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in de werkgroep molecuulbundels. 



ABSTHAC'l' 

This report describes the design and the development of 

a recycling molecular beam source. 

We will use this souree to generate a cesiumbeam to do 

scattering experiments with argon. 
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Overzicht en motiverinB 

In de werkgroep molecuulbundels wordt onderzoek gedaan 

naar de wisselwerkingspotentialen van atoom-atoom en 

atoom- molecuul systemen. 

Hiertoe worden in diverse bundelmachines strooiexperimenten 

gedaan waaruit zowel de differentiële botsingadoorsnede 

als de totale botsingadoorsnede kunnen worden bepaald. 

Het is dan mogelijk een absolute waarde voor de totale 

botsingadoorsnede te vinden. 

Aan het systeemCsF-Ar zijn metingen gedaan door Everdij 

en Henrichs. ( EVE 76, HEN) 

In de theorie is CsF behandeld als een bolsymmetrische 

potentiaal. 

De behoefte ontstond, deze experimenten te herhalen met 

een zuiver bolsymmetrisch botsingssysteem. 

We kiezen voor een alkalimetaal, omdat zij door hun lage 

ionisatiepotentiaal gemakkelijk detecteerbaar zijn met 

een Langmuir-Taylor oppervlakte-ionisatie-detector. 

Het hoekoplossend vermogen van het detectiesysteem van 

de Nieuwe Kist is zo groot, dat verstrooiing over zeer 

kleine hoeken nauwkeurig kan worden gemeten. 

Als de primaire bundel bestaat uit zwaardere deeltjes 

dan de secundaire bundel dan is de strooihoek in massa

middelpuntscoördinaten groter dan in laboratoriumco5rdi

naten. Dat is gewenst omdat de strooiprocessen dan over 

grotere hoeken kunnen worden gemeten. 

Samenvattend viel de keuze op het element cesium. ( Cs ) 

Bij het ontwerpen van de bron stonden deze principes 

centraal: 

- veiligheid. Cesium is zeer explosief en ondanks dat er 

met geringe hoeveelheden ( 1 gram ) gewerkt hoefde te worden 

verdiende dit aspect bijzondere aandacht. 

eenvoud in bediening. Dit is een technische eis, die 

gevolgen heeft voor het aantal te verrichten handelingen 

om de bron te vullen, in bedrijf te stellen e.d. 
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- betrouwbaarheid. De bundel moet een stabiele intensiteit 

hebben gedurende een langere tijd ( 8 uur ) • Dit stelt 

met name eisen aan het verwarmingssysteem van de bron. 

Conventionele ovens bestaan uit een voorraadvat met een 

uitstroomopening waaruit in alle richtingen deeltjes 

ontsnappen. 

Met behulp van een diafragma op enige afstand kunnen we dan 

een bundel maken. ( Collimeren ) 

Het niet geringe overschot deeltjes verdwijnt in de pomp 

of condenseert aan de wanden van het vakuumvat. 

Is het cesium, dan zal dit dus bij het beluchten van het 

vakuumvat ontploffen. 

Er is gebruik gemaakt van een methode om het teveel aan 

deeltjes op een dusdanige manier weg te pompen, dat deze 

deeltjes weer teruggeleid kunnen worden naar het voorraad

vat van de bron. ( WIT 76 ) 

Onze toepassing wijkt in zoverre van die van Witteveen af, 

dat wij de oven gebruiken voor veel kleinere bundelintensi-
1€ -l -l teiten. Tot r(O) = 10 s sterad • Ons hoofddoel was 

zuinig om te gaan met een minimale hoeveelheid cesium. 

Een terugwinoven ziet er in principe als volgt uit. 

/ 

Van de U-buis wordt het linkerbeen 

verwarmd. De druk in het linkerbeen 

wordt de bij de temperatuur van het 

been behorende verzadigde dampdruk. 

Uit het gat A1 treden deeltjes. 

De voorwaarts gerichte deeltjes tre

den uit A2 en vormen de bundel. De 

overige deeltjes verdwijnen in het 

gekoelde rechterbeen van de U-buis 

waar condensatie plaatsvindt 

Ten gevolge van het drukverschil tussen beide benen van 

de U-buis zal er een hoogte verschil 6h zijn tussen de 

beide vloeistofniveaux. Bij Cs is ~h= 27,2 mm/Torr. 

In ons geval is dit hoogteverschil (tot 27 mm) een bezwaar 

omdat hierdoor de voorraad Cs wat groot wordt. 
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Het hoogteverschil kan vermeden worden door de koude 

leiding af te sluiten met een kraan. 

In plaats van een kraan kunnen we de terug~inleiding ook 

door een koude plek plaatselijk verstoppen. 

Een derde mogelijkheid om dat hoogte-verschil te vermijden 

is ( WIT 76 ) er voor te zorgen dat de terugwinleiding 

boven het vloeistofniveau in de ovenkamer eindigt. 

De terugwinleiding moet zo worden 

ontworpen dat er geen verstopping 

kan optreden. 

Er gaat een dampstroom van de oven

kamer naar de koude collirnator

kamer en een vloeistofstroom terug. 

Het warmte transport tijdens dit 

proces door een buisje van 4 mm ~ 

en 20 mm lang is hoogstens 5 w. 
( zie par. 1.2.2 ) 

Van deze derde mogelijkheid waren we nog niet op de hoogte 

tijdens de ontwerpfase van de bron. 

Er is gekozen voor het opnemen van een kraan in de terug

winleiding met als belangrijkste argument de benodigde 

hoeveelheid cesium klein te houden. 

5 



1 Overwegingen vóór het ontwerp van een cesiumbron 

l.l Inleiding 

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de beschrijvende 

theorie van de ideaal-gatbron. Begrippen als intensiteit, 

deeltjesflux en totale deeltjesstroom worden gedefinieerd. 

Ook wordt de stroming van een gas door een buis besproken 

in verband met het vullen van de bron door destilleren. 

Verder geven we een samenvatting van eigenschappen en de 

algemene informatie over cesium, zoals die in de litera

tuur te vinden zijn. Met name ook ten aanzien van de 

veiligheidsaspecten. 

Tenslotte geven we in dit hoofdstuk enkele tabellen en 

grafieken waaruit de voor het ontwerpen van de bron 

noodzakelijke gegevens kunnen worden afgeleid. 

1.1.1 Snelheidsverdeling en toestandsvergelijking van een 

gas. 

In een voorraadvat hebben we een hoeveelheid deeltjes N 

in thermisch evenwicht. 

De snelheidsverdeling, d.w.z. de kans dat een deeltje een 

snelheid heeft in het snelheidsinterval tussen v en V+dv 

is volgens Maxwell-Boltzman 
3/2 

fM(v)dv = 41\ ( 2-n~T) 
2 2 

v exp( -tmv /kT) dv 

Deze snelheidsverdeling is isotroop. 

Het aantal deeltjes dat een snelheid heeft tussen v en 

v+dv is dus: NfM(v) dv 

Interessante 

heid cl. 

grootheden zijn de meest waarschijnlijke snel-

eX = v2~T 
en de gemiddelde snelheid v 

j"'~ fM(v) dv -
V 

0 
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De dichtheden waarmee we werken zijn zo klein, dat de ide

ale gaswet geldt: 

pV 

Hierin is p de druk 

v· volume 

Nk'l', p nkT 

N het aantal deeltjes in het voorraadvat 

k de constante van Boltzman=l.38 x 10-23 J K- 1 

T de temperatuur 

n de dichtheid 

De veelgebruikte niet-coherente eenheid 

1 'Porr .. 1 mm kwikdruk = 133.3 P 

lP "" l Nm- 2 

We vermijden de grootheid druk zoveel mogelijk ten gunste 

van de meer relevante grootheid dichtheid. 

In tabel 1.1 vinden we voor enkele waarden van T de 

dichtheid n indien p = 1 Torr. 

'I' (K) n x 10-22 
m -3 

200 4.82 

293 3.29 

300 3.21 

400 2.41 

500 1.93 

550 l. 76 

1000 0.964 

Tabel 1.1 De dichtheid n als p - l Torr. 
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1.1.2 De vrije wegler~te en de viscositeit 

Een deeltje in een gas is voortdurend in beweging en zal 

regelrnatig botsen met andere deeltjes en de wand. 

Veronderstellen we dat de deeltjes harde bollen zijn met 

diameter ~ dan blijkt de gemiddelde afgelegde weg tussen 

twee botsingen gelijk te zijn aan: 

1 
nfiro- 1 

Voor de viscositeit vinden we: VER 74, HIR 

5'{1( \ 
=wnmo<.A 

In werkelijkheid zijn moleculen geen harde bollen. 

De interactie is bijvoorbeeld een Lennard-Jones potentiaal 

die tot oneindige afstand doorloopt. 

"Botsing" is dan niet meer scherp gedefinieerd. 

Voor realistische moleculen definiëren we de vrije weglengte 

op grond van de transportcoëfficiënt voor de impuls, de 

viscositeit. 

