij de blauwe "aanslag" is de wand niet zichtbaar 
hier is de brekingsindex van de vloeistof dus groter dan die van kwarts. 

Uit de brekingsindex is geen conlusie getrokken met betrekking tot de 
deeltjes in de gekleurde "aanslag". Nadere analyse is noodzakelijk. (Bij 
"normale" omstandigheden zijn de brekingsindexen van alle genoemde 
vloeistoffen kleiner dan de brekingsindex van kwarts.) 

3.6.4 Verwarmen van de kwartsbuis. 

Bij het verwarmen van de kwartsbuis (tot circa 1000 K) neemt de 
foton-emissie in de afterglew af (Zie ook figuur 3-13). Met behulp van de 
massaspectrometer is onderzocht of tijdens het verwarmen van de buis 
afwijkende reactieprodukten ontstaan, of dat molekulen van de wand 
vrijkomen. Geen van beide verschijnselen is waargenomen. Ook zijn er geen 
concentratie-veranderingen waargenomen in de reeds aanwezige 
reactieprodukten. 

3.6.5 Verplaatsen van de trilholte. 

Bij de massaspectroscopische opstelling is de trilholte met de hand te 
verzetten. In figuur 3-18 is de intensiteit van het NO signaal (M=30) 
weergegeven als functie van de tijd. Tijdens de meting is de cavity enkele 
malen verplaatst (verschuiving van de detector af en naar de detector toe 
geven hetzelfde verschijnsel te zien). 
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Figuur 3-18: Hoogte van de NO-piek (X=30) in het massaspectrogram, bij het 
verplaatsen van de trilholte. 

De cavity is verplaatst over 0.8 m. Geen significante blivende afname van 
het NO signaal is gemeten. Dit wijst er op dat de NO concentratie constant 
is als functie van de afstand tot de ontlading. 

Een tweede opmerkelijke waarneming is dat na de verplaatsing (de tijd voor 
het verplaatsen is kort ten opzichte van de meettijd), een tijdelijke 
afname ontstaat in het NO signaal. Na circa 30 seconde is de 
oorspronkelijke intensiteit weer bereikt. 
Deze afname wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het opwarmen van de 
kwartswand. Direct na het verschuiven wordt een gedeelte van de microgolf 
energie gebruikt voor de verwarming van de kwartsbuis, deze energie wordt 
dus onttrokken aan de ontlading. 

3.7 IJK METHODEN. 

Bij de water- en stikstofdetector is het wenselijk behalve een relatieve 
schaal ook met een absolute te werken. Dit betekent dat de beide detectoren 
geijkt moeten worden. 

Er kan op twee manieren geijkt worden: 
- vergelijking met een bestaande geijkte meter 
- door met de detector een bekende concentraties te meten. 
De laatste methode heeft de voorkeur omdat deze directer is. De eerste 
methode is eenvoudiger uit te voeren, als een gegeschikte meter gevonden 
kan worden, die onder gelijke omstandigheden kan meten als de ontwikkelde 
detector. 

Vooral de ijking van de waterdetector is bijzonder lastig. De volgende 
opmerkingen zullen dan ook voornamelijk betrekking hebben op de ijking van 
deze detector. 
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3.7.1 Methoden om kleine hoeveelheden water te meten. 

Al203-detectoren. 
Op dit moment is er slechts een commercieel verkrijgbare waterdetector 
welke verontreinigingen van 1 ppm of minder kan meten. Dit is een Al 2o3 
detector. Het meetprincipe is gebaseerd op het meten van het dauwpunt. De 
eigenlijke gemeten grootheid is de weerstand van een "sandwich" van twee 
plaatjes goud met daartussen een plaatje Al 2o3 . De weerstand van het 
aluminiumoxide is bijzonder hoog (>10MO). Het plaatje aluminium is echter 
poreus en heeft een groot inwendig oppervlak. Dit oppervlak wordt 
blootgesteld aan het te meten gas. In eerste instantie zal er niets 
veranderen aan de weerstand van het plaatje. Door het plaatje te koelen 
zal, bij het bereiken van het dauwpunt, water condenseren op het oppervlak 
van het aluminiumoxide. Door de ijsvorming op het Al2o3 oppervlak neemt de 
weerstand af (<1MO). Uit het dauwpunt kan de concentratie van het water 
bepaald worden. 

Een typisch minimum dauwpunt van deze detector is 180 K. Dit komt overeen 
met circa 0.5 ppm water. 

Voor de ijking van de ontwikkelde waterdetector heeft deze detector echter 
twee grote nadelen. De meter heeft alleen een vergelijkbare gevoeligheid 
bij een druk groter dan 105 Pa. (Dergelijke meters worden vaak in hoge druk 
toevoerleidingen toegepast). 
Een tweede probleem is de buitengewoon lange insteltijd van de meetkop bij 
drukken waarbij een ontlading mogelijk is (<5 kPa). Bij de montage van een 
extreem droge detector (dit is in de practijk niet haalbaar) is de 
insteltijd circa een week. Bij de optische opstelling is het stabiel houden 
van de opstelling gedurende een week zeer moeilijk realiseerbaar. 

Spiegel-dauwpuntsmeter 
In laboratoriumsystemen wordt de waterconcentratie vaak gemeten met een 
spiegel-dauwpuntsmeter. Bij dit soort experimenten wordt de condensatie van 
water gedecteerd door de verandering van intensiteit van een verstrooide 
laserbundel op een spiegel. De laserbundel wordt verstrooid door kleine 
ijskristallen op het spiegeloppervlak. De temperatuur van de spiegel is 
regelbaar en kan gemeten worden. Zo kan aan de verandering van de 
intensiteit van het verstrooide licht het condenseren op de spiegel gemeten 
worden, waaruit dan het dauwpunt bepaald wordt. 

Deze methode heeft behalve practische problemen (bijv verwarming en 
temperatuursbepaling van de spiegel). ook enkele problemen die specifiek 
zijn voor de optische opstelling. 
Als al het water uit een maximale gasflow met 1 ppm water wordt ingevroren, 
dan ontstaat 1 mg ijs in enkele dagen. (De zuurstof flow vergroten kan 
niet, omdat de concentratie afneemt als er een constant lek in het 
gassysteem zit). 

3.7.2 Toevoegen van kleine gedoseerde hoeveelheden water. 

Aangezien de gevoeligheid van de te ijken detector hoog is, en de druk 
waaronder gemeten wordt relatief laag (<2 kPa), gaat het om kleine 
hoeveelheden gas die gedetecteerd moeten worden. Voor het ijken is het dus 
wenselijk deze kleine hoeveelheden gas toe te voegen. 

Meerdere methoden, voor het toevoegen van bekende kleine hoeveelheden gas 
of damp, zijn bestudeerd. Elke methode is kort beschreven waarbij steeds is 
aangegeven wat de specifieke problemen zijn bij practische uitvoering in de 
experimentele opstelling. 
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Capillairen 
In eerdere experimenten is een capillair gebruikt om waterdamp in het 
systeem te leiden. Om condensatie van de waterdamp in het capillair te 
voorkomen wordt het capillair tot 373 K verwarmd. Op deze rnanier is de 
drukval over het capillair ook bekend, één atmosfeer. Een beschrijving van 
dit systeem is gegeven door van der Meulen (MEU86]. 

De problemen van deze methode zijn: 
- De berekening van de gasflow is bijzonder moeilijk. Aan het begin (hoge 

druk kant) van het capillair is er een Poisieulle stroming. Aan het einde 
van het capillair is de vrijweglengte van de water molekulen vrijwel 
gelijk aan de diameter van het capillair (25 ~). Dit betekent dat aan de 
lage druk kant sprake is van molekulaire stroming. Voor beide gebieden 
zijn goede benaderingen voor de gasflow bekend, doch voor het 
overgangsgebied niet. 

