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In het afgelopen jaar heb ik iets heel hijzonders meegemaakt: ik heb mijn afstudeeronder
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deze, voor mij zeer amusante, tijd. Het was een ervaring apart. Ik hoop later net zo'n 
leuke tijd te hebben op mijn permanente werkplek. 

Ni co. 



Samenvatting 

In het kader van het onderzoek naar de vochthuishouding in poreuze bouwmaterialen is 
tijdens dit onderzoek een meetmethode ontwikkeld om porieverdelingen te kunnen bepalen 
met behulp van NMR-technieken, genaamd cryoporometrie. De methode maakt gebruik 
van het feit dat een vloeistof die zich in poriën bevindt bij een lagere temperatuur bevriest 
dan de bulk van deze vloeistof. Hoe kleiner de porie, hoe groter deze vriespuntsdaling. Met 
de NMR-opstelling zijn we in staat om de fractie vloeistof en daaruit de porieverdeling 
te bepalen. Deze methode is relatid' snel en eenvoudig, daar de NMR-opstelling reeds 
aanwezig was. 

Tijdens dit onderzoek is er een zogenaamde insert ontworpen en gerealiseerd, die in de 
NMR-opstelling kan worden geplaatst. M<~t deze insert zijn we in staat om het preparaat af 
te koelen met behulp van stikstofdamp. Tevens is de bijbehorende koelopstelling ontwikkeld 
en de software die nodig is voor het aa.nstmen van zowel het koelgedeelte als het NMR
gedeelte. 

Met dit geheel zijn vervolgens een aantal metingen uitgevoerd. Als eerste is er geme
ten aan puur cyclohexaan. Dit is de vloeistof die tijdens dit onderzoek gebruikt is om 
porieverdelingen mee te bepalen en heeft als voordeel dat de gevoeligheid zeer groot is in 
verhouding tot andere vloeistoffen. Uit deze metingen bleek dat de magneetveldgradiënt 
een nadelig effect heeft op de spin-echo tijd. Dit houdt in dat het bij een sterke gradiënt niet 
mogelijk is om grote spin-echo tijden te kiezen, wat noodzakelijk is om de fractie vloeistof 
te kunnen bepalen. Bij zwakkere gradiënten blijkt dit beter mogelijk te zijn, uiteindelijk 
is een spin-echo tij cl van 10000 11s toegepast. 

Vervolgens is de porieverdeling bepaald van een aantal silica's, met gemiddelde porie
grootte van 60, 100 en :300 A. De pori(~verdeling is bepaald door de ruwe meetdata, welke 
nog gedifferentieerd moet worden teneinde de porieverdeling te verkrijgen, te fitten met de 
primitieve van een Gauss-functie. Dit is gedaan omdat we een Gaussische porieverdeling 
verwachten. Vergelijking met een andere fit-functie laat zien dat dit inderdaad juist is. 

De porieverdelingen die gemeten zijn met behulp van cryoporometrie blijken significant 
af te wijken van de gemiddelde poriegrootten die de fabrikant opgeeft. Bij 60 A meten 
we 142 A, bij 100 A meten we 212 Á en bij :300 A meten we 230-270 À. Het feit dat de 
eerste twee silica's volgens de fabrikant kleinere poriën hebben dan wij meten, kan wellicht 
verklaard worden door het feit dat de fabrikant het silica heeft gemeten met gel permeatie 
chromatografie (GPC), waarmee in feite de doorsnede bepaald wordt van de kanalen die 
de poriën verbindeu. Deze kanalen zijn altijd kleiner dan de poriën zelf. Mogelijk speelt 
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ook een rol dat het silica met cycloht~xaan niet vacuüm is getrokken voordat de metingen 
werden uitgevoerd. Dit kan tot gevolg hebhen dat het cyclohexaan niet is doorgedrongen 
tot de kleinste poriën. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Poreuze media spelen een belangrijke rol in veel gebieden van de wetenschap en technologie. 
Voor een correcte beschrijving van fysische processen die plaatsvinden in poreuze media 
is het van belang dat deze media goed gekarakteriseerd zijn. Een concreet voorbeeld 
is de beschrijving van vochttransport door bakstenen. Vocht speelt een belangrijke rol 
in de verschillende mechanismen die de bakstenen aantasten [Pel 95]; een goed inzicht 
in vochttransport is dan ook van belang wanneer we deze mechanismen correct willen 

beschrijven. 
Karakterisatie van poreuze media IH~staat naast het bepalen van de geometrie ook 

uit het bepalen van de porieverdeling. De karakterisatie van de porieverdeling geschiedt 
meestal op conventionele wijze met gasadsorptie of -desorptie (bepaalt de totale opper
vlakte van de poriën) of kwikporometrie (bepaalt wezenlijk de diameter van de kanalen die 
de poriën verbinden). Het nadeel van deze methoden is dat ze zeer lang duren en ingewik
kelde procedures vereisen. Ook zijn er <~nkele methoden ontwikkeld waarmee een poreus 
medium gekarakteriseerd kan worden die gebruik maken van kernspinresonantie (nuclear 
magnetic resonance, NMR), zoals spin-spin (T 2 ), spin-rooster (T 1 ) relaxatietijd en be
grensde diffusie metingen [Kla 89], [Cal 92]. De relaxatietijd methoden zijn wel snel, maar 
steunen op de kennis van de zogenaamde oppervlakte-relaxatie interactiesterkte, welke 
sterk kan variëren voor verschillcndf~ monsters. Het verkrijgen van betrouwbare data en 
het meten van de relaxatiecurve met deze methode is daarom zeer omslachtig [Men 91]. 

Er is echter nog een methodf' nwt behulp van NMR die ons in staat stelt om de po
rieverdeling te meten en dat is cryoporomdrie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 
feit dat een vloeistof, die zich bevindt in een porie, een vriespuntsdaling zal vertonen. 
Met NMR kunnen we dan de fractie vloeistof en daaruit de porieverdeling meten. Deze 
methode is non-destructief, relatief s11el en succesvol bij poriën tussen de 10 en 1000 Á. 
Cryoporometrie met behulp van NlVlH. is voor het eerst met succes toegepast door Strange 

in 199:3 [Str 93]. 
In de groep Fysisch Technische Informatieverwerking wordt sinds enkele jaren onder-

zoek uitgevoerd naar de vochthuishouding in hakstenen met behulp van NMR-technieken. 
De aanwezigheid van de NMR-opstelling plus het belang van het exact bekend zijn van 
de porieverdeling in bakstenen heeft ertoe geleid dat er een onderzoek is opgestart, in de 
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vorm van een afstudeeropdracht, naar cryoporometrie. De opdracht bestaat uit het ont
werpen en realiseren van een insert (deze wordt in de NMR-opstelling geplaatst) waarmee 
cryoporometrische metingen kunnen worden uitgevoerd, het realiseren van een koel- en 
opwarmmechanisme voor de insert en het uitvoeren van cryoporometrische metingen aan 
ijkmateriaal (silica) en bakstenen. 

In dit verslag zullen in hoofdstuk 2 de theoretische achtergronden van cryoporometrie 
geschetst worden. Hoofdstuk 3 omvat de beschrijving van de koelopstelling en de insert. In 
hoofdstuk 4 zullen de meetresultaten worden besproken en in het laatste hoofdstuk volgen 
de conclusies en enige aanbevelingen. 



Hoofdstuk 2 

Theorie 

2.1 De Gibbs-Thomson relatie 

Bij cryoporometrie wordt gebruikt gemaa,kt van het feit dat een vloeistof die zich in een 
kleine porie bevindt bevriest bij een lagere temperatuur dan de bulk van deze vloeistof. Dit 
wordt veroorzaakt doordat de oppervlakte/volume verhouding hier veel groter is dan bij de 
bulk. De thermodynamische stabilitt->it van kleine kristallen is behandeld door Gibbs, die 
demonstreerde dat het smeltpunt van ee11 stof in een poreus medium afhangt van de op
pervlaktekromming [Gib 28]. De hieraan gerelateerde theorie die de oppervlaktekromming 
van vloeistofdruppels verbindt aan de dampdruk is beschreven door Thomson (Kelvin) 
[Tho 71]. Deze twee theorieën kunnen worden gecombineerd en leveren dan de volgende 

relatie: 
4aTo 

t6.T = 6H
1

pd' 
(2.1) 

waarin 6. T de vriespuntsdaling is, !T de opp<~rvlaktespanning van een vaste stof/vloeistof 
grenslaag, 6Hr de smeltwarmte, d de diam<~ter van de sferische porie en p de dichtheid 
van de vaste stof [.Jac 90]. Hierbij is er vanuit gegaan dat de contacthoek tussen de vloei
stof, de vaste stof en de wand van d<~ porie gelijk is aan 180°, wat betekent dat de vaste 
stof van de wand wordt gescheiden door een laagje vloeistof. Vergelijking (2.1) wordt de 
Gibbs-Thomson relatie genoemd en legt het verband vast tussen de vriespuntsdaling van 
een vloeistof in een bolvormige porie en de afmeting van deze porie. Deze relatie komt 
voort uit de chemische thermodynamica, de afleiding hiervan volgt nu en is opgesteld met 
behulp van [Pri 54]. Voordat met deze afleiding wordt begonnen, zal er een aantal variabe
len worden geïntroduceerd, die ved gebruikt worden in de beschrijving van de chemische 
thermodynamica en dus ook in de afleiding veelvuldig voorkomen. We beginnen met de 
reactieco()rdinaat f,. Deze variabele geeft aan in welke mate een reactie is gevorderd, uit
gedrukt in hd aantal mol. In fommievorm geldt voor Ç: 

f,= (2.2) 
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waarin ni het aantal mol is van component i die meedoet aan de reactie, n? het aan
tal mol op tijdstip 0 en z;i is de molaire coëfficient van component i. De reactie hoeft 
niet persé chemisch te zijn, processen zoals faseovergangen waarbij de samenstelling vaste 
stof/vloeistof verandert worden ook met dit model beschreven. We kunnen vergelijking 

(2.2) ook schrijven als 
dn; = df,. (2.3) 

IJ; 

Beschouw als voorbeeld de volgende reactie: 

(2.4) 

de ontbinding van ammoniak. Voor d<~ze reactie geldt: 

(2.5) 

Wanneer f, van nul naar een is gegaan, is er a~n reactie-equivalent opgetreden, wat inhoudt 
dat de hoeveelheden NH3 met twee massaeenheden zijn verminderd, terwijl de hoeveelheid 
N2 en H2 is vermeerderd met respectievelijk een en drie massaeenheden. 