( l) n. ·~visc ~ m 
1

.:x. 7 
Het onderschrift visc laat men gewoonlijk weg. 

~en gebruikelijk dimensieloos getal uit de stromingsleer 

is het Koudsengetal 

(2) Kn = geeft de verhouding van de vrije weglengte 

en een karakteristieke maat 

Als van een gas het massa-middelpunt niet stil staat en 

het gas dus in zijn geheel beweegt met snelheid v is het 

Reynoldsgetal 

V d 
(3) Re = ~jp 

'7 is de viscositeit en f = n,m de massa dichtheid. 
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( l ) , ( 2) en (3) geven 

Kn Re 

Hieraan kunnen we zien, dat voor ~ubsone stromingen 

( v..:._c.x..) bij toenemende dichtheid (afnemende Kn) de 

stroming laminair ( Re ( 2500) zal zijn over een groot 

bereik van waarden voor Kn. 

Bijv. als v =~dan zal de stroming laminair zijn 

voor Kn > 10-3 

De viscositeit van realistische moleculen met een inter

actiepotentiaal lf(r) kan worden geschreven als 

/YI .-v) bol /_\Lf?' 2) (T) ( realistisch · t harde 

De correctiefactor _stCl.·(j-.) hangt via de botsingadoorsnede 

af van y) ( r) • 

t') (r) kan worden gereduceerd tot i (r) =!: f(r/cr), met E 
is het minimum van r<r) en 0" de nuldoorgang 

Om de viscositeit van cesium bij 500 K te berekenen 

gebruiken we 

.A-/ 
(. 

met m = 133 a.m.u. 

en _stz.•\T ) is de vormfunctie de z.g. SL integraal 

( HIR, SCH ) 

De Sl integraal is een functie van de gereduceerde tempera-

tuur T .,.. = k'l' IE.. ' d • w • z • 

de energie van het deeltje vergeleken met de diepte van het 

wisselwerkingspotentiaalminimum. 

Deze SLintegralen zijn voor verschillende potentiaalvor-

men getabelleerd in de literatuur te vinden. ( SCH ) 
,. 2'1.. '* or-De waarden van SL · tT ) liggen tussen 3.170 als 'l' = 0.3 

*'" en 0.423 als T = 400 
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Voue een Hchatttng van de putdiepte van de Cs-Cs 

wisYelwerking gebruiken we de schatting: 

L = ( o.6 + 0.1 ) k'l'kri t -
Met Tkrit 2153 K ( RUB ) vinden we E 1250 + 250 K - = 

We schatten r 4 à 4.5 R 
m 

Voor een Lennard-Jones potentiaal geldt CT 0.89 r • m 

Bij 500 K vinden we 

'~·~ 
I JL~l-2,'1.,) 

~ l( iv ~ [ u 
·----··-··- -···-·-·-·· - -·· 

4.0 R 3.5 R 2.3.!0.5 kg 1250!: 250 K 2.5~ 0.5 
4.5 R 4.0 R 1.8!0.4 kg 

Samenvattend schatten we voor Cs damp bij 500K 

IY) 2.0! 0.5 10-5 kg -1 -1 = x m s 
( 

n.,l 0.65± 0.15 1018 -2 = x m 

-1 m 
-1 m 

-1 s 
-1 s 
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1.1.3 De ideaal-gat bron 

Maken we in een voorraadvat een uitstroomopening met 

diameter d zodanig dat d zeer klein is vergeleken met de 

vrije weglengte van het gas (À/d Kn)> l ) dan hebben 

we een ideaal-gatbron. (VER 74) 

Voor een gas in thermisch evenwicht geldt dat het aantal 

deeltjes, dat in een volume element d3V en in een snel

heidsinterval dv en in de hoekelementen dJ en d f kan 

worden aangetroffen 

d 
6 

N = n f M (V) ~lt Sin~ d..) d r d 3v d V 

I dN 2 
De deeltjesstroom N = d't door een oppervlak d A vinden 

we uit de relatie d 3v = v cosJ d 2
A dt ( ~1 = hoek met normaal ) 

= n v f.M(v) ~ sin.J eosJ d·) dfd
2

A dv 

Integreren over de snelheid geeft 

d 4 ~ n v J.. sin J cos.) dj d cP d 2 A 
'11\ I 

De totale flux in één richting door het oppervlak is 

d
2N = t n v d

2
A 

Een vat met een uitstroomopening met oppervlakte A loopt 

leeg volgens 
• 
N = -:;t-nvA 

• 
We definiëren een volumestroom V volgens 

• • V N/n 
Deze grootheid wordt gewoonlijk het geleidingsvermogen ~ 

genoemd. Voor een gat met oppervlakte A is 

Voor es bij 

- lfT 
V =~( ()(' = 

0 =tv A 

500 K vinden we 

-l 
283 m s S ::. 

• 
V 

-1 7.1 liters -2 cm 
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ve intensiteit van een bron is gedefinieerd als het 

aantal deeltjes per tijd, per ruimtehoek onder een hoek 

~ met de voorwaartse richting, 

l (JJ = 4'\\ nv cosJR.bron 
De voorwaartse intensiteit ~V~ 0 ) is 

I (0) = ~../-ç;- n v Abron 

Een eenheid voor intensiteit is de ~tandard Beam. - -
1 SB = 5 x 10

16 -1 -1 s sterad 
.. 

ve deel tjasstroom N = 1r I ( 0). 

Bij een bron beschrijft I (0) het gewenste resultaat • 
• N het ongewenste neveneffect. De verhouding, samen met een 

factor "1f" wordt "piekfactor" genoemd, een soort kwali te i ts. 

factor 
K 

ïri (o) 
= fi 

Voor een ideaal-gatbron geldt K 1 

Grafiek 1.1 geeft als functie van de temperatuur de totale 
2 deeltjesstroom per m bronoppervlak voor verzadigde Cs damp • 

• 
N/A = i n v 

Hierbij zijn de darnpspanningsgegevens uit 1.2.2 gebruikt. 

Voor Cs geldt 1 gr = 4.53 x 1021 atomen 

Een bron met I (o) = 1016 -1 -1 s sterad 
• 

een totale deeltjesstroom N = 3.14 x 

In grafiek 1.1 zien we dat als T = 500 K, 

Het vereiste bronoppervlak wordt dus 10-7 

Dit is een gaatje van 0.3 mm ~ 

= 0.2 SB vraagt 
1016 -1 

s 

N/A = 3 x lo23 
2 

m • 

-6 Het verbruik is dan 7 x 10 gram per seconde. 

De totale spuitduur is dan 40 uur per gram. Het is de be-

doeling van het afstudeeronderzoek dit verbruik drastisch 

te verminderen door het gebruik van een terugwinoven. 

-1 -2 s m 
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n 

• 
N/A 

, 

-3 
x_ 100 m · 

--1 -) .. 
s m 

~ 
400 

/ 
t 

t 

450 

/ 

)'/ 
/ 

/ 

:/ 
/ 

/ 

I 
500 K 

1.. l<,ig. 1.1 Totale deeltjesstroom per m bronoppervlak voor Cs 

De verzarii.gde dichtheid voor Cs 

. \rikT c 
~ = y-rn-- voor ,s 

-1 
m s 

o<. 

300 
~-

200 

lOOj 
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.I. l. 4 ;;t;rcJming door· eun buis • 

Om rwt ce::;ium in de bron t·~ krijgen destilJ.eren we het van

u i t een ampul bui ten de op:; telling naar een koude plaats 

in de oven. 

Ook het terugwinnen van het cesium van de koude plaats naar 

de ovenkamer is een belangrijk proces tijdens het bedrij

ven van de bron. 

Om een schatting te kunnen geven van de tijd die nodig is 

voor het destilleerproces en het terugwinproces beschouwen 

we het deeltjestransport door een buis. 

We doen dit zowel in het gebied van de moleculaire stroming 

( Kn>> 1) als in het gebied van de continuurnstroming 

( Kn -G: 1). 

Stroming van een gas door een buis als Kn)) 1 

Als het gas dermate verdund is, dat de vrije weglengte 

in het gas groot is vergeleken met de diameter ~an de 

buis dus als Kn ""À./ 2R >> 1 dan is er sprake van 

moleculaire stroming. 

Het geleidingsvermogen van een buis met lengte 1 en 

diameter 2R is 

s 
c 2 
V=t v11R W(R/1) 

De factor W(R/1) heet Clausingfactor, die benaderd kan 

worden met 

W(R/1) 

Voor een buis van 500mm lengte en 4 mm ~ is W(R/1) 

Bij 500K is V = 8.9x 10-3 1/s 

Een buis van 20 mm lengte en 4 mm'~ is W(R/1) = 0.2 
" Bij 500K is V = 0.18 1/s 

Het Knudsen getal bij verzadigde Cs damp van 500K 

( n 4 x 1021 m-3) en R 2mm is: zie 1.1.2 
A. 0.65~.15 x 1018 

Kn = -- ~ 0.04 
.t:R 1021 l0- 3 ''-' 

4 x x 4 x 

o.or. 
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Oe gebruikte relatie voor het geleidingsvermogen geldt 

dus slechts voor veel dunnere buizen of Vefd lagere dicht

heden. 