- Bij de benaderingen van de gasflow door een capillair wordt uitgegaan van 
een gas bestaande uit molekulen. Waterdamp is echter een damp dat uit 
clusters bestaat. Hoe groot deze clusters zijn is niet bekend. 

- De afmetingen van het capillair zijn moeilijk realiseerbaar: 10 ppm water 
kan onder nonmale omstandigheden worden ingelaten met een capillair van 
25 meter lengte en 25 micrometer diameter. Aangezien de flow met een 
vierde macht afhangt van de diameter van het capillair, moet deze laatste 
zeer goed bekend en constant zijn. 

Katalytische water vorming 
In de chemie worden diverse methoden gebruikt om water katalytisch te 
vormen. Bijzondere aandacht moet geschonken worden aan de neven produkten, 
als deze waterstof bevatten dan ontstaan weer OH radicalen in de ontlading. 
Deze methode bied echter interessante mogelijkheden voor toekomst 
onderzoek. 

Verdunning van gassen 
Als de concentratie, die nodig is voor het ijken circa 100 tot 1000 maal 
hoger zou zijn, dan zouden diverse technieken voor zowel meting als 
dosering beschikbaar komen. Deze factor 100 of 1000 zou bereikt kunnen 
worden door verdunning. Het verdunningsgas mag geen invloed hebben op de 
metingen (en ontlading). Om dit te voorkomen kan hetzelfde gas gebruikt als 
het hoofdstroom gas, namelijk zuurstof. 
Deze methode kent twee problemen: 
- Tijdens het verdunnen moet er zeer goed gemengd worden en mag er geen te 

ijken gas aan de wanden blijven plakken. Voor water is dit een probleem. 
-Om gecontroleerd te verdunnen is het noodzakelijk 1:1000 te kunnen 

mengen. Gezien de reeds kleine hoofdflow is een duizendste deel hiervan 
bijzonder weinig. Om toch goed te kunnen regelen moet de hoofdflow zeer 
groot worden gemaakt om rnassflow controllers te kunnen blijven gebruiken. 
Ook moet er op gelet worden dat er geen scheiding van het verdunningsgas 
en het eigenlijke ijkgas optreed. Om deze reden is het niet wenselijk 
zeer kleine gaten te gebruiken (bij de adiabatische expansie kan deze 
scheiding optreden) 

DupspannJ.nc ftD va ter 
De dampspanning van water als functie van de temperatuur is bekend. Boven 
een plaatje bezet met ijs, is de dampdruk gelijk aan de verzadigingsdruk 
van het omliggende gas, bij de heersende temperatuur. Door de temperatuur 
van het plaatje te variëren is het mogelijk de concentratie waterdamp te 
regelen. Een typische temperatuur is 160 K. 
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Het probleem bij deze methode is dat alleen de dampdruk net boven het 
oppervlak van het plaatje bekend is. Bij een stromend gas over het plaatje 
zal de dampdruk op enige afstand boven het plaatje afnemen. Dit is moeilijk 
te controleren. Een tweede probleem vormt de temperatuurmeting. Bij dit 
soort temperaturen wordt er meestal gekoeld door een warmtegeleider 
gedeeltelijk in de vloeibare stikstof te steken. Dit betekent dat het 
plaatje met bevroren water, van onder uit wordt gekoeld. Doordat de 
temperatuur van de gasstroom over het ijs relatief hoog is zal er over de 
laag ijs een grote temperatuurscoëfficiënt ontstaan. Dit betekent dat voor 
een goede meting de temperatuur van het bovenste laagje ijs moet worden 
gemeten. Dit is bijzonder lastig. 

Diffusie door een wand 
De diffusie van gas door een wand kan in dezelfde orde liggen als de 
gewenste toevoeging. Zo kan waterstof goed door koper diffunderen. In de 
ontlading wordt dit samen met de aanwezige zuurstof omgezet in dezelfde 
produkten als water .at zuurstof. 
Nadeel van deze methode is dat de diffusiecoëfficiënten door metalen niet 
voldoende ~kend zijn. 

Een andere methode die hierop lijkt is het verwarmen van kwarts bolletjes 
waarbij water vrijkomt. Normaal ligt de massa van het vrij gemaakte water 
op circa één procent van de massa van het bolletje (bij verwarming tot aan 
het smeltpunt van kwarts). De water afgifte wordt dan ook gemeten door 
massaverlies van de bolletjes. Een goede beschrijving van dit waterafgifte 
proces is niet gevonden. Het is dan ook niet bekend of bij kleine 
temperatuurverhogingen de water afgifte evenredig is met de temperatuur. 

Voor de ijking van de stikstofdetector is de verdunningsmetbode gebruikt. 
Een gasmengsel zuurstof I stikstof (1%) is gemengd met de hoofdflow. De 
hoofdgasflow moet echter groot zijn om dan nog met een massflow controller 
te kunnen werken. Om deze reden is de ijkmeting dan ook uitgevoerd bij de 
produktie opstelling. Bij deze opstelling is het mogelijk een ontlading te 
verkrijgen bij een gasflow die circa 200 keer groter dan bij de optische 
opstelling. 

Voor de ijking van de waterdetector is alleen met een provisorische methode 
uitgeprobeerd. Ook hierbij is weer de verdunningsmetbode gebruikt. Via een 
inlekventiel is lucht in het zuurstof toevoersysteem toegevoegd. De flow is 
gemeten met een massflowmeter. 

Om de problemen met de clustervorming van water te voorkomen is het 
mogelijk waterstof in zuurstof te lijden in plaats van water. Indien 
capillairen worden gebruikt met waterstof dan zijn de genoemde problemen 
van deze methode grotendeels opgelost. 
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4.1 WATER- EN STIKSTOFDETECTOREN. 

In de kwartsglasvezel-industrie worden hoogwaardigP. fibers voor de 
telecommunicatie geproduceerd met een zogenaamd plasma-activated chemica! 
vapour deposition (PCVD) proces [CEI76,SCH87]. Tijdens dit proces is het 
mogelijk dat licht absorberende OH-groepen in het kwartsglas ingebouwd 
worden [LEN83]. De absorbtie van de kwartsglasvezel is sterk afhankelijk 
van de ingebouwde OH-groepen: 1 ppm OH levert bij 1385 nm een verzwakking 
van 40 dB/km. Goede kwartsglasvezels hebben een absorbtie van < 0.5 dB/km. 

De OH-groepen kunnen afkomstig zijn van de gebruikte grondstoffen, of een 
lek in het vacuümsysteem. Het hoofdgas bij het produktieproces is zuurstof. 
Met de techniek toegepast bij de optische opstelling is een OH-detector (in 
het vervolg waterdetector genoemd) ontwikkeld, die zeer kleine hoeveelheden 
OH in de afterglew kan registreren. 

Als OH, in de vorm van water, via een lek in de opstelling komt is het zeer 
waarschijnlijk dat de concentratie stikstof groter is dan die van water. 
Door stikstof in de opstelling te detecteren is het misschien mogelijk ook 
de OH-concentratie vast te stellen. Daarom is ook een stikstofdetector 
ontwikkeld. 

De productie van fibers is in vier handelingen te verdelen: 
- produktie van de vezelkern met het PCVD proces 
- het "collapsen" van de gevormde kwartsglasbuis 
- het trekken van de vezel en de eerste ammantelingen 
- bundelling van de vezels tot een kabel (het zogenaamde kabelslaan). 