We beginnen de afleiding met de eerste hoofdwet van de thermodynamica: de veran
dering van de hoeveelheid energie van een systeem is gelijk aan de hoeveelheid energie die 
is ontvangen vanuit de externe wereld. Vl/e beschouwen hier een gesloten systeem, wat 
inhoudt dat er geen transport van materie naar of uit het systeem plaatsvindt gedurende 
het beschouwde proces. Dit systeem kan alleen energie uitwisselen met zijn omgeving in 
de vorm van warmte of mechanische arbeid verricht door de randen van het systeem. Voor 
een variatie van de interne energie als gevolg van een infinitesimale verandering in het 

tijdsinterval van t tot t+dt geldt dan: 

dU = d(j + dW, (2.6) 

waarin dU de verandering van de interne energie is gedurende het proces, dQ de hoeveelheid 
warmte en dW de hoeveelheid arbeid di<~ ontvangen is door het systeem gedurende het 
proces. Warmte ontvangen door hd systeem is positief genomen. Als het oppervlak dat 
het systeem omsluit onderhevig IS aan c<'~n uniforme externe druk p, loodrecht op dat 

oppervlak, dan geldt: 
(2.7) 

waarin dV de volumeverandering is van lwt systeem. Dit geldt alleen als er geen andere 
externe arbeid is verricht door het systeem. Combineren van de vergelijking (2.6) en (2.7) 
levert op: 

dU = dCJ - pdV. (2.8) 

De interne energie is een functie van de staat van het systeem en kan daarom worden 
beschreven met de onafhankelijke variaiH~Ien die de staat karakteriseren. We beschouwen 
nu een systeem dat op tijdstipt beschreven kan worden met de variabelenT (temperatuur), 

p en f,, dus: 
U = U(T, p, f,). (2.9) 



Voor de totale differentiaal van de interne energie geldt dan: 

dU = ( ~~) dT + ( ~)~) dp + ( ~~) dÇ, 
p,Ç T,Ç T,p 

(2.10) 

en voor de totale differentiaal van het volume: 

( DV) (DV) (DV) dV = äT . dT + rJp dp + iJf, dÇ. 
p,l:; T,Ç T,p 

(2.11) 

Wanneer we dit invullen in vergelijking (2.8) kunnen we schrijven: 

(2.12) 

waarbij we hebben gesubstitueerd: 

(au) ) (av) 
äT . + 1 DT 

p,~ p,Ç 

(au) (av) -,.- +]) -.-
Öp T,E, iJ]J T,E, 

(2.13) 

(au) ) (av) 
Dé, + 1 df, 

T,p T,p 
= hT,p· 

Hierin is Cp,Ç de warmtecapaciteit van het systeem bij constante druk en compositie, hT,Ç 
is de latente warmte bij een drukvera.ndering, constante temperatuur en compositie en hT,p 
is de reactiewarmte bij een constante druk en temperatuur. Voor de enthalpie H kunnen 
we schrijven: 

H =U+ pV, 

zodat we met vergelijking (2.1:3) kumwn schrijven: 

(DH) (iJU) (DV) 
DT . = dT . + P DT 

p,~ p,l; p,Ç 

(aH) (au) (av) - - +P -.-
Dp T,t, Ö]J T,E, fJp T,Ç 

(aH) (aU) (äV) -.- -- +p -
()f, T,p i)é, T,p ()f, T,p 

(2.14) 

hT,Ç (2.15) 

= hT,p· 

We gaan nu de specifieke berekening van de entropieproductie maken. Dit doen we voor een 
systeem dat reeds in mechanisch en thermisch evenwicht is. Het mechanische evenwicht 
zorgt ervoor dat er geen entropie producti<~ kan plaatsvinden door visceuze stromingen, 
terwijl de uniforme temperatuur (noodzakelijk voor thermisch evenwicht) ervoor zorgt dat 
er geen entropie productie plaatsvindt door warmtetransport tussen twee gebieden. Tevens 
nemen we aan dat er diffusie ew~nwicht is hen·ikt binnen elke fase. 



De enige entropieproductie die in een dergelijk systeem kan plaatsvinden is geassocieerd 
met chemische reacties, met transport van materie van de ene fase naar de andere, of in 
het algemeen met elke verandering die kan worden beschreven in termen van Ç. 

Laten we nu eerst een systeem beschouwen waarin slechts één verandering plaatsvindt. 
Stel dat de waarde van Ç in een tijdsinterval dt verandert met dÇ. We mogen dan schrijven: 

dCJ' = Adf, (2.16) 

waarin we de grootheid A hebben geïntroduceerd, dit is de affiniteit van de reactie. Tevens 
is hier de grootheid dQ' geïntroduceerd, afkomstig van Clausius. Dit is de ongecompen
seerde warmte welke is gedefinieerd volgens: 

dQ' = d S' _ dQ { = o 
T ' T > 0 

voor een reversibel proces 
voor een irreversibel proces 

(2.17) 

waarin S de entropie van het syst<~(·m is. vVanneer we in deze vergelijking (2.12) invullen 
en differentiëren naar de tijd krijgen wt~: 

dQ' dS dCJ [r , ( öS) " l dT - = T- - - = 7 - - C ç -
dt dt dt iJT . p, dt 

p,Ç 

+T-· -hr·-+T-[ (DS) l dp [ (DS) 
i)p T,f. ,1; dl Df, T,p 

( DH) l df, 
aç T,p dt' 

(2.18) 

waarbij gebruik is gemaakt van vergelijking (2.16). In principe zouden we dT/dt en dp/dt 
zodanig kunnen instellen dat dQ' negatief wordt. Dit is echter in strijd met de tweede 
hoofdwet van de thermodynamica en er moet dus wel gelden: 

(as) , r (as) T aT . - Cp,f. = 0; T Dp - hr,ç = 0, 
p,l; T,f, 

(2.19) 

twee relaties voor de entropieproduktie. \Vanneer we dit resultaat gebruiken en de verge
lijkingen (2.16) en (2.18) combinereu, krijgen we het resultaat: 

A = T ( ~;~) - ( ~~) . 
T,p T,p 

(2.20) 

We kunnen A echter ook op een arJ<l<'!'f' manier schrijven. We combineren dan vergelij
king (2.8) met (2.17) en we krijgen: 

dU + pd\l = TdS- dCJ'. (2.21) 

We definiëren nu de Gibbs vrije energie G als 

G =U-TS+ pV, (2.22) 
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zodat voor dG geldt: 

dG= dU- TdS- SdT + pdV + Vdp = -SdT + Vdp- dQ'. (2.23) 

Dit kunnen we met vergelijking (2.16) combineren tot 

dG= -SdT + Vdp- Adf,, (2.24) 

ofwel 

A=- ( ~)~) T,p; V= ( ~~) T,(. 
(2.25) 

Wanneer we nu, volgens Gibbs, de chemische potentiaal als volgt definiëren: 

(aG) JL::::: -.. -
dn T ,p 

(2.26) 

kunnen we vergelijking (2.25) schrijven als 

A _ "" (dG) dn; _ "" - - L -. - -- - - L JL;IJ;, 
. ()n; d t . z . ~ z 

(2.27) 

waarbij we gebruik hebben gemaakt van vergelijking (2.:3). We hebben nu dus twee ver
gelijkingen voor A en met deze twee vergdij kingen kunnen we de Gibbs-Thomson relatie 
gaan bepalen. We doen dit aan de hand van de volgende identiteit: 

(2.28) 

waarbij we het linkerlid kunnen schrijvPn als: 

a (as) a [ A 1 (aH) ] ar at = iJT (-T) , + T at 
<" T.p T ,Ç <" T,p 

a A 1 a ((}H) 1 ((}H) 
DT ( r) p,Ç + T iYT Dt, r,p - T 2 aç r,p ' 

(2.29) 

waarbij gebruik is gemaakt van verg<~lijking (2.20). Het rechterlid kunnen we schrijven als: 

(2.30) 

waarbij we voor de eerste gelijkheid vergelijking (2.19) hebben gebruikt en voor de derde 
vergelijking (2.16). Vergelijking (2.28) is uu uitgegroeid tot de volgende relatie: 

(2.31) 



Deze vergelijking gaan we toepassen op een praktijkvoorbeeld. We bekijken hiertoe het 
algemeen geval van een bulk fase (1

) bestaande uit een vloeistofmengsel in de nabijheid 
van een kristal van de pure component 1, welke in de vaste fase (11

) verkeert [Def 66]. Een 
voorbeeld hiervan is een NaCl-kristal in een natrium-chloride oplossing. 

We gaan nu de kritische straa.l berekeuen van dit kristal in het vloeistofmengseL Be
neden deze straal zal het kristal in oplossing gaan, terwijl boven de kritische straal het 
kristal aan zal groeien. We kunnen dit kristal alleen thermodynamisch beschrijven als het 
mogelijk is om een oppervlakte-element van het kristal te beschouwen, dat betrokken is 
bij de uitwisseling van een groot aantal molektllen tussen de oplossing en het kristal. Uit 
experimenten blijkt dat de grootte van het kritische kristal .50-250 molekulen bedraagt. 
Het is duidelijk dat als we een dergelijk kristal met een fase gaan beschrijven, dit een ex
trapolatie is van een gedachtengang welke alleen geldig is voor een groot aantal molekulen. 
Wanneer we een steeels kleiner kristal lwschouwen, zal er een punt worden bereikt waarbij 
het concept fase vervangen moet word<'u door het concept macromolekuuL Deze grens ligt 
ongeveer bij de kritische straal. Bij de berdcening van de kritische straal gaan we ervan 
uit dat het krista.l thermodynamisch te beschrijven is. 