Stroming van een gas door een buis als Kn~l 

Voor een laminaire gasstroom door een cylindrische buis 

geldt wanneerf = constant en «z = constant dat de stroming 

te beschrijven is als een Poisseuille stroming (VOS) 

De volumestroom is 

V 

De gemiddelde stroomsnelheid is 

u = m 
_L_dp R2 
8i[ dx 

Voor de stroming van Cs damp door een buis van 500 mm lengte 

en 4 mm ~ vinden we 

bij 500K als p = 0.2 Torr 

bij 550K als p = 1 Torr 

~ 16.8 x 10-3 1/s 

V= 83.8 x 10-3 1/s 

Bij 500K vinden we voor u ~ 1.33 m 
levert via 

Kn.Re = 
Re~ 0.24 

-1 m s 

16 V 

5\fif 0(. 

Het geleidinga vermogen van een buisje van 20 mm lengte 

en 4 mm ~ is bij 

500K 

550K 

:.. 
V 

" V 

0.42 

2.1 

1/s 

1/s 

Om de voorgaande resultaten te kunnen vergelijken en om 

te beslissen met welk model gerekend moet worden beschou-

wen we een buis tussen twee ruimtes met dichtheid n1 resp 

n2 en jnl - n21 <((n • 
We defini§ren het geleidingsvermogen s N 

nl - n2 
De nettostroom tussen twee ruimtes is dus 

15 



• 

tn hdt moleculaire gebit=:d Kn>)l vjnden we 

,. I - 2 ( I ) ., m 
0 

l = T V ( R W H 1 

voor R/1 << 1 ts W(R/1) ~~ 8/3 R/1 en dus 

In het continuurn gebied Kn ~ 1 vinden we na enig omreke-

nen 
__!: R4 ti - (nl - n2) N = n 8(' l 

kT 

-met n is de gemiddelde dichtheid in de buis. 

Kn À /2R .> 
tYf _ nÁ 5\fa=m~ ex ~rvr-= - 16 = _:::-,....V 

) 't 

G 

N = 

s cont 

T-
20 

l - R3/l 
Kn V (nl - n2) 

..-
,, 1 - 3 

"2Q Kn v R /1 

Samengevat s cont 
3 -1 

=~ Kn smo1 

2 

sjs mo 

? . / 
1 --1---------

moleculair continuurn 

0 10 20 

Vergelijken we de gevonden geleidingsvermogens nu 

destilleerleiding terugwinleiding 

500 mm lang 4 mm ~ 20 mm lang 4mm 

1/s V l Kn::))l 500K 8.9 x 10 0.18 1/s .mo 
10-31/s V cont Kn= .04 500K 16.8 x 0.42 1/s 

• 10- 31/s 1/s V cont Kn= .01 550K 83.8 x 2.1 
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We zien, dat de in het moleculaire gebied uitgerekende 
geleidingsvermogens een te lage waarde geven. 

We gebruiken dus de met het contl.nuummodel berekende gelei

dingsvermogens. 

We kunnen nu de tijden nodig voor het vullen van de bron 

en het terugwinnen berekenen. 

De destilleertijd is de tijd die nodig is om 1 gram Cs 

door een leiding van 500 mm lengte en 4 mm ~ te trans

porteren naar een koude plaats in de Cs terugwinoven. 
21 

1 gram Cs is 4.53 x 10 atomen. 

Als de leiding 500K is is de destilleertijd 18 uur 

Bij 550K is de destilleertijd 3 kwartier. 

Het is dus belangrijk te zorgen dat de temperatuur van de 

leidingen hoger is dan 500K 

Voor de regenereertijd berekenen we de tijd, die nodig is 

om 1 gram Cs door een buisje van 20 mm lengte en 4 mm~ 
te verplaatsen. 

Bij 500K is de regenereertijd 45 minuten, 

bij 550K is de regenereertijd 2 minuten 

In de praktijk is gebleken, dat het destilleren na 15 uur 

beëindigd kan worden. 

Het Cs ( 1 gram) is uit de glazen ampul verdwenen na 4 uur. 

Voor het regenereren trekken we ongeveer 1 uur uit. 
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1.1.5 Terugwinfactor 

Onder de piekfactor van een bron verstaan we de verhouding 

K =~ 
Ook voor een terugwinoven zouden we kunnen spreken van een 

piekfactor. 

Omdat in dit geval echter in de oven collimatie plaats vindt 

zullen we spreken van een terugwinfactor om aan te geven 

welke fractie van de uit het voorraadvat ontsnappende 

deeltjes via het terugwingedeelte weer naar het voorraad

vat kunnen worden teruggeleid. 

Om het begrip terugwinfactor nog wat toe te lichten beschou

wen we het volgende model. 

' N 

J .. -' 4 
"-=~;--~~:::::::===---=..::::: ~~ N 3 

SC, I 'èoilimatorkamer 

.. UN2' 
voorraadvat 

• In de collimatorkamer treedt een deeltjesstroom N1• 

De uitgaande stroom bestaat uit drie componenten • 
• N

2 
is het aantal deeltjes dat per seconde in de terugwin-

leiding verdwijnte 
• N

3 
zijn de voorwaarts gerichte deeltjes. 

In de collimatorkamer vindt drukopbouw plaats tot een 

zekere einddruk. Ten gevolge hiervan zal verstrooiing van 

de voorwaartse deeltjes optreden. 

Ook zal dit achtergrond gas als voorraad dienen voor 
Cl 

de ideaal-gatbron, die een totale deeltjesstroom N4 levert. 

De terugwinfactor is.dus volgens 
N2 

Q = -r = 1 
1 

de definitie 

~ N 
N'_ ~ 

1 Nl 

18 



De effectieve piekfactor van de bron kunnen we als volgt 

berekenen. 

De voorwaartse intensiteit uit de bron is: 

I(O) f I(O) f =verzwakking (zie 2.1.3) ideaalgat 
De totale deeltjesstroom uit de bron is: 

J 

N = ( 1 Q ) Nideaalgat 

De piekfactor voor de ideaalgatbron is 

~ I(O)ideaalgat 

. j!jideaalga t 

per definitie: 

K = 1 

Voor de cesiumterugwinoven geldt dus: 

K = 
f 

1 Q 
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1.2 Cesium: eigenschappen en informatie 

l. 2 .l Algemene informatie 

Cesium ( Lat. caesius, hemelsblauw ) heeft een atoom

gewicht m = 132.9 en atoomnummer 55. Het smeltpunt ligt 

bij 28.5 °C en het kookpunt bij 690 °C. De kritieke tempe

ratuur tkrit = l880°C, de kritieke druk pkrit = 32.5 atm. 

De soortelijke massa s = 1.873 kg m- 3• 
m 

Cesium is áánwaardig. 

Cesium is spectroscopisch ontdekt in 1860 in mineraal

water uit Dürkheim. Het metaal wordt gekarakteriseerd door 

een spectrum, dat twee heldere blauwe lijnen bevat naast 

verschillende anderen in het rood, geel en groen. 

Het is goudglanzend en zacht. 

Cesium reageert explosief met koud water en reageert met 

ijs bij temperaturen boven -116 °C. Cesiumhydroxide dat 

ontstaat is agressief jegens glas. 

Cesium heeft isotopen 129~ m ( 137. Het meest voor-
133 '132~ 

komende isotoop na Cs is Cs. ( 1 : 4000 ) 

Voor de plaats van Cs in het periodiek systeem van elemen

ten zie fig. 1.2. 

De ionisatie-energie van Cs is de laagste van alle elemen

ten en bedraagt 3.9 eV. Zie fig. 1.3. 

Met bovenstaande gegevens en het getal van Avogadro 

6.023 x 1026 -1 kmol berekenen we dat 

1 gram Cs = 4.53 x 10
21 

deeltjes 

In par 1.1.2 berekenden we de viscositeit van Cs bij 500K 

f (2.0~,0.5) x 10-5 kg m-l s-l 
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Veiligheidsaspacten van het werken met Cesium 

Hoewel Cs met water en lucht uiterst reactief is levert 

Cs maar een kleine gevarenkans, omdat het in de praktijk 

slechts in zeer geringe hoeveelheden bewaard en verwerkt 

wordt. 

Deze opmerking vindt men na alle veiligheidsbeschouwingen 

en voorschriften omtrent Cs. Ik wil hier toch een aantal 

verwachte danwel ingeschatte gevaren noemen. ( VEI ) 

Bij oogcontact is de verwachte schade onherstelbaar 

ondanks een snelle reactie en een snelle behandeling. 

Ook bij huidcontact wordt ernstige schade verwacht. 

Gevaarlijk zijn reacties met 

- zuurstof en lucht 

- zuurstofverbindingen, water, koolzuur, alcoholen 

- zuren 

- F, Cl, Br, I 

- halogeenverbindingen, chloroform, tri, tetra 

- zelfs stikstof 

Eventuele brand blussen met speciaal bluspoeder of (droog) 

zand. 

