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VOORWOORD

Dit is het verslag van de werkzaamheden, verricht ter afronding van mijn
studie tot werktuigbouwkundig ingenieur in de vakgroep produktietechnologie
en -automatisering van de Technische Universiteit te Eindhoven. Deze afstu
deeropdracht werd uitgevoerd bij Philips te Turnhout (Belgie) binnen de af
deling bedrijfsmechanisatie gedurende de peoriode van maart 1986 tot januari
1987.

Vanuit de T.U. werd ik begeleid door Prof. J.M. van Bragt en lng. H.A. Bul
ten. De begeleiding binnen Philips werd verzorgd door Ir. J. Krijne.

De hierboven genoemde personen en aIle anderen die mij tijdens dit onderzoek
bijgestaan hebben, wil ik op deze plaats hartelijk danken voor hun steun.

J.M.C. van Gool
Eindhoven, januari 1987.
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SAMENVATTING

Dit is het verslag van de afstudeeropdracht van J.M.C. van Gool verricht
binnen de afdeling bedrijfsmechanisatie van de Philipsvestiging te Turnhout,
ter afronding van zijn studie tot werktuigbouwkundig ingenieur aan de Tech
nische Universiteit te Eindhoven.
De opdracht omvat het ontwikkelen, uitvoeren en testen van een methode voor
het meten van inwendige volumina van gasontladingsbuizen en het daarin, af-'
hankelijk van dat gemeten volume, doseren van kwik op een uiteindelijk voor
de produktie bruikbare wijze. Voor het uitvoeren van de opdracht diende ge
bruik gemaakt te worden van de project-strategie zoals omschreven in hoofd
stuk 1.
Na een uitgebreide orientatie is deze opdracht gesplitst in de delen volume
meten en kwikdoseren.
De gekozen oplossing voor de volumemeting berust op compressie van een be
kende hoeveelheid gas in het te meten volume, gecombineerd met twee drukme
tingen. Verdere analyse en uitwerking van de gekozen methode heeft geleid
tot het ontwerp en de vervaardiging van de in hoofdstuk 3 weergegeven con
structie.
Voor het kwikdoseren is gekozen voor het principe van een capillair doseur
met membraan welke o.a. wordt toegepast in de drukkoppen van sommige inkt
printers. De gekozen methode maakt het mogelijk om dermate kleine kwikdrup
peltjes te genereren dat trapsgewijze instelling van het dosisgewicht, bin
nen de gewenste nauwkeurigheid, bereikt kan worden door instellen van het
aantal druppels per dosis. In dit verslag worden de experimenten met twee
proefdoseurs besproken en wordt de theorie aangedragen die kan bijdragen tot
vorming van een definitief ontwerp.
De opdracht is zo omvangrijk gebleken dat voortzetting daarvan noodzakelijk
is. Daarom worden nog enkele aanwijzingen gegeven voor de wijze waarop dit
het best gedaan kan worden. Voortzetting lijkt, gezien de bereikte resulta
ten, zeker de moeite waard.
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ABSTRACT

by MR. J.M.C. van Gool

This is a report on a research project for the department of production
automation of a Philips factory at Turnhout (Belgium). The work is done in
order to finish author's studies at the faculty of mechanical engineering at
the Eindhoven University of Technology.
Using "project strategy" as stated in chapter one, the project included de
veloping, building and testing of a prototype for measuring internal volumes
of gas-discharge tubes in order to inject volume dependent quantities of
mercury. The final results have to be incurred in the process of production.
According to an initial investigation, the project had to be split up into
two parts:
The first part included measuring volumes. This will be done by compressing
known quantities of gas into a gas-discharge tube. In combination with two
pressure measurements, the volume requested can thus be adequately estab
lished. The resulting design based on a further analysis of this method, has
been displayed in chapter three.
The second part deals with the apportioning of mercury-injections. The prin
ciple of capillary pumps with a membrane (also used in some ink-jet printer
heads) makes it possible to fabricate very small droplets of mercury. These
are just small enough to meet the required accuracy needed for abrubt
changes in the allotted injections per tube. The allotments are each time
regulated by setting the amount of droplets per tube.
The report further deals with two experiments based on this priciple. They
and its encompassing theory will give many leads to a final design of the
method.
From the preliminary investigation, as this in fact still is, many indica
tions may be substracted for a continious research, that in the end will
certainly lead to a practical mechanism to be inserted in the existing
process of production.
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HOOFOSTUK Ii INLEIpING

1.1. Alqemeen

Oe vestiging van Philips in Turnhout is een van de acht moederfabrieken van
de licht-divisie. Oat betekent dat er naast de produktie en onderhoud nog
twee grote afdelingen opereren. Oat zijn de afdelingen voor produkt-ontwik
keling en mechanische ontwikkeling.
De produktie betreft hoofdzakelijk gasontladingslampen. Deze lampen worden
veelzijdig toegepast. Bet meest worden ze echter qebruikt voor weqverlich
ting, verlichting van grote complexen en binnenverlichting van grote hallen.
De gasontladinqslamp heeft twee grote voordelen boven bijv. de gloeilamp:
- Hoog rendement. Ca. 30\ van de verbruikte energie wordt In licht omgezet.
- Lange levensduur. Meer dan 10.000 uur.
Het grootste nadeel is de noodzakelijke bedienings-apparatuur.
De afstudeeropdracht is verricht binnen de afdelinq bedrijfs-mechanisatie
welke een onderdeel is van de reeds eerder genoemde afdeling mechanische
ontwikkeling.

1.2. pe opdracht

Een van de karakteristieke eigenschappen van een gasontladingsbuis (o.b.) is
de boogspanning. Bij meting aan geproduceerde lampen wordt hierin steeds een
zekere variatie rond de gewenste waarde gevonden. Deze is het gevolg van on
nauwkeurigheden in het produktie-proces. De belangrijkste invloedsfactoren
zijn variatie in: o.b. volume, gedoseerde kwikhoeveelheid en electrode af
stand.
Om tot een verbeterde reproduceerbaarheid van de boogspanning te komen is
besloten om over te gaan op volume-afhankelijk kwikdoseren. Oat betekent dat
voor elke o.b. het inwendig volume gemeten moet worden waarna een daarop af
gestemde hoeveelheid kwik wordt gedoseerd. Voor uitvoering van dit project
is de volgende opdracht geformuleerdi

"Oe opdracht omvat het ontwikkelen, uitvoeren en testen van een methode
voor het meten van inwendige volumina en het hiervan afhankelijk doseren
van kwik op een uiteindelijk in de produktie bruikbare wijze voor diverse
typen gasontladingsbuizen.
Aanleiding tot de opdracht is de eis de boogspanning in de o.b., welke o.a.
van inwendiq volume en kwikhoeveelheid afhankelijk is, binnen 10\ te be
heersen.
Het te meten volume en de te doseren hoeveelheid kwik liggen afhankelijk
van het type o.b. tussen 30 mm3 resp. 1,2 mg (MHS) en 2900 mm3 resp. 23 mg
(HP 125).
De produktiesnelheden liggen hierbij op 1000 st/h voor de MHS en 1800 st/h
voor de HP".
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Voor het uitvoeren van de opdracht is gebruik gemaakt van de hierna omschre
ven procedure, aangereikt door Prof. J.M. v. Bragt.

1.3. De gevolgde werkwijze

De gebruikte project-strategie voor het uitvoeren van de opdracht is ge
schikt voor aanpak van zowel grote (mechanisatie) projecten als voor kleine
re deelprojecten. In elk project zijn bij uitvoering drie duidelijke fasen
te herkennen. De eerste hiervan is een orientatiefase waarin een duidelijk
beeld gevormd dient te worden van aIle facet ten die betrekking hebben op de
te verrichten werkzaamheden.
Ais tweede voIgt een planfase, waarin plannen gemaakt (START PROJEKT 7
worden voor het uitvoeren van de noodzakelijke werk-
zaamheden. Ais derde voIgt de uitvoeringsfase waarin
de gemaakte plannen uitgevoerd worden. Binnen elk van
deze drie fasen kan naar behoeven weer zoln zelfde
driedeling aangebracht worden. Deze laatste eigenschap
opent de mogelijkheid tot systematische aanpak van
zowel grote als Kleine projecten. De ingang van elke
drieslag dient te bestaan·uit een goed geformuleerde
opdracht. De drieslag zal leiden tot een gerealiseerde
doelstelling.
Na uitvoering van elk der drie fasen dient getoetst te
worden of de betreffende fase voidoende resultaten
heeft opgeleverd om het vervolg succesvol voort te
zetten en daarmee uiteindeIijk de gewenste resultaten
te bereiken. Zijn de resultaten niet bevredigend 7
dan moet men terugkeren naar die fase waarop deze
gebreken betrekking hebben. Dit kan zowel de laatste als een van de eerder
doorlopen fasen zijn. Van daaruit kan men na bijstellen opnieuw afdalen in
het proces.
Met opzet wordt hier nu gesproken van een proces omdat vanwege deze moge
Iijkheid tot terugkoppeling elke fase het karakter van een proces krijgt.
Bij een proces wordt getoetst of het uitgangssignaal goed is, waarna bij af
wijking het ingangssignaal en/of de bewerking zelf aangepast worden.

1.4. Ret verslaq

Ret volgen van de project-strategie is essentieel voor de aanpak van deze
opdracht. Daarom is gepoogd dit verslag zo in te delen dat de gevolgde werk
wijze hierin duideIijk zichtbaar is. In figuur 2 bIz. 4 staat schematisch
weergegeven hoe deze opdracht is aangepakt. Hierin zijn (evenals verder in
dit verslag) het orientatieproces, het planproces en het uitvoeringsproces
vaak afgekort met resp. 0., P. en U. Ter bevordering van de overzichtelijk
heid zijn in deze figuur de werkzaamheden zeer giobaal aangeduid. Een Minder
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compacte omschrijvinq wordt daarom in de daarop volqende pagina's qeqeven.
In de~e begeleidende tekst staan tevens de paragrafen aangeduid waarin de
desbetreffende sub-processen te vinden zijn.
Eveneens wegens ruimtegebrek zijn de pijlen die de eventuele teruqkoppelinq
na elke toets symboliseren aIleen inqetekend in het orientatieproces. Ze
zijn echter een essentieel onderdeel van elke toets ..
Om de leesbaarheid van dit verslag te bevorderen zijn eventuele terugkoppe
tinqen, die tijdens uitvoering noodzakelijk bleken, niet beschreven. WeI
zijn de resultaten daarvan in de desbetreffende deelprocessen meegenomen.
Oat betekent dat dit verslag een geflatteerd beeld geeft van het verloop van
de werkzaamheden.
In figuur 3 wordt de tijdsplanning geschetst voor uitvoering van de op
dracht. Oeze planning ontstaat weliswaar in de toets na 0.0 maar is voor de
overzichtelijkheid reeds hier weergegeven.
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Volume afhankelijk kwikdoseren

ORIENTATIEPROCES (hoofdstuk 2)

2,1. orientatieproces: - doelstelling
- analyse van de problemen met hun oorzaken
- welke produkten
- produkteisen en specificaties
- fabricageproces met specificaties
- gegevens betreffende grondstoffen en halffa-

brikaten
- maak een uitvoeringsplan

Toets 1: Zijn alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het volbrengen
van de opdracht aanwezig?
Analyse van de problemen goed genoeg?
Overleg met afnemer (Hr, Krijne)
(Maak een definitieve opdrachtomschrijving)
Plan voor uitvoering goed?

2,2. planproces - maak een plan voor uitvoering van het orien
tatieproces,

Toets 2: Leidt dit plan tot de juiste ingangsspecificatie voor het
PLANPROCES?
(Overleg met begeleiders)

2.3. uitvoeringsproces: - Voer het bovengenoemde plan uit.

Toets 3: Zijn aIle specificaties voor het PLANPROCES vastgelegd? (Hr.
Krijne).
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PLANPROCES

2.4. orientatieproces: - noem een aantal methoden om het volume-afhan
kelijk kwikdoseren aan te pakken.

Toets 4: Zijn er nog andere mogelijkheden te bedenken?
(Overleg met begeleiders).

2.5. planproces - kies na analyse de beste methode
- bekijk de gevolgen
- pas het eisenpakket aan indien noodzakelijk
- maak een plan voor uitvoering van de gemaakte

keuze

Toets 5: Voldoet de gekozen methode nog aan de eisen?
Leidt het opgestelde plan tot de juiste specificaties voor
het uitvoeringsproces?
(Overleg met begeleiders).

Hoofdstuk 3 en 4

uitvoeringsproces: - voer het plan uit.

Toets 6: Juiste gegevens voor UITVOERINGSPROCES aanwezig?
Is het technisch documentenpakket compleet?
(Overleg Dhr. Krijne en werkvoorbereiding).
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Volumemeten (hoofdstuk 3)

Planproces-uitvoerinqsproces

3.1. orientatieproces: - bedenk zoveel mogelijk (fysisch en technisch)
haalbare methoden om te komen tot een oplos
sing.

- zoek in literatuur naar mogelijke oplossin
gen.

- zoek naar reeds bestaande constructies die
kunnen leiden tot een oplossing.

Toets 7: Zijn er nog meer methoden te bedenken?
Is dat noodzakelijk? (Overleg met begeleiders).

3.2. planproces - analyseer aIle gevonden methoden (doe even
tueel een proef om haalbaarheid aan te to
nen).

- kies de beste methode. Gebruik hierbij Kes
selring [ 1 ] en Kepner en Tregoe [ 2 ].

- maak een plan voor verdere uitwerking.

Toets 8: Verwachtingen van de gekozen methode goed genoeg?
Plan voor verdere uitvoering goed?
(Overleg met Ohr. Krijne).

3.3. uityoeringsproces: - voer het gemaakte plan uit.

Toets: zie toets 6.
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Volumemeten

Planproces-uitvoeringsproces-uitvoeringsproces.

3.3.1. orientatieproces: - zet enkele globale ontwerpen op een rij, die wer
ken volgens gekozen methode.