De affiniteit van de reactie wordt in dit voorbeeld de affiniteit van condensatie. Deze 
affiniteit van condensatie is, voor de oV<-~rdracht van component 1 van de bulk fase 1 naar 
de groeiende fase 11

, volgens vergelijking (2.27) gelijk aan: 

A I ( T I I I) 11 ( T 11) =JLJ ,p,;r::!,···,·J:c -f-LJ ,]J ' (2.32) 

waarbij xf de molaire fractie is van component i in de fase 1
• Voor de overdracht van de 

bulk fase 1 naar de bulk fase 11 geldt: 

A I ( 7' I I I) 11 ( T I) o =jt 1 ,p,:c::, ... ,:r" -jt1 ,p, (2.33) 

waarbij Ao beschouwd kan worckn als de affiniteit van condensatie wanneer het kristal is 
uitgegroeid tot een bulk fase. N 11 WPt(~ll we: 

(
Öjli) 
Öp T,Ç 

(2.34) (äG) 
Öp T,Ç 

(ÖV) = v;. 
éJn; T ,p 

Hier is gebruik gemaakt van vergelijking (2.26) en vergelijking (2.25) voor respectievelijk 
de eerste en de vierde gelijkheid. Hierin is vi het partiële molaire volume van component i 
en is V het totale volume van alle comjHlllt'Dten. We hebben nu dus: 

(2.3.5) 

en aangezien de fase 11 een vaste fase is, is dezt~ stof nagenoeg incompressibel ( v~ = constant) 
zodat we kunnen schrijven: 

11 (1"' 11
) 

11 (7' 1
) 

11
( 

11 1
) 1-"1 - 'Ji = /1 1 'P + vl P - P · (2.:36) 
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We gaan nu het drukverschil (p"-p') bepalen [Def 66]. Dit doen we aan de hand van het 
volgende voorbeeld: we beschouwen een gedeelte van een bolvormig oppervlak dat twee 
fasen gescheiden houdt (bijvoorbeeld water en ijs); de externe fase zullen we noteren met', 
de interne met 11

• De zwaartekracht zal worden verwaarloosd. Een en ander zal worden 
uitgelegd aan de hand van figuur 2.1. \Ne beschouwen de evenwichtsvoorwaarde voor alle 

(p" -p')8A 

\ 
sÄ 

a a 

y 
\Y 

\1 
I 

i 

I 

Figuur 2.1: Bolvormig oppervlak dat tvw~e fasen scheidt, geprojecteerd op het yz-vlak. De 
doorsnede van het oppervlak met het xy-vlak is cirkelvormig. 

krachten lang de z-as. Laat 8A een oppervlakte-element zijn en 8A' zijn projectie op het 
xy-vlak. De kracht die loodrecht op bA wordt uitgeoefend is dan gelijk aan (p"- p')8A 
en de component hiervan langs de z-a.s is gelijk aan (p"- p')8A cos 1 = (p"- p')8A'. De 
sommatie hierover is een sommatie over /SA' en deze is gelijk aan 1rp2

, daar de 'basis' van 
de bolvorm een cirkel met straal p is. Dus de som van al deze componenten langs de z-as 
is gelijk aan (p" - p')1r p2

• 

Tegelijkertijd oefent de oppervlakt<~spanning een kracht t:T/51 uit op elk element met 
lengte /51 van de omtrek van de basis. De component hiervan langs de z-as is -t:T cos <j>81 en 
het totaal van deze componenten wordt dan 

l '2Jrp . p 20" 2 
- (T cos 4) bi= -t:T-27rp = --7rp . 

. } R R 
(2.37) 

Aangezien het systeem symmetrisch is rond de z-as, moeten alle krachten loodrecht op de 
z-as elkaar opheffen. De voorwaarde voor nwchanisch evenwicht is daarom dat de krachten 
langs de z-as dat ook doen: 

(2.38) 

ofwel: 
') 

11 I ~0" 
P -z) = -. 

R 
(2.39) 
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Dit resultaat vullen we in in vergelijking (2.:36) en we krijgen 

2 1/ 

"( ") "( ') O"Vl fll T,p =fl1 T,p +R· (2.40) 

Er geldt nu dus de volgende relatie: 

2 1/ 

A A 11 ( I) 11 ( ") 0" V 1 
- 0 = JlJ T' p - flJ T' p = - R. (2.41) 

Per definitie geldt voor de kritische straal Re dat A= 0 zodat dan geldt 

(2.42) 

We willen nu de kritische straal gaan lwrekeneu van een ijskristal in supergekoeld water bij 
een temperatuurT < T 0 , waarbij T 0 ht->t uormale vriespunt is van water (273,2 K). Hiertoe 
moeten we een uitdrukking vinden voor A0 . Dit doen we aan de hand van vergelijking 

(2.:31), die voor de n~actie H2 0(s)-:- 11/)(1) gelijk wordt aan 

(2.43) 

want voor de betreffende reactie geldt 

(DH) iJf, = -tJ.fho, 
T,p 

(2.44) 

wat gelijk is aan de smeltwarmte van ijs per mol, welke afhankelijk is van de temperatuur. 
We kmmen met vergelijking (2.4:3) de affiniteit bepalen bij temperatuur T, als deze 

bekend is bij T 0 . Deze weten we want bij 27:3,2 Kis de kritische straal oneindig groot, dus 

Ao(To) = 0. 
Integratie van vergelijking (2.4:{) van T u tot T levert dan 

Ao ~T ~fho. - ( 1 1) - =- -. -dT = tJ.fho ---
T Ta T 2 To T ' 

(2.45) 

waarin tJ.rho de gemiddelde smeltwarmte is tussen T 0 en T. Wanneer we dit resultaat 
invullen in vergelijking (2.42) krijgen wc voor de kritische straal 

(2.46) 

Deze vergelijking kan ook anders worcleu g<~Ïnterpreteerd: ZIJ geeft de temperatuur (T) 
waarbij een bolvormig (ijs )kristal met straal He smelt. 

Wanneer zich nu water en ijs beviwlt in een poreus medium, met bolvormige pari
en, zal er beneden elke temperatuur T 0 een poriestraal R0 zijn zodanig dat het water in 
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grotere porieën bevriest en het water in kleinere porieën vloeibaar blijft. Deze kritische 
straal is dezelfde straal als die in vergelijking (2.46). Dit kan als volgt worden uitgelegd. 
We beschouwen een poreus medium waarbij alle porieën volledig gevuld zijn met ijs bij 
een temperatuurT van 0 K. Wanneer we deze temperatuur langzaam ophogen zal ook de 
kritische straal voor een ijskristal steeds groter worden. Bij een bepaalde temperatuur zal 
deze groter worden dan de straal van een porie, zodat het ijs in die porie zal smelten. Op 
dat moment is de kritische straal van het ijskristal net zo groot als de afmeting van de 
pone. 

Wanneer we de molaire smeltwarmte ~rho vervangen door de smeltwarmte per kilogram 
~Hr volgens de volgende relatie: 

~H _ ~Jho 
f - v~'p ' 

kunnen we vergelijking (2.46) schrijv<~ll als 

(2.4 7) 

(2.48) 

waarin cl de diameter van de porie is, p de dichtheid van de vaste fase, O" de oppervlakte
spanning van de vaste stof-vloeistof grenslaag en T 0 het smeltpunt van het bulk materiaal. 
Deze formule geldt dus voor elke vloeistof in een poreus medium, en wordt de Gibbs
Thomson relatie genoemd. Hierbij wordt verondersteld dat waarden van O", ~Hr en p 
onafhankelijk zijn van de poriegrootte t~ll temperatuur, en gerepresenteerd mogen worden 
door de bulkwaarden. Tevens is verondersteld dat O" isotroop is. 

2.2 Nuclear magnetic resonance 

Bijna alle atoomkernen hebben een magnetisch dipoolmoment}, afkomst~ van de kernspin 
die zij bezitten. Voor dit magnetisch monwnt geldt: F = 1b, waarbij b het mechanisch 
impulsmoment is van de kern en Î de gyromagnetische verhouding. Wanneer deze kern zich 
bevindt in een magneetveld B0 zal het moment gaan precederen over een kegeloppervlak 
Dit is als volgt in te zien: het kopp<'l 1\-;lk dat het magnetisch moment ondervindt is gelijk 
aan [Kop 89]: 

waaruit volgt: 

- - cib flh = iZ x Bo = -, 
dt 

(2.49) 

(2.50) 

Het moment gaat dus precederen met <-'<'n frequentie w1 = 1Bo, de Larmor-frequentie. Voor 
een waterstofkern is Î /27r gelijk aan 42 . .51-\ MHzjT. 

In een nuclear magnetic wsonance ( N M R) experiment wordt behalve het veld B0 langs 
de z-as ook nog een hoogfrequent veld B1 loodrecht op de z-as aangelegd, waardoor het 
magnetisch moment gaat spiralis<~r<'n over <'<'n boloppervlak, mits de frequentie van B1 
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gelijk is aan w1• Om dit te verduidelijkeu schakelen we over op een assenstelsel dat roteert 
om de z-as met een frequentie die gelijk is aan die van het wisselveld. Wanneer het hoog
frequente magneetveld niet is aangelegd staat het moment in dit assenstelsel stil. Wanneer 
nu het hoogfrequente veld wordt ingeschakeld geldt in het met hoeksnelheid w roterende 
assenstelsel 

(2.51) 

Wanneer we de hoeksnelheid van het roterende assenstelsel gelijk nemen aan -1B0 , de 
Larmorfrequentie, wordt vergelijking (2.51) vereenvoudigd tot 

(2.52) 

dus het moment precedeert in het rot.<~rend frame om de x-as, wat in het laboratorium-frame 
overeenkomt met een spiraliserende bew<~ging over een boloppervlak. Dit effect noemt men 
resonantie en dit treedt enkel op als I Bu- w /11 < B1. 