Een giftige werking kan alleen vergelijkenderwijs worden 

voorspeld: 

Als bij een rat al het kalium in zijn dieet wordt ver

vangen door Cs dan volgt daarop de dood na 10 à 17 dagen. 

Cesium wordt niet altijd onder petroleum bewaard. Het 

cesium waarmee wij werken zit in glazen z.g. break-seal 

ampullen. 
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I 
I 
1 

Deze glazen ampul bevat 2 cc 

( 1 gram ) Cesium en kostte 

in maart 1977 f 60,- incl. BTW 

Ervaringen met Cs hebben ons 

geleerd dat als Cs aan de lucht 

wordt blootgesteld er zich in

derdaad direct een wit oxide-

huidje vormt, dat het Cs blijk

baar afsluit van de lucht. 

Verbreken van het huidje levert 

direct weer een nieuwe reactie 

op. 

Uitreageren met ethanol in de 

zuurkast geeft inderdaad brand. 

Kleine hoeveelheden belucht Cs 

dat zeer hygroscopisch is kun

nen gemakkelijk met water wor

de weggewassen en gespoeld. 

Ondanks de kleine gevarenkans en het feit, dat er tot dus

ver geen ongelukken met cesium bekend zijn lijkt voorzich

tigheid toch geboden. 

1.2.2 Dampspanningskarakteristiek van Cs. 

Bij het maken van een bundel van een stof gaat onze belang

stelling het eerst uit naar de dampspanningkarakteristiek. 

Deze karakteristiek wordt gegeven door: 

log p = - A/T + B 

In de literatuur vinden we dan voor bepaalde temperatuurs-

intervallen de bijbehorende waarden van A en B. (GME) 
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Tn onderstaande tabel staan A en B voor Cs 

'i' 302 -408 408 - 551 551 - 745 745 - 1000 - --

A 3833 3760 3662 3529 
B 7.0223 6.8460 6.6706 6.4943 

tabel 1.2 Getalswaarden voor A en B in de vergelijking 

log p = - A/T + B p in Torr, T in K 

I 
1 I 

- 1 T.JYI 

I 

/ 0.: 
-~ ----

Fig 1.4 De dampspanning van Cs 

Om een indruk te krijgen van de noodzakelijke temperatuur

stabilisatie voor een constante bundel-intensiteit leiden 

we af dat: 

K -
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dp 
p 

A ln 10 
T 

dT 
T 

Met T ~500 K en A = ~760 levert dit 

I d·1· I 20 -
T 

0 Cf • In woorden: 1 variatie op 500 K is 2 ~c.. var~atie maar 

dat geeft een drukvariatie van 4%. d.i. 0.008 Torr 

op 0.200 Torr 

We kunnen nu ook de verdampingswarmte van Cs bepalen. 

Bij verdampen geldt: 

Q "" E -2 El - p ( V -2 vl) = H -2 Hl 

Als de druk voldoende laag is p <:::'< pkri t = 32.5 atm is 

pd 'V exp ( - .6E/k'l' ) 

~ E is dan de verdampingswarmte van een molecuul. 

6~ = k x 2.3 A A uit tabel 1.2 

In het gebied van 400 - 550 K vinden we dat de verdampings-

warmte 
r 

r = J 
-1 kg 

Het open verbindingabuisje uit het derde type terugwin

bron, dat in de inleiding genoemd wordt, zal volgens 

par. 1.1.4 bij 500 K, 20 mm lang en 4 mm ~ circa l gram 

transporteren in 45 minuten. 

Dit correspondeert met 0.2 w. 
Bij 550K is de warmte-stroom door het open verbindingapijp

je 5 W. 
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Cs dimeren 

Cesium is in dampvorm 1- atomig maar dimeren bestaan. In 

de literatuur worden dimeerconcentraties tussen 2% en 5% 

bij het kookpunt gemeld. Er zijn twee toestanden voor het 
1 -· + 

Cs 2 molecuul. Een singulet ~- toestand waar van der waals 
\ j -- • 

krachten voor de binding zorgdragen en een triplet ~~ 

toestand waar polarisatiekrachten de binding veroorzaken. 

t L.AN 65 ) 

Omdat dimeren een veel grotere botsingadoorsnede hebben 

dan het losse atoom is het belangrijk de concentratie 

dimeren te kennen als functie van de temperatuur en de 

snelheid. Het is dan mogelijk de experimentele omstan

digheden zo te kiezen dat geen last wordt ondervonden 

van de dimeren. 

In een artikel van Gordon, Lee en tlerschbach t GOR 71 ) 

vinden we een aanwijzing dat de dimeerconcentratie bij 

drukken beneden 50 Torr niet boven 2% komt en dat de 

concentratie bepaald wordt door het thermisch evenwicht 

in de oven. 

In fig. 1.5 is uitgezet: 

- de genormeerde Boltzman verdelingen van Cs en Cs 2 
bij 550 K 

- de verhouding K van de aantallen dimeren en monomeren 

als functie van de snelheid bij gelijke concentraties. 

Deze factor geeft de verhouding van de dimeerfractie in de 

bundel t.o.v. de fractie in de damp. 

Voor snelheden v > 400 m/s is de dimeerfractie in de 

bundel belangrijk kleiner dan de concentratie in de damp. 
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fig. 1.5 Genormeerde Maxwell Boltzman verdelingen voor 

Cs en Cs 2 • De gestippelde lijn K geeft de verhouding van 

de fracties dimeren en atomen. 
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2 De Cesiumbron 

2.1 Ontwerpbeschouwingen 

De ~s terugwinoven werkt volgens het ook in de inleiding 

al geschetste principe. 

i)l 

l 
r, ' 

fl-6'-~·' 

Het linkerbeen van de U-buis 

wordt verwarmd. Boven het 

vloeistofniveau heerst de ver

zadigde dampdruk. Uit het gat 

A1 treden deeltjes. De voor-

waartsgerichte deeltjes, gecol

limeerd met A2 vormen de bun

del. De overige deeltjes wor

den in het gekoelde rechter

been gecondenseerd en terug

gevoerd naar de bronkamer. 

- Het moet dus mogelijk zijn in het rechter been een voldoen

de groot temperatuursverschil te handhaven. 

- Het drukverschil in beide benen moet in stand gehouden 

worden. 

Het uit het drukverschil af te leiden hoogte-verschil tussen 

de vloeistofniveaux kan oplopen tot 27 mm. Het benodigde 

volume Cs wordt dan te groot, omdat we ook dunne leidingen 

moeten vermijden. 

Door in de terugwinleiding een R.V.S. kraan op te nemen 

komen we aan de eisen tegemoet. De kraan scheidt het hoge 

en lage druk gedeelte en fungeert als warmte weerstand. 

Bij de realisering van de Cs bron is zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van bestaande technieken en onderdelen. De manipu

latie is standaard voor ovens bestemd voor de vakuurnop

stellingen Kist I ( de oude kist ) en Kist II ( de nieuwe 

Kist) 
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B 

~r is gebruikgemaakt van een afsluitflens van de ovenruimte 

van de oude kist. De Cs oven moet gebruikt kunnen worden in 

de nieuwe kist en is getest in de oude. Voor de inbouw in 

de nieuwe kist hoeft slechts een tussenflens, d.ie al gemaakt 

isJte worden aangebracht. 

De oven is uitgevoerd in R.V.S. om de gewenste stevigheid 

te verkrijgen en om de diverse onderdelen van de oven onaf

hankelijk van elkaar te kunnen verwarmen en afkoelen. 

Fig. 2.1 a en b geeft een sterk vereenvoudigd schema van 

de Cs oven. 

C omloopstuk 

-f\ -)' 
' l 

ovenkop • - (Jj 
kraan 

A 

ovenkamer 

Fig. 2. la F'ig. 2. lb 

Doorsnede van de oven met 

weglating van het omloopstuk. 

Vooraanzicht van de oven met 

het omloopstuk en de kraan. 

Aan de oven onderscheiden we drie hoofdonderdelen. Zie 

hiervoor ook de figuren 2.2 en 2.3. De ovenkamer is een hol 

blok ( A ) waarin het Cs zich bevindt en verwarmd kan worden 

tot de gewenste dampdruk is bereikt. ( ± 225 °C ). De damp 

wordt in de ovenkop ( B ) ± 50° heter gemaakt om dan via 

2 diafragma's als bundel de vakuumopstelling in te gaan. 
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De afgeuloten ruimte tussen de diafragma's noemen we de 

collimatorkamer. Via het omloopstuk ( C ) kan het overtol

lige Cs teruggewonnen worden naar de ovenkamer. 

Verder vallen op de verwarmingselementen voor de verwarming 

van de diverse delen van de oven en de koelleidingen rond 

het omloopstuk. ( D ) is de destilleerleiding die met de 

buitenwereld is verbonden. Via deze buis brengen we het Cs 

in de oven. Dan is er de van buiten het vakuum te bedienen 

kraan ( F ) in het omloopstuk. Buiten de vakuumruimte be

vinden zich nog een stuk destilleerleiding en de ampul

houder met drie kranen. 