- andere benadering: geef een aantal alternatieven
voor oplossen van deelproblemen binnen een con
structie.

Toets 9: Zijn nog andere oplossingen denkbaar?
Is dat noodzakelijk? (Overleg Dhr. Krijne).

*3.3.2. planproces - kies een globaal ontwerp of kies voor elk deel
probleem een oplossing.

- maak een plan voor uitwerking van het gekozen
ontwerp.

Toets 10: Gekozen ontwerp voldoende verwachtingswaarde?

3.3.3. uitvoeringsproces: - voer plan uit.
- splits verder op tijdens de uitwerking indien

noodzakelijk.

Toets: zie toets 6.

*Bij elke keuze moet gekeken worden naar eventuele gevolgen en risico's.
Indien risico's aanwezig en onvermijdelijk, zoek dan naar acties om de ge
volgen daarvan zo klein mogelijk te houden. Houdt eventuele moge1ijke a1
ternatieven achter de hand.
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Volumemeten

UITVOERINGSPROCES

orientatieproces: - zoekuit wat noodzakelijk is om het ontwerp te laten
vervaardigen.

- stel eventueel een plan op om het vervaardigde ontwerp
te testen.

Toets 15: AIle noodzakelijke gegevens aanwezig?

planproces - maak een plan voor de uitvoering (vervaardiging) van het
ontwerp.

Toets 16: Is het plan in overeenstemming met gevonden specificaties?
Leidt het tot een produkt dat gereed is voor gebruik?

uityoeringsproces: - voer het plan uit.

Toets 17: Voldoet de constructie aan de verwachtingen?
Doe eventueel enkele tests.
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Kwikdoseur (hoofdstuk 4)

Planproces-uitvoerinqsproces

4.1. orientatieproces: - bedenk zoveel moqelijk (fysisch en technisch)
haalbare methoden om te komen tot een oplos
sinq.

- zoek in literatuur naar moqelijke oplos
sinqen.

- zoek naar reeds bestaande constructies die
kunnen leiden tot een oplossinq.

Toets 11: Zijn er noq meer methoden te bedenken?
Is dat noodzakelijk? (Overleq met beqeleiders).

4.2. planproces - analyseer aIle qevonden methoden (doe even
tueel een proef om haalbaarheid aan te to
nen).

- kies de beste methode. Gebruik hierbij Kes
selrinq [ 1 ] en Kepner en .Treqoe [ 2 ].

- maak een plan voor verdere uitwerkinq.

Toets 12: Verwachtinqen van de gekozen methode goed qenoeq?
Plan voor verdere uitvoerinq goed?
(Overleq met Dhr. Krijne).

4.3. uitvoeringsproces: - voer het gemaakte plan uit.

Toets: zie toets 6.
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Kwikdoseur

Planproces-uitvoeringsproces-uitvoeringsproces.

4.3.1. orientatieproces: - zet enkele globale ontwerpen op een rij, die wer
ken volgens gekozen methode.

- andere benadering: geef een aantal alternatieven
voor oplossen van deelproblemen binnen een con
structie.

Toets 14: Zijn nog andere oplossingen denkbaar?
Is dat noodzakelijk? (Overleg Dhr. Krijne).

:t
4:3.2. planproces - kies een globaal ontwerp of kies voor elk deel

probleem een oplossing.
- maak een plan voor uitwerking van het gekozen

ontwerp.

Toets 15: Gekozen ontwerp voldoende verwachtingswaarde?

4.3.3. uitvoeringsproces: - voer plan uit.
- splits verder op tijdens de uitwerking indien

noodzakelijk.

Toets: zie toets 6.

:taij elke keuze moet gekeken worden naar eventuele gevolgen en risico's.
Indien risico's aanwezig en onvermijdelijk, zoek dan naar acties om de
gevolgen daarvan zo klein mogelijk te houden. Houdt eventuele mogelijke
alternatieven achter de hand.
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Kwikdoseur

UITVOERINGSPROCES

orientatieproces: - zoek uit wat noodzakelijk is om het ontwerp te laten
vervaardigen.

- stel eventueel een plan op om het vervaardigde ontwerp
te testen.

Toets 18: AIle noodzakelijke gegevens aanwezig?

planproces - maak een plan voor de uitvoering (vervaardiging) van het
ontwerp.

Toets 19: Is het plan in overeenstemming met gevonden specificaties?
Leidt het tot een produkt dat gereed is voor gebruik?

uityoerinqsproces: - voer het plan uit.

Toets 20: Voldoet de constructie aan de verwachtingen?
Doe eventueel enkele tests.
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HOOFDSTUK IIi ORIENTATIEPROCES

2.1. O. Orientatieproces

- Doelstelling: verkrijgen van een betere reproduceerbaarheid van de boog
spanning van de o.b.

- De boogspanning beinvloedt de levensduur van de electroden en daarmee de
levensduur van de lamp. De maximale tolerantie op die boogspanning be
draagt op dit moment ± 10\. De wens is natuurlijk om hier zover mogelijk
onder te blijven zodat de levensduur beter bepaald is.

- De opdracht moet er toe leiden dat de afwijking van de boogspanning t.g.v.
spreiding in het inwendige volume van de o.b. verkleind wordt. Dit kan
verwezenlijkt worden door de kwikdosis voor elke lamp af te stemmen op het
gemeten volume. Dit project moet dus leiden tot een apparaat dat een va
riabele hoeveelheid kwik doseert, afhankelijk van het gemeten inwendige
volume van een ontladingsbuis. oit project omvat zowel de volumemeting als
het kwikdoseren .

.. De opdracht heeft betrekking op de volgende typen ontladingsbuis: zie bij
lagen 1 tIm 4.
Van deze lampen zijn MHN-TD, MHW-TD, MHW-T en MHS de meest recente ontwik
kelingen. Het produktieproces is nog in ontwikkeling. Voor de MHS liggen
de specificaties dan ook nog niet volledig vast.
De produktie van de HP en ML gebeurt zowel gedeeltelijk handmatig als vol
ledig geautomatiseerd. De lay-out van het gemechaniseerde proces is weer
gegeven in bijlage 5.

Korte beschrijving van het produktieproces: (voor nomenclatuur zie bijlage
6). Het te gebruiken glas wordt geleverd in buisvorm met grote uitgangs
lengten. Hieruit worden eerst de zuiltjes en de pompstengels gezaagd. De
pompstengel wordt dan aan het zuiltje gesmolten. Een uiteinde van het
kwartszuiltje wordt verhit en de geassembleerde electrode wordt op de
juiste hoogte ingebracht. Hierna wordt het kwartszuiltje dichtgeknepen. Op
een zelfde wijze ontstaat ook de 2e kneep. Nu wordt de o.b. via de pomp
stengel gespoeld met een gas (vaak argon). Hierna wordt via de pompstengel
de kwikdosis ingebracht waarna de o.b. op vuldruk wordt gebracht. Dan
wordt de pompstengel afgesmolten.

- Voor gegevens omtrent kwik zie bijlage 7.
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- De boogspanning:

E = e1. ve1dsterkte
m = kwikdichtheid
M = kwikdosis
Uob = spanning over de o.b.
Uv = ver1iesspanning
d = diameter o.b.
del = e1ectrode-afstand
Ie = effectieve lengte

12 = correctie factor

[V/cm ]
[mg/em3]
[mg ]
[V ]
[V ]
[cm ]
[cm ]

[em ]

= m*le

In een boek van W. Elenbaas [ 3 ] werd de volgende uitdrukking voor de elec
trische veldsterkte gevonden:

E = em) 7/12
12 (d) 3/2 (2.1)

(2.2)

substitutie van (1) in (2):

(2.3)
d .(M) 7/12e1

(d) 3/2.(1 ) 7712
e

(2.4)

substitutie van (4) in (3):

(2.5)

De boogspanning (Uob-Uv) hangt dus af van
- de kwikhoeveelheid
- het inwendig volume
- de eleetrode-afstand
- de diameter van de o.b.

- Uv is de spanningsval over de electroden.
Deze spanning is afhankelijk van het type electrode en ligt tussen 10 en
15 V. De variatie hierop is minimaal.
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- De afwijkingen in het o.b. volume ontstaan t.g.v.:
1- toleranties op de inwendige diameter van de kwartsbuis waaruit de

zuiltjes gezaagd worden.
2- plaats- en vormonnauwkeurigheid van de knepen.
3- plaats- en vormonnauwkeurigheid t.g.v. het afsmelten van de pomp

stengel.

Uit (5) voigt:

De invloeden van de diverse factoren zijn als voIgt te bepalen:

(2.6)

substitutie van (5) in (6) levert:

(2 . 7)

De drie moeilijkste gevallen uit de o.b.-typen zullen hier achtereenvolgens
worden bekeken.
- MHS

uit de HP & ML serie: ML 100
- uit de MHN & MHW serie: MHW-T 35

~: produkt-eisen del = 4,4 ± 0,1 mm ~ ~del/del = ± 0,025
d = 2,7 ± 0,1 mm ~ 6d/d = ± 0,04

AV b
AM +~ < ° 106M vob - ,

ML 100: produkt-eisen: del = 16 ± 1 mm ~ Adel/de1 =± 0,0625
d = 7 ± 0,5 mm ~ Ad/d = ± 0,0714

AV
~ + V'~ i 0,023

ob

MHW-T 35: produkt-eisen: del = 4 ± 0,2 mm ~ Ade1/de1 = ± 0,05
d = 6,3 ± 0,2 mm ~ Ad/d =± 0,03

~ + ~:~b i 0,07
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Volume-afhankelijk kwikdoseren heeft natuurlijk voordelen voor alle o.b.-ty
pen. Uit de analyse blijkt echter dat, wanneer men uitgaat van een nauwkeu

~V

righeid van 5% a 10% voor ~ + ~, een veeI aanzienIijker deel van winst
ob

in stabiliteit van de boogspanning behaald kan worden door het verbeteren
van 6del /del (voor ML en MHW). Met volume-afhankelijk kwikdoseren is weI een
gedeeltelijke verbetering te realiseren maar verbeteren van reproduceerbsar
heid van de electrode-sfstand mag niet vergeten worden! In produktie blijkt
zelfs de eis van 16 ± 1 mm (ML 100) vaak niet gehaald te worden (6de1 /del ~

± 10%).
De zuildiameter van de o.b. is in realiteit beter dan 7 ± 0,5 mm resp.
6,3 ± 0,2 mm omdat de zuiltjes gesorteerd worden in klassen.
Voor de MHW-T en MHS zijn nog geen produktiegegevens bekend omdat deze Iam
pen nog in ontwikkeling zijn.

De eis voor volume-afhankelijk kwikdoseren voor de MHS lijkt haalbaar.
De eis voor ML 100 is waarschijnlijk niet haalbaar. Uitgaande van haalbaar
heid van 6del /del = 3% en sorteren in 2 klassen van inw. zuildiam.

6V
(6d/d = 0,035) levert op: ~ + Vo~b i 10% voor de ML 100.

Oeze eis lijkt ook ·zeer reeel. Een electrode-afstand (E.A.) van 16 ± 0,5 mm
moet een haalbare zaak zijn. In de MHW-T produktie is geen verbetering te
verwachten. Daarom zal voor MHW-T de eis van 7% richtwaarde blijven.
Zoals reeds opgemerkt, ligt de nauwkeurigheid in E.A., voor de ML-HP serle
in de produktie, buiten de geeiste tolerantie. Met een regelbaar kwikdoseer
systeem zou men in staat zijn ook te corrigeren op fouten in E.A. indien de
ze bekend zijn.
Nu staat er aan de 1800 st/h groep (voor ML en HP) een opstelling die con
troleert op lampfouten. Oeze opstelling werkt met een licht-bron en een
beeIdverwerkingssysteem (PAPS). Hiermee wordt in een profielprojectie geke
ken naar eventuele fouten. In deze profielprojectie kan ook de E.A. gemeten
worden met een afwijking van Minder dan 0,1 rom (6del /del < 0,006). Indien
deze meetwaarde net zoals de waarde van het volume gekoppeld wordt met het
doseerapparaat, kan men corrigeren op de afwijkingen in volume en E.A .. Na
tuurlijk moet dan de E.A.-meting geschieden v66r het kwikdoseren en wel zo
danig dat geen verandering kan optreden in de volgorde van o.b. 's op de ma
chine tussen meting en doseren. Als verder de geleverde materialen voor het
maken van de zuilen verbeteren (binnenkort dinw 7 ± 0,12) dan zou de eis
voor het kwikdoseren afhankeIijk van E.A. en o.b.-volume 15% worden.

~ Ma- = 0,017 ~ = 0,006
el

~ob~ +~ i 15%

Natuurlijk is voor aIle overige Iamptypen op gelijke wijze te corrigeren op
afwijkingen in E.A.
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De toleranties op de MHW-T 35 liggen reeds zo eng, dat hierin geen verklei
ning verwacht hoeft te worden.In eerste instantie zal dus de eis van ± 7%
voor volume-afhankelijk kwikdoseren gehanteerd worden.

- Om met kwikdoseren een gebied van boogspanning ± 10% te bestrijken moet de
doseur regelbaar zijn op 12/7 * 10 = 17,1 %. (zie (2.7) )
Neem de veilige grens van ± 20% t.o.v. nominale dosis regelbaar.

- De huidige kwikdoseur aan de 1800 st/h groep welke later nog besproken zal
worden (hoofdstuk 4) geeft een dosis van 14 mg ± 0,2 mg.
Dit is een relatieve afwijking van ± 1,5%.
Gebleken is echter dat bij verkleining van de dosis de relatieve afwijking
toeneemt.
Na revisie is de afwijking ± 0,15 mg. Dit is ongeveer 1%. Als de naald
verkleind wordt van inw. ~ 0,3 naar inw. ~ 0,2 dan is de doorsnede 2,25
maal zo klein.
Voor doses van deze nieuwe naald wordt dan geschat een afwijking van ±
0,15/2,25 =± 0,066.
Voor 1,2 mg betekent dat 5,5%.