In de praktijk wordt een roterendmagneetveld opgewekt door een lineair gepolariseerd 
hoogfrequentveld aan te leggeiL Dit veld is te ontbinden in 2 circulair gepolariseerde velden, 
zie figuur 2.2. Alleen de component die stilstaat in het roterende assenstelsel heeft effect 
op het magnetisch moment, het effect Vé\11 de andere is te verwaarlozen. 

i 

__,. 

281cos rot 

Figuur 2.2: Ontbinden van het liu<'air gepolariseerd wisselveld in twee circulair gepolari
seerde velden. 

Voor een ensemble momenten in ltct veld B0 zal de z-component van de magnetisatie M 
zich gaan richten langs de z-as, met karakteristieke tijd T 1 , de spin-rooster of longitudinale 
relaxatietijd. De individuele momenten precederen namelijk uit fase, zodat de x en y 
component van M netto nul worden, dit gaat met de karakteristieke tijd T 2 , de spin-spin 
of transversale relaxatietijd. In het alg<' meen geldt dat T 1 > T 2 , terwijl T 1 kan variëren 
van microseconden (vaste stof) tot se con den (vloei stof). 

Wanneer nu het hoogfrequent wisselveld dusdanig sterk is dat geldt: 

1 1 
/Bt ~ -7, ,-T 

1 2 
(2.53) 



en als de tijd dat het wisselveld aan staat vele malen korter is dan T 1 en T 2, dan gedraagt 
M zich als één groot mcnnent en zal, z:olang B1 aanwezig is, gaan spiraliseren over een 
boloppervlak. 

Bij een gepulst NMR spin-echo experiment (het type experiment dat gebruikt werd ge
durende dit onderzoek) wordt het preparaat geplaatst in de spoel die het wisselveld opwekt. 
Deze spoel maakt onderdeel uit van een LC-kring. Er wordt nu een wisselveld aangelegd 
totdat de magnetisatie vanuit evenwicht al spiraliserend het xy-vlak bereikt; dit wordt de 
90°-puls genoemd. De transversale magnetisatie, welke stilstaat in het roterend assenstel
sel, zal nu qua amplitude afnemen. In het spoelenstelsel zal daardoor een exponentieel 
afnemend inductiesignaal ontstaan, de zogenaamde free induction decay (FID ). 

Vervolgens wacht men een tijd T. Door inhomogeniteiten in het veld B0 en door de 
spin-spin wisselwerking roteren de i11dividude spins niet met dezelfde snelheid, waardoor 
zij uitwaaieren in het roterend asse11st.elsd, aannemende dat T 1 ~ T 2 . Na de tijd T wordt 
het wisselveld B1 wederom aangezet, en nu zolang totdat alle spins 180° om B1 zijn gepre
cedeerd. Hierna waaieren de spins als het ware weer in, dit levert na wederom een tijdTeen 
spin-echo signaal in het spoelenstels(.J. Als T 2 zeer groot is en het uitwaaieren alleen ver
oorzaakt zou worden door inhomogeniteiten in B0 , dan zou de amplitude van de spin-echo 
direct gerelateerd zijn aan M0 • In werkelijkheid neemt de amplitude af met exp( -t/T 2 ). 

Een en ander is weergegeven in figum L~ (~n 2.4. De intensiteit van de spin-echo is recht 
evenredig met de hoeveelheid kernspins die worden aangeslagen, dus ook met de hoeveel
heid atomen van een bepaa.lcle soort. Met inachtneming van de twee relaxatietijden geldt 
dan 

(2.54) 

Hierin is TR de repetitietijd van het exp<'rinwnt; in de praktijk worden namelijk een aantal 
identieke spin-echo experimenten achter elkaar gedaan waarna de meetresultaten worden 
gemiddeld. Voordat echter een volgend experiment kan worden uitgevoerd, moet de totale 
magnetisatie weer langs de z-as staan, om vergelijkbare resultaten te krijgen. Hiertoe wacht 
men na elk experiment een tijd TR, die tijdens dit onderzoek ongeveer gelijk wordt gekozen 
aan 4T1 . De tijd Te is de spin-ecito tijd, wals te zien is in figuur 2.4 en pis de dichtheid 
van de kernen. 

Met deze methode zijn we iu staat om specifieke atoomkernen te detecteren in het 
gehele preparaat. Wanneer we ecl!tn naast het veld B0 ook nog magneetveld gradiënten 
aanleggen, wordt w, pla.atsafhankelijk, waardoor de detectie dus een bepaalde plaatsreso
lutie krijgt, afhankelijk van de sterkte van de gradiënt. De metingen in het kader van 
dit onderzoek zijn alle uitgevoerd md heltulp van een ééndimensionale NMR-scanner, met 
de gradiënt in de z-richting, zodat er in deze richting een plaatsresolutie werd verkregen. 
Wanneer de gradiént gelijk is aan Gz zal hd totale magneetveld langs de z-as gelijk zijn aan 
B0 + Gzz. Er treedt resonantie op W<llllH'er lBo- wfrl < B1 , dus alleen die atoomkernen 
binnen een schijf met dikte ~z = 2BI/Cz worden gedetecteerd. 
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Figuur 2.:3: Schematische wengave van een spin-echo experiment. 
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FID 
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Figuur 2.4: De 90 en 180 graden puls en het effect daarvan op de magnetisatie. In de 
y-richting staat de amplitude van de spanning in het spoeltje dat het wisselveld genereert. 

15 



2.3 Cryoporometrie 

Zoals in paragraaf 2.1 al is opgemerkt, is cryoporometrie een methode waarbij men de 
porieverdeling van een preparaat meet door het af te koelen, de methode is geschikt voor 
porieën tussen de 10 en 1000 Á. De ondergrens wordt bepaald door het feit dat een vloeistof 
nauwelijks indringt in poriën kleiner clan 10 Á, de bovengrens wordt bepaald door het feit 
dat bij een poriediameter van 1000 Á een vriespuntsdaling behoort van slechts 2 graden, dit 
is moeilijk te detecteren. Cryoporometrie werkt in de praktijk als volgt: het te onderzoeken 
preparaat wordt verzadigd met een vloeistof, zodat alle porieën hiermee voor 100 %gevuld 
zijn. Vervolgens wordt het preparaat afgekoeld tot een temperatuur waarbij alle vloeistof 
is bevroren. Deze temperatuur hangt af van de kleinste porie die in het preparaat aanwezig 
is. Het preparaat wordt nu langzaam opgewarmd; tijdens dit onderzoek typisch met een 
snelheid van 6 °Ciuur, zodat de t.<~mperatuurgradiënt over het preparaat minimaal is. 
Tijdens dit opwarmproces zal er stec·ds meer bevroren vloeistof ontdooien, eerst die in de 
kleinste porieën, later ook die in de grotere porieë11. 

Wanneer men tijdens dit opwarmen het preparaat in een NMR-opstelling plaatst, kan 
men, door het uitvoeren van een spin-echo experiment, de hoeveelheid vloeistof meten. 
Dit is mogelijk omdat de spin-spin relaxatietijd T 2 voor vaste stoffen veel korter is dan 
voor vloeistoffen. Wanneer men dus de spin-echo tijd Te groot genoeg kiest, zal alleen de 
vloeistof een bijdrage leveren aan eh· opgevvekte echo. Wanneer men nu een preparaat heeft 
waarin een bepaalde porie-afmeting rdatief veel voorkomt, zal er bij het overeenkomende 
smeltpunt veel bevroren vloeistof ontdooien, wat dus bij die temperatuur een relatief grote 
toename van het spin-echo signaal oplevert. In een plaatje waarin het NMR-signaal is 
uitgezet tegen de temperatuur zien we dan e<'n sprong bij de betreffende temperatuur. Uit 
dit plaatje kan men de porieverdeling berekenen. Mathematisch gaat dat als volgt: de 
Gibbs-Thomson relatie kunnen we schrijven als 

r k k 4(}To 
D.'J' = -, . = ---

;z; D.HJP 
(2.55) 

waarbij k een karakteristieke grootlwid is voor de vloeistof en x de diameter van de porie. 
Het porievolume v is een functie Vé\11 x, zodat het porievolume tussen x en x+ D.x gelijk 
is aan ( dv I dx) D.x. We kunnen nu voor het partiële porievolume schrijven: 

dv 

d:c 

dv dT(:c) 
dT(:r) d:c 

(2.56) 

waarin T(x) het smeltpunt is van de vloeistof die zich in een porie bevindt met diameter 
x. Met vergelijking (2.55) kunnen we dit schrijven als 

dv 
<h 

k dv 

:r 2 dT(:r) · 
(2.57) 

Uit de metingen kan dv I dT( x) n·chtstred;s worden afgeleid en als k nu bekend is dan kun
nen we de porieverdeling dv I dx ben~ kenen, op een evenredigheidsconstante na. Wanneer 
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men de absolute porieverdeling wil hepaku is het noodzakelijk het totale porievolume te 
weten. 