In de volgende paragrafen zal een aantal van de ovenonder -

delen nader worden bekeken. 

De tekeningen van de Cesiumbron hebben de volgende. nummers 

gekregen 
NO 694 - 00 t/m 

NO 694 - 43. 
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A Ovenkamer 

B Ovenkop 

D Destilleerleiding 

E Koelleiding 

F Kraan 

Fig. 2.2. Zijaanzicht van de cesium terugwinoven 
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Bovenaanzicht van de Gesium terugwinoven 



? • 1. 1 Het omloopstuk 

Het omloopstuk is eigenl~k het interessantste deel van de 

hele oven. Met dit omloopstuk onderscheidt deze bron zich 

van de conventionele 2 kamerovens en het is in dit deel van 

de oven dat het terugwinnen plaats heeft. Het omloopstuk 

bestaat uit twee ruimtes, die met elkaar in verbinding 

staan via een kraan. De bovenkant van het omloopstuk sluit 

aan de collimatorkamer en de destilleerleiding en de onder

kant van het omloopstuk is verbonden met de ovenkamer. 

Als de oven in bedrijf is, werkt de bovenkant, omdat die 

dan gekoeld wordt 1 als pomp voor Cs. De onderkant is 

één open ruimte met de ovenkamer en wordt dan verwarmd tot 

iets boven de temperatuur van de ovenkamer. De kraan is 

dan gesloten. 

Tijdens het destilleren wordt de bovenkant van het omloop

stuk ook gekoeld. Het Cs zal zich dan ook daar verzamelen. 

Regenereren geschiedt door het omloopstuk boven te verwar

men en onder te koelen en de kraan open te zetten. 

Het omloopstuk is uitgevoerd in R.V.S. De gebruikte kraan 

is een R.V.s. kraan met balgafdichting van Hoke ( type 

4112G4Y 6mm ).De bedieningawijze van deze kraan is wel 

geheel gewijzigd. 

De opening tussen de collimatorkamer en de bovenkant van 

het omloopstuk is 17 mm ~- Als we aannemen dat een Cs deel

tje eenmaal in de koude val er niet meer uitkomt dan is de 

pompsnelheid van het omloopstuk bij 550K 
/1 

V = 17 1/s 

De intensiteit van de verkregen Cs bundel wordt bepaald 

door de dampdruk, die hoort bij de laagste temperatuur in 

de ovenkamer danwel in de onderkant van het omloopstuk. 

Dit betekent dat er zorgvuldig naar de verwarming van het 

omloopstuk moet worden gekeken. 
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De ovenkop. en de diafragma's 

Uit één stuk R.V.S. is de ovenkop gefreesd. Op eenvoudige 

wijze zijn plaatjes met gaatjes ( diafragma plaatjes ) vast 

te schroeven. Het eerste diafragma is de uitstroomopening 

van een ideaalgat-bron. Het tweede diafragma noemen we 

het terugwindiafragma. Hiermee bepalen we de terugwinfactor 

van de oven ( zie par. 2.2.4 ) en collimeren we de bundel. 

De afstand tussen beide diafragma's bedraagt 20 mm. 

De ovenkop wordt warmer gestookt dan de ovenkamer om 

condensatie te voorkomen en om de vorming van eventuele 

dimeren tegen te gaan. 

Bij grotere gasstromen en kleine diafragma's bestaat de 

kans op verstopping van de gaatjes. Die zullen dan extra 

verwarmd moeten worden. 

plaats voor verwarmingstaven 

Fig 2.5 Ovenkop 
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;>.J.). Bundelverzwakking in de collimatorkamer 

Deeltjes treden de ruimte tus~en de beide diafragma's binnen 

door gat A
1

• Het pompend oppervlak aan de zijkant van de 

kamer is 17 mm ~. Een ideale pomp met een dergelijk opper

vlak heeft bij 550K voor Cs een pompsnelheid van 17 1/s. 
Voorlopig veronderstellen we een pomp-efficiency 1(1. 

Afhankelijk van de ingelaten gasstroom vindt dus in de 

collimatorkamer drukopbouw plaats. De voorwaartsgerichte 

deeltjes zullen aan dit achtergrondgas worden verstrooid. 

Als we aannemen, dat de dichtheid: 

n = n (T) 
0 

bedraagt de verzwakking 

I/I( 0) f = 

Al 

A3 "1 

exp [- n (T) 
0 

In fig. 2.6 is deze verzwakking uitgezet als 

Al 

A "' g/v. 
3 { l. 

1 

n (T) de dichtheid in de ovenkamer op temperatuur 
0 

Al de oppervlakte van het brongat ( 0.3 mm ~ 
A5 de oppervlakte van de pomp ( 17 mm ~ ) 

1 de strooilengte (20 mm) 

g relatieve snelheid 

v. bundelsnelheid 
1 

De gemiddelde verhouding g/vi = ~ 
~ de botsingadoorsnede voorzover van belang 

voor bundelverlies ( 350 i 2
) 

De berekening van de dichtheid en de schatting van de bot

singadoorsnede voor Cs-Cs zullen achtereenvolgend worden 

toe ge licht. 

) 
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Fig 2.6 De verzwakking in de collimatorkamer van de voorwaarts

gerichte intensiteit als functie van de temperatuur. 

Bij de berekening van de dichtheid is aangenomen, dat het 

achtergrondgas in de collimatorkamer in evenwicht is met 

de wand. De ingelaten gasstroom gedeeld door de volume

stroom van de pomp levert dan de dichtheid: 

n .. n 
0 

Al 
( I ) 

Het zou mogelijk kunnen zijn, dat aan het diafragma gere

flecteerden op de bundelas een grotere dichtheid veroor

zaken, dan de met (I) berekende. 

V br;~ J __ ------d ~ 
o --~ v 1 

no --

Vanuit een bron met I(O) wordt een oppervlak op afstand d 

homogeen verlicht met een stroomdichtheid: 

j = I(O) I d
2 
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fn een evenwichtstuestand ontstaat een dergelijke stroom door 

dichtheid n zodat 
j = ,1- n 

lle dichtheid op de bundelas is: 

n 
4 I ( 0) 
2 -d V 

-V 

"zichthoek" 

41\ 

Schat nu de 

verhouding 11 zichthoek 11 
/ 4i\ = ! dan is de geschatte 

dichtheid van eenmaal gereflecteerde deeltjes: 

n .2 I(o) en met 2-d V 

I (0) ~ - dus n V Al 0 

n Al 0 
n = 

2"\'i d2 ( II ) 

Aangezien "!.A
3 

(2-r.d 2 geeft formule \ I ) een hoger antwoord 

voor de dichtheid dan ( II ). 

ve dichtheid in de collimator kamer wordt dus berekend met 

formule (I). Meervoudig gereflecteerde deeltjes worden nu 

ook in rekeninggebracht. 

Haken we nu een schatting voor de effectieve botsingadoor

snede 'i .. 

De totale werkzame doorsnede is in de klassieke mechanica 

gedefinieerd als: ll 

Q (GE) = Jçr-Le) sine dé 
G.o 

Q (eE) is de oppervlakte van het schijfje, dat een deeltje 

moet treffen om over een hoek groter dan 9 E te worden 

afgebogen. 
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a-(e), de ci:ifferentiëlo doorsnede, is de kans, dat een deel

tje over een hoek~ wordt afgebogen. 

Wij zijn geïnteresseerd in de botsingsdoorsnede zodanig dat 

de voorwaartsgerichte intensiteit afneemt. ~r worden n.l. 

zowel deeltjes de bundel uitgestrooid als ingestrooid. 

Noem de minimale strooihoek voor deeltjesverlies 9 b 

De afbuighoek is een functie van de batsingaparameter b. 

De bij de afbuighoek ~b behorende batsingaparameter is bb. 

De door ons gezochte totale werkzame doorsnede is dus: 
2 

Q = i(" bb 

Voor kleine hoekstrooiing geldt aan een V (r) 

potentiaal, dat (VER 73) 

e = 
-c 

E 

c 
=--o 

r 

E l 2 = 2~g , g de relatieve snelheid van de botsingspartners. 

c potentiaa1constante, voor 1- J potentiaal t; 6 = 2 l rm 6 

~ gereduceerde massa. 

Met b• = b/ r wordt 
m 

We schatten voor ~s-cs 

en r 
m 4 

2 t 15 Tt 

i (I,. g
2 b'6 16 ' 

J 

à 

g = 425 mjs, 

Î = 1.7 ~ Oe3 X l0- 20 

4.5 R zie par 1.1.2 

1.66 x lo-27 kg. 66.5 x 

De hoek 6b = 1/20 à 1/10 geschat~ in verband met de 

diameters en afstand van de diafragma's in de collimatorkamer. 