De OH-groepen kunnen worden ingebouwd bij de produktie van de vezelkern. 
Doordat bij deze stap in het produktieproces reeds een lage druk zuurstof 
ontlading aanwezig is, is het hier testen van de waterdetector uitermate 
geschikt. De produktie van het kwartsglas zal nader worden beschouwd. 

4.1.1 Kwartsglasfiber produktie. 

De vorming van het kwarts vindt plaats via reactievergelijking 4.1. voor 
wat betreft de begin en eindprodukten. Deze reactie vindt plaats in een 
kwartsbuis waar de gasvormige grondstoffen doorheen worden geleid. 

( 4. 1) 

De ontlading dient voor het geheel of gedeeltelijk dissociëren van de 
beginprodukten. Het gevormde Si02 vormt een laag op de binnenkant van de 
buis waarbinnen de ontlading wordt gegenereerd. 

Het is van bijzonder groot belang de brekingsindex van het gevormde kwarts 
in de hand te hebben [SAE87]. Om deze reden kunnen twee extra stoffen 
worden toegevoegd: fluor en germanium. Fluor in de vorm van freon om de 
brekingsindex te verlagen. Germanium om de brekingsindex te verhogen. 

Voor het verkrijgen van goed kernmateriaal voor de fibers, moet de 
basistemperatuur van de kwartsbuis circa 1425 K zijn [SCH87]. Dit is de 
temperatuur van de kwartswand ten gevolge van de oven en de ontlading. Bij 
de uitgevoerde experimenten is de oventemperatuur ingesteld op 1400 K. 

De OH-groepen kunnen in beginsel in alle toegevoerde gassen aanwezig zijn 
of afkomstig zijn van een luchtlek. Omdat zuurstof het hoofdgas is, heeft 
onderzoek van dit gas het meeste aandacht gekregen. 
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4.1.2 Eisen aan de detector. 

De eisen gesteld aan de waterdetector ZlJn: 
- Detectie van OH-concentraties < 1 ppm. 
- De resultaten van een meting moeten op zeer korte termijn (minuten) en 

bijvoorkeur direct beschikbaar zijn. Een belangrijke oorzaak voor een 
verhoogde concentratie is namelijk het verkeerd inspannen van de 
kwartsbuis of versleten o-ringen. Dit heeft dan een luchtlek tot gevolg. 
Bij het zoeken van dit lek is het belangrijk direct de concentraties ter 
beschikking te hebben. 

- Het gebruik en de aflezing van de detector moet eenvoudig zijn. De 
controle op lekken moet meerdere malen per dag door produktiepersoneel 
geschieden, en moet het liefst alleen bestaan uit het aflezen van een 
meter. Om dezelfde reden moet de detector onderhoudsvriendelijk zijn. 

- De metingen moeten plaatsvinden in een omgeving zoals die heerst op een 
produktie afdeling. (Te denken is aan temperatuur, (zon)licht, stofvrij, 
luchtvochtigheid. Maar ook van magnetische- of electrischevelden, 
beperkte ruimte.) 

- Een zo eenvoudig mogelijke praktische uitvoering. 
- Geen (grote) ingrepen in het bestaande systeem. 
- Geen beïnvloeding van het produktieproces. 

Om aan deze eisen te kunnen voldoen is een prototype ontwikkeld en gebouwd. 
Vooral het meten van concentraties kleiner dan 1 ppm blijkt een zware eis. 
Het bouwen van de detector is dan ook het optimaliseren van de opstelling 
qua gevoeligheid. 

Om de detector compact en bedieningsvriendelijk te houden is gekozen om het 
golflengtegebied waarin de detector gevoelig is te begrenzen met een 
interferentiefilter. Gebruik van een filter betekent wel dat als naar twee 
verschillende molekulen moet worden gekeken (bijv H20 en N2) twee filters 
noodzakelijk zijn of twee detectoren. 

4.1.3 Plaatsing van de detector. 

In figuur 4-1 is schematische de produktieopstelling voor de vezelkern 
weergegeven. De kwartsbuis roteert, zodat twee roterende vacuümdoorvoeren 
noodzakelijk zijn. Voor het plaatsen van de detector zijn twee plaatsen 
mogelijk; voor en na het lager. 

cavi~y 

T-Shl'; 

oven 

Figuur 4-1: Schematische weergave van de detectorplaatsing aan de 
produktie-opstelling. 
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Voor het lager is gunstig in verband met de hoge intensiteit van de 
afterglow. De afscherming van ontladingslicht en omgevingslicht rond de 
opstelling is moeilijk. Er is daarom gekozen voor plaatsing ná het lager. 
Het vacuümsysteem bestaat hier uit roestvrij stalen leidingen met 0.04 m 
diameter. Om de afterglow te kunnen detecteren is een T-stuk in het 
vacuümsysteem opgenomen. Door het rechtdoor gaande stuk stroomt het gas met 
de afterglow. in het dwarsstuk is een venster van kwarts gemonteerd. 

De detector is horizontaal gemonteerd, zo wordt voorkomen dat stof deeltjes 
op het venster vallen of op de achterwand als bron van reflecties fungeren. 

4.1.4 Construktie van de detector. 

De keuze van het type fotomultiplier is erg belangrijk. 
- de donkerstroom moet (het liefst zonder koeling) laag zijn. 

aangezien de waterspectraallijn in het UV-gebied ligt, 
fotomultiplier hiervoor gevoelig zijn. 

moet de 

De gebruikte multiplier is de EMI-Thorn 9558 QA. Deze detector is analoog 
uitleesbaar zodat dataverwerking relatief eenvoudig blijft. Ook het 
bijzonder grote venster met fotokathode is een belangrijk voordeel in 
verband met de gevoeligheid. Deze multiplier kan redelijk tegen 
overbelasting en heeft een lage voedingsspanning, zodat een eenvoudige 
dynodeketen en voeding toegepast kan worden. 