Als vloeistof wordt bij cryoporometrie vaak cyclohexaan ( C6 H12 ) gebruikt, men slaat 
dan de waterstofkernen in deze vloeistof aan. Het grote voordeel vmi cyclohexaan is dat 
het een grote waarde van k heeft, dus een grote gevoeligheid in verhouding tot veel andere 
vloeistoffen. Bovendien is het in bevroren toestand een zacht plastic, zodat het minder 
snel de poriestructuur zal beschadigen. Het vriespunt T 0 van bulk cyclohexaan ligt bij 
6,6 oe [Lid 91]. Het nadeel van cyclohexaan is dat a, de oppervlaktespanning van een vaste 
stof/vloeistof grenslaag, niet exact bekend is. Deze wordt daarom geschat op 4, 7 ·10-3 J /m2 

[.Jac 90]. De dichtheid p van bevroren cyclohexaan is gelijk aan 8,37·102 kg/m3 [Don 72], 
terwijl de smeltwarmte gelijk is aan :31,2.5 · 103 .J /Kg [Lid 91]. Dit brengt dek-waarde op 
2,0·10- 7 m· K. 
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Hoofdstuk 3 

Experimentele opzet 

3.1 Insert 

Met de NMR-opstelling die gebruikt werd tijdens dit onderzoek, worden veel verschillende 
typen metingen uitgevoerd. Voor dk type metingen is er een aparte insert aanwezig. Dit 
is een box (250x250x4:3 mm) van tweezijdig verkoperde printplaat, waarbinnen zich het 
preparaat bevindt. Deze insert wordt tussen de magneetpolen van de opstelling geplaatst. 
Met deze opzet is de NMR-opstdling flexibel en kan deze dus optimaal benut worden. 

De insert die tijdens dit onderzoek werd gebruikt, is specifiek ontworpen om het pre
paraat af te kunnen koelen door middt~l van stikstofdamp, zie figuur :3.1. De insert is 
dan ook opgevuld met isolatiemateriaal teneinde ongewenste externe opwarmeffecten te 
minimaliseren. De functie van de verschillende onderdelen zal nu worden toegelicht. 

Het nylon draadeind dient ertoe het preparaat in verticale richting te kunnen transleren. 
De teflonhouder biedt het Faraday-schenn stevigheid, het zit om deze teflonhouder heen. 
Beide onderdelen zijn cilindersymnwtrisch. Het Faraday-scherm reduceert het effect van 
variatie in de diëlektrische permittiviteit van het preparaat; het bestaat uit 0.5 mm dikke 
geïsoleerde koperdraden, welke parallel lopen aan de as van de cilindersymmetrie. Deze 
koperdraden zijn aan de onderkant nwt dkaar (elektrisch) verbonden en geaard. Een smalle 
spleet in deze onderkant zorgt ervoor d<~ er geen wervelstromen kunnen ontstaan die het 
vermogen, dat door de zendspoel wordt ingestraald, verminderen. De RF spoel maakt 
deel uit van een afgestemde LC-kring, zie figuur :3.2. Deze LC-kring wordt in resonantie 
gebracht door de condensatorwaarck C, aan te passen. De condensator CP dient voor het 
aanpassen van de impedantie va.u lwt LC-circuit aan de karakteristieke impedantie van de 
coaxkabel die naar de ontvanger gaat (50 !1). De weerstanel Rs (1 !1) elient ervoor om de Q
factor omlaag te brengen, zodat de verstemming door de aanwezigheid van een preparaat 
wordt geminimaliseerd. De afstemmiug van de kring met de instelbare condensator Cs 
geschiedt door het gereflecteerd vennogeu te minimaliseren. Deze minimalisatie geschiedt 
tijdens een cryoporometrische meting automatisch na elk meetpunt opnieuw. Dit is nodig 
omdat de LC-kring enigszins verstemt raakt door het afkoelen. De instelling van Cs wordt 
bewerkstelligd door een stappenmotor die wordt aangestuurd door een programma dat 
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Figuur :3.1: De insert die gebruikt is tijdeusdit onderzoek. Het geheel dat hier is afgebeeld 
is nog vastgesoldeerd op een printplaat van 25x25 cm. Het geheel heeft een dikte van 

4,:3 cm. 
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reeds aanwezig was. Voor een uitgebreide beschrijving van de NMR-opstelling zelf wordt 

verwezen naar [Pel 95]. 

R. 
naar ontvanger ...... 1----~ __

1 
.. 

c,T~ 
L 

_l_ c. 

Figuur :3.2: Het elektronisch equivalente circuit van de insert. 

3.2 Het koelmechanisme 

De insert moet tijdens de metiup;cu gckm~ld worden, dit wordt geelaan met stikstofdamp. 
De strategie die aanvankelijk werd gevolgd was met een bepaald tempo af te koelen tot 
bijvoorbeeld -40 oe en vervolgens wt>er, met hetzelfde tempo, op te warmen. Tijdens 
dit proces werd er continu genwtt>n. Deze methode heeft als nadeel dat er superkoeling 
op kan treden, dat wil zeggen dat er bij een bepaalde temperatuur in bepaalde porie
en cyclohexaan in de vloeibare fase aanwezig is, terwijl dit volgens de Gibbs-Thomson 
relatie bevroren had moeten zijn. Om dit te voorkomen wordt nu eerst de insert in een 
snel tempo (10 minuten) afgekoeld tot bijvoorbeeld -55 oe, dit wordt met de hand gedaan. 
Vervolgens wordt de insert langzaam opgewarmd tot -40 oe en 10 minuten stabiel gehouden 
op deze temperatuur, de starttemp!'ratuur. Deze stabilisatie elient ertoe om het preparaat 
een homogene temperatuur te geven. Dan wordt pas met de feitelijke meting begonnen: 
langzaam opwarmen met een tempo van typisch 6 oe /uur, terwijl er continu wordt gemeten. 

Het afkoelen geschiedt met behulp van een reservoir met vloeibare stikstof, waarin zich 
een stookweerstand bevindt. Deze weerstand is aangesloten op een 500 Watt voeding, die 
wordt aangestuurd door een Digita.l Analog Converter (DAe). Deze DAC wordt op zijn 
beurt weer via het computerprogramma aangestuurd. Het in de weerstand verstookte ver
mogen is evenreelig met de hoeveelheid stikstofdamp die hierdoor ontstaat en dus met het 
koelvermogen. We kunnen met het stookvermogen dus de temperatuur van het preparaat 
regelen. In figuur :3.:3 staat de tempcratnur van het preparaat uitgezet tegen het stookver
mogen. Het verband beneden de l;) oe blijkt in redelijke benadering lineair te zijn. De 
opstelling die gebruikt is voor het kocl<~n is schematisch weergegeven in figuur 3.4. 
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3.3 Het besturingsprogramma 

Teneinde de cryoporometrische metingen goed uit te voeren en het temperatuurverloop 
goed te controleren is er een programma geschreven in EPEP (een Pascal-achtige taal). 
De listing is te vinden in de appendix. Dit programma vraagt eerst een aantal variabelen, 
zoals het tempo waarmee moet worden opgewarmd, de starttemperatuur en het aantal 
keer dat er per meetpunt 'geslio~d' (gemiddeld) moet worden (meestal 8). Hierna wordt 
de procedure gestart zoals beschreven in de vorige paragraaf. Hierbij wordt het lang
zaam opwarmen tot de starttemperatuur bewerkstelligd door met een constant vermogen 
(afgeschat uit eerdere metingen) te stoken. Teneinde een goede stabilisatie te verkrijgen 
moet de temperatuur van het preparaat bekend zijn. Deze wordt bepaald met behulp een 
platina weerstandsthermometer (Pt-100), deze heeft een zeer nauwkeurig bekende tem
peratuurafhankelijke weerstand. Door nu afhankelijk van de temperatuur en -helling het 
stookvermogen bij te regelen kan dt~ temperatuur van het preparaat gestabiliseerd worden 
(± 1 oe afwijking van de sta.rttempera.tuur). Deze stabilisatietijd bedraagt ongeveer 8 mi
nuten. Het opwarmen geschiedt vervolgens door de temperatuurhelling te bepalen tussen 
twee meetpunten (tijdens het mden kan de temperatuur niet worden bepaald), waarna 
eventueel het stookvermogen wordt hijgcregeld. Het temperatuurverloop tijdens een typi
sche meting is afgebeeld in figum :LrJ. 
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In dit figuur zijn we dat tuss~n de G en 8 uur de temperatuur sterker varieert dan voor 
en na dit traject. Dit wordt veroorzaakt door het smelten van relatief grote hoeveelheden 
cyclohexaan. De temperatuurregding is te traag om deze fluctuaties bij te regelen. Deze 
fluctuaties dringen niet door in het NMR-signaal, dat blijft stabiel. 

Om ervoor te zorgen dat de wet~rstancl geen vermogen dissipeert wanneer deze zich niet 
meer in de vloeibare stikstof bevindt, is er een diode als temperatuursensor gemonteerd op 
één van de toevoerdraden van de weerstand. Wanneer deze diode zich boven het stikstof
niveau bevindt verandert zijn doorlaatspanning, welke wordt gemeten in het programma. 
In dat geval schakelt het programma. automatisch de stookweerstand uit; er wordt echter 
wel continu doorgemeten terwijl het preparaat verder opwarmt, zodat niet heel de meting 
zinloos is geweest. 
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Hoofdstuk 4 

Resultaten 

Om een goed inzicht te krijgen in cryoporometrie zijn de eerste metingen die tijdens dit 
onderzoek zijn verricht metingen aan puur cyclohexa.an. Hiermee kan veel inzicht worden 
verkregen in een aantal belangrijke variahelen zoals de spin-echo tijd voor de experimenten 
en de thermische strategie. Vervolgens zijn er een aantal silica's doorgemeten; deze worden 
gebruikt als ijkmaterialen. 

4.1 Puur cyclohexaan 

De eerste metingen die met cyclolwxaan zijn uitgevoerd zijn T r en T 2-metingen bij ka
mertemperatuur. De Trmeting heeft een normaal verloop, T 1 is ongeveer gelijk aan 2 
seconden, zie figuur 4.1. In deze fignnr zijn de cirkels meetpunten, de getrokken lijn is 
een fit volgens vergelijking (2.54), waarbij het effect van T 2 huiten beschouwing is gela
ten. Voor de repetitietijd wordt dan ook 8 seconden gekozen (nogal lang). Er is getracht 
deze tijd omlaag te brengen door een paramagnetisch zout op te lossen in cyclohexaan, 
de volgende zouten zijn hierbij geprobeerd: Mn(N03 )2, CoS04 , NiS04 , Fe(N03 )3, Cr203 , 

Mn(CH3 C00)2, CuCN en CoC 2 0 1. Echter geen van deze zouten was oplosbaar in cyclo
hexaa.n, dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat cyclohexaan een a-polaire vloeistof 
is. De zouten hadden ook geen nwd baar effect op de T 1 . 