\Ie vinden b,;..= 2.~2~!. 0.25 Q = 200 à 450 i 2 

De gebruikte waarde voor ~ 

waarde. 

350 R 2 is een geschikte 
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? .l. 4 Ampulbreker en de destilleerleiding 

Het Ceslum bevindt zich in een glazen ampul. De ampul 

moet onder vakuumcondities gebroken worden voordat het 

destilleren van het Cs naar de bovenkant van het omloopstuk 

kan beginnen. Voor het probleem van het breken van de ampul 

is de meest eenvoudige oplossing gekozen. Met behulp van 

een magneet en een in de breker aanwezig kogeltje hameren 

we de afsluiting van de ampul stuk. 

Via de koppelingen en de kranen, die in het leidingensysteem 

opgenomen zijn is het mogelijk extra ampullen toe te voegen 

of om de hele breker van de opstelling te verwijderen om 

ongelukken te voorkom~n. 

De kranen in de destilleerleiding buiten de vakuumruimte 

hebben de volgende functies. ( zie inzet bij fig. 2.7) 

le openen en sluiten van de leid~ng naar de pomp om de des

tilleerleiding voor te pompen tot l m'rorr. 

2e scheidingskraan tussen de ovenruimte van de Kist en 

de buitenwereld 

3e deze kraan, vlak boven de ampulbreker maakt het mogelijk 

de ampulbreker als gesloten geheel van de opstelling te ver

wijderen. 

De kranen zijn van R.V.S. en bestand tegen temperaturen 

tot 400°C. 

Het doorvoeren van de destilleerleiding door de afsluit

flens van de ovenruimte is zo uitgevoerd, dat er een mini

maal warmtecontact is tussen de leiding en de flens. 

Het verwarmen van de leidingen gaat met behulp van Isopat 

verwarmingaband dat zorgvuldig om de leidingen wordt gewik

keld. 

Fig. 2.7 geeft de samenstelling van de ampulbreker en de 

koppeling aan de destilleerleiding. 
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glas- metaal 

overgang 

kogel 

breakseal 

Hoke kraan 

verloopstuk van 4 mm ~ naar 10 mm ~ 

koppeling (B) 

extra pomp oven 

kraan 1 kraan 2 

A koppelin (verwijderen van de 
breker met ampul) 
kraan 3 

(B} koppeling inbrengen van de 
ampul 

ampulbreker 

Kranenschema 

Fig. 2.7 Koppelingen en kraan tussen de ampulbreker en de 
destilleerleiding. 
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?.2 Het gedrag van de Cesium bron 

De experimentele resultaten, die in de volgende paragrafen 

worden gegeven en becommentarieerd zijn verkregen in de 

ontwikkelingsfase van de bron. De Cs terugwinoven was toen 

ingebouwd in de ovenruimte van de oude kist. 

De temperatuur van de diverse ovendelen was niet gestabili

seerd en voor de detectie van de Cs-bundel werd een eenvoudige 

Langmuir-Taylor hete draad detector gebruikt. 

2.2.1 Het regelcircuit voor de ovenkamer. 

Er worden om een zinvol strooiexperiment te kunnen doen hoge 

eisen gesteld aan de stabiliteit van de bundelintensiteit. 

Dit betekent voor de Cs terugwinoven o.a. dat de tempe

ratuur van de ovenkamer stabiel moet zijn. We zagen al in 

par 1.2.2 dat bij 500K 

'-T ' ~ j, ~·' - ~ T \ 

Om de bundel dus binnen 1% stabiel te houden moet de tempe

ratuur bij 5UOK binnen 0.5 %~d.i. 0.25 ° stabiel zijn. 

Deze eis is de zelfde, die gesteld is aan de regeling voor 

de ovenvoeding in de nieuwe kist (VRIJ 73). 

Om een goede temperatuurregeling te kunnen kiezen moet het 

dynamische gedrag van de ovenkamer zonder regeling bekend 

zijn. We moeten daarvoor kennen: 

- De verhouding van de amplitudo's van een stookstroomvari

atie en de temperatuursvariatie als functie van de frequentie, 

(\ H( '""'\) 

-Het fase verschil tussen de stroomvariatie en de tempera-

tuursvariatie. ( L H(_vv) ) 

Om deze gegevens te verzamelen kiezen we de volgende metho

de. Nadat de ovenkamer op een temperatuur van 250°C is ge

bracht, brengen we met een laagfrequente functie generator 

een sinusvormige storing aan op de stookstroom. 
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De wisselstroomcomponent zetten we op een ingang van een 

XY recorder. De temperatuur wordt gemeten met een Chromel

Alumel thermokoppel. De thermospanningsvariatie wordt voor

versterkt op de andere ingang van de recorder gezet. 

Uit de Lissajoux-figuren bepalen we dan \Ht"'-')\ en L Hlv-J). 

fig. 2.8 XY recording 

'H\ = 1.84 

f = 0.75 mH'i oe 
I L H = 110 ° V 

\H(O)\ is bepaald uit de stapresponsie van de ovenkamer. 

In fig. 2. 9 is weergegeven lH ( w) f en L H(J.l) als functie 

van de frequentie. Dit is het Bode diagram. 

In fig 2.10 is het polair diagram van de ovenkamer weerge

geven. De afstand van de kromme tot de oorsprong is jH(~Jl 

en de hoek met de positieve horizontale as is LHL~J 
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Uit deze diagrammen kunnen we concluderen, dat in eerste 

voor ons doel geschikte benadering de ovenkamer zich 
o e gedraagt rond 250 C als een gewoon 1 orde systeem met 

H(O) = 12 = sec. 

I 

Het frequentie afhankelijke gedrag kunnen we dan beschrij-

ven met: 
1 + j T 1w 

De fasedraaiing is echter groter dan ~/2. We weten dus 

dat we een hogere orde systeem hebben. Wel zijn de res

ponsietijden ·~ 2 •••• -en allemaal veel kleiner dan 10 4 sec. 

Als regelactie kunnen we dus een proportionele regelaar 

kiezen met een zo hoog mogelijke rondversterkingsfactor k. 

De maximale waarde van k bepalen we met behulp van de vuist

regel uit de regeltechniek dat als de fase 135° is gedraaid 

de totale rondversterking maximaal 1 mag zijn. 
Dit is uit onze metingen niet duidelijk. We zorgen, dat de 

totale rondversterking maximaal 1 is bij f = 4 mHz. De fase 

is dan meer dan 110° gedraaià, maar minder dan 135°. 

I • 

; ( ., 
s;-

' " ' J 
/I 

)J 

.' 
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Voor de totale rondversterking bekijken we het te gebruiken 

ovenvoedingssysteem van de nieuwe kist. 

l ( tI\ \.'. 

.......----
~ I I , - ' ' I 

\} . 
\f.) -:J· C·'.' :.. ; ·. 

,_ h '•·;_ 

_\_,," 

fig. 2. ll Blokschema van het regelsysteem voor de tem-

peratuurstabilisatie voor de oven van de nieuwe kist. 

De totale rondversterking is kE x k x k x k x kT. c p 0 

Deze factoren hebben de volgende grootte: 

Van het thermokoppel weten we ·dat de temperatuursveranderingen 

momentaan worden doorgegeven, zeker vergeleken met de res

ponsietijd van de ovenkamer. 'vle stellen kT = 1. 

kefbepalen we",denkend aan de vuistregel, uit het Bode

diagram. we nemen voor k~de waarde vanfHials f = 4 mHz 

k~ = 0.2 °C/V. De factorenkpen kE zijn 

bekende factoren uit het regelcircuit \VRIJ 73). 

kp = 7 V/V en kE = 2 V/ °C. 

Als de totale rondversterking 1 is, als de frequentie 

f = 4 mHzdan vinden we voor k = 0.4 V/V. , c 
We hebben intussen de responsietijden van de elementen uit 

het regelcircuit verwaarloosd t.o.v. de responsie-tijd van 

de ovenkamer. t ~1 = 104 s ) 

Langzame storingen, zoals drift in de ovenvoedingen zullen 

goed te regelen zijn. 

Ervaringen met de engestabiliseerde ovenkamertemperatuur 

hebben ons geleerd, dat er geen anellere storingen optreden. 



ue v~rsterkingsfactor k - 0.4 kan op 2 rnanieren worden 
c 

gerealiseerd. . ( VHTJ 73 ) 

A- In de aanwezige proport.i onee 1 differentiëll'ende re ge laar 

brengen we de volgende wijzigingen aan: 

1- knip een aansluiting van de 1 v- t'' polyester condensa

tor door \ schakel de D actie uit ) 

2- zet 30 M.S,parallel aan de aanwezige 30 H>l. 

3- regel met P1 = lOOk de versterkingsfactor nauwkeurig 

af. 

B- Net als bij A schakelen we de D actie uit door de con

densator los te knippen. 

2- de potentiometer P
1 

zetten we in de uiterste stand 

zodat k = 0.3 c 
3- op de ~ther temperatuurstabilisator gebruiken we de 

instelling voor de proportionele band weer. 