• . , l! l :I 
n wr 1 

~~~~~~~~~o~~JJW 
.;=s...:~ ;;>.., ..... ~ 'S ~ l A 

I: 

i: 

K .. :.>i,.S .'[t..~S.,.f;; 
-·---~ 

Figuur 4-2: Prototype van de gecombineerde water- stikstofdetector. 
Filters zijn verwisselbaar door het verzetten van een schuif. 

In figuur 4-2 is het eerste prototype van de detector weergegeven. Door het 
verzetten van een schuif kunnen verschillende filters voor de multiplier 
geplaats worden, zodat het prototype zowel als water- als stikstofdetector 
gebruikt kan worden. Bij de lichtafdichting van de schuif onstaan 
problemen, lichtlekken, na veelvuldig gebruik. 

Om deze reden zijn de detector en het filter in een andere behuizing 
geplaatst. Om geen lichtlekken te creëren is de schuif met filters 
vervangen door een raam met een filter. Op deze wijze worden de lichtlekken 
bij de doorvoeringen vermeden. Nadeel is wel de vervanging van het filter. 
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Niet zo zeer is het veel omslachtiger een filter te vervangen, doch tijdens 
het vervangen van het filter wordt de multiplier blootgesteld aan 
omgevingslicht, zodat deze enige tijd ontregeld is. Door het te gebruiken 
aantal filters te beperken en tijdens het vervangen de detector met een 
doek af te schermen kan de verhoging van de donkerstroom beperkt worden. 
Direct na de vervanging is de donkerstroom 6 à 8 nA. na circa een uur is 
dit gedaald tot 3 nA. De te meten grootheden zijn meestal groter zodat deze 
correctie niet altijd noodzakelijk is. 

Om overbelasting van de multiplier bij een groot lek te voorkomen is de 
ruimte in de filterhouder gereserveerd voor het plaatsen van diafragma's. 
De overbelasting is vaak slechts van korte duur, vandaar dat meestal de 
voorkeur wordt gegeven aan het verlagen van de voedingsspanning van de 
multiplier. 

~.2 BEGRENZINGEN VAN DE DETECTOREN. 

Een detector met registratie-apparatuur heeft een bepaald bereik, 
werkgebied. Zowel naar onder (kleinere concentraties verontreinigingen) als 
naar boven, is het bereik begrensd. De eisen, gesteld aan de detector. zijn 
aan veranderingen onderhevig daarom is het van belang te weten welke 
grootheid de grenzen bepaald. 

In deze paragraaf worden de diverse begrenzingen beschreven samen met de 
mogelijkheden om deze te verleggen. 

4.2.1 De bovenste detectiegrens. 

Voor de beoogde metingen is de bovenste detectiegrens (de maximale 
hoeveelheid verontreiniging die kan worden waargenomen) niet van groot 
belang. Doch onder bepaalde omstandigheden wordt deze grens overschreden. 
Het overschrijden van deze waarde kan in sommige gevallen eenzelfde 
meetwaarde geven als een meting met een kleine verontreiniging. 
Overschrijding van de detectiegrens kan ook leiden tot beschadiging van de 
detector. Om eventuele foutive interpretatie I beschadiging te voorkomen is 
het dus van belang deze bovengrens te kennen. 

De belangrijkste fysische begrenzing is de maximale belasting van de 
kathode, de fotogevoelige laag van de fotomultiplier. Indien de 
overbelichting van korte duur is herstelt deze laag zich, mits in het 
donker bewaard. Bij langdurige overbelichting wordt de kathode blijvend 
beschadigd, de gevoeligheid loopt rigoreus terug. De voedingsspanning op de 
fotomultiplier is eveneens van invloed tijdens de overbelichting. Indien 
deze spanning laag of geheel niet aanwezig is, dan is de kans op blijvende 
schade gering. Bij hoge voedingsspanning is de kans op (onherstelbare) 
beschadiging bijzonder groot. 

~.2.2 De onderste detectiegrens. 

De onderste detectiegrens bepaalt de eigenlijke bruikbaarheid van de 
detectoren; deze moeten sporen van verontreinigingen meten. Er is dan ook 
veel aandacht besteed aan deze grens. Er zijn diverse oorzaken voor de 
ligging van de minimum detectiegrens. Sommige zijn makkelijk te voorkomen 
anderen zijn daarentegen nauwelijks te ondervangen. 
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De belangrijkste oorzaken van de minimum begrenzing van de detector zijn: 
1> Direct licht uit de ontlading draagt bij tot het nulniveau van de 

detector en dus tot de minimum detecteerbare hoeveelheid verontreini
ging. Omdat de detectiemethode gebaseerd is op de aanwezigheid van een 
ontlading is het moeilijk deze te scheiden. Door juiste plaatsing van de 
detector is het mogelijk deze min of meer af te schermen tegen licht uit 
de ontlading. 

2> Bij een produktie opstelling is altijd een oven aanwezig. Ten gevolge 
van de hoge temperatuur worden lichtquanten uitgezonden ook in het 
golflengte gebied waarvoor de multiplier gevoelig is (emissie: Àmax = 
2200 nrn). De bijdrage van de oven aan het nulniveau is gemeten. In 
verband met de microgolfstraling is het niet mogelijk de oven te 
verwijderen tijdens een ontlading. Uit practische redenen is het niet 
mogelijk de oven geheel uit te zetten. Wel kan de ontlading aan- en 
uitgeschakeld worden als de oven aan staat. 

3> De opstelling waaraan de detector is geijkt staat in een fel verlichte 
zaal (ook zonlicht). 

~> Een spectrum heeft een bepaalde ondergrond. Zo ook het spectrum van 
zuurstof (,dit is niet te voorkomen). De bijdrage is te meten aan 
zuivere zuurstof zonder verontreinigingen. Zie paragraaf 3.2. 

5> Ook spectraallijnen en continua van andere aanwezige gassen geven een 
ondergrond. Hiervoor geldt hetzelfde als voor het spectrum van zuurstof. 

6> De donkerstroom van de multiplier wordt bij kleine signalen een 
belangrijke bijdrage. Aangezien deze donkerstroom relatief eenvoudig te 
meten is, en ook over langere perioden constant is, is het mogelijk 
hiervoor te corrigeren. 

7> In de produktieopstelling wordt met zeer grote magnetron vermogens 
gewerkt (kW). De hierbij vrijkomende microgolfstraling stoort de 
aanwezige electronica. Door alle kabels kort te houden en af te schermen 
is het mogelijk deze storingen te minimaliseren. 

B> Om een klein signaal (nA) te registreren moet het versterkt worden. Het 
versterkte signaal wordt vermeerderd met de ruis van de versterker. 

Voor zeer gevoelige metingen is het mogelijk het licht van de afterglew te 
choppen. Hierbij kan een verbetering worden gehaald. De bijdrage van de 
donkerstroom en de electronische ruis aan het nulniveau kan op deze wijze 
worden gereduceerd tot nul. Deze methode is niet toegepast omdat de 
signaal/ruis verhouding voldoende groot is. 

De bijdrage van TL-licht bij aanwezigheid van de oven is kleiner dan de 
meetnauwkeurigheid. In tabel 4-3 is de bijdrage van de oven weergegeven. 

filter: 
oven uit: 
oven aan: 

550 kl 
23 
55/45 

~ int 
17 
12/10 

315 int 
5 
gn 

Tabel. 4-3: De bijdrage van de ouen aan het nul.niueau van de detectorstroom 
bij de gebruikte fil.ters (kl. = kl.eurstof, int= interferentie) 
Eenheid is nA 

De donkerstroom van de fotomultiplier is 5 nA. Indien de oven aan is, is de 