Vervolgens is er een eerste cryoporometrische meting uitgevoerd aan puur cyclohexaan 
teneinde de invloed in kaart te brengen van de spin-echo tijd. Daartoe is een hoeveelheid 
puur cyclohexaan langzaam afgekoeld nwt een tempo van 6 oc;uur, terwijl er afwisselend 
werd gemeten hij een spin-echo tijd van 1500, :3000, 4500 en 6000 JlS. Het resultaat van 
deze meting is te vinden in figuur 4.2. 

Uit deze figuur is af te leiden dat lwt noodzakelijk is om bij een spin-echo tijd te meten 
van minimaai 6000 JLS, maar beter bij <'<'11 nog langere spin-echo tijd. Bij een lagere spin
echo tijd is het signaal van het lH·vron'JI cyclohexaan veel te groot om een betrouwbare 
meting van de fractie vloeistof mogelijk te maken. 
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Om te controleren wat de maximaal haalbare spin-echo tijd 1s, 1s er een T 2-meting 
gedaan aan puur cyclohexaan; het resultaat staat in figuur 4.:3. 
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Figuur 4.:3: T 2 meting van puur cyclohexaan. 

Een normale T 2-meting laat t.~en grafiek zien die exponentieel afneemt. Vanwege de 
discrepantie tussen deze meting en f'en normale meting, zijn er T 2-metingen uitgevoerd bij 
verschillende sterkten van de magneetveldgradiënt aan water met daarin opgelost 0,08 M 
kopersulfaat (teneinde de repetitietijd te kunnen verkorten). De resultaten hiervan zijn te 
vinden in figuur 4.4. Deze meting is uitgevoerd met de nieuwe set gradiëntspoelen. Het 
feit dat het NMR-signaal sneller afneemt als de gradiënt sterker is, vindt zijn oorzaak in 
diffusie. Dit effect treedt op wanneer de aangeslagen spins bewegen in een inhomogeen 
magneetveld. Als gevolg hiervan verandert de Larmor-frequentie waardoor de oriëntatie 
van de spins verandert in het roterende assenstelseL Dit heeft tot gevolg dat de refasering 
(het inwaaieren) niet meer perfect is, er resulteert een netto fase ongelijk aan nul. Deze 
fase-fout is evenredig met de verplaatsing van de spins (indien er een magneetveldgradiënt 
aanwezig is) en de sterkte van de mélp;ned velclgradiënt. 

Voor de amplitude van de spin-echo kan men de volgende relatie opschrijven [Man 65], 
waarbij het effect van diffusie is nwegenomen: 

1 2 2 k = 12 1 G D. ( 4.1) 

Hierin is Te de spin-echo tijd (s), 1 d<~ gyromagnetische verhouding (267,54 ·106 rad/sT 
voor waterstofkernen), G de graclii~ntsterkt (T /m) en D de diffusiecoëfficiënt (m2 /s ). Bij 
de meting die is uitgevoerd met de sterkste gradiënt, is G gelijk aan 0,:343 T jm. Wanneer 
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we aannemen dat de diffusiecoëfficii;nt voor water (2,3 ·10-9 m 2 /s) gelijk is aan die voor 
water met daarin opgelost 0,08 M kopersulfaat, krijgen we voor k de theoretische waarde 
van 1,61 ·106 s-3

. Wanneer we de resultaten van de metingen echter gaan fitten met bo
venstaande formule, krijgen we voor k de waarde 1,2 ·107 s-3

, waarbij T 2 is berekend uit 
de meting met de zwakste gradiënt. Het verschil tussen de theoretische en gemeten waarde 
voor k is vooralsnog niet te verklaren. 
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Figuur 4.4: Verschillende T 2-metingen als functie van de magneetveldgradiënt. 

Naar aanleiding van deze metingen is het duidelijk dat er een concessie gemaakt moet 
worden tussen een langere spin-echo tijd enerzijds (in het voordeel van de vloeistof/vaste 
stof scheiding) en een kortere spin-echo tijd anderzijds (in het voordeel van de signaal/ruis 
verhouding door het grotere signaal). Gezien de resultaten lijkt een spin-echo tijd van 
10000 JLS, bij de zwakste gradiënt, de beste keuze. 

4.2 IJkmetingen 

De ijkmetingen aan de opstelling zijn Hitgevoerd met silica (Si02 ), dit is een wit poeder 
dat sferische poriën bevat. Via de firma Bester zijn silica's verkregen van de producent 
Macherey-Nagel te Duitsland met puriëu van 60 , 100, :300 en 1000 Á in diameter. Alle 
materialen bestaan uit niet-sferische korrels met een doorsnede van respectievelijk 10, 10, 
7 en 7 JLill. 

Als eerste zijn T 1 en T 2 gemeten van cyclohexaan in silica. Uit deze metingen blijkt dat 
het silica geen invloed heeft op deze parameters, ze zijn hetzelfde als van puur cyclohexaan. 
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Aan de eerste drie silica's zijn cryoporometrische metingen verricht. De ruwe meetdata 
die is verkregen uit de cryoporometrische metingen moet eerst worden bewerkt voordat 
hieruit een porieverdeling kan worden gedistilleerd. De eerste bewerking bestaat uit het 
corrigeren voor de temperatuursaf1Htnkelijkheid van het NMR-signaal. Voor het NMR
signaal V geldt namelijk [Dix 82]: 

2N 
V ex 1B kT' (4.2) 

waarin N het aantal spins is dat wordt geëxciteerd, B de magneetveldsterkte, 1 de gyro
magnetische verhouding, k de constante van Boltzmann en T de absolute temperatuur. 
Wanneer we dus voor de temperatuur willen corrigeren, moeten we het NMR-signaal ver
menigvuldigen met de temperatuur. 

Na deze eerste bewerking zijn er nog een aantal bewerkingen nodig. De volgende twee 
wegen zijn bewandeld: 

• De data wordt ingelezen in Microcal Origin en vervolgens wordt een lopend gemid
delde berekend door middel vctn <~en IS-punts adjacent averagingfilter. Dit filter 
berekent de nieuwe y-waa.rde (.y) op het punt Xi als volgt: 

1 n=7 

:z/(:ei) = ~ L y(:ei) 
,) n=-7 

( 4.3) 

• Hierna wordt het interessante gedeelte van de meting (waar het NMR-signaal snel 
toeneemt) geselecteerd en daar wordt een 9de graads polynoom doorheen gefit ten
einde een vloeiende lijn door dt~ meetdata te krijgen. 

• Dit polynoom wordt vervolgeus gedifferentieerd en vermenigvuldigd met k/x2
, zie 

paragraaf 2.:3. Dit geeft niteinddijk de relatieve porieverdeling. 

De twee methode is korter: 

• De ruwe meetdata wordt direct uitgezet tegen de poriegrootte met behulp van ver
gelijking (2.48). Door het inten~ssante gedeelte van deze data. wordt vervolgens een 
errorfunctie gefit, we verwachten namelijk dat de porieverdeling gaussisch is. 

• Deze functie wordt vervolgeus gedifferentieerd, dit levert een gaussische porieverde
ling. Het vermenigvuldigen nwt k/x 2 is nu niet nodig, daar de data. direct is uitgezet 
tegen de poriegrootte en niet teg<~u de temperatuur. 

Het voordeel van deze tweede nwthode is dat de curve die door de meetdata wordt gefit 
een betere benadering geeft dan bij de eerste methode omdat de errorfunctie een monotoon 
stijgende functie is, het werkelijke signaal kan bij oplopende temperatuur namelijk niet 
afnemen. Een tweede voordeel van deze methode is dat er bij de fit slechts één parameter 
invloed heeft op de locatie van het buigpunt van de curve, dus op de centrale poriegrootte. 
De onzekerheid in deze parameter, die bij de fit wordt gegeven, bepaalt dan rechtstreeks 
de onzekerheid in de centrale poriegrootte. Bij de eerste methode zijn er 9 parameters die 
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invloed hebben op het buigpunt, zodat het moeilijk te zeggen is wat de fout in de centrale 
poriegrootte precies is. 

Een nadeel van de tweede m<~tlwde is dat deze alleen goed is toe te passen op het 
ijkmateriaaL Ook wanneer we een materiaal hebben met een paar dominante poriegrootten 
kunnen we met een paar errorfundif's fitteiL Wanneer we echter een materiaal hebben met 
een scala aan poriën verwachten we t~t~n scala aan gaussische verdelingen die elkaar kunnen 
overlappen. Dit is wel te fitten met een groot aantal errorfuncties, het is dan echter niet 
meer mogelijk om een fysische betekenis toe te kennen aan de parameters van deze functies. 

Wanneer we de resultaten van de twee methoden met elkaar vergelijken, blijkt dat de 
corresponderende porieverdelingen niet veel van elkaar verschillen, zie hiervoor de figuren 
4.5 en 4.6. Dit geeft aan dat de porieverdeling inderdaad goed beschreven kan worden 
door een gaussische verdeling, dus de fit met de errorfunctie is verantwoord. Omdat de 
foutenanalyse bij de eerste methode zeer gecompliceerd is, wordt voor de tweede methode 
gekozen. De uitgewerkte meting<~n zijn te vinden in de figuren 4.7 tot en met 4.12. 