Dus in plaats van de vastgekozen kE = 2 V/0 c kiezen 

we k~ ?..5 V/ °C. ( de prop. band is dan 2 à 3 ) 
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2.2.2 ~emperaturen als functie van het stookvermogen • 

De tabel in deze paragraaf geeft de bereikte temperatuur 

bij een bepaald elektrisch vermogen voor de verschillende 

ovendelen. 

Deze ovendelen zijn niet geheel onafhankelijk van elkaar 

te verwarmen maar een temperatuursverschil van 60° is te 

realiseren tussen kop en kamer. 

p 
kop P P Watt kamer omloopstuk t kop t t °C kamer omloop 

20 

40 

60 

tabel 2.1 

19 
22 

28 

20 

28 

34 

200 

270 

340 

177 

241 

280 

stookvermogen en bereikte temperaturen. 

180 

245 

285 

Een horizontale rij getallen uit de tabel geeft een reële 

instelling van de bron. 

De temperatuur van het koude oppervlak, dat als Cs pomp werkt 

is bij al deze vermogens niet boven de 40°C geweest. Deze 

temperatuur werd gemeten dicht bij de kop, dus op de on

gunstigste plaats. De waterstroom door de koelleiding is 

dan 2 1/min. 

De verwarming van het omloopstuk is voor beide helften 

precies gelijk. 

De destilleerleiding binnen in de vakuumruimte moet een laagste 
0 temperatuur hebben van 225 C hebben. Temperaturen zijn 

gemeten op verschillende plaatsen van de leiding. Zoals 

te verwachten is de leiding het koudst op een plaats dicht 

bij de afsluitflens. Daar bevindt zich n.l. de doorvoer naar 

buiten en daar zit een moeilijk te verwarmen balgje in de 

leiding. Bij een vermogen van 90 W bereikt het balgje een 

temperatuur van 225° C. Ook als we dit vermogen in de des

tilleerleiding stoppen en we houden de kop op 250°C dan 
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:Jtijgt de temperatuur van het watergekoelde omloopstuk niet 
0 boven de 40 c. 

!Je destilleerleidingen bui ten worden met twee verwarminga

banden verwarmd. uet horizontale gedeelte wordt minstens 
0 200 c met 200 w. ve ampulbreker wordt met 100 w ook minstens 

200°c. 

Het is dus mogelijk de betreffende oven-delen de gewenste 

temperaturen te geven. 

2.2.3 Bundelintensiteit als functie van de temperatuur 

In grafiek 2.13 zijn weergegeven gemeten bundelintensitei

ten als functie van de temperatuur van de ovenkamer. 

Het brongat ·is 0.3 mm ~.Het tecugwingat 1 mm ~4 

De gebruikte detector is een Langmuir-Taylor oppervlakte 

ionisatie detector, met een rheniumgloeidraad. Het detec

terendoppervlak is 2 x 0.4 mm 2 • De detector staat 0.93 m 

van het brongat. We veronderstellen de detectie-efficiency lOO%. 

De getrokken curven zijn berekende detectorsignalen als 

functie van de temperatuur in de ovenkamer. De detector 

stroom berekenen we voor diverse effectieve pompen ( zie 

2.1. 2 ) en ook voor een ideaalgat-bron zonder verzwakking. 

De curve met "/ = 50% komt goed overeen met de gemeten 

waarden. 

De maximale bundelintensiteit is dus 5 x I0-10 A. Dit 

komt overeen met I (o) = 1016 s-l sterad-l = 0.2 SB. 

Deze intensiteit is goed bruikbaar voor strooiexperimenten. 

Om eventueel grotere intensiteiten te kunnen bereiken 

zal het toch noodzakelijk zijn een grotere pompsnelheid 

voor de collimatorkamer te realise.Ten. Ook kan de afstand 

tussen de diafragma's kleiner gemaakt worden dan zoals nu 

20 mm. Wel moet er dan aandacht gegeven worden aan de uit

voering, omdat mogelijk het pompgat afgedekt kan worden. 
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De totale spuitduur en de terugwinfactor. 

De totale spuitduur is natuurlijk afhankelijk van de deel

tjesstroom uit de oven. 

Als de bron de maximale intensiteit levert is 

( ) 16 -1 -1 I 0 10 s sterad = 0.2 SB. 

De verzwakking in de voorkamer is dan 75% 
De deeltjesstroom uit de oven is dus . 

N 4 '( I(o) 1.3 

4.53 

x 
-1 

s 

1 gram Cs x 1021 atomen 

De totale spuitduur is dan dus 10 uur/gram. 

Bij een gemeten intensiteit I(O) = 0.04 SB en met een 

verzwakking van 25% in de collimatorkamer is de totale 

spuitduur 150 uur/gram. 

De terugwinfactor is in 1.1.5 gedefinieerd als de verhouding 

van het aantal deeltjes, dat teruggewonnen wordt naar het 

voorraadvat en het aantal deeltjes, dat de collimatorkamer 

wordt ingelaten. 

De gasstromen die optreden zijn: 

I 

N .l_n v-
4 = 4 c 

De terugwinfactor Q = 

d.i. de deeltjesstroom uit het voor

raadvat de collimatorkamer in 

de deeltjesstroom van uit de colli

matorkamer de terugwinleiding in. 

de verzwakte voorwaartse intensiteit 

vermenigvuldigd met de openingshoek. 

het terugwindiafragma als ideaalgat

bron. 

= 1 
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Q. = 1 
fl\ 
1( 

We schatten 7 = 0. 5 • 
In de oven is A2 = 1 mm ~ en A

3 
= 0.7Q %. 

Met 1 = 20mm en A1 0.3 mm ~ is 

De verzwakkingsfactor f is afhankelijk van de in de colli

matorkamer ingelaten gasstroom.( 2.2.3 ). 

De minimale terugwinfactor is dus wanneer f= 1: Q = 99.2 %. 
Deze terugwinfactor zou te meten moeten zijn aan een terug

winoven waarbij verder geen deeltjesverlies optreedt. 

De effectieve piekfactor voor deze bron zou dan 125 zijn. 

Echter de Cs terugwin oven verliest tijdens het regenereren 

deeltjes. De deeltjesstromen tijdens het regenereren verhou

den zich als de pompsnelheden van de terugwinleiding en het 

terugwingat A
2

• 

Bij 500 K is de pompsnelheid van de regenereerleiding 0.42 1/s 

De pompsnelheid van een gat van 1 mm ~ = t v A = 0.06 1/s 

We verliezen dan tijdens het terugwinnen 13 %van de deeltjes. 

De regenereerleiding warmt niet direct op tot 500 K. 

Vergelijken we de pompsnelheden bij lagere temperaturen, in 

het moleculaire gebied dan verliezen we 24 %van de deeltjes. 

We hebben de terugwinfactor bepa~ld door de bron een aantal malen 

achtereen leeg te spuiten en te regenereren. In fig 2.13 

is de intensiteit
7
gemeten met de detector~weergegeven als 

functie van de tijd, voor een aantal opeenvolgende bron

toestanden. Hier tussen werd dus telkens volgens een vaste 

procedure geregenereerd. De oppervlakte onder de kromme is 

een maat voor het aantal uit de bron gespoten deeltjes. 

De verhouding van de oppervlakte van twee opeenvolgende 

pieken is de terugwinfactor Q. Op deze manier vinden we 

Q = 10 ! 10 % 
f K = -~~-------1 Q Voor de effectieve piekfactor geldt: 

(zie 1.1.5). Bij een maximale voorwaartse intensiteit I(O)= 0.2 SB 

25 % en met Q ~ 10% geeft dit K~ 1 • is f = 

In deze configuratie is de Cs bron een slecht bruikbare 

molecuulbundelbron. 
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Vervangen we het terugwindiafragma van 1 mm ~ door een dia

fragma van 0.2 x 0.5 mm2 , waarvan de pompsnelheid dus 8 x 

zoklein is, dan beperken we het deeltjes verlies tijdens 

het regenereren tot 4 %. 
We verwachten voor deze bron bij de maximale voorwaartse in

tensiteit een effectieve piekfactor K ~6. 
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Fig. 2.13 Detectorsignaal in toestand Bron. 
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Samenvatting en conclusies 

De Cs terugwinoven laat zich goed beschrijven met de voor -

gaande theorie van een ideaalgat-bron en continuurnstroming 

door de leidingen. 

De bereikte intensiteit van 16 -1 -1 10 s starad in voorwaartse 

richting is bruikbaar voor strooiexperimenten in de nieuwe 

kist. 

Het terugwinnen in deze Cs-bron wordt bepaald door het 

deeltjesverlies tijdens het regenereren. Tot dusver is 

dat onder ongunstige condities verlopen. 

Verbeteringen van het gedrag van de oven zijn te verwachten 

van: 

- verkleining van de strooilengte tussen de twee diafrag

ma's in de collimatorkamer, zodat de bundel minder wordt 

verzwakt. 