detectorstroom afhankelijk van de plaats waar de cavity staat. (NB er is 
geen ontlading.) Als de cavity ver van de detector is verwijderd, dan is de 
detectorstroom het grootst. Als de cavity dichtbij de detector staat 
schermt deze kennelijk de oven af, waardoor de licht uit de oven afneemt. 
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4.3 ABSOLUTE IJKING VAN DE DETECTOREN. 

De water- en stikstofdetector zijn beide geijkt. In deze paragraaf zijn 
drie ijkmethoden beschreven. De ijking van de waterdetector is het 
moeilijkst uitvoerbaar, doordat het doceren van water moeilijk is. Een 
eenvoudige, onnauwkeurige methode is beschreven in methode 1. Verder is 
hier dezelfde techniek voor stikstof beschreven. 
Voor stikstof is een nauwkeurige methode beschreven in methode 2. 
In methode 3 is een ijking van de stikstof detector beschreven die op een 
ander principe is gebaseerd. Als indicatie voor de stikstof concentratie is 
hier de afhankelijkheid van de multiplierstroom als functie van de aftstand 
van de ontlading tot de detector genomen. 

4.3.1 Methode 1. 

Met een naaldventiel wordt een lek in het gasinlaatsysteem gesimuleerd. De 
flow door het gesimuleerde lek wordt gemeten (niet geregeld!) met een 
massflowcontroller. Door dit lek stroomt lucht in de zuurstof leiding. De 
flow door het naaldventiel is circa 1 seem op een zuurstof flow van 3000 
seem. Dit komt neer op een verontreiniging van 300 ppm. Door een klep in 
het gasinlaat systeem te sluiten. kan de luchttoevoer direct gestopt 
worden. Doordat het lek achterin het gassysteem gesitueerd is, op een 
plaats waar niet gespoeld wordt, duurt het "even" voordat de leidingen 
stikstof- en watervrij zijn. Dit schoonspoelen van de leidingen is 
bestudeeerd door het afterglow-licht met een golflengte van 544 nm 
(stikstof) en 315 nm (water) te meten. 
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Figuur 4-4: Multiplierstroom als functie van de tijd na het sluiten van een 
tek. (fitter: 544 nm) 

Interessant zijn de concentraties van de verontreinigingen aan het einde 
van een meting. Voor stikstof is de multiplierstroom na 6 102 seconde, 47 
nA. Om dit te kunnen interpreteren zijn nog twee stromen belangrijk: 
1> de donkerstroom (& electr. ruis), deze is 5 nA. 
2> de fotomultiplierstroom die voor het maken van het lek aanwezig is. Deze 

stroom moet gelijk zijn aan de eindwaarde die na het dichten van het lek 
bereikt zal worden. Deze stroom is 38 nA. 

Dit betekent dat na 6 102 seconde (47-38) nA afkomstig is van het gemaakte 
lek. Dit komt overeen met ongeveer 0.5 ppm stikstof. 

I 
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Het bereiken van het oorspronkelijke niveau van verontreiniging na het 
dichten van een luchtlek kan enige tijd kosten. Voor een lek van 100 ppm 
kan dit zelfs oplopen tot > 103 seconde. Dit kan verklaard worden doordat 
de verontreinigingen in de leidingen niet afneemt door spoeling doch door 
diffusie. 

4.3.2 Methode 2. 

Bij de tweede methode is voor de ijking van de detector een ijkgas 
gebruikt. Dit ijkgas bestaat uit zuurstof met 0.96% (volume) stikstof. Een 
gasfles met dit ijkgas is aangesloten op het centrale gastoevoersysteem. 
Uit voorgaande experimenten is gebleken dat het bijzonder belangrijk is het 
ijkgas op die plaats in te laten waar gespoeld kan worden. Alleen zo kan de 
insteltijd van het gassysteem kort gehouden worden. Om een groot aantal 
ijkpunten te verkrijgen wordt het ijkgas met een flowcontroller ingelaten. 
De massflowcontroller heeft een bereik van 20 seem. De correctiefactor voor 
stikstof is ongeveer 1 (1.05), zodat de controller dus vrijwel de totale 
flow weergeeft. 
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Figuur 4-5: Multiplierstroom van de stikstofdetector als functie van de 
stikstofconcentratie. 

A: signaal bij minimale afstand ontlading/detector 
B: signaal bij maximale afstand. 

In figuur 4-5 zijn twee ijklijnen weergegeven. Zoals in paragraaf 1.2 
beschreven varieert de lichtintensiteit ter plaatse van de detector als 
functie van de afstand tot de cavity. De bovenste lijn in de figuur is 
afkomstig van de maxima van de lichtintensiteit (en dus ook van de 
multiplierstroom) de onderste lijn is afkomstig van de minima. 

Beide reeksen van punten in figuur 4-5 liggen vrijwel op een rechte lijn. 
Dit betekent dat de detector in dit gebied lineair is voor de concentratie 
stikstof in zuurstof. Duidelijk is ook dat het maximum gevoeliger is voor 
de bepaling van de verontreinigingen dan het minimum. 
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Het nulpunt aangegeven in figuur ~-5, is het (maximale) signaal van de 
fotomultiplier als geen stikstof meer afkomstig is van het ijkgas. De 
meting is uitgevoerd door de stikstoftoevoer af te sluiten en daarna lange 
tijd met een grote flow (voor het schoonspoelen van de toevoerleidingen) en 
daarna met een kleine flow (schoonmaken van kwarts buis) te spoelen. 

Het is opvallend dat dit nulpunt vrijwel samenvalt met het nulpunt dat 
verkregen wordt indien de flowcontroller wordt afgesloten. Dit wijst er op 
dat er geen, of in ieder geval zeer korte (kleiner dan een cavity-periode) 
na-ijl verschijnselen optreden. Dit betekent dat het na-ijl verschijnsel 
dat is waargenomen bij methode 1, te wijten is aan diffusie van de stikstof 
uit de leidingen. Het is dus belangrijk. bij constatering van lekken in 
delen van het leidingen systeem waar niet gespoeld wordt, enige tijd te 
wachten waardoor de verontreinigingen niet meer storend zijn. 
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Figuur 4-6: MuLtipLierstroom van de stikstofdetector ats functie van de 
stikstofconcentratie, bij herhaaLd doortopen van de kromme. 

In figuur 4-6 is nog een tweede ijkkromme weergegeven. Door middel van een 
pijl is de meetvolgorde aangegeven. De tijd tussen twee meetpunten is circa 
tien cavity periodes. Elk punt in de grafiek is een gemiddelde van vijf 
metingen. De figuur wijkt af ten opzichte van figuur ~-5. 

Opvallend is het verloop van de multiplierstroom als functie van de tijd. 
Het lijkt alsof de detector gevoeliger wordt in de tijd. Punten die vlak na 
elkaar zijn gemeten liggen dicht bij elkaar. Opvallend is dat het nulpunt 
nauwelijks verschuift. Het lijkt of de waargenomen stikstofovergang in de 
tijd toeneemt. Aangezien de stikstoftoevoer constant is (Uit de ligging van 
het nulpunt is al eerder geconcludeerd dat er geen vertraging in het 
toevoersysteem aanwezig is), moet er een reactie zijn die stikstof doet 
verdwijnen. Omdat dit verschijnsel in de tijd afneemt moet het een 
verschijnsel zijn dat een verzadiging kent. Dit wijst er op dat een wand 
bezetting een belangrijke rol speelt. 



4.3.3 Methode 3 
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Figuur 4-7: Hultiplierstroom van de stikstofdetector als functie van de 