4.3 Foutenanalyse 

Er volgt nu een overzicht van een aantal fouten die gemaakt worden tijdens de metingen die 
verricht zijn in dit onderzoek. Indien mogelijk zal de grootte van de fout worden afgeschat, 
in de andere gevallen zal de invloed van de fout kwalitatief worden gegeven. 

Uit de figuren 4.8 en 4.10 blijkt dat de poriegrootte die met cryoporometrie wordt ge
vonden hoger ligt dan de fabrikant opg<·eft, althans voor de silica's van 60 en 100 À. Dit 
kan wellicht verklaard worden door lwt feit dat de fabrikant het materiaal heeft gemeten 
met gel permeatie chromatografie (CPC). Bij deze methode wordt echter niet de grootte 
van de poriën zelf bepaald, maar juist de doorsnede van de kanalen die de poriën onder
ling verbinden. Deze kanalen zijn waarschijnlijk kleiner dan de poriën zelf. Een andere 
mogelijke verklaring is dat het cyclohexaan niet is doorgeelrongen tot de kleinste poriën, 
zodat de porieverdeling een verschuiving naar grotere afmetingen zal ondergaan. Dit kan 
voorkomen worden door het silica met cyclohexaan vacuiim te pompen, zodat nu wel het 
cyclohexaan in alle poriën aanwezig is. Deze twee verklaringen gelden niet voor het silica 
met poriën van :300 À, daar ligt de centrale poriegrootte die wordt gemeten onder 300 À. 
Deze afwijking wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat het signaal van het bulk 
bevroren cyclohexaan te groot is om t•cn betrouwbare meting van de fractie vloeistof te 
maken. 

Zoals reeds is vermeld in hoofdstuk 2, is de exacte waarde van O"sl niet bekend, de 
afwijking tussen de berekende en g<·mden waarde (bepaald uit de vriespuntsdaling als 
functie van de poriegrootte) van a,J bedraagt 4% [.Jac 90]. Deze onzekerheid domineert de 
onzekerheid in k, zodat deze ook 4% zal bedragen. Dit heeft tot gevolg dat de afwijking 
van de centrale poriegrootte 8% lwdra.a.gt. 

Tevens wordt er een systematische fout gemaakt door het feit dat de temperatuur ge
meten wordt aan de buitenkant van de preparaa.thouder, terwijl het signaal juist afkomstig 
is van de stof er binnenin. Bij de thermische strategie die gebruikt wordt, wordt het prepa-
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raat tijdens het meten altijd opgewarmd, zodat de gemeten temperatuur altijd een fractie 
hoger is dan de werkelijke temperatuur. Een correctie hiervoor zou betekenen dat de po
rieverdeling verschuift naar kleiner<'~ poriën. Deze afwijking zal echter niet groot zijn, daar 
het preparaat op een zeer laag tempo wordt opgewarmd, wat een minimale temperatuur
gradiënt geeft over de preparaathouder. Er zou een temperatuurverschil van 19 oe nodig 
zijn (bij 60 A) om het verschil tussen de gemeten en opgegeven centrale poriegrootte te 
kunnen verklaren en dit is onwaarschijnlijk hoog. 

Bij het fitten met een errorfunctie wordt een 9.5 % betrouwbaarheidsinterval gegeven 
dat voor elke meting verschillend is. De afwijking in de centrale poriegrootte is voor de 
meting aan 300 A maximaal en bedraagt daar .5 %. Voor de andere twee silica's bedroeg 
deze afwijking 1,:3 %. In werkelijkheid wordt dit interval bepaald door het bereik aan 
meetpunten wat meedcwt aan de fit en dit wordt handmatig ingegeven. Bij de metingen 
aan 60 en 100 A silica is dit redelijk betrouwbaar, maar bij de meting aan 300 A silica niet 
meer, daar bij deze meting de curvf' van het bulk cyclohexaan overlapt met de curve van 
het cyclohexaan in de poriën. Er is, teneinde de afwijking van de centrale poriegrootte af 
te kunnen schatten, een minimale en maximale errorfunctie gefit door de ruwe meetdata 
bij dit silica. Het verschil in de e<~ntrale poriegrootte bedroeg ongeveer 17 %. 

Verder heeft de mate waarin de poriën gevuld zijn veel invloed op 6Hr [.Jac 90]. Het 
bulksignaal is echter duidelijk aauwt'zig is bij elke meting, wat erop duidt dat het materiaal 
oververzadigd is. Het is daarom niet waarschijnlijk dat 6Hr veel afwijkt van de theore
tische waarde. De overige grootheden dit-~ voorkomen in de Gibbs-Thomson relatie zijn 
onafhankelijk van de mate waarin dt' poriën gevuld zijn [.Jac 90]. 

De temperatuursensor die gebruikt wordt, de Pt-100, is geijkt met behulp van smel
tend ijs en vloeibare stikstof. Deze sensor vertoont een zeer rechtlijnig verband tussen de 
weerstand en de temperatuur, er is dan ook lineair geïnterpoleerd tussen deze twee meet
punten. De afwijking in de temperatuur bedraagt, boven de .50 K, niet meer dan een tiental 
milliKelvin's. Deze heeft dan ook geen significante invloed op de centrale poriegrootte. 

Een andere onzekerheid die optreedt bij de metingen is het gereflecteerd vermogen. In 
het ideale geval zal dit altijd constant zijn, zodat het geen invloed heeft op de grootte van 
het NMR-signaal. Bij de verrichte metingen wordt het gereflecteerd vermogen automatisch 
geminimaliseerd, deze minimalisati<~ is echter nooit perfect. De typische variatie van het 
gereflecteerd vermogen bedraagt ongeveer 13 %, de invloed hiervan op NMR-signaal is 
echter nihil. 

Resumerend kunnen we dus stellen dat de bij de meting aan het 60 en 100 A silica 
de fout volledig bepaald wordt door de onzekerheid in de materiaalconstante k. De totale 
afwijking van de centrale poriegrootte wordt geschat op 10%. Bij de meting aan 300 A 
is domineert onzekerheid in de tl t, de totale afwijking in de centrale poriegrootte wordt 
geschat op 2.5 %. 
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Hoofdstuk 5 

Conclusies en aanbevelingen 

Tijdens dit verkennend onderzoek is bet mogelijk gebleken om met behulp van NMR
technieken porieverdelingen te meten in magnetisch schone materialen. De centrale porie
grootte die is gevonden voor een aantal ijkmaterialen met behulp van cryoporometrie blijkt 
echter niet overeen te komen met wat de fabrikant opgeeft. De oorzaak hiervan is nog niet 
duidelijk. De grootste poriën die nwt d<~ze methode te meten zijn bleken een afmeting te 
hebben van :300 Á. Deze bovengrew; wordt bepaald door de spin-echo tijd van 10000 J1S. 
Wanneer deze tijd groter gekozen kan wordf~n, zal de bovengrens ook toenemen. 

Om de discrepantie tussen de opgegf•ven en gemeten porieverdeling te kunnen verklaren 
verdient het de aanbeveling om de porieverdeling va.n het ijkmateriaal (silica) te bepalen 
met een andere methode, bijvoorbeeld nwt gasadsorptie of -desorptie. Deze methode heeft 
namelijk niet als nadeel dat zij de doorsnede van de kanalen bepaalt die de poriën verbinden, 
zodat er geen onderschatting plaatsvindt van de werkelijke porieverdeling. 

Het is zeer interessant om te onderzoeken wat het effect is van de hoeveelheid cyclo
hexaan, die wordt toegevoegd aan het silica, op de gemeten porieverdeling. Dit houdt in 
dat er goed bepaald moet worden voor hoeveel procent de poriën gemiddeld gevuld zijn 
en er zal voor elk ander percentage een nieuwe cryoporometrische meting moeten worden 
opgestart. 

Tevens is het interessant om te kijken of het zinvol is om het silica (met cyclohexaan) 
vacuüm te trekken teneinde het cyclohexaan in de kleinste poriën te dwingen. Wellicht 
heeft dit een effect op de gemeten porieverdeling. 

Ook het bepalen van porieverdelingen als functie van de plaats is zeer interessant. Dit 
is goed mogelijk met de opstelling die tijdens dit onderzoek gebruikt is. Een probleem dat 
hier echter optreedt is de plaatsresolutie waarmee de porieverdeling bepaald kan worden. 
Deze zal namelijk beperkt worden door lwt feit dat we ten gevolge van diffusie slechts met 
zwakke gradiëntvelden kunnen werken. Bij de gradit-~ntveldsterkte die is gebruikt tijdens dit 
onderzoek zal de plaatsresolutie sb:hts t)-6 mm bedragen. Het is dan ook niet mogelijk om 
de porieverdeling nauwkeurig te bepalen ter plaatste van bijvoorbeeld een baksteen-mortel 
overgang. 

Verder is het nuttig om na te gaan wat het effect is op de gemeten porieverdeling wan
neer het opwarmtempo wordt verhoogd. \Vanneer dit namelijk geen nadelige effecten geeft, 
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kunnen de cryoporometrische metingen aanzienlijk versneld worden, zodat het mogelijk is 
om binnen twee uur een porieverdeling te meten. Die tijd bedraagt nu circa 10 uur. 

Het meten van een porieverdeling in een baksteen behoort tot een van de praktische 
toepassingen. Het is dan ook zaak om dit zo snel mogelijk uit te voeren en te kijken 
of hier zinvolle resultaten geboekt kunnen worden. Dit zal waarschijnlijk veel problemen 
opleveren daar er in baksteen een brede porieverdeling aanwezig is en baksteen niet bepaald 
een magnetisch schoon materiaal is, zodat met een korte spin-echo tijd gewerkt zal moeten 
worden. 