Specificaties uit de produktie.

- Tijdens het kwikdoseren hangen de o.b. '5 met de pompstengel naar boven in
de pomprubbers. Voor de constructie wordt verwezen naar bijlage 8.

- Een produktie snelheid van 3000 st/h houdt in dat de cyclustijd 1,2 sec.
bedraagt.
Een kwart van deze cyclustijd is nodig voor het doorzetten.
Dit betekent dat de volumemeting en/of het inbrengen van de kwikdosis in
0,9 sec. moet gebeuren.

<TOETS 1> ~t

Deze toets is uitgevoerd aan de hand van de verzamelde gegevens die op de
hieraan voorafgaande pagina's zijn weergegeven.
De tijdsplanning die tijdens de ori~ntatie is ontstaan is opgenomen in
hoofdstuk 1. Reeds in dit stadium moet opgemerkt worden dat de planning wat
tijd betreft aan de krappe kant is. Dit is een gevolg van de poging om de
uitvoering van de gehele opdracht binnen de afgesproken tijd van negen maan
den te plannen. Dientengevolge kan het noodzakelijk blijken de planning in
een later stadium bij te stellen.

2.2. Q. Planproces

Stel een eisenpakket op dat geldig is voor het totale project.
Zoek indien nodig nog ontbrekende gegevens op.
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Stel een extra pakket met wensen op.
Vorm uit dit geheel een goede specificatie voor het plan-proces.

<TOETS 2> ~t

Het hierboven omschreven plan is goedgekeurd.

2.3, Q, Uitvoeringsproces

EISENPAKKET VQLUMEMETING + KWIKOQSEREN

1- Nominaal te meten volume afhankelijk van o,b, type tussen 30 en 2900 mm3

(zie bijlage 1).

2- Nominaal te doseren kwikhoeveelheid afhankelijk van het type o.b., vol
gens specificaties in bijlage 1

~V .
3- Vo~b + AM i 7\ voor de MHW-T. Qverige typen ± 10\.

4- Cyclustijd: HP & ML :1,2 sec.
overige typen: 3,6 sec.

Gedurende 1/4 van deze tijd wordt doorgezet.
Volumemeten en/of kwikdosis inbrengen dient te geschieden in de resteren
de tijd.

5- Volumemeten en kwikdoseren mogen geen nadelige invloed hebben op de o.b.
kwaliteit. (bijv. breuk, vreemde stoffen in o.b.).
Oit betekent in produktie: geen hoger uitval percentage.

6- Zowel het kwikdoseren als het volumemeten moeten verwezenlijkt kunnen
worden binnen de constructie van de huidige produktiemachines.

7- een meet/doseer-principe voor aIle typen o.b,

8- onderhoudskosten i 6\ van de vervangingswaarde.

9- veiligheid voor gebruiker en milieu volgens rapport BXV 11 & 15.

10-bedrijfszeker.

11-process capability index (P,I.) 1 1.
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12-Kwikdosis "traploos " regelbaar tot.± 20\ t.O.V. de nominale kwikdosis
regelbaar in trappen van x mgr. is toegestaan mits x i 1/21~MI. Hierin is
~M de toegestane tolerantie op de kwikdosis.

13-Kwikdosis moet voor 100\ in de o.b. gebracht worden via de pompstengel.

toelichting op eis 11:
m ± 1/2 T = nominale maat met tolerantie.
5 = standaardspreiding.

P.I. =is .
Dus P.I. 1 1 betekent 35 i 1/2 T.

WEN5EN

a- Met apparaat zoveel mogelijk o.b. typen.

b- Meet- en doseer-nauwkeurigheid zo groot mogelijk.

c- Goedkoop.

d- Eenvoudige constructie.

e- ongevoelig voor omgevingsinvloeden.

f- Procesdrift zo klein mogelijk.

g- Onderhoud zo weinig mogelijk.

h- Zo veilig mogelijk.

i- Eenvoudig te bedienen.

j- Ontwikkeltijd kort.

k- Compacte constructie.

<TOET5 3> ~t

Het eisenpakket is goedgekeurd. Het vormt een goede ingangsspecificatie voor
het planproces.
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2.4. P. Orientatieproces

De opdracht volume-afhankelijk kwikdoseren omvat twee sub-projecten: volume
meten en kwikdoseren.
Voor opsplitsen is het volgende keuzeschema gehanteerd. (fig. 4).

Fig. 4: keuzeschema.

~c::"'--'7
'-0:::::..--- ,

7

o =start
1 = simultaan uitvoeren
2 = semi simultaan uitvoeren
3 = na elkaar uitvoeren
4 =volumemeten als eerste
5 = kwikdoseren als eerste
6 = vastleggen van nauwkeurigheden vooraf voor beide delen
7 =vastleqqen nauwkeuriqheid tweede deel afhankelijk van de verkreqen nauw

keurigheid uit het eerste deel

Afweqinqen:
1 is onmogelijk omdat daarvoor meerdere personen nodig z~Jn.

2 met semi simultaan wordt bedoeld dat de diverse achtereenvolgende deelpro
cessen steeds voor beide delen uitgewerkt worden direct na elkaar.
Dit zal voor de ontwerper qeen extra tijd verqen. Nadeel is echter dat
beide constructies gelijktijdig uitgevoerd moeten gaan worden. Daarom is
in de tijdsplanning methode 3 het meest qunstiq.

3 Deze aanpak levert de meest gunstige verdelinq in de tijd op omdat uitvoe
rinq na elkaar kan qeschieden.

4 + 5 Zonder een geschikte volumemeting kan men geen kwik doseren afhanke
lijk van het gemeten volume. Een kwikdoseur (niet regelbaar) werkt
reeds in Turnhout. Daarom lijkt de keuze voor het in eerste instantie
vollediq uitwerken van de volumemetinq het best.

6 + 7 Wanneer de twee deelopdrachten na elkaar uitgevoerd worden is het mo
qelijk de maximale onnauwkeuriqheid te kiezen afhankelijk van de te
verwachten onnauwkeuriqheid van het reeds uitqewerkte deelproject.
Streven blijft echter om zo nauwkeuriq moqelijk te werken.
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- Voor uitwerken van beide- delen kan men kiezen uit gezamenlijk uitwerken of
uitwerken van elk deel apart. De tweede Manier zal gunstiger zijn voor de
werkplaats. Tevens kan het testen, na gereedkomen van de constructie, van
de eerste gebeuren terwijl de tweede gemaakt wordt.

- Omdat gescheiden aanpak noodzakelijk is, zal voor elk deel een apart
eisenpakket opgesteld moeten worden. De mogelijke wijzen van koppeling
zijn:

- koppeling via interfaces en rekenapparatuur.
- analoge koppeling waarbij het analoge signaal uit de volumemeting

omgezet wordt in een doseersignaal, dat de kwikhoeveelheid vastlegt.

<TOET5 4> ~t

Er zijn voldoende keuzemogelijkheden verzameld.

2.5. P. Planproces

Gekozen wordt voor gescheiden aanpak van de twee deelprojecten evenals ge
scheiden uitvoering. Op deze wijze uitvoeren van het project is het meest
gunstig voor de tijdsplanning.
De volumemeting zal als eerste uitgewerkt worden omdat een doseerapparaat
reeds in Turnhout aanwezig is. Daarnaast worden voor volumemeten de meeste
problemen verwacht. De eis m.b.t. nauwkeurigheid volgt uit:

- ~VOb +~ i 7\ (MHW-T) 10\ (overige)
ob ~

- schatting van mogelijkheden bij kwikdoseren (bIz. 18).

6M
MHS: MH9 = 1,2 ± 0,066 mg. ~ ~ = 0,055

~
ML 100: MH9 = 3 ± 0,066 mg ~ ~ = 0,022

Hg 6M
MHW-T 35: MHg = 6,5 ± 0,066 mg ~ ~ = 0,01

Hg

6Vob/vob i 0,045 voor de MHS. Voor de ML ± 8\ en MHW ± 6\. De eis voor de
MHS is doorslaggevend.
Met vastleggen van de geeiste nauwkeurigheid voor kwikdoseren wordt
gewacht tot na de gehele planfase van het volumemeten. Daarna is reeds een
reele schatting mogelijk van de meetnauwkeurigheid.

- Het streven zal zijn om zowel het kwikdoseren als volumemeten binnen 3\ te
beheersen.

Voor koppeling van beide onderdelen is gekozen voor koppeling via inter
faces en rekenapparatuur. Dit is de meest flexibele koppeling. Seide delen
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kunnen wat betreft-plaats en tijd geheel onafhankelijk van elkaar gekop
peld worden. Anderszins verwerken van gegevens is mogelijk (bijv. proces
bewaking door volumemeting). Seide delen zijn los van elkaar te testen.
Deze keuze betekent dat de resultaten van de volumemeting als een elec
trisch signaal beschikbaar moeten zijn en dat voor het kwikdoseren een
electrische sturing nodig is. De in dit stadium opgestelde eisenpakketten
voor het volumemeten en kwikdoseren zijn vooraan in de betreffende hoofd
stukken opgenomen (3.0 resp. 4.0).

<TOETS 5> ~t

De gekozen methode zal naar verwachting geen problemen opleveren. De beide
opgestelde eisenpakketten vormen in combinatie met de produktspecificaties
(uit 0.0.) een goede basis voor verdere uitwerking van de twee delen: volu
memeten en kwikdoseren.
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HOOFDSTUK III: VOLQMEMETEN

3.0. Eisenpakket volumemeten

1- Nominaal te meten volume afhankelijk van het type o.b. volqens specifica
ties in bijlaqe 1.
(min. 30 mm3, max. 2900 mm3).

2- Meetnauwkeuriqheid binnen 4\.

3- Meetresultaat moet beschikbaar zijn als electrisch signaal.

Voor de eisen 4 tIm 11 wordt verwezen naar het eisenpakket op blz. 19.

WENSEN

Voor de wensen wordt verwezen naar het wensenpakket op bIz. 20.

3.1. P.Q. orientatieproces

Allereerst voIgt hier een opsomming van mogelijke meetmethoden, voor het me
ten van het inwendig volume.

-1 Vullen van de o.b. met een qas vanuit een constante overdruk via een
restrictie qedurende een vaste tijd, qecombineerd met drukmetinq.

-2 Overdruk vanuit de o.b. laten expanderen in een ruimte met een constante
lagere druk via een restrictie qedurende een bepaalde tijd, gecombineerd
met drukmetinq.

-3 Overdruk vanuit een standaard volume expanderen in de o.b. met drukme
tinq.

-4 Overdruk vanuit de o.b. laten expanderen in een standaard volume met
drukmeting.

-5 Vullen van de o.b. met een constante hoeveelheid gas, qecombineerd met
drukmetinq.

-6 Warmte capaciteits-meting.
-7 Inwendiqe drukverandering bij verwarmen o.b.
-8 Vullen van de o.b. tot een bepaalde druk d.m.v. "zuiger"verplaatsinq. De-

ze verplaatsing wordt qemeten.
-9 Meting gewichtstoename bij het vullen van de o.b. met een medium.
-10 Geluidsresonantiemeting.
-11 Optisch meten.
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<TOETS 7> ~t

De lijst bevat voldoende ideeen. AIle fysische grootheden zijn afgewogen op
hun mogelijke bruikbaarheid voor meting van volume. Of aIle bruikbare metho
den zijn verzameld kan natuurlijk nooit met volle zekerheid vastgesteld wor
den.

3.2. P.U. planproces

Analyse van de voorgestelde meetmethoden:

-1 Vullen van de o.b. met een gas vanuit een constante overdruk.
Als de drukverhouding PO/Pob (PO = overdruk) groter blijft dan 1,9 ,dan
is de massastroom gas aIleen afhankelijk van PO' Ais deze druk constant
is zal ook de massastroom constant zijn [ 4 ].
Eerst wordt de begindruk gemeten (Pob ) waarna het gas gedurende At wordt

1
geexpandeerd in de o.b. via restrictie met doorsnede A. Daarna wordt de
druk (Pob2 ) gemeten.

Deze meting heeft 5 variabelen die de meting kunnen beinvloeden, te we
ten: PO' Pob1 ' Pob2 ' A en At.
Deze meting is (mede door de vijf variabelen) onnauwkeuriger dan de eis.
Zie bijlage 9 tIm 11.

-2 Overdruk vanuit de o.b. laten expanderen via een restrictie.
Deze methode is in principe hetzelfde, doch veel gecompliceerder dan me
thode 1. De overdruk is nu niet constant maar hangt af van het o.b.-volu
me en de massastroom. Pob = Pob(Vob'~m)' De massastroom hangt af van Pob
~m = ~m(Pob)' Dit maakt deze methode minder aantrekkelijk dan methode 1.

-3 Overdruk vanuit een standaard volume expanderen in de o.b. met drukme
ting.
Bij deze meting wordt het volume bepaald door vier variabelen: drie geme
ten drukken en het volume waaruit het gas expandeert.
De meetfout is ongeveer 1% van het gemeten volume (zie rapport nr.
B.M.Tu ' Alg. 2025/86 bIz. 1 tIm 5 in de bijlagen 12 tIm 16).
Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat hierin uitgegaan wordt van
een isotherme meting wat bij meettijden van 0,8 sec. niet te verwezenlij
ken is. Tevens is de schatting van de nauwkeurigheid van een drukopnemer
nogal optimistisch (wel mogelijk maar duur). Daarom moet 1\ gezien worden
als een richtwaarde voor het maken van een eerste keuze. Daarna zal nade
re analyse volgen.

-4 Overdruk vanuit de o.b. laten expanderen in een standaard volume.
Dit principe is hetzelfde als methode 3.
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-5 Vullen van de o.b. met een constante hoeveelheid gas.
Deze meetmethode heeft 3 variabelen waarvan het volume afhangt: twee ge
meten drukken en het verplaatste volume. Uitgaande van dezelfde waarden
voor oplossend vermogen van de drukopnemer en ~Vc/Vc wordt de meetfout in
dit geval ± 0,78% voor een isotherm proces en 0,75% voor een adiabaat
proces. (bijlage 17 tim 18). Deze methode is dus nauwkeuriger dan methode
3. Ook voor deze methode geldt dat een nadere analyse volgt indien deze
gekozen wordt.