tijd indien een kleine concentratie stikstof in de ontlading 
wordt gelaten. Er ontstaat een zogenaamde "dip". 

In figuur 4.7 is de multiplierstroom als functie van de tijd weergegeven. 
Duidelijk zichtbaar is de periode van de cavity beweging. Als de afstand 
tot de cavity minimaal is neemt het stikstofsignaal af. Op die plaats waar 
de lichtintensiteit maximaal verwacht zou worden, (cavity dicht bij de 
detector) is een soort "dip" aanwezig. 

De dip lijkt zijn oorsprong te hebben in de temperatuursverandering van de 
kwartsglas buis. De temperatuur van de buis is aan de einden lager dan in 
het midden. De oven verwarmt de einden niet en deze worden geforceerd met 
lucht gekoeld. Als de cavity het einde van de buis nadert zal de 
temperatuur van de buis toenemen. 

Figuur 4-8: 

0 

10° 101 
--concentratie N2 -----.--

Diepte van de "dip" in de multiplierstroom van de stikstof
detector, als functie van de stikstofconcentratie. Bij zogoed 
mogelijk gezuiverde Zl..ll.lrstof is de "dip" 1.2 nA, dit komt 
overeen met 0.18 ppm stikstof. 
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De diepte van de dip is afhankelijk van de concentratie stikstof. Deze dip 
is dus mogelijk een indicatie voor de maat van de verontreiniging van de 
zuurstof door stikstof, of voor de bezetting van de wand met stikstofoxide. 
In figuur 4-8 is de diepte van de dip weergegeven als functie van de 
stikstof concentratie. De dip van 1.2 nA wordt na circa een uur spoelen met 
zuurstof gemeten. 1.2 nA ka.t, zoals weergegeven in figuur 4-8, overeen met 
0.18 ppm. 

4.4 METEN TIJDENS AFZETTINGSOMSTANDIGHEDEN. 

Een belangrijke vraag is, of er tijdens het afzettingsproces de water- en 
stikstofconcentratie gemeten kunnen worden om eventuele lekkage, die 
tijdens de produktie ontstaat, te ontdekken. Een tweede vraag is of de 
detector bestand is tegen "normale" produktie omstandigheden. 
Om op beide vragen een antwoord te geven zijn er enkele metingen uitgevoerd 
waarbij SiC14 aan de zuurstof ontlading wordt toegevoegd. 

Achter de roterende doorvoeren is het vacuümbuis T-stuk met een kwarts 
venster gemonteerd. Tijdens het vervangen blijkt al dat het oude T-stuk aan 
de binnen zijde is bezet met een witte laag stof. Deze laag is in circa 30 
uur geheel dekkend geworden. 

De metingen van de verontreinigingen (H20 en N2) in de ontlading, moeten 
meerdere malen per dag worden uitgevoerd. Het is gewenst na iedere 
inspanning van een kwartsglasbuis te controleren of dit goed gebeurd is. 
Dit betekent dat de detector in principe altijd aan de opstelling gekoppeld 
is. Voor de detector is dit geen probleem, doch voor het T-stuk wel. De 
problemen zijn te verdelen in twee groepen: 
-Tijdens het afzettingsproces wordt circa 0.1% "soot" geproduceerd. Dit 

zijn vaste reactieprodukten die als kleine stofdeeltjes door het 
vacuümsysteem worden gepompt. Deze soot-deeltjes worden langzaam op de 
wanden van de vacuümleidingen afgezet, en vormen daar een witte stoffige 
laag. Bij oneffenheden in het vacuümsysteem vindt sterke soot-afzetting 
plaats (bijvoorbeeld in bochten en bij het T-stuk, met het kwarts
venster). Deze deeltjes vormen strooicentra voor het ontladingslicht 
waardoor het mogelijk is dat de ontlading indirect wordt gesignaleerd 
door de detector. Ook kunnen de deeltjes zich op het venster voor de 
detector afzetten, waardoor de transmissie van het venster en daarmee de 
gevoeligheid van de detector kan afnemen. 

- Tijdens de kwartsproduktie worden er diverse zeer reactieve stoffen door 
het vacuümsysteem geleid. Het T-stuk met het venster moet hiertegen 
bestand zijn. Vooral fluor zou het venster kunnen aantasten zodat de 
transmissie kan veranderen. 

Bij het een experiment wordt naar een gedeelte uit de stikstofband gekeken 
(interferentie filter À= 543 nm). Tijdens het inlaten van SiC14 neemt het 
detectorsignaal toe. Dit hoeft echter nog niet te betekenen dat de 
hoeveelheid stikstof in de ontlading toeneemt. Het zou mogelijk kunnen zijn 
dat één van de reactieprodukten van SiCl4 een spectraal-lijn/band heeft 
juist in dit gebied. Bij de meting van de waterconcentratie met het filter 
(X = 306 nm) wordt eveneens een vergroting van het signaal waargenomen. De 
toename is echter groter dan die bij stikstof. 

Om te controleren of de waargenomen verhogingen van de stikstof- en 
waterdetector ook werkelijk een concentratieverhoging betekenden, is het 
gehele spectrum van een 02/SiC14 ontlading opgemeten. Voor deze meting is 
het interferentie filter vervangen door een monochromator (Jarell Ash 
0.25m). Het opgenomen spectrum is weergegeven in figuur 4-9. In de figuur 
zijn vele lijnen en spectraalbanden herkenbaar. Alle lijnen welke bij een 
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02 ontlading aanwezig waren zijn er nu nog, in vrijwel dezelfde 
intensiteit. Verder zijn veel lijnen afkomstig van fotonen direct uit de 
ontlading. De resterende lijnen zijn afkomstig van de reactieprodukten (al 
dan niet in de afterglow) van SiC14 . 
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Figuur 4-9: Spectrum van een 02'SiCt4 aftergtow. 

Uit het gemeten spectrum kan geconcludeerd worden dat de waterconcentratie 
meting niet mogelijk is door de aanwezigheid van een band van SiC1 4 
reactieprodukten. 
In het gebied waar de stikstofdetector staat ingesteld zijn geen 
spectraallijnen met een hoge intensiteit aanwezig. Dit betekent dat het 
stikstofsignaal dus ook alleen afkomstig is van stikstof. Het is op grond 
hiervan mogelijk het stikstof nivo, tijdens het toevoeren van SiC1 4 aan de 
ontlading, te meten. Uit de verhoging van het stikstof signaal blijkt dan 
ook dat er stikstof aanwezig is in het SiC1 4 gas. De concentratie is zo 
hoog dat het vinden van een normaal stikstof lek (<0.1%) niet meer mogelijk 
is. 

Bij normaal gebruik is na enkele uren SiC14 inlaten een witte "sluier" van 
soot-deeljes zichtbaar, zowel op het venster als op de achterwand tegenover 
het venster. De detector signaleert echter nog niets (minder dan 1% toename 
van de 777.3 nm lijn). Chemische aantasting van het venster is niet 
geconstateerd in circa twee uur meten met SiC14 . 

Om gedurende lange tijd te kunnen meten is het waarschijnlijk noodzakelijk 
de zwarte achterwand, doch in ieder geval het venster regelmatig te 
reinigen of te voorkomen dat soot afzetting op het venster en de achterwand 
plaatsvindt. Dit kan gerealiseerd worden door afscherming van deze 
onderdelen tijdens de produktie of door gebruik te maken van een schutgas. 

4.5 LEK NA DE ONTLADING. 

Tijdens een van de experimenten is een lek ontstaan in het vacüumsysteem 
aan de stroomafwaartse kant van de ontlading. Dit is weergegeven in figuur 
4-10. De verwachting was dat dit lek niet door de stikstof detector kon 
worden waargenomen, doordat er geen NO radicalen worden gevormd. Hiervoor 