- verkleining van het terugwindiafragma 

Het is ook noodzakelijk beter betrouwbare experimentele 

omstandigheden op te bouwen: 

- de temperatuurstabilisatie voor de bronkamer 

- een over lange tijd stabiel detectie systeem. 
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Appendix 

Gebruiksaanwijzing 

ln de volgende paragrafen geef ik een lijst van de te 

verrichten handelingen om de ~s terugwinoven in bedrijf 

te krijgen en te houden. 

De bedoeling is niet het bedrijven van de bron tot mecha

nisch handelen of uitvoeren van instructies te simplifi

ceren. Wel wil ik met deze beschrijving houvast bieden 

en een indruk van de bedrijfsomstandigheden van de bron 

p,-even., 

A.l Het beveiligings- en bedieningsrek. 

De cesium terugwinoven kent behalve de totaal uitgescha

kelde toestand 4 "veilige" d.w.z. toegestane toestanden. 

Eerst noemen we de drie toestanden - Destilleren 

- Regenereren 

- Bron 

Als voor een van deze toestanden gekozen is, dan moet het 

onmogelijk zijn ( per ongeluk ) een andere toestand aan 

te schakelen. 

De vierde mogelijkheid is Nachtwacht 

genoemd. Er loopt dan koelwater door beide koelleidingen 

rond het omloopstuk zodat het Cs zich op twee welgedefi

niëerde plaatsen in de oven kan bevinden. 

Deze toestand is de rusttoestand als er cesium in de oven 

aanwezig is. 

Onveilige toestanden, of wijzigingen in de veilige toestan

den worden gesignaleerd en er wordt op gereageerd. 

- De hoogvakuumcondities in de opstelling moeten goed 

zijn p (,lo-5 Torr 

- Er moet water lopen door het te koelen deel van het 

omloopstuk. 

- De stand van de handbediende kraan in het omloopstuk 

( open/ dicht ) wordt bewaakt. 
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• 

In de figuren A-l en A-2 vindt U de beinvloedingsschema's 

van het bedieninga en beveiligingsrek. 

Voor de laij-out en de bedrading van het gehele systeem 

raadp~ege men het Interne Rapport 76-15 

BESTUURDE DELEN 

sign. kastje sign.gever slof 220 stk bron dest regen kranen 

nachtwacht 2 watersloten x 
~-----k:räan--~----ïilfcroswFfêli_______ x Y --- -- --
r---bron stk-:--<fe_s_t-.~/r-e--g _ _.____ ----x --------------------
----de_s_t_ --------- ---s·t--k-.-bron_Lreg. ----------X--~~-----+------

--regeri. stk. bron/d~e-.::s::_t,,-+------- -----------------+-------.x----

~alëï:----- rwaters lot 1/2 x 
-----kist-----~---r- HV sign kist X 

f--------------------------- ___ ___::::___ _____ -----1------- ----------- ---------- ---

----------+---------- -~- --. 

Fig A-1 Beinvloeding van de beveiliging door signaalgevers. 
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Fig. A-2 Bediening van de opstelling_ 
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A.? De 8 ti 1 1 ere n 

Nadat de ampul voorzichtig in de breker is geplaatst 

wordt de destillerleiding buiten de opstelling gepompt 

tot p ~ 1 mTorr. We sluiten de kraan tussen de pomp en de 

destilleerleiding en openen de kraan tussen de ovenruimte 

en de destilleerleiding. 

Met een magneet en het kogeltje hameren we de ampul 

stuk. De hele destilleerleiding wordt omwikkeld met verwar

mingsband. We gebruiken hiervoor 2 lengtes van 2 meter 

Isopad type LTA 20 ( ! 70 Wim ). 
Op het bedieningarek kiezen we de toestand Destilleren. 

( Nachtwacht uit? ). Er gaat water stromen door de koel

leiding van de bovenkant van het omloopstuk. 

Schakel 220 V aan. De voeding van de kop wordt ingesteld 

op 3 A I 10 volt de temperatuur wordt dan 250 °C. 

De voeding voor de verwarming van de leiding binnen wordt 

ingesteld op 3 A I 30 V. De temperatuur van het balgje aan 

het begin van de leiding wordt 200 °c. Dit is de koudste 

plek in de leiding. De voeding van de ovenkamer levert 

geen stroom. De verwarming van het omloopstuk is ook uit. 

De kraan in het omloopstuk mag open. 

De variac stellen we in op 190 V I 1 A en daarmee verwarmen 

we hoofdzakelijk het horizontale deel van de destilleerlei

ding buiten. Met de gelijkstroomvoeding ( 150 V I 0.66 A ) 

verwarmen we de glazen ampulhouder en de rest van de destil

leerleiding. De leiding buiten krijgt een temperatuur 

van minstens 200 °C. Voorzichtig dus. 

Bij het beäindigen van het destilleerproces sluiten we 

de kraan tussen de ovenruimte en de destilleerleiding. 

Deze kraan is minstens 200°C ! We schakelen de gelijkstroom

voeding voor de verwarming van de ampulhouder uit, wikkelen 

de verwarmingsdraad af en kijken of het Cs inderdaad 

weg is. 

De volgende processtap is Regenereren. 
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A.3 Hegenereren 

~1et deze procedure verplaatsen we het cesium van de boven

kant van het omloopstuk via de kraan naar dH onderkant en 

de ovenkamer. 

Overbrug de koelwatersignaleringen. Dest. uit.Sluit de 

handkraan van de waterleiding. Blaas dan met perslucht het 

water uit de koelleiding boven. Draai de waterkraan weer 

open, draai de handbediende kraan in het omloopstuk open. 

Regen. aan; Er gaat koelwater lopen door de koelleiding 

om het omloopstuk onder. De des ti I leerleidingen blijven 

warm zoals tijdens het destilleren. De voeding van de kamer 

is uit. We verwarmen nu het omloopstuk boven. ( 3 A I 10 V ). 

De kop blijft ingesteld op 3 A I 10 V. 

We kunnen nu Cs detecteren. Er ontsnapt nu n.l. ook Cs 

via het terugwindiafragma. Als het gedetecteerde signaal 

sterk afneemt kan het terugwinnen worden beäindigd. 

Overbrug koelwater, Regen. uit. We sluiten de kraan 

in het omloopstuk en laten de bovenkant van het omloopstuk 

enigszins afkoelen. 

De volgende stap in de procedure is het maken van de bundel 

in de stand Bron. 

A.4 Bron 

Voordat we de Cs oven in de toestand bron schakelen, con

troleren we of het water weg is uit de koelleiding onder. 

Bron aan. Het omloopstuk boven wordt nu gekoeld. 

De handbediende kraan in het omloopstuk is dicht. 

De verwarming van het omloopstuk onder wordt ingesteld op 

3 A I 8.7 V en de extra verwarming op 1 A I 18 V. 

De kamer ( 2.2 A I 9.8 V) wordt 240°C 

De kop ( 3.3 A I 12.2 V) wordt 270°C 

De destilleerleiding binnen en buiten blijft heet. 
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We kunnen nu de bundel detecteren. 

Het verdient aanbeveling om als de bronuitrichting bij

gesteld wordt omde bundelintensiteit te optimaliseren de 

signalering van de stand van de kraan te overbruggen. 

A.5 Nachtwacht 

Deze stand is de ruststand van de opstelling als er Cs 

in de opstelling aanwezig is. Voordat we deze stand inscha-

.kelen zetten we de voeding voor het verwarmen van het 

omloopstuk uit evenals de voedingen voor de kop en de 

kamer. De destilleerleiding kan warm blijven. 

Schakel dan Bron, Regen. of Dest uit, na het koelwater over

brugd te hebben. Nachtwacht aan alle overbruggingen uit. 

Opgemerkt moet worden, dat de ovenruimte van de oude kist 

niet is voorzien van een pneumatisch bediende vlinderklep 

boven de oliediffusiepomp. 

Omdat de klep boven de pomp 's nachts open moet blijven 

is de opstelling niet "echt" veilig in de stand nachtwacht. 

A.6 Buiten bedrijf stellen 

Dit is geen genormaliseerde stand op het bedienings-

en beveiligingsrek. De procedure om het Cs uit de bron te

rug te destilleren naar de ampulhouder buiten de vakuuru

ruimte is als volgt: 

In de stand bron overbruggen we de signalering van de hand

bediende kraan in het omloopstuk. Draai deze kraan vervol

gens open. Het Cs destilleert nu snel naar de bovenkant 

van het omloopstuk. 

De gedetecteerde bundelintensiteit zakt inelkaar als het 

Cs uit de ovenkamer is verdwenen. Handkraan dicht. 

Ook de handbediende waterkraan dicht. Overbrug de koel-
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watersignalering. Regen aan. 

De destilleerleiding is nu zo omwikkeld met verwarmings

band, dat het onderste gedeelte van de ampulhouder niet 

warm wordt. 

Dat koude stuk fungeert nu als pomp voor het cesium. 

Destilleerleiding wordt warm gemaakt,minstens 200°C 

Ook het omloopstuk boven wordt verwarmd nadat het koelwater 

eruit is geblazen. 
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