-6 Warmtecapaciteits-meting.
Omdat de warmtecapaciteit van het kwartsglas groter is dan die van de in
houd, is deze meting te onnauwkeurig temeer omdat de glashoeveelheid niet
constant is.
Een nog groter nadeel is dat deze meting onder uiterst precieze laborato
riumomstandigheden verricht zou moeten worden. Daarom is deze meting to
taal ongeschikt voor toepassing in de produktie.

-7 Inwendige drukverandering bij verwarmen o.b.
Om op deze wijze het volume te kunnen bepalen moeten bij drie verschil
lende temperaturen zowel de temperatuur als de druk gemeten worden. Als
P1' P2, T1 en T2 gemeten zijn kan men bepalen hoe het inwendige volume
afhangt van de temperatuur. Na meting van P3 en T3 kan men het inwendig
volume bepalen. (zie bijlage 19).
Als men de uitzetting t.g.v. temperatuursverhoging constant en onafhanke
lijk van de geometrie veronderstelt, voldoen 2 metingen van druk en tem
peratuur.

-8 Vullen van de o.b. tot een bepaalde druk d.m.v. "zuiger"verplaatsing. De
ze verplaatsing wordt gemeten.
Dit principe komt op hetzelfde neer als meting 5. Hier moet het ver
plaatste volume echter steeds gemeten worden terwijl in methode 5 dit
verplaatste volume constant blijft. Die extra meting introduceert ook een
extra meetfout.

-9 Meting gewichtstoename bij het vullen van de o.b. met een medium.
Wegen in de produktie is een moeilijke kwestie. Voor nauwkeurige weging

dient de opstelling trillingsvrij te zijn. Voor afleesnauwkeurigheid van
1 ~g is een tijd van 5 sec. nodig. Wil men op 4% nauwkeurig het volume
bepalen met weging, dan is als volgt de benodigde gasdichtheid, van het
voor de meting gebruikte gas, te berekenen:

(m2-m1)~Q

Q2

Stel ~Q=O en ~m = ~m1 = ~m2 = ± 2 ~g.

~ = ~&m waarbij de eis is: ~ i 0,04
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Ingevuld levert dat:

gV L ~4 = 50 6m =0,1 mg

Neem kleinste V ~ MHS = 30 • 10-9 [m3]

AIleen gassen als Krypton en Xenon hebben deze grote dichtheid bij 25 C
en 1 atm. Deze gassen zijn zeer duur. Daarnaast is de meettijd te lang.
Een vloeistof vormt ook geen alternatief omdat die de kwaliteit van de
o.b. beinvloedt. Deze methode is dus niet bruikbaar.

-10 Geluidsresonantiemeting.
Met een geluidsresontantiemeting kunnen afstanden gemeten worden. De
hoofdafmetingen van de MHS (lengte en diameter) zijn in grootte ver
schillend genoeg om gemeten te kunnen worden zonder dat de ene resonan
tiefrequentie de andere beinvloedt. Of deze twee gemeten afmetingen (+
meetfout) genoeg zijn om het o.b. volume nauwkeurig genoeg te berekenen
zal proefondervindelijk vastgesteld moeten worden.
Voor de MHW-T voldoen twee afmetingen zeker niet omdat dit produkt niet
rotatie-symmetrisch is zoals de MHS. Een verdere moeilijkheid zal zijn
om de meetsonde via de pompstengel in de o.b. te brengen. Vanwege de
Kleine afmetingen van de o.b. zal de sonde de metingen beinvloeden. De
te meten frequenties zijn erg hoog (voor MHS ca. 63 kHz).

-11 Optisch meten.
Een optische meting is aIleen mogelijk met rontgenstraling omdat gewone
licht-soorten gebroken worden door kwartsglas.
Uit een rontgenprofielprojectie zijn enkele hoofdafmetingen in het in
wendige van de lamp te bepalen. Hieruit is dan met een zekere nauwkeu
righeid het inwendige volume te berekenen.
In combinatie met een beeldverwerkingssysteem zou de rontgenprofielpro
jectie een methode zijn die bruikbaar is voor de produktie.
Twee voordelen van dit meetsysteem zouden zijn:
- aij de berekening van het volume kan het pompstengel-volume eenvoudig

buiten beschouwing gelaten worden.
- Men kan tevens de electrode-afstand meten. Met de te doseren kwikhoe

veelheid kan dan ook op afwijkingen hierin gecorrigeerd worden.

Uit rontgen-opnamen van de MHW-T is gebleken dat de binnencontour van de
o.b. op enkele plaatsen zo weinig contrast heeft, dat een voldoend nauw
keurige meting van bepaalde afmetingen onmogelijk wordt. Voor de overige
lamptypen kan de methode nog onderzocht worden. Rontgenopnamen van de
MHS geven op het eerste gezicht een goed beeld.
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Dit verdere onderzoek valt echter buiten de opdracht omdat dit principe
niet aan de gestelde eis van toepasbaarheid op aIle o.b. 's voldoet.

Allereerst worden nu de alternatieven getoetst aan de eisen <zie bijlage
20).
Invulling levert op dat aIleen methoden 3, 4, 5 en 8 overblijven.
De enige eis waarop nog niet geselecteerd is is nr. 11. Procescapability
index 1 1. Voor het bekijken van deze eis is verdere analyse noodzakelijk.
Daarom wordt nu eerst een keuze gedaan op basis van de wensen. Daarna zal
gekeken worden of die keus aan eis 11 voldoet. Indien dit niet het geval is
vervalt het betreffende alternatief alsnog en moet een andere methode geko
zen worden waarna dezelfde procedure voIgt. Aan de wensen worden eerst weeg
factoren toegekend. Oat gebeurt in bijlage 21. In elk vakje worden steeds
twee wensen tegen elkaar afgewogen. Namelijk de wens behorende bij de letter
bovenaan de kolom en de wens behorende bij de letter rechts van de rij van
het betreffende vakje. In het vak wordt nu de letter van de prevalerende
wens ingevuld. Zo wordt het hele diagram gevuld. Daarna wordt het aantal ke
ren dat elke letter voorkomt geteld. Deze aantallen vormen de weegfactoren
bij de betreffende wensen.
Toetsing van de overgebleven alternatieven aan de wensen geschiedt als
voIgt:
Ge~eken wordt hoe goed elk alternatief aan een wens voldoet. Hiertoe kent
men punten toe. In dit geval is een schaal van 0 tim 10 toegepast. Een an
dere schaal is eveneens denkbaar. Voldoet een alternatief niet aan de wens
wordt een 0 toegekend. Voldoet hij 100% dan wordt een 10 gegeven. Op deze
wijze worden aIle alternatieven aan aIle wensen getoetst.
Daarna worden deze punten (in bijlage 22 linksboven in de vakjes) vermenig
vuldigd met de weegfactoren. Deze uitkomsten (gewogen waarderingen) staan
rechtsonder. Nu worden de gewogen waarderingen per alternatief opgeteld. Dit
levert een puntenrepresentatie van de wijze waarop een alternatief aan de
wensen voldoet.
Gekozen wordt nu voor het alternatief met het hoogste puntenaantal.
Daarna worden de gevolgen en risico's van dit ontwerp geanalyseerd. Blijken
de risico's te groot dan kan alsnog besloten worden om een alternatief met
een lagere waardering maar Minder risico's te kiezen.

N.b.: De matrix ter bepaling van de weegfactoren kan het beste ingevuld wor
den door de opdrachtgever/afnemer/gebruiker van het apparaat.

Uit bijlage 22 blijkt methode 5 het hoogste aantal punten te hebben gekre
gen.

Werkwijze in het vervolg:
- Analyse meetprincipe.

Schat in of het meetprincipe voldoet aan eis 9.
- Stel een aanvullend eisenpakket op, voortvloeiend uit het meetprincipe.
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- Maak aantal ontwerpen.
- Risieo analyse van gekozen ontwerp.
- Werk ontwerp uit.

<TOETS 8> ... t

De keuze is gevallen op de volgende methode:
Meet de druk in de o.b. Breng een bekende hoeveelheid gas in de o.b. en meet
de druk nogmaals.
Deze methode heeft voldoende verwaehtingswaarde. Verdere analyse is echter
noodzakelijk. De hierboven opgestelde werkwijze is goedgekeurd.

3.3.1. P.V.V. orientatieproees

Al1ereerst voIgt hier een nadere analyse van het gekozen meetprincipe .

Uit bijlage 18 blijkt dat bij een adiabatiseh proees waarbij het verplaatste
volume (Ve ) gelijk is aan het gemeten volume (Vm):

AVm _ AV .6.E.Pv:- -~ + Pm * 5,2.
m c

Voor een isotherm proees en Vc/Vm = 1:

AVm AVe APv:- = v:::- + Pm * 6m e

De meting volgens het adiabatisehe proees is dUB het meest nauwkeurig.
De temperatuursstijging bij een adiabatiseh proces is:

j ~ 1,4 voor een twee atomig gas

o 0 0
Stel TO = 200 C =293 K ... T1 = 386 K
dan T1 = 113 C

Door deze grote temperatuursstijging is de aanname dat de meting adiabatisch
is niet zonder meer geoorloofd. Door warmteafgifte naar de omgeving zal de
meting ergens tU5sen het adiabatisehe en het isotherme proees liggen. nit is
afhankelijk van de meettijd en de snelheid waarmee warmte overdracht plaats
vindt. De versehillen tussen de twee uitersten zijn nogal groot zoals blijkt
uit de volgende berekening:
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v _ Vc
misotherm - pm/PO-1

Vm /Vm. =:t7t=1 (~ 1,6 voor x=2)
a J. x

V
madiabatisch

stel Pm/PO = x

Daarom wordt het proces nog wat nader bekeken. Hiertoe wordt berekend waar
de meting ~ich ~ou bevinden indien voor de o.b. de omgevingstemperatuur aan
genomen wordt. Hier wordt uitgegaan van een MHS omdat voor deze o.b. de ver
houding glasopp./inhoud het grootst is.

----Adiabaat

Isotherm

O-+------+o------li----------+---------
P"",

Fig. 5: Verschil tussen adiabatische en isotherme meting.

Volgens de berekeningen uit bijlagen 23 tim 32 ligt het proces dichter bij
een isotherme meting dan bij een adiabatische. De exacte plaats is niet be
paald. Dit is echter ook niet belangrijk omdat men wanneer de plaats het
zelfde blijft in staat zal zijn m.b.v. berekeningen toch een goede verhou
ding te vinden tussen de te doseren kwikhoeveelheid en de gemeten waarden.
Het is echter zeer belangrijk om de plaats constant te houden. Dit moet ge
schieden door steeds de~elfde uitgangstemperaturen voor o.b., omgeving en
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vulgas te houden. Zeer belangrijk is hierbij dat de o.b. temperatuur gelijk
blijft aan de omgevingstemperatuur.
Het belangrijkste bleek echter een constante tijd te nemen tussen het moment
van compressie en tweede meting. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze tijd
liefst zo groot mogelijk dient te zijn, omdat dan de afwijking in de meting
t.g.v. een zekere ~t het kleinst is.
Verandering van de o.b. inhoud t.g.v. temperatuurverschillen is buiten be
schouwing gelaten. De kubieke uitzettingscoefficient van get kwartsglas
(1,62 ~ 10-5 [i]) is zo klein dat verandering van enkele C in o.b. tempe
ratuur niet meetbaar is in verandering van volume.

De hier volgende analyse heeft betrekking op de meetnauwkeurigheid t.g.v.
verschillende factoren die samenhangen met de geometrie. Tijdens deze ana
lyse wordt weer uitgegaan van adiabatische meting.
Hiervoor geldt: (zie ook bijlage 18)

(3.1)

Het te meten volume Vm is opgebouwd uit:
- volume van de o.b.: Vob '
- volume van de pompstengel: Vst '
- verliesvolume van leidingen etc.: Vv '

(3.2)

Hieruit volgt dat:

(3.3)

(3.4)

Het verlies volume Vv is steeds constant zodat ~vv = O. Ingevuld in (3.3):

~ = ~Vm~ Vm ~V5t * Vst (3.5)
~ m Vob - v;t Vob

Omdat zowel de pompstengel voor de MHS 30 mm langer is dan die van de over
ige typen wordt deze apart bekeken.

Analyse voor MHS:

Vst is nominaal *d~t.l. De inwendige diameter van de pompstengel voor de
MHS is 2 mm. De lengte is 120 mm. Hieruit volgt Vst = 377 mm3.
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Een uiterst nauwkeurige drukopnemer heeft inclusief uitlezing een fout van ±
1 a 2 • 10-3 Full Scale (F.S.).Kies een opnemer met Full Scale-waarde = Pm.
Dan is AP/Pm = ± 2.10-3 . Neem een geschatte waarde AVc/Vc = 0,2 • 10-3 . Dit
is 10% van de meetonnauwkeurigheid. Dit betekent wei dat bij de compressie
geen lekverliezen op mogen treden, en dat het verplaatste volume zeer goed
constant moet zijn.
Hiermee wordt (3.1):

AVv.:m = 0,2 • 10-3 + 2 • 10-3 * 5,2 = 0,0124
m

(3.6)

Bij sorteren op inwendige diameter van de pompstengels is een nauwkeurigheid
van Ad/d = 0,025 haalbaar. Hierop wordt later in dit verslag nog verder in
gegaan. Voor de afwijkingen in de pompstengellengte geldt Al i ± 0,5 mm. De
ze waarden ingevuld in (3.4) levert :

(3.7)

AIle waarden nog eens op een rij:

AV
~ = ± 0,055
st

AVmv:::- = ± 0,0124
m

v
30 mm3)~= 14 (Vv ~

~= 12
ob

Na invullen in (3.5):

AV b
~ = 0,0124 * 14 + 0,055 * 12 = 0,83

ob

Dit betekent voor de MHS dat de meetnauwkeurigheid ligt binnen ± 83%.
Hierbij wordt de grootste fout veroorzaakt door de pompstengel, die meegeme
ten wordt. Maatregel zal moeten zijn dat de pompstengel niet meegemeten
wordt!