Wellicht heeft uitschakelen van de gradiëntspoelen tussen de 90- en 180-graden puls 
een gunstig effect op de diffusie, de spins zullen dan minder defaseren, wat een kleinere 
fase-fout op zal levere11. Dit zou betekenen dat er gemeten kan worden bij een langere 
spin-echo tijd, zodat de maximaal meetbare poriegrootte toeneemt. Het verdient dan ook 
aanbeveling om met deze opzet het silica :300 Á opnieuw te meten; wellicht is het dan 
mogelijk om de porieverdeling met een grotere nauwkeurigheid te bepalen. 
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Appendix A 

Besturingsprogramma 

Hieronder staat de listing van het besturingsprogramma, geschreven in EPEP, dat ge
bruikt is tijdens dit onderzoek voor het uitvoeren van cryoporometrische metingen. Het 

programma heet cooling7. 

1000 % koelprogranuua ten behoeve van cryoporonwtrie. N. Buzing '96 

1010 DECLARE 
1020 temp...old, temp, tijcLold, tijd, temp_,tart: real 
1030 slope_min, slope_tnax, slope..average: re al 
1040 power, stappen, aantaLntiddelingen: integer 
1050 empty, gelukt: boolean 
1060 intensiteit: ARRAY 1 OF real 
1070 PROCEDURE plaatje 
1080 BEGIN 
1090 graph...show[6] := true 
1100 graph_extrema[6, 1] := 0 
1110 gdc_page(addr_gdc, graph_page[G]) 
1120 END 
1130 PROCEDURE geLtemp 
1140 DECLARE 
1150 v: real 
1160 BEGIN 
1170 v := read..adc( 1) * 10/4096 
1180 temp := -88.:3+ 12.4*v+0.00994"'v*v 
1190 END 
1200 PROCEDURE check_empty 
1210 BEGIN 
1220 IF temp > :30 OR temp< -90 THEN empty := true FI 
1230 IF read..adc(2)*10/4096 < 4 . .5 OR read_adc(2) > 4000 THEN 
1240 empty := true FI 
1250 END 
1260 PROCEDURE get.juten 
1270 DECLARE 
1280 echo_pos: nat2 
1290 BEGIN 
1300 window_echoes(avg_p, avg_q, 1, 1, fft._,jze, Lwindow, dtun2_p, 
1310 dum2_q, 1) 
1320 echo_pos := rouncl((d1[0]-d2[0]+p1 [0]/:2)*(1e-6)*asr..clock) 
1330 echo_pos +:= echo...offs 
1340 dc_echoes(aantal_middelingen, 1, ffl._,jze, dum2_p, dum2_q, 
1350 echo_pos-1.5, echo_pos+ 15, intensiteit.) 
1360 END 



1370 PROCEDURE setdl 
1380 BEGIN 
1390 ppg1...adseq[O] := 0 
1400 ppg1.Jlpseq[O] := 
1410 seLppg(ppg1...addr, 0, ppgLclock, longdelay/1000, 
1420 def...sdl, deLdlO, pl [0], dl [0], p2[0], 
1430 d2[0], deLwdw, deLdpl, deLdp2, def..plc, 
1440 deLdlc, def_cpmgJI, def_combJl, defJ1ahnJld, 
1450 ppg1...adseq[O], ppgLtimes, ppgL.patterns, 
1460 ppgl_counts, ppgL.divisors) 
1470 ppgl...adseq[1] := ppg1...adseq[O]+ppg1Jlpseq[O] 

1480 ppglJlpseq[l] := 
1490 seLppg(ppg1...addr, 1, ppgLclock, longdelay/1000, 
1500 def...sdl, deLdlO, p1[0], dl [0], p2[0], 
1510 d2[0], deLwdw, deLdpl, deLdp2, def..plc, 
1520 deLdlc, def_cpmgJI, def_combJI, defJ1ahnJld, 
1530 ppgl...adseq[l], ppgL.times, ppgLpatterns, 
1540 ppgLcounts, ppgL.divisors) 
1550 ppgl...adseq[2] := ppg1...adseq[O] 
1560 ppg1Jlpseq[2] := ppg1Jlpseq[O]+ppg1 Jlpseq[l] 
1570 END % setdl 
1580 BEGIN 
1590 ppg1...adseq[15] := 8000 
1600 ppg1Jlpseq[15] := 
1610 seLppg(ppgl...addr, 15, ppgLclock, 0.05, 
1620 deLsdl, deLdlO, deLpl2, deLelil, def..pl2, 
1630 deLdl2, deLwdw, deLdpl, def..dp2, deLpk, 
1640 deLdlc, def_cpmgJl, def_combJl, defJtahnJ1d, 
1650 ppg1...adseq[15], ppgLtimes, ppgLpatterns, 
1660 ppgl_counts, ppgLdivisors) 
1670 aantalJniddelingen := 0 
1680 longdelay := 0 
1690 slope...average := 0 
1700 temp...start := 100 
1710 WHILE temp...start < -70 OR temp-start. > 2ll DO 
1720 writeln('Wat wordt de start temperatuur'?') 
1730 readln( temp-start) 
1740 OD 
1750 WHILE slope...average < 0.1 OR slnpe...average > :3 DO 
1760 writeln('Gemiddelde temperat.ulU' helling (graden/m.inuut) '?') 
1770 readln(slope...average) 
1780 OD 
1790 slopeJn.in := 0.85*slope...average 
1800 slopeJnax := 1.18*slope...average 
1810 WHILE longdelay < 100 DO 
1820 wr.iteln('Longdelay in m.illiseconden '!') 
1830 readln(longdelay) 
1840 OD 
1850 WHILE aanta!Jniddelingen <= 0 DO 
1860 wr.iteln(' Aantalmiddelingen per sli•ce '?') 
1870 readln( aantalJniddelingen) 
1880 OD 
1890 dl [0] := 6000 d2[0] := 5950 
1900 set.dl 
1910 seLtime(O) 
1920 empty := false 
1930 geLtemp 
1940 power:= round(1740-14.8*(temJ>-start.))-1UO 
1950 IF power > 2800 THEN power := 2800 Fl 
1960 puLpb(775, power) 
1970 % 1net een constant vennogen stoken totdat temp=ten1p...start 
1980 WHILE temp < temp-start AND NOT empty DO 
1990 geLtemp 
2000 check..empty 
2010 wr.it.eln(temp: 6: 2, geLtime/GUOOO: 8: 2) 



2020 
2030 
2070 
2080 
2090 
2100 
2101 
2102 
2103 
2110 
2111 
2120 
2121 
2130 
2140 
2150 
2170 
2180 
2190 
2200 
2210 
2220 
2230 
2240 
2250 
2260 
2270 
2280 
2290 
2300 
2310 
2320 
2330 
2340 
2350 
2360 
2370 
2380 
2390 
2400 
2410 
2420 
2430 
2440 
2450 
2460 
2470 
2480 
2490 
2500 
2510 
2520 

delay ( 30000) 
OD 
tijd_old := geLtime/60000 
% temp-~tart 5 tninuten vasthouden 
WHILE (geUime/60000)-tijdJ)ld < 7 AND NOT empty DO 

geLtemp 
tempJ)ld:=temp 
delay(30000) 
geLtemp 
IF temp< temp...start-1 AND power> 40 aud temp-temJLold<0.2 
THEN power := power-40 FI 
IF temp > temp-~tart+l AND power< 2800 and temp-temp_old>-0.2 
THEN power := power+40 FI 
puLpb(775, power) 
check..empty 
writeln(temp: 6: 2, geLtime/GOOOO: 8: 2, power: 7) 

OD 
power := power-40 
geLtemp 
tijd_old := geLtime/60000 
tetnpJ)ld := temp 
% langzaatn opwannen van temp-'tart tot kamertemperatuur 
WHILE temp < 20 DO 

check..empty 
IF NOT empty THEN puLph(775, power) ELSE put..pb(775, 0) FI 
stappen:= 8 
tuneJc(O, 2, 8, stappen, 2, 50, gelukt) 
plaatje 
sslcJtahn( aantaLtniddelingen, fai]_,,. .. te) 
getjnteu 
geLtemp 
tijd := geLtime/60000 
IF (temp-temp_old)/(tijd-tijcLnld) < slnptunin THEN 

IF power > 40 THEN power := power-'10 FI 
IF power < 40 THEN power := 0 Fl 

FI 
IF (temp-temJLnld)/(tijd-tijcLold) > slope_max 

AND power < 2800 THEN power := power+40 FI 
tetnpJ)ld := temp 
tijcLold := tijd 
writeln(temp: 6: 2, tijd: 
read...adc(O)*l0/4096: 6: 

OD 
puLpb(775, 0) 
ppgl...adseq(15] := 8000 
ppg1.ltpseq(15] := 

8: 2, intensiteit(O]: 10: 0, power: 7, 
2, read...adc(2)*10/4096:6:2) 

seLppg(ppgl...addr, 15, ppgLclock, dcLldl, 
deL~dl, deLdlO, deLpil, cleLdll, deLpl:2, 
deLdl2, deLwdw, deLdp1, deLdp2, deLplc, 
deLdlc, def..cpmg.11, def..comb.11, ddJJahnJid, 
ppgl...adseq(15], ppgl_times, ppgl_patterns, 
ppgl..counts, ppgLdivisors) 

2530 END 
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Appendix B 

Elektronisch schema 

Hieronder staat het schema afgebeeld van de elektronische schakeling die is gebruikt voor 
de Pt-100 en de diode voor de bewaking van het stikstofniveau. Het linker gedeelte is een 
instelbare stroombron, die de sensor voedt ( -Iout en+ lout)· De versterker dient ervoor 
om de spanningsva.l over de sensor te versterken (-V;n en+ V;11). Met de spanning Vref 
kunnen we het bereik van het uitgangssignaa.l (+V out) aanpassen, zodat het binnen het 
bereik van de ADC valt (-lOV tot +lOV). 

--------<~) + 15 V 

8K2 IK 

ina-110 --
V >------e 
ref/~/ +V 
~ out 

0 -15 V 

+I out 

Figuur B.l: Schema van elektronisch<~ schakeling die ts gebruikt voor de aansturing en 
uitlezing van zowel de Pt-100 als de diode. 
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