is immers een ontlading noodzakelijk. Dit lek blijkt echter wel 
gedetecteerd te worden. Dit verschijnsel zal daarom ook geanalyseerd 
worden. 
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Het lek is zo danig klein dat het niet geconstateerd wordt bij de 
drukmeting voor de pomp. Bij het inschakelen van de ontlading is de kleur 
van de afterglew groen-geel; dit wijst op de aanwezigheid van stikstof. De 
stikstof detector wordt overstuurd (anode stroom circa 10 % van dynode 
stroom). Na controle blijkt het lek ontstaan te zijn bij het 
inspanmechanisme voor de kwartsglas buis. Het lek bevindt zich circa 0.3 
meter van de detector en circa 0.4 tot 1.2 meter van de ontlading. 

,,,,,,,,,,,,,,ll 

Figuur 4-10: Schematische weergave van de meetopsteLLing met de pLaats van 
het LuchtLek. 

Als dit lek vergeleken wordt met een lek dat stroomopwaarts van de 
ontlading ontstaan is, dan kan deze meting vergeleken worden met eerdere 
metingen. Er moet dan echter vergeleken worden met een meting waarbij de 
fotomultiplier ook overstuurd wordt, in verband met het niet lineaire 
verband tussen stroom en gemeten lichtintensiteit. De concentratie NO komt 
dan overeen met 0.5 % van de 02 concentratie. 

De afterglew is ook visueel waargenomen aan de stroomopwaartse kant van het 
lek. Zie figuur 4-10. Over een lengte van circa 0.2 meter kan geen verschil 
in intensiteit van de afterglew geconstateerd worden. Dit betekent dat de 
decay-lengte groot moet zijn, in ieder geval groter dan 0.2 meter. 

Voor deze verklaring van deze waarneming zijn diverse modellen opgesteld. 
Geen enkel model stemt helemaal overeen met de waarnemingen. Daarom zijn 
alle modellen vermeld. Bij elk model is aangegeven waarom deze niet met de 
waarnemingen overeenstemt. 

4.5.1 Stikstof transport naar de ontlading. 

De N2 kan door diffusie naar de ontlading worden getransporteerd. In de 
ontlading kan de N-N binding verbroken worden. Vanaf het moment dat de 
verbinding verbroken is kan het chemiluminescentie verschijnsel optreden. 
Om dit model te verifiëren wordt de diffusie afstand van N2 in 02 geschat. 
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Figuur 4-11: Eenvoudig aodel voor de axiale diffusie, tegen de gasstroom 
i.n. 

In figuur 4-11 is een eenvoudig diffusiemodel geschetst. Aangenomen dat het 
stromingsprofiel onafhankelijk van r (= afstand tot de as van de buis) is 
dan geldt: 

N V - D d N 
g- dx 

met als oplossing: 

N V 
No = exp( - ff x ) 

(4.2) 

(4.3) 

Hierin is N de deeltjesdichtheid van N2 . D de diffusiecoëfficiënt, x de 
afstand tot het lek in de lengterichting van de buis en Vg de gewogen 
snelheid van het 02 gas. Hiervoor worden de volgende waarden ingevuld: 

1 m sec -1 
Vg = 

D 10-3 m2 -1 
= sec 

N = 1023 m3 (= 100 % verontreiniging) 

De diffusielengte is dan 5 10-3 meter. Er wordt door de detector nog 
signaal waargenomen als de cavity op 1.2 meter afstand staat. Bij deze 
afgeronde diffusielengte betekent dit N/No << 10-10. Terwijl de geschatte 
concentratie van enkele promilles is. 

Er zijn nog enkele andere manieren dan diffusie, om N2 molekulen 
stroomopwaarts te transporteren. Ten gevolge van een turbulentie zou een 
gasstroom naar de cavity toe kunnen ontstaan. Gezien de lage dichtheden en 
de enorme gassnelheden (10 m sec-1) is dit echter onwaarschijnlijk. Een 
andere mogelijkheid is dat bij het lek de lucht supersoon instroomt. De 
stroom kan als een drukgolf zich door de opstelling verspreiden en daarmee 
binnengestroomde lucht naar de ontlading en nog verder tegen de gasstroom 
in verplaatsen. De constante intensiteit van de afterglow tussen de oven en 
de roterende doorvoer kan hier echter niet mee worden verklaard. 

~.5.2 UV fotonen dissociëren N2 

De ontlading produceert veel UV-licht. Als een foton meer dan 9.8 eV bezit, 
is het in staat een N-N binding te verbreken. Uit de multiplierstroom, de 
stroom-versterking en de ruimtehoeken kan het minimale UV vermogen bepaald 
worden dat nodig is om het gemeten signaal te verklaren. Het op deze wijze 
berekende vermogen is 3 mw. bij een ontlading van enkele kW is dit vermogen 
zeer wel mogelijk. 
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Een belangrijke voorwaarde voor deze verklaring is echter dat de UV kwanten 
niet in het tussen liggende gas (tussen ontlading en lek) geabsorbeerd 
mogen worden. Dit betekent dat het geen resonante fotonen mogen zijn of dat 
dat geen moleculen (ook niet van zuurstof) aanwezig mogen zijn. die deze 
straling verstooien. Een dissociatiegraad van 100 X voor zuurstof is echter 
in de literatuur niet gevonden (de dissociatie ligt meestal rond de 5 X) 
Bij dit model zou ook alleen stroomafwaarts afterglow aanwezig zijn voorbij 
het lek. 
Problematisch is ook de afhankelijkheid van de lichtintensiteit als functie 
van de afstand tot de cavit~. Volgens dit model zal dit in eerste 
benadering evenredig zijn met x- . Dit is echter niet waargenomen. 

4.5.3 o-radicalen breken Nz_if 

De binding van N2 is bijzonder sterk (9.8 eV) het lijkt dan ook 
onwaarschijnlijk dat deze op chemische wijze verbroken kan worden. Doch 
omdat zeer reactieve deeltjes (o-radicalen) aanwezig zijn, is een 
mechanisme denkbaar dat N2 om gezet wordt in NO. 
De energetisch toegestane reactie is: 

N2 + 0 ~ N20 
N20 + 0 ~ 2 NO 

-1.7 eV 
-1.6 eV 

(4.4) 
(4.5) 

De waargenomen onafhankelijkheid van de lichtintensiteit als functie van de 
afstand tot de cavity is echter niet in overeenstemming met dit model. 
Voorgaande experimenten wijzen op een vrijwel constante 0-radicaal 
concentratie. Dit betekent dat de afterglow, in dit geval, vrijwel 
onafhankelijk is van de afstand lek/ cavity. Het waarneembaar zijn van de 
afterglew stroomopwaarts ten opzichte van het lek kan met dit model niet 
beschreven worden. 

Bij de waarneming van de afterglew stroomopwaarts ten op zichte van het lek 
moeten twee kanttekeningen geplaatst worden: 
1> Het visueel waarnemen van de afname van de intensiteit is moeilijk en 

subjectief. Het onderscheiden van een exponentiële en een lineaire of 
een kwadratische afname is bijzonder moeilijk als slechts een gedeelte 
van de afval curve zichtbaar is. 

2> Het waargenomen licht lijkt uit het gas te komen, het is echter niet uit 
te sluiten dat het om een interne reflectie door de kwartswand gaat. Dit 
zou kunnen verklaren waarom de decay-lengte zo groot lijkt. Doch op 
plaatsen waar de buis breder wordt zou dan ook een intensiteits
verandering moeten worden waargenomen, dit is niet geconstateerd. 
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Appendix 1 Energie omrekentabel. 

In het verslag worden verschillende eenheden voor energie gebruikt. (In 
enkele gevallen zijn het zelfs geen echte energie eenheden, doch in het 
normale gebruik is dit zo gegroeid. Bijv de energie "eenheid" uit de 