Analyse voor overige typen:

Met sorteren van de pompstengels is AVst /Vs3 ~ 0,055, Vst = i d~t • 1,
dst = 2 mm., 1 = 90 mm. ~ Vst = 282,6 • mm .
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InvuIIen van (3.2) in (3.5) levert:

(3.6)

6V
Vo~b i 0,04 (geeist)

6Vmv:::- = ± 0,0124
m

(3.8)

(3.9)

6V
~ = ± 0,055
st

V
neem ~ ~ 10_ = 0,15

ob 2UU

(3.7)

V
Na invullen in (3.9): v~~ i 0,38 ~ Vob 1 2,6 * Vst . (3.10)

Hierhoven staat de voorwaarde waaraan het inwendige volume moet voldoen in
dien men dit met de gewenste nauwkeurigheid wil meten zonder het pompsten
geIvolume te elimineren. Dit geldt echter aIleen indien 6Vst /Vst = 0,055.
Voor een inwendige diameter van 2 mm betekent dat een afwijking hierop van
2,5\.
Noch binnen Turnhout noch bij Philips Winschoten (leverancier van het sten
gelgIas) zijn gegevens beschikbaar betreffende de nauwkeurigheid van die in
wendige diameter.
Volgens een schatting van dhr. v.d. Eynde Ph. winschoten wordt het kwarts ~i

2 ± 10\ geleverd. Binnen_een partij kan die afwijking echter aanzienlijk
kleiner zijn.
Als uitgegaan wordt van 2 ± 0,2 mm wordt bovenstaande eis: vob 1 6 * Vst '
Dan kunnen alleen de HP 125, ML 250 en MHN-TO 150 met stengel gemeten wor
den.
Om tot betere uitspraken te komen is meting aan het geleverde kwarts noodza
kelijk.
Naarmate 6Vst /Vst afneemt kunnen kleinere o.b. 's gemeten worden inclusief
pompstengel. Natuurlijk blijft bij die metingen de gemiddelde waarde van Vst
belangrijk. Oeze moet nog afgetrokken worden van het gemeten volume evenals
Vv '
Indien de spreiding binnen een partij nog te groot is dan kan sorteren in
klassen nog uitkomst bieden.
(8ij de berekening van Vob 1 6 * Vst is reeds uitgegaan van een nauwkeurig
heid van 6P/Pm = 10-3. Dit is de nauwkeurigheid van de gebruikte meetappara
tuur. Zie verder in dit verslag).
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Allereerst is gezocht naar een drukopnemer met uitlezing die zo nauwkeurig
mogelijk is. Hiermee is als eerste begonnen omdat de meetnauwkeurigheid
6P/Pm steeds geschat is.
Er is gekeken naar drukopnemers zonder inwendig volume van o.a. de volgende
leveranciers: Kistler ("Kiag Swiss"), Bienfait ("Hottinger Baldwin Messtech
nik"), Dimed ("Druck"), "Wallace & Tiernan", "Diavac", "Baratron" en "Tokyo
Sokki Kenkyujo".
De meest nauwkeurige opnemers waren die van "Druck Limited", geleverd door
Dimed (Deurne, Belgie). Zij leveren slechts een drukopnemer zonder inwendig
volume. Deze is echter een van de nauwkeurigste opnemers met een nauwkeurig
heid binnen 0,04% BSL. De uitlezing wordt eveneens door Dimed geleverd. De
meest nauwkeurige (0,05\ F.S.) is 2,5 maal zo duur als de daarop volgende
(0,06% F.S.). Vanwege deze prijs/nauwkeurigheids verhouding is gekozen voor
de uitlezing met nauwkeurigheid binnen 0,06\ F.S.
De gekozen drukopnemer is het type PDCR 42. De uitlezing DPI 201. Voor gege
yens zie bijlagen 33 tIm 38.
De totale onnauwkeurigheid wordt daarmee:

t: = 0,1% = 10-3
m

Na correctie van (3.6) voIgt:

(3.11)

Daardoor wordt de voorwaarde uit (3.10): Vob 1 1,8 * Vst mits 6Vst/Vst =
0,055. Onder deze voorwaarden mogen aIle o.b. 's behalve de MHS, MHW-T 35 &
70 met pompstengel gemeten worden. .
Voordat de meting constructief verder uitgewerkt wordt moet nog een oplos
sing gevonden worden om voor de 3 overige o.b. 's de pompstengel buiten de
meting te houden. Lukt dit niet, dan is deze methode ongeschikt voor meting
aan de MHS en MHW-T 35 & 70.

Mogelijke oplossingen:

Methode 1: Laat een vloeistofkolom (kwik) opstijgen in de pompstengel tot
vlak onder de o.b. Dit moet gebeuren nadat een holle naald in de o.b. is ge
bracht. Door deze naald kan men dan ontluchten tijdens stijgen van het kwik,
het standaard volume gas comprimeren en de druk meten.
In het vloeistofreservoir mag geen gas achterblijven omdat anders bij druk
verhoging in de o.b. dit gas gecomprimeerd wordt met als gevolg daling van
de kwikkolom in de pompstengel (6Vob )' De afdichting rond de pompstengel
moet bestand zijn tegen de drukken nodig voor het opdrukken van de kwikko
lorn. Indien kwikresten achterblijven in de pompstengel kan dat de a.b. kwa
liteit beinvloeden. De orientatie van de o.b. is anders (op zijn kop) dan op
de huidige produktiemachines.
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Bepaling van de stijqhoogte van het kwik kan problemen opleveren. Laten zak
ken van de kwikkolom na de meting moet langzaam qebeuren omdat de kolom an
ders breekt met achterlating van kwik in de pompstengel.

t compressie

Figuur'6: afdichten van de pompstengel met een kwikkolom.

Methode 2: Met (siliconen) rubber kan een afdichting gecreeerd worden in de
pompstengel vlak boven de o.b. Ook hierbij moet dan een holle naald gebruikt
worden die door de rubber afdichtinq in de o.b. steekt.
De afdichting zal vanwege het miniatuur karakter kwetsbaar zijn maar deson
danks lekvrij moeten werken. Er mogen geen rubberdelen in de o.b. vallen.
Indien voor deze methode gekozen wordt kan bij falen deze methode uitgebreid
worden tot methode 1 omdat de meetnaald reeds aanwezig is.
Deze meting is weI mogelijk in de orientatie van de o.b. 'sop de huidige
produktielijnen. Ook hier kan de plaats van afdichten varieren.
Bij afdichten met rubber kan men onderscheid maken tussen een passieve en
een aktieve afdichting. In de hierop volgende pagina's wordt daarop verder
ingegaan.

- Actieve methode ~ - opblazen in radiale richting (figuur 7)
- samenpersen in axiale richting waardoor

uitzetting in radiale richting (figuur 8)

Vanwege de kleine bouwruimte (pompstengel dinw 2 mm) is het opblazen van een
rubber constructief niet mogelijk.

Het actieve element geschetst in figuur 8 werkt niet voor de MHS omdat die
onderaan de pompstenqel qecapillaird is. De doorqestoken naald wordt dan te
zwak voor de kracht nodig voor compressie van het rubber.
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opblazen rubber

'.
, ..

pompstengel
'.

Figuur 7: actief afdichten door opblazen van het rubber element.

rubber

o.b. MHW-T

Figuur 8: actief afdichten door compressie van het rubber-element.
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- Passieve methode:

Juist omdat de pompstengel van de MHS onderaan gecapillaird is, kan voor de
MHS een passieve afdichting gekozen worden (zie figuur 9).
Deze afdichting is echter weer ongeschikt voor meten aan de MHW. Het meten
met een rubber afdichting in de pompstengel leidt tot verschillende con
structieve uitvoeringen voor de MHS en MHW. Voor de overige o.b.-typen is
afdichten niet nodig.
De constructieve uitvoering van het meetprincipe kan voor het overige deel
nog hetzelfde zijn.
Overigens zijn beide oplossingen bruikbaar voor andere o.b. typen, waarbij
afdichten niet noodzakelijk is. Men kan daar namelijk de naald inbrengen
zonder gebruik te maken van de afdichtmogelijkheden van de rubber manchet.
Hiermee ontstaat dan alleen verschil tussen de MHW en MHS.

rubber

a.b. MHS

Figuur 9: passieve afdichting.
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Meetnauwkeurigheid na toepassen van stengelafdichting:
Met het toepassen van de stengelafdichting wordt Vst = 0 maar er blijft een
factor AVst over. In bijlagen 39 en 40 wordt een schatting gegeven van AVst
t.g.v. het afdichten met een rubber. De fout t.g.v. afdichten met kwik ligt
waarschijnlijk in dezelfde orde van grootte voor de MHW-T en zal kleiner
zijn voor de MHS.

Met Vst =0 wordt (3.2):

Vm/Vob =Vv/Vob + 1

Substitutie van (3.11) en (3.12) in (3.5):

~ V ~
~ =0,0054 . (~+ 1) +~ (3.13)

ob ob ob

Als via een naald gemeten wordt is Vv i 50 mm3 zeker haalbaar.
Na invullen van deze waarde in (3.13) vinden we voor de MHS resp. de MHW-T
35:

MHS: AVst =0,98 mm3

Vob = 30 mm3

AVob/Vob = 4,7%

MHW-T 35: AVst = 0,628
Vob = 200
AVob/Vob = 1%

Meting van de MHS voldoet nog steeds niet aan de eisen. De meting kan even
tueel nog verbeterd worden door meten van de insteekdiepte van de afdicht
naald. Zie ook de opmerking op bijlage 39.

Naast de keuze van een afdichtmethode moet ook nog een keuze gemaakt worden
voor de wijze waarop het standaard-volume gas gecomprimeerd wordt. Voor het
verplaatsen van het gasvolume zijn de volgende mogelijkheden bedacht.
Principe-oplossingen voor het verplaatsen van een constant volume:
- Verplaats het volume met een zuiger met constante slaglengte.
- Verplaats het volume met een balg met constante slaglengte.
- Verdring het volume met een membraan boven een bepaalde ruimte.
Eis t.a.v. de compressie-methode:
Het verplaatste volume moet constant zijn. Het mechanisme mag na het ver
plaatsen geen restvolume hebben.
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Samenvattend tot nu toe:
De meting ligt tussen een adiabatische en isotherme meting in. De exacte
plaats is niet bekend en hangt af van de tijd tussen compressie en meting en
het temperatuursverschil tussen het te comprimeren gas, de o.b. en de omge
ving.
Naarmate de tijd tussen compressie en meting van de tweede druk groter is,
is de relatieve meetfout t.g.v. een afwijking in die tijd kleiner. Het tem
peratuursverschil tussen de o.b. en de omgeving kan het eenvoudigst gelijk
gehouden worden door de o.b. dezelfde temperatuur als de omgeving aan te la
ten nemen (lang genoeg blootstellen aan omgeving of dompelen in vloeistof).
Een kleine relatieve afwijking in de meettijd veroorzaakt een grotere fout
in de meting dan een even grote relatieve afwijking in de temperatuursver
schillen.
De exacte plaats (adiabaat ~~ isotherm) is niet belangrijk indien die plaats
maar gelijkblijft.
eij meting aan de MHS en MHW-T 35 & 70 moet het stengelvolume geelimineerd
worden als ~Vst/vst 1 0,055. De overige o.b. 's kunnen met stengel gemeten
worden mits ~Vst/Vst i 0,055.
De meting kan het best geschieden met een twee-atomig gas, omdat de tempera
tuursstijging bij compressie dan het kleinst is.

<TOETS 9> ~t

De analyse van het meetprincipe liet de gevoelige plek~en van de meting
zien:
- temperatuursverschillen
- verschillen in meettijd
- invloed van andere factoren
Omdat dezelfde problemen zich ook voordoen bij de andere meetprinciepen die
overbleven na toetsing, is dat geen reden om te veranderen van keuze.
AIle o.b. 's behalve de MHS en MHW-T 35 & 70 kunnen inclusief pompstengel ge
meten worden mits ~Vst/Vst i 0,055.
Een degelijke p.p.a. zal plaatsvinden na keuze voor afdicht- en gascompres
sie-methode. Daarna zal wederom getoetst worden. eij het zoeken naar p.p. 's
zullen meerdere mensen betrokken worden.
Voorstel omtrent verdere uitvoering:
Vanwege de gecompliceerdheid van de meting lijkt het zinnig om eerst het
Hhart" van het volumemeetapparaat uit te werken. Onder het hart wordt ver
staan dat gedeelte dat de meting verricht. (i.e. membraan + meetnaald +
drukopnemer). Wel dient hierbij rekening gehouden te worden met eventuele
inbouw in een groter geheel op een later tijdstip.
Indien het hart voor de MHS uitgewerkt wordt en voldoet zal·de nauwkeurig
heid voor andere o.b. 's zeker voldoende zijn. Het is daarom verstandig om
met uitwerking voor alle o.b. typen te wachten totdat het hart voor de me
ting aan de MHS met positief resultaat getest is. Uitbreiding is dan zeer
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eenvoudig omdat de meetmethode voor aIle o.b. typen hetzelfde is (m.u.v. af
dichting in pompstengel). In verband met grote volumeverschillen zal het weI
noodzakelijk zijn om enkele grotere uitvoeringen dan die voor de MHS te ma
ken.
De drukopnemers met uitleesunit zijn reeds gekozen (zie bijlage 33 tim 38).
De drukopnemer PDCR 42 heeft geen inwendig volume en is uiterst nauwkeurig.
Deze opnemer moet voor het meten van absolute druk aan de referentiezijde
met vacuum verzorgd worden.
Lineariteit opnemer + uitlezing: 0,1\ BSL.
Hoe de toleranties op de inwendige diameter van stengelkwarts op dit moment
liggen is nog in onderzoek.

Extra eisen:

Indien ~Vst/Vst 1 0,055, moet het stengelvolume van de MHS en MHW-T 35 & 70
buiten de meting gehouden worden.

Bij de compressie mag geen lekverlies optreden.

Het verliesvolume moet zoveel mogelijk beperkt blijven.

De tijd tussen compressie en de tweede meting dient zo constant mogelijk te
zijn. Verder dient die tijd met inachtneming van de cyclustijd zo lang moge
lijk te zijn.

Het temperatuuosverschil tussen o.b. en omgeving dient constant te zijn en
bij voorkeur 0 K.

Theoretisch is meting met een twee-atomig gas het meest nauwkeurig. Dit
dient in de praktijk getoetst te worden.

Aanvulling 00 toets 9. Betreft maattoleranties stengelglas MHS:

Voor de volumemeting blijkt het inwendig volume van de pompstengel een grote
rol te spelen. Hieronder volgen aIle gegevens betreffende de maattoleranties
bij levering van kwartsglas die tot nu toe gevonden zijn:
(Gemeten door L. van Herck produktie Philips Turnhout.)

Type Leverancier Partijnr. Charge dinw gem. afwijking (rom)

GE 214 ~S 1 1 2,01 ± 0,02
GE 214 WQS 1 2 1,90 ± 0,04
GE 214 WQS 2 1 2,20 ± 0,05
R 4077 Ph. Winschoten 1 1 2,28 ± 0,1
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Gemeten door Fr. Jacobs, IKLT Philips Turnhout (20-10-1986)
leverancier WQS.
30 stuks met penkaliber: kaliber 2,05

kaliber 2,00
kaliber 1,95

Verder is gebleken dat leveranties aan Eindhoven nauwkeuriger zijn dan die
aan Turnhout (Eerste sortering bij WQS zeIf?)
Levering Eindhoven: duitw 4:g,~5

Turnhout: duitw 4± 6,3

WQS geeft op het glas te kunnen leveren met een nauwkeurigheid van 2 ± 0,15
Mm. (Gegevens bij J. Maes Ph. Eindhoven tst. 56187). Binnen 1 partij blijkt
de nauwkeurigheid aanzienlijk hoger te zijn. In Turnhout heeft men 2 ± 0,3
als garantie gekregen (M. Janssen - ontwikkeling).

Tot nu toe blijkt dat de nauwkeurigheid onafhankelijk van levering 2 ± 10\
is. Per (trek) charge echter ± 2,5%.
Door sorteren zal een nauwkeurigheid van 2 ± 0,05 zeker haalbaar zijn. Uit
metingen zal moeten blijken of sorteren binnen 1 geleverde partij en/of 1
charge noodzakelijk is om een nauwkeurigheid te halen van ± 2,5%. Meten kan
op eenvoudige wijze geschieden m.b.v. penkalibers. Per (gesorteerde) partij
met nauwkeurigheid van ± 2,5% moet weI steeds de gemiddelde inwendige dia
meter bepaaid worden. Deze waarde is noodzakelijk voor een juiste berekening
van het o.b. volume wanneer gemeten wordt inclusief het pompstengelvolume.
Door bepaalde afspraken met leveranciers kari het sorteren beperkt worden.
Belangrijk hierbij is het verzameld leveren van stengelglas uit eenzelfde
trekcharge'(identieke procesparameters).
Indien een maximale tolerantie van 2,5% wordt aangehouden kunnen aIle o.b.'s
uitgezonderd de MHS en MHW-T 35 & 70 inciusief pompstengel gemeten worden.
In het vervolg wordt voor elke o.b. nog gekeken naar de, voor meten inclu
sief pompstengel, maximaal toegestane afwijking op de inwendige diameter van
de pompstengel.
In het voorgaande werd een gelijkheid gevonden voor de meetnauwkeurigheid
wanneer inclusief pompstengel gemeten wordt (formule(3.9». Hierin geldt
voor 6Vst /Vst bij benadering

Onder aanname van de volgende waarden is voor elke o.b. 6dinw/dinw berekend
waarvoor deze gelijkheid geldt.

= ± 0,04
= ± 0,005
= + 0,0054
= 30 mm3

= w/4 d!nw

(eis)

dinw = gemiddelde inwendige diameter pompstengel
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Op bijlage 2 is de waarde van adinw/dinw voor elke o.b. opgenomen in de
laatste kolom. Wanneer men met de onnauwkeurigheid beneden deze waarde
blijft mag de o.b. inclusief pompstengel gemeten worden.
De gemiddelde inwendige diameter mag hierbij verschuiven onder voorwaarde
dat elke verschuiving ingevoerd wordt in de berekening van Vob (= Vm - Vv 
Vst )'

3.3.2 P.U.U.Planproces

- Keuze van de wijze van volumeverplaatsing.
Omdat het volume verplaatst moet worden zonder lekverliezen valt de zuiger
met constante slag af. Bij het zoeken naar een geschikte balg bleek dat
aIle balgen een restvolume hebben in samengedrukte toestand. Daarom valt
ook deze methode af.
De keuze valt hiermee op het membraan.

- Keuze van de wijze van eliminatie van het stengelvolume.
Zowel de methode met rubber afdichting als de methode met de kwikkolom
moeten gecombineerd worden met meting door een naald.
aij gebruikmaking van de kwikkolom bestaat de kans dat kwikresten in de
pompstengel achterblijven. Als deze daarna in de o.b. terechtkomen zal dit
de kwaliteit van de o.b. beinvloeden.
Als de druk tijdens de meting oploopt bestaat de kans dat de hoogte van de
kwikkolom zal veranderen waardoor ee~ meetfout ontstaat. Controle op de
stijghoogte van het kwik voor begin van de meting is moeilijk te verwezen
lijken. Tijdens het stijgen zal de meetnaald zich reeds in de o.b. moeten
bevinden. Via de meetnaald zal dan ontlucht moeten worden, omdat anders de
begindruk te veel op zal lopeno
De afdichting met rubber heeft ook een aantal zwakke punten. Door de klei
ne afmetingen is het geheel nogal zwak. Slijtage van het rubber kan de me
tingen doen mislukken. De naald is erg kwetsbaar. De inwendige diameter
van de pompstengel en het geblazen gat naar de o.b. moeten binnen bepaalde
grenzen blijven. Meten van insteekdiepte kan noodzakelijk blijken bij me
ting aan de MHS.
Toch zal gekozen worden gekozen voor deze rubber afdichting (zie toets
10). In hoofdzaak omdat afdichting met kwik niet mogelijk is in de orien
tatie van produkten op de huidige machines. Verder kan de kwaliteit van
elke o.b. beinvloed worden door achterblijvend kwik in de pompstengel. Of
dit ook werkelijk gebeurt zou onderzocht kunnen worden. Indien afdichten
met rubber faalt kan de afdichtmethode nog uitgebreid worden tot afdichten
met kwik.

P.P.A.
Voor het aanw1Jzen van potentiele problemen is een bijeenkomst gehouden
met de heren: Bosma, Krijne, Broekman en schrijver dezes. De gesignaleerde
problemen staan weergegeven in tabel 1.



potentieel probleem

1. verschil tussen
o.b.- en omgevings
temp. niet const.

2. At tussen compressie
en meting te groot

3. meetgas varieert

4. verplaatst volume
varieert

5. meettijd te kort

6. afdichtrubber slijt,
rubber in o.b.

7. pompstengel breekt
onderaan capillair

a. naald niet goed
gepositioneerd

9. naald verbuigt

10. capillair niet
constant
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gevolg

meting niet be
trouwbaar

meting niet be
trouwbaar

meting niet be
trouwbaar

meting niet be
trouwbaar

meting onmogelijk

slechte meting
slechts o.b.
(afval)

afval o.b.

naald breekt of
verbuigt

niet genoeg kracht
voor afdichten

insteekdiepte an
ders. meetfout

oplossing
(preventief)

o.b. op constante
temperatuur t.o.v.
omgeving brengen

At verkleinen

meten onder
schutgas

membraan beter
voorspannen

bewegingen sneller

slijtvast rubber
kiezen, tijdig
vervangen

naald voorzichtig
inbrengen

positionerings
nauwkeurigheid
verbeteren

nieuwe naald

insteekdiepte
meten

als laatste
redmiddel

zeer lang
zaam iso
therm meten

totale tijd
verlengen

meten in
glovesbox

andere ver
plaatsings
methode

n meettoe
stellen op
extra molen

capillair
steunen

visueel
controleren

extra naald
geleiding

capillair
nauwkeuri
ger maken

11 . onrondheid slechte af- niet nodig
pompstengel dichting onrondheid te

gering

12. trekstrepen of slechte af- niet nodig
andere oneffenheden dichting komt niet voor
in pompstengelwand
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13. rubber stropt op slechte "herhaal- aandrukkracht rubber
of verschuift nauwkeurigheid" verlagen vastlijmen

14. rubber membraan verplaatst volume rubber slijtvast
verliest rek varieert,meting vervangen rubber

niet correct toepassen

15. rubber membraan verplaatst volume elastischer opsluiting
kruipt varieert,meting rubber verbeteren

niet correct toepassen

16. rubber membraan verplaatst volume kies dunner
te dik varieert rubber

Tabel 1: P.P.A. MRS volumemeting.

De eerste serie potentiele problemen heeft met de meetmethode te maken. De
tweede serie met de wijze van afdichting en de derde met de wijze van volu
meverplaatsing.
Hieronder volgen nog enkeletoelichtingen bij de tabel :
punt 3: Indien het meetgas varieert kan de warmtecapaciteit van dat gas ver
anderen. Dit heeft dan invloed op het warmtetransport naar de o.b. wand en
dus op het drukverloop in ~e tijd.
De temperatuurstijging voor een een-atomig gas is hoger dan voor een twee
atomig. Indien met een twee-atomig gas gemeten wordt kan een kleine hoeveel
heid een-atomig gas het temperatuurverloop beinvloeden. Indien een van beide
gevolgen van meetgasvariatie te groot bIijkt en meetfouten veroorzaakt kan
overgegaan worden tot het treffen van genoemde maatregelen (geschatte kans
10\) .
Punt 10: De kans dat meting van de insteekdiepte noodzakelijk is wordt ge
schat op 80\.
Het aanstengelen van de MRS o.b. geschiedt als voIgt:
De o.b. wordt op het eivormige buitenoppervlak zeer plaatselijk verhit. Op
deze plaats wordt dan het gecapillairde stengeltje gedrukt waarna via het
nog open zuiluiteinde geblazen wordt. Hierdoor ontstaat de opening van de
o.b. naar de pompstengel, en is de pompstengel versmolten met de o.b.
Door dit proces ontstaat op de overgang van de pompstengel naar d~ o.b. aan
de omtrek een verdikking. Indien het lukt om op deze verdikking af te dich
ten is meting van de insteekdiepte niet noodzakelijk.
Men kan de insteekdiepte op twee verschillende wijzen meten:
1. Meting van de verplaatsing van de meetnaaid. Ais referentie kan een vaste

aansiag dienen waarop de o.b. aanIigt of de bovenzijde van de pompsten
gel.

2. Meting van de afstand tussen de plaats van afdichting en de boven- of on
derzijde van de o.b.
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Als meetinstrument kan gebruik gemaakt worden van een LVDT-opnemer.(lineair
variabele differentiaaltransformator).
Het uitwerken van een meetmethode voor de insteekdiepte zal pas geschieden
als blijkt dat dit noodzakelijk is. Dit zal blijken uit de te verrichten
proefmetingen.

<Toets 10.> ~t

Volgens de P.P.A. zal de volumemeting van de MHS de nodige problemen kunnen
vertonen.Redenen tot verandering van meetmethode zijn er niet, omdat er geen
onoverkomelijke problemen gevonden zijn. Voor elk potentieel probleem is een
oplossing mogelijk.
Hierna zal het meetblok voor de MHS uitgevoerd worden. Hiertoe worden aIle
benodigde tekeningen gemaakt.
Voor de wijze van verplaatsing van het gasvolume is gekozen voor het mem
braan.
Voor eliminatie van het stengelvolume tijdens meten is gekozen voor de rub
beren afdichting op het eind van de naald.

3.3.3. P.U.U. Uityoeringsproces

Zoals reeds opgemerkt wordt het eerste prototype gemaakt voor de MHS. (zie
toets 9)
De meetnaald krijgt h~erbij een rubber aan het meeteinde dat onderin de
pompstengel passief afdicht. De meetnaald wordt een naald van uitwendig ~

0,6 mm en inwendig ~ 0,3 Mm.