spectroscopie: inverse centimeter.) Het concequent doorvoeren van een 
eenheid is niet beverdelijk voor de leesbaarheid. Verder is het gebruik van 
een eenheid auteur afhankelijk. Om een conversie naar andere eenheden te 
vereenvoudigen is hier onder een energie omrekeningstabel gegeven: 

van: naar: bewerking: van: naar: bewerking: 

eV Joule *1.602 10-19 À [nm] eV -1 3 . *1.240 10 

À [nm] -1 . *1.240 103 Joule .-1*2.210 10-33 

-1 
À [cm ] *8.065 103 -1 

À [cm ] 
-1 1 . *1.000 10 

-1 
v [sec ] *2.418 1014 -1 

v [sec ] . - 1*2.998 1017 

J/mole *9.&48 104 J/mole -1 . *1.331 10-9 

Cal/mole *2.306 104 Cal/mole . - 1*3. 182 10-10 

van: naar: bewerking: van: naar: bewerking: 

Joule eV *6.241 1018 -1 
À [cm ] eV *1.240 10-4 

À [nm] -1 . *1.138 1011 Joule *1.987 1023 
-1 

À [cm ] *4.524 1039 À [nm] -1 . *1.000 107 

-1 
v [sec ] *1.509 1033 -1 

v [sec ] *2.998 103 

J/mole *6.022 1023 J/mole *1. 196 101 

Cal/mole *1.439 1023 Cal/mole *2.859 

van: naar: bewerking: van: naar: bewerking: 

J/mole eV *1.036 10-5 -1 
v [sec ] eV *4. 136 10-5 

Joule *1.661 10-24 Joule *6.626 10-34 

À [nm] -1 . *7.512 1026 À [nm] -1 . *2.998 1017 

-1 
À [cm ] *1.331 10-20 -1 

À [cm ] *3.336 10-11 

-1 *2.510 10-1 J/mole *3.989 v [sec ] 

Cal/mole *2.390 10-1 Cal/mole *9.540 10-1 

van: naar: bewerking: 

Cal/mole eV *4.337 10-5 

Joule *6.949 10-24 

À [nm] 
-1 9 . *3.143 10 

-1 
À [cm ] *3.497 10-1 

-1 
v [sec ] *1.048 
J/mole *4.184 
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Appendix 2 Druk omrekentabel. 

Drukmeters kennen geen universele eenheid. De gebruikte eenheid voor druk 
in dit verslag is Pascal (Pa). De conversies van een naar de eenheden 
diverse eenheden zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

van: naar: bewerking: van: naar: bewerking: 

Pa atm *9.869 10-6 atm Pa *1.013 105 

mbar *1.000 10-2 
mbar *1.013 103 

Torr *7.502 10-3 
Torr *7.600 102 

kgf -2 *1.020 10-5 
kgf -2 *1.034 cm cm 

psi *1.450 10-4 psi *1.470 101 

mbar Pa *1.000 102 Torr Pa *1.333 102 

atm *9.869 10-4 atm *1.316 10-3 

Torr *7.502 10-1 
mbar *1.333 

kgf -2 *1.020 10-3 kgf -2 *1.360 10-3 cm cm 

psi *1.450 10-2 psi *1.933 10-2 

kgf -2 Pa *9.807 104 psi Pa *6.880 103 cm 

atm *9.678 10-1 atm *6.805 10-2 

mbar *9.807 10-1 mbar *6.895 101 

Torr *7.356 102 Torr *5.171 101 

psi *1.422 101 kgf cm -2 *7.031 10-2 
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Appendix 3 Temperatuurmeting van fotomultiplier. 

De donkerstroom is van een fotomultiplier is afhankelijk van de 
temperatuur. Om de donkerstroom te verminderen is bij enkele experimenten 
een multiplier gekoeld. Het is van belang om de temperatuur tijdens een 
meting laag te houden en vooral constant. Om deze reden is de (omgevings-) 
temperatuur van de fotomultiplier gemeten. 

Een tweede reden om een temperatuursmeting te doen is dat er een 
temperatuur is waar de multiplier optimaal werkt. Onder een bepaalde 
temperatuur werkt de buis niet meer. Deze optimale temperatuur wordt door 
de fabrikant opgegeven. Voor de gebruikte fotomultipliers is deze 
temperatuur: 

EMI 9893 QA 

EMI 9558 B 

T = -20 °C 

T = -60 °C 

Het spreekt voor zich dat bij bepaalde experimenten de werktemperatuur van 
de multiplier optimaal moet zijn om een redelijke signaal/ruis verhouding 
te verkrijgen. 

Aan de thermometer waarmee deze temperatuur gemeten is, hebben de volgende 
eisen mee gespeeld: 
- de thermometer moet op ongeveer 1 K nauwkeurig zijn. 

de sensor van de thermometer mag zelf niet veel warmte produceren. Dit is 
noodzakelijk omdat de multiplier in een koelhuis zit gevuld met een 
stilstaand gas. Om practische redenen is het niet wenselijk aan de buis 
zelf te meten, maar aan het omgevingsgas dat met de buis in thermisch 
evenwicht is. Dit evenwicht wordt verstoord als de sensor zelf warmte 
produceerd. 
de afmetingen moeten klein zijn zodat het mogelijk is de temperatuur te 
meten met een gemonteerde buis. Dit is ook wenselijk in verband met de 
warmtecapaciteit van de sensor. 

- de uitlezing moet dusdanig zijn dat de multiplier geen licht ziet.Het is 
wenselijk onder normale (meet) condities te meten: venster verwarming aan 
(Dit om te voorkomen dat het venster zou beslaan) en een stroom door de 
dynedeketen (,ontwikkelde vermogen enkele Watts!). Onder deze 
omstandigheden mag de fotomultiplier geen licht zien in verband met 
beschadiging. 

- de meter moet (microgolf-) storingsengevoelig zijn. Voor de sensor op 
zich is dit geen voorwaarde want deze bevindt zich in het koelhuis waar 
geen meetbare straling doordringt. Deze voorwaarde geldt dus alleen voor 
de uitlezing en vooral de toevoerdraden. 
de meter moet eenvoudig van opzet blijven. 

Gekozen is voor een geïntegreerde schakeling, de AMD 590. Dit IC is een 
variabie stroombron waarvan de stroom, temperatuur afhankelijk is 
(lJ.LA K-1). 
De warmtedissipatie is gering zodat als voeding een batterij gebruikt kan 
worden. Een belangrijk voordeel van deze methode is het ontbreken van een 
referentie temperatuur. 
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Figuur A-1: Schematische weergave van de electronische termometer waarmee 
de omgevingstemperatuur van de multiplier mee bepaald is. 

Het schakelschema is weergegeven in figuur A-1. De voeding is niet kritisch 
5-20 volt. doch in verband met de warmte ontwikkeling is een lage 
voedingsspanning te prefereren. Met behulp van de instel weerstand is het 
geheel zo te ijken dat de spanning over de weerstand in milivolt gelijk is 
aan de absolute temperatuur in kelvin. De meter is geijkt met nehulp van 
smeltend ijs, 273 K. 

Appendix 4 Gegevens meetapparatuur. 

Hieronder zijn van de in het verslag genoemde apparaten de volledige naam, 
type en fabrikant opgegeven. 

Multi Channel Analyzer. Model 3100 
Series 30, Camberra. 

Amplifier/ timing Single Channel Analyzer. 
2015 A, Canberra. 

High Voltage Power Supply 
Model 3105. Canberra. 

High Voltage Power Supply. 
MOdel 4128, Fluke. 

High Voltage Power Supply. 
KV20-150, Kilovolt corporation. 

Electrometer, solid state. 
602, Keithley instruments. 

Drukmeter, Combitron 
Model CM 330, Leybold-Heraeus. 

Photomultiplier Tube Housing. 
Model TE-200, Rr. 

Monochromator, 0.25 m. 
jarrell Ash. 



Flexi-eooi 
Model FC2020P2SV, FTS Systems. 

Magnetron 
2M172 AH (p), Toshiba. 

Electrometor 
KM 70-30, Croschopp u. Co. 

Pomp Trivac, CF 4-25 
Type D16BC, Leybold-Heraeus. 

Ionen-getter-pomp 
Varian V114-04. 

Turbo pomp 
360 C, Leybold-Heraeus. 

Cryopomp 
RG 210, Leybold-Heraeus. 

Drukmeetkop, 1623182. 
348 168 Leybold-Heraeus. 
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Barocel Pressure Sensor 
600A-10T-R12-H12X-4, Datametrics. 

Mini-Surveyor, electromagnetic leakage monitor. 
Model: 8201 Narda. 

Quadrupooi 
QMA 150, Balzers. 
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