De pompstengel is gecapillaird tot 1 ± 0,2 Mm. Onderin waar de o.b. doorge
blazen is treedt echter een extra vernauwing op. de eis voor de diameter al
daar is 0,8 ± 0,05 Mm. In eerste instantie zal geprobeerd worden om op deze
vernauwing af te dichten.(figuur 10)

Fig. 10: Gekozen wijze van afdichten.
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Hiertoe is een silieonenrubber slang gezoeht die uit de handel betrokken kan
worden. Op die manier wordt het eenvoudiger en goedkoper om een versleten
rubbertje te vervangen. Men hoeft sleehts een stukje af te snijden op de ge
wenste lengte en dit dan eventueel vast te lijmen om de naald. De gevonden
slang is uitwendig ~ 0,94 en inw. ~ 0,51 mm. Deze wordt geleverd door "TALAS
a.v." in Ommen (Ned.). Door de slang een stukje voor de naald uit te laten
steken (± 1 mm.) kan geprobeerd worden om op de vernauwing t.p.v. het door
geblazen kanaaltje at te diehten. Indien dat lukt voor elke o.b. zal meten
van de insteekdiepte overbodig zijn.
In fig. 11 is de konstruktie van het "hart" te zien. aij montage wordt het
membraan spanningsloos (vlak) ingebouwd. Daarna wordt het met een sehroef
(N5) op spanning gebraeht. Dit dient om ervoor te zorgen dat het na bedie
ning steeds terugveert naar de uitgangstoestand. Op de 2e plaats kan hiarmee
het verplaatste volume ingesteld worden.Het volume wordt verplaatst door
druk te zetten (vetvrij) boven op het membraan. Daardoor zal dit rubber het
gas onder zieh totaal verdringen zonder restvolume. De eerste drukmeting
wordt verrieht na het in de o.b. brengen van de naald. Dit moet natuurlijk
bij stilstand gebeuren omdat anders het volume tijdens de meting nog veran
dert. Na de eerste meting vindt eompressie plaats.

fig. 11 drukmeetkop.
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Na een constante wachttijd wordt de 2e meting verricht. Nadeze tweede me
ting kan de naald weer uit de o.b. getrokken worden.
De richel waarmee het rubber membraan wordt ingeklemd zorgt voor een goede
afsluiting waarvan ook de plaats dezelfde blijft. Indien het rubber zijn rek
verliest kan het eenvoudig vervangen worden. Voor de proefopstelling is ge
kozen voor een eenvoudige rubbersoort. Voor definitieve opstelling moet een
rubbersoort gekozen worden die zijn rek niet snel verliest. Kruip van het
rubber tussen de inklemming leidt tot hetzelfde resultaat als verlies van
rek. Het verplaatste gasvolume is niet constant.
Wat betreft de keuze van een definitief rubber wordt gedacht aan fluorrubber
K1406 (zie bijlage 41). Dit rubber wordt reeds gebruikt in de kleppen voor
de H4 pompen (vacuum) in Aaken en heeft o.a. ais kenmerk een zeer geringe
blijvende vormverandering.
De ruimte onder het membraan wordt afgestemd op het nominaal volume van de
te meten o.b. Kleine verschillen in volume bij diverse o.b. typen kunnen met
het membraan ingesteld worden (ca. 10 a 20%). Voor grotere verschillen zul
len andere blokjes met andere ruimten gemaakt moeten worden. Vanwege het mi
niatuur karakter van de MHS krijgt deze een eigen blok. De MHW-T 35 & 70
krijgen samen ook een meetblok (met gekozen afdichting).
Ret volgende blok dient voor de MHW-T 150, MHW-TD 70 en de MHN-TD 70.
Het daarop volgende blok dient voor de HP 125, ML 250 en MHN-TO 150. Met dit
blok kunnen waarschijnlijk ook de HP 50 & 80 en de ML 100 & 160 gemeten wor
den.
De drukopnemer is in een aparte huls gezetom het afstellen van· een zo klein
mogelijke .ruimte onder de opnemer te vergemakkelijken. De opnemer wordt in
de huls gelijmd waarna het ondervlak op de gewenste nauwkeurigheid geslepen
wordt. Deze inbouwwijze vergemakkelijkt tevens het in en uitbouwen indien
dit nodig mocht zijn bij defecten.
Het hele -hartH kan op de wijze van fig. 12 in het huis gebouwd worden. Voor
in en uitbouw bevat het huis onder een deksel met speciale gaten waardoor
dit snel kan gebeuren. Mochten defecten optreden dan neemt men, na de moeren
losgezet te hebben het deksel weg en laat het Hhart" zakken. Een tweede
hart, dat steeds gereed gehouden wordt, kan nu gemonteerd worden. Op deze
wijze is bij defect een stilstand van enkele minuten voldoende voor repara
tie.
Om de meetnaald in de o.b. te brengen wordt het huis op en neer bewogen. De
kracht waarmee afgedicht wordt is instelbaar en wordt bepaald door de veer.
Voor het laten vervaardigen van de volumemeetkop is een compleet tekeningen
pakket gemaakt volgens de bij Philips geldende normen. Dat pakket is niet in
dit verslag opgenomen. Het 12-NC nummer van de hoofdsamenstelling is 7222
480-66800. Ret commisienummer waarop dit project wordt uitgevoerd is 421547.
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fig. 12 huis voor de drukmeetkop.
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Gegevens nodig voor het uitvoeren van de eerstemetingen:
- Tijdens inbouwen van het rubber membraan dient onderdeel 10 geheel in on

derdeel 11 geschoven te zijn, zodat het membraan spanningsvrij ingebouwd
wordt.

- Na assemblage kan afstellen van het verplaatste volume plaatsvinden door
indraaien van schroef N5. Deze schroef dient zover ingedraaid te worden dat
in een o.b. met nominaal volume, na compressie, drukverdubbeling optreedt.

- De drukopnemer dient aan de achterzijde voorzien te worden van vacuum, om
meting van de absolute druk te garanderen.

- Met het afsluitrubber op de naald moet zolang geexperimenteerd worden tot
de beste wijze van afdichten is verkregen.(zie ook figuur 10).

- Indien, ten gevolge van variatie in de plaats van afdichten, teveel va
riatie in de meetwaarden optreedt, moet overgegaan worden op het meten van
de insteekdiepte.

- De eerste meting kan plaatsvinden direct nadat de naald in de o.b. ge
bracht is. Direct daarna kan de compressie plaatsvinden. Dit gebeurt door op
de ingang een druk van meer dan 2 bar absoluut te zetten. De bedienings
lucht dient vetvrij te te zijn.
- De tijd tussen compressie en de tweede meting dient constant en voor zo

ver de produktiesnelheid dit toelaat zo groot mogelijk te zijn. Door ver
lengen van deze tijd wordt de onnauwkeurigheid van de meting t.g.v. variatie
in deze tijd kleiner. In hoeverre verlenging van deze tijd merkbaar blijft
moet experimenteel bepaald worden.

<toets 6> ~t

De juiste gegevens voor het uitvoeringsproces Z1Jn aanwezig. Het technisch
documentenpakket is compleet. Het meetproces is voldoende geanalyseerd om
over te gaan tot uitvoering (vervaardiging).
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HOOFDSTUK IY: KWIKDOSEREN

4.0. Eisenpakket kwikdoseren

1- Nominaal te doseren kwikhoeveelheid afhankelijk van het type o.b., vol
gens specificaties in bijiage 1. (min. 1,2 mg., max. 23 mg.).

~V

2-~ + ~ i 7% voor
ob

wacht. Pit betekent

~V
MHW-T. Overige typen ± 10%. Voor~ wordt 3% ver

ob
~ i 4%.

3- Electrische besturing mogelijk.

Voor de eisen 4 tIm 13 wordt verwezen naar het eisenpakket op bIz. 19.

WENSEN

Voor de wensen wordt verwezen naar het wensenpakket op bIz. 20.

4.1. P.p. Orientatieproces

Gevonden doseermethoden:

I. Doseren in dampvorm: a. doseer een bepaaid volume met bepaalde dampdicht
heid.

b. doseer tijdsafhankelijk.

II. Doseren in vloeibare fase: a. met pompen.
b. met injectiemethode.
c. via capiliair.

III. In vaste toestand: a. via extrusie.
b. pillen.

De diverse methoden worden in het hiernavolgende geanalyseerd.

<TOETS 11> ~t

Andere methoden zullen zeker nog bedacht kunnen worden. De lijst bevat ech
ter voidoende mogelijkheden om, naar verwachting, tot een goed eindresultaat
te komen.
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4.2. P.U. Planproces

Doseermethoden:

I. Doseren in dampvorm.
II. Doseren in vloeibare fase.
III. Doseren in vaste toestand.

Voor elke methode zijn enkele uitvoerinqen bedacht. Deze zullen hier eerst
besproken worden.

Ia. Doseer een constant volume kwikdamp.
Door het vacuum halen van de o.b. en daarin laten expanderen van kwikdamp
kan een (van o.b. volume afhankelijke) hoeveelheid damp inqebracht worden.
Voor de MHS is de verhoudinq MHq/Vob het qrootst. De dichtheid van de damp
in dit qeval zou 1,2/31 mq/mm3 moeten zijn. Oat is 0,03871 mq/mm3 =39 kg/m3

Uit bijlaqe 7 blijkt dat de temperatuur van het kwik dan ruim boven 500 C
moet liqqen. De daarbij optredende druk is eveneens hooq (> 2 bar).
Bij deze temperatuur is het vinden van qoede afdichtinqen een qroot pro
bleem.
Een tweede procleem wordt het condenseren van de damp. Dit maq aIleen in de
o.b. zelf qebeuren. De leidinqen en pompstenqel moeten dus allemaal op de
kwikbadtemperatuur qehouden worden.
Het qevaar bestaat dat een kwikdamptransport ontstaat van het kwikbad naar
de condensatieruimte (o.b.).

lb. Tijdqebonden condensatie.
Hierbij wordt kwik gedurende een bepaalde tijd (regelbaar) gecondenseerd op
een koude plaats. Daarna wordt de kwik verzameld en in de o.b. qebracht.
Gedacht kan worden aan een koude draad die met constante snelheid door de
kwikdamp wordt gevoerd. Per lenqte-eenheid condenseert steeds evenveel kwik.
Door een bepaalde lengte af te strijken kan men de gewenste kwikdosis ver
krijgen. Hanteren van de kleine druppel zal echter veel problemen opleveren,
met kwikverlies als gevolg. Het zal wat dit laatste betreft makkelijker zijn
om de kwik te condenseren op de punt van een sonartrode. Daarna brengt men
deze sonde onder in de o.b. waarna de ultrasone trilling begint. Hierdoor
zal aIle kwik de sonartrode verlaten.

IIa. Doseren met pomp.
Verschillende pompen zijn bekeken, zoals: plunjerpomp, slangenpomp en kwik
spiraalinductiepomp. De te doseren kwikhoeveelheid van 1,2 mg is te klein om
gebruik te maken van een gewone plunjerpomp. (Een speciale uitvoering wordt
behandeld in lIb). Buiten de constructieve moeilijkheden is het lossen van
de druppel kwik een serieus probleem. De druppel van 1,2 mg is te klein om
door de zwaartekracht losgetrokken te worden.
De opp. spanninq voor kwik is bij kamertemperatuur 435 * 10-3 (N/m].
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Voor lossen: m.g 1 a • w • d.

m = 1,2 [mgl
9 = 10 Cm/s 2]

stel d = 0,1 [mm]

I
I I
I ci I
~
I I
I I
I
I I,

tn

dan m * 10 1 3,14 * 0,1 * 435 • 10-6

dit levert als voorwaarde m 2 13,6 mg.

Dit probleem doet zich oak voor bij toepassing van een slangenpomp (zie fi
guur 13 ).

o
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Isiliconrubberl --r:I:l

bovenafslu iter

fig. 13 Schema van opbouw en werking van het kwik doseerapparaat volgens
het principe van de slangpomp taeqepast in Roosendaal.

In Raosendaal wordt deze slangenpamp toegepast vaar doses van minimaal 6 mg.
Hierbij is de afwijking meer dan ± 0,8 mg per dosis.
Deze afwijking is o.a. het gevolg van ongedefinieerd losscheuren van de
druppel. De onnauwkeurigheid (13%) is veel grater dan de hier gestelde eis.
Oak verkleining van dit pompje zal de nauwkeurigheid niet doen toenemen.
De naam "el ectromagnetische spiraalinductiepomp voor vloeibare metalen"[ 5 ]
doet vermoeden dat hieruit misschien een kwikdaseermethode te halen zau
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zijn. Bij bestudering van de werking bleek echter dan deze pomp aIleen be
doeld is voor transport van vloeibare metalen. De pomp is dus niet geschikt
voor het regelen van zeer kleine doses. De pomp werkt overigens volgens het
principe van de asynchroon motor. De stator is normaal uitgevoerd. De rotor
bestaat uit een holle kwikcylinder. Deze cylinder gaat bij bekrachtiging
draaien rond de stationaire
middencylinder. Deze is voorzien van een
rond de verticale as spiraalsgewijs
verlopende ril. Op deze wijze ontstaat een
soort vijzelpomp waarbij de vijzel stil-
staat en de vloeistof roteert. HS

IIb. Injectiemethode.
Deze methode wordt reeds in allerlei varianten toegepast. Hier wordt slechts
de meest nauwkeurige besproken. Deze wordt toegepast aan de 1800 st/h groep
in Turnhout (zie bijlage 42).
Vanuit een kwikreservoir wordt een hoeveelheid kwik opgezogen in de naald
(inw. ~ 0,3 mm.). Dit gebeurt door de ·zuiger", een wolfraam draad naar bo
ven te bewegen. Nu wordt het bovenblok naar links geschoven (afb. B). Door
het wegschuiven van het kwikreservoir wordt een bekende hoeveelheid achter
gelaten in de doseernaald. Na het afschuiven staat de doseernaald boven de
naald die onder in de o.b. gebracht wordt. Hierin wordt nu de doseernaald
leeggedrukt.
Daarna beweegt het bovenblok weer naar de uitgangspositie (A). Een nieuwe
hoeveelheid wordt opgezogen. Tegelijkertijd wordt de dosis in de inbreng
naald door een geringe argondruk naar beneden in de o.b. geblazen. Dit appa
raat is 12 jaar geleden uit proeven ontwikkeld. 5indsdien is het ongewijzigd
gebleven.
De in produktie gebruikte apparaten hebben een onnauwkeurigheid van:
± 0,15 mg. op 14 mg. na revisie (1,1%).
± 1,2 mg. op 14 mg. na produktie (8,6%).
Bij kleinere gewichten blijft de absolute fout ongeveer gelijk.
50ms blijft een apparaat 2 weken in produktie. 50ms ook slechts 3 uur.
De grootste afwijking wordt waarschijnlijk veroorzaakt door kwikafzetting
tussen de afschuifvlakken. Verder heeft het apparaat nog enkele andere klei
ne fouten die eventueel voor verbetering in aanmerking komen. (trillingen)
In Eindhoven is een prototype in onderzoek met een naald inwendig ~ 0,2 mm.
De meetresuitaten zijn zeer goed. Voor 0,2 mg. een afwijking van minder dan
5%. Of de nauwkeurigheid gehandhaafd blijft na intensief gebruik in de pro
duktie, is nog in onderzoek.

IIc. Doseren met capillair.
Dit idee komt voort uit het principe van de inkt-printer beschreven door M.
Doring [ 6 ]. Voor kwik wordt dit principe als volgt: Men heeft een gesloten
kwikbad met een buisvormige uitstroomopening. Dit buisje (naaldje) is aan
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het einde gecapillaird. Ret kwikdruppeltje wordt nu gevormd door een druk
golf te creeren die zich voortplant tot in het capillair. Rier wordt dan een
druppeltje uitgestoten.
Indien een dosis uit een aantal druppeltjes van gelijke afmeting gevormd
wordt, moeten die druppeltjes volgens eis 2 kleiner zijn dan AM/2. Volgens
eis 3 is AM/M = 4% . Dat betekent dat een dosis minimaal uit 50 druppeltjes
opgebouwd moet worden, zowel voor de kleinste als de grotere doses. De
kleinste te vormen druppel is die voor de kleinste dosis van 1,2 mg n.l.
0,024 mg. Om met deze kleine druppeltjes oak de grootst mogelijke dosis bin
nen de beschikbare doseertijd te kunnen vormen, zodat een doseur voldoende
is voor aIle mogelijke doses, moet gestreefd worden naar een doseur met vol
doende hoge doseerfrequentie. De grootste dosis is 23 mg voor de HP 125. De
totale tijd voor doseren is hierbij 0,9 sec. Riervan is ongeveer 0,5 sec no
dig voor het in- en uitbewegen van de doseer(naald) in de o.b. De minimaal
benodigde doseerfrequentie wordt daarmee 2400 Rz.
Voor het teweegbrengen van de drukgolf zijn 4 methoden bedacht welke hier
kort geschetst worden.

1. pneumatisch. (fig. 14 ).
Deze methode is geprobeerd in het Nat. lab. van Philips in Eindhoven,
door de heer A. Ruizin9, Nat. lab. gebouw WB-7, Eindhoven. Ph. tel.:
42867. Doseergewicht 7 a 8 mg. Nauwkeurigheid onbekend.

Ph_;t

Figuur 14 : doseerpuls pneumatisch.

Door de afsluiters 1 en 2 goed te sturen kan men pneumatisch een drukpuls
geven op het kwikbad. Een blokpuls bleek het beste.

2. Piezoelectrisch tubulair (fig. 15 ).
Deze methode is toegepast (met succes) in het CFT te Eindhoven op lijmdo
sereno Uit onderzoek (J.C. Bosman) bleek echter dat deze methode slechts
werkte voor vloeistoffen met een opp. spanning tussen 22 & 75 *10-3N/m.
Voor kwik met een opp. spanning van ± 450 *10-3N/m werkt deze methode dus
niet.

Ib piezo element. .. .

~ / dunwandig glazen buisje

;::::>===;;;;;;;: / i{iair
kwiktoevoer cap

Figuur 15 doseerpuls piezoelectrisch tubulair.
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Door spanningspulsen op het piezoelectrisch kristal (cylinder om buisje)
krimpt dit en knijpt het buisje een beetje samen. Oaardoor ontstaat de
drukgolf die de druppel vormt.

3. Mechanisch + membraan (fig. 16 ).
Oit is een methode die het meest lijkt op het principe van de inktprin
ter. De druppelgrootte hangt in eerste instantie af van de afmetingen van
het capillair.
Ret kwikbad onder het membraan is totaal gevuld, en staat in open verbin
ding met het reservoir (A). Omdat de puIs verticaal op het membraan gege
ven wordt is het toevoerkanaal horizontaal aangebracht.

e. "'. ','.

:: A" .::.. .'. ~ .
" ' ..

•
Figuur 16 : doseerpuls mechanisch + membraan.

Ret membraan kan aangestoten worden door een voorwerp met een bepaalde
kinetische energie of door een piezoelectrisch kristal dat op het mem
braan gelijmd is, zoals bij de inktprinter.

4. Electro-magnetisch (Lorentz kracht). (fig. 17 ).

t

.. '. ,. LJ
±-f3--=• • e'

rl
Figuur 17 doseerpuls m.b.v. Lorentzkracht.
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Een spanninqspuls op de electroden qeeft een stroomstoot loodrecht op
het magnetisch veld. Dit veroorzaakt een naar beneden gerichte kracht
op de kwikkolom.

IIIa. Extrusie.
Onder de -37 C is kwik vast. Ret lijkt dan wat mechanische eigen
schappen betreft sterk op lood. Door vast kwik te extruderen kan een
draad gemaakt worden die dan afhankelijk van de kwikdosis in bepaalde
lenqten qeknipt wordt. Indien de lenqte op 0,1 mm nauwkeuriq qeknipt
wordt betekent dat voor een dosis van 1,2 mg ± 4%. dat de draaddoor
snede 0,2 mm moet worden. Dit is erg dun.

IIIb. Pillen.
Als men vast kwik waIst tot een plaat van enkele tienden millimeters
dikte kan men daarna stukjes (rondjes) uitsnijden die de qewenste
kwikhoeveelheid bevatten. Bij een doseerqewicht van 1,2 mq en rondjes
van 1,5 mm diameter moet de plaatdikte 0,05 mm zijn.
Rondjes snijden is niet eenvoudig instelbaar. Daarnaast is waisen van
een plaat met nauwkeuriqe dikteverdeling moeilijker als extruderen van
draad met een nauwkeurige diameter. Daarom is zeker extrusie te ver
kiezen boven walsen.

Voor het maken van een keuze wordt dezelfde strategie toegepast als bij het
deel volumemeten. (bijlaqen 43 tIm 45).

Toelichting op afweqinq van eisen per alternatief:
Ia: 2. Teveel variabelen: temperatuur Hg, tijd tussen openen en sluiten voor

expansie.
Ais de temperatuur hoger is nemen de druk en de dampdichtheid toe.

4. Te korte tijd om kwik te condenseren in o.b.
12. Instellen van dosis hoeveelheid kan aIleen door veranderen van kwik

bad temperatuur.
Dit verloopt traag.
WeI is de gedoseerde kwikhoeveelheid evenredig met het volume van de
o.b.

Ib: 2. Teveel variabeIen: Temperatuur kwikbad en draad.
Voortloopsnelheid van de draad.

2+4. Na afschrapen van de kwik moet de druppel nog gehanteerd worden.

IIa: 1,2. Zie toelichtinq bij IIa. (paragraaf 4.2 ).

IIb: 8,10. De nauwkeurigheid is goed maar kan in de produktie teruglopen.
Veel onderhoud. Voldoet voor de rest goed aan de-eisen. Naald
inw. ~ 0,2 gewenst.

IIc: 2. Voldoet aan aile eisen behalve de derde. Of de derde eis haalbaar
is lijkt wel erg waarschijnlijk maar is niet 100% zeker.
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IIIa: 2. hangt af van de nauwkeurigheid waarmee de draad te maken is.
5. bewerkelijk met kans op vervuiling bijv. oxiden en slijtageresten

van matrijs.

IIIb: 2. hangt af van de nauwkeurigheid waarmee de plaat te walsen is. Kans
is kleiner dan die voor IlIa.

4. om electrisch de grootte in te stellen van het uit te snijden
plaatdeel kan zeer tijdrovend zijn.

5. kans op vervuiling van de kwikmassa.

Op basis van het eisenpakket kunnen methoden Ia & b, IIa en IIIb reeds ver
worpen worden. (bijlage 43) Bij toetsing aan de wensen krijgt methode lIe.
de hoogste puntenwaardering.

Plan voor verdere uitvoering van de opdracht:
- p.p.a. voor gekozen doseermethode
- ga haalbaarheid eventueel na met proeven
- maak een aantal globale ontwerpen
- kies een methode uit en werk die verder uit

(toets 12> ~t

Het plan voor verdere uitvoering is goedgekeurd. Gezien de positieve resul
taten bij toepassing van capillairpompen op de inktprinter en de lijmdoseur
van het eFT, lijkt de gekozen oplossing goed realiseerbaar.
Als eerste zal een p.p.a. gepleegd worden.

4.3.1. P.U.U. Orientatieproces

De gekozen doseermethode is die m.b.v. een capillair. Enkele wijzen waarop
dit zou kunnen geschieden staan reeds gegeven in paragraaf 4.2 punt IIc. Al
vorens hieruit een keuze te maken zal eerst een verdere orientatie volgen op
het capillair-doseren. Tevens zal de haalbaarheid nagegaan worden m.b.v.
proeven en een p.p.a.
De p.p.a. staat weergegeven in tabel 2. Het gevolg van elk potentieel pro
bleem blijkt een verkeerde dosis te zijn. Dit betekent afkeur van produkten.
Voor elk van de problemen wordt een preventieve oplossing aangereikt.
Verstopping van het capillair zal voor 99\ zeker optreden als het gebruikte
kwik vervuild is. Gebruik van zuiver kwik is dus noodzaak. Voor de andere
problemen wordt de kans op optreden veel kleiner geschat (ca 10 tot 20%) zo
dat met preventieve oplossingen gewacht kan worden totdat een potentieel
probleem zich werkelijk voordoet.
De p.p.a. geeft geen aanleiding tot het laten vallen van capillair doseren
omdat tot dusver geen onoverkomelijke problemen verwacht worden.
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voorkomen door

sinusvormig snelheids
profiel bij in en uit o.b.
bewegen. Trillingen dem
pen. Doseren tijdens
stilstand.
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door

verhelp
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kwik is
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capillair verstopt aIleen gedestilleerd
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dosis kwik Kwikreservoir afsluiten.

reinigen.
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temperatuur
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kwikniveau van
voorraad daalt

fysische eigen
schappen kwik
anders, dosis
niet goed.

mogelijke verande
ring van dosis
gewicht

plaatsen van doseur
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ruimte

bijvullen reservoir met
vlotter vanuit een twee
de reservoir
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zaak

tijdig bij
vullen

grootte van de
impuls niet be
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omgevingsdruk
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gat in o.b. te
klein voor in
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variatie in dosis
gewicht

geen invloed

kwikrestanten
in pompstenqel
naald verbuigt

kies andere impulsmethode verhelp oor
of verbeter de bestaande zaak

betere pompstengels.
controle vooraf op
maat (penkaliber)

Tabel 2 : potentiele probleem analyse capiliair doseren.

Om te bewijzen dat kwikdoseren met een capillair mogelijk is, is een eenvou
dig proefopstellinkje gemaakt. Voor de eenvoud is gekozen voor het principe
dat gebruikt wordt bij inktprinters. (Trechter met capillaire uitstroming en
membraan). Ret membraan wordt aangestoten met een kogeltje met constante
valhoogte. Het blokje is vervaardigd uit perspex en het capillair uit sten
gelglas. Op deze wijze is te zien hoe het kwik zich gedraagt. Voor bepaling
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. van de afmetingen z~Jn enkele orienterende berekeningen gemaakt. Hieruit
blijkt dat de te verwachten benodigde voordruk ongeveer 50 Mm kwikkolom zal
zijn (bijlage 46). De diameter voor de holte onder het membraan, zijn dikte
en het gewicht van het kogeltje met valhoogte worden berekend in bijlagen 47
tim 50. Voor de vorm van deoholte onder het membraan is gekozen voor een
trechtertje met tophoek 120 (= tophoek boor ~ eenvoudig vervaardigen) en
onder het membraan een diameter van 20 Mm. Het capillair is getrokken uit
stengelkwarts. Uitstroomopening is 0,14 Mm.

AA

Fig. 18 : proefdoseur (1 e model).

Voor de eerste constructie is een membraan van 0,1 mm dik genomen i.p.v. de
berekende dikte van 1 Mm.

Na assemblage werd de doseur gevuld met kwik maar bleek te lekken. Tussen
het membraan en het blokje is toen een laagje siliconenkit aangebracht. Het
aansluitstuk voer de toevoerslang is in het blok gelijmd, met Araldit. Het
glazen buisje is aangebracht met siliconenkit om vervanging mogelijk te ma
ken. Tijdens het hernieuwd vullen met kwik deed zich het tweede probleem
veor. Om de gehele doseur te vullen werd het blok met de uitstroom-opening
naar boven opgesteld. Tegen de verwachting in werd echter op deze manier
niet alle lucht uit de ruimte in het blok verdreven. In de scherpe hoek op
de overgang van blok naar membraan bleef een hoeveelheid lucht achter.(fig.
19)
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Figuur 19 : luchtrestant in de doseur.

De oorzaak hiervan is gelegen in de hoge oppervlakte-spanning van kwik.
Deze lucht werd verwijderd door kwik via het capillair naar het reservoir te
persen. Dit gebeurt in dezelfde positie als hierboven omschreven. De druk in
de luchtring neemt gelijkmatig toe waardoor de lucht langs de gehele omtrek
naar het reservoir verdreven wordt. Dit alles was goed te volgen omdat het
blok uit perspex gemaakt is.
Toen was de doseur gereed voor de eerste proeven. De doseur bleek opnieuw
niet te werken. Als het kogeltje op het membraan viel werd niets gedoseerd
maar er ontstond een klein putje in het membraan, t.g.v. plastische deforma
tie.
Er is toen een rubbertje op het membraan aangebracht (0,5 mm dik). Hierdoor
wordt puntcontact tussen kogel en membraan vermeden zodat plastische vervor
ming niet meer optreedt. Tevens wordt de puls in de tijd "uitgesmeerd".
Hierna werden de eerste positieve resultaten bereikt. Hieronder staan enkele
gemeten gegevens.

Diameter capillair
Kogeltje
Kwikkolomhoogte
Weegnauwkeurigheid
Valhoogte kogeltje
Gemiddeld dosisgewicht x:
Spreiding Sx:
Maximale afwijking
Steekproef aantal n

0,14 mm
2 gr
50 mm
0,1 mg.
150 mm.
0,58 mg
0,122
± 62%
30

id
id
id
id
160 mm
0,59 mg
0,086
± 44%
30

De resultaten zijn niet overweldigend maar bewijzen wel dat kwikdoseren in
deze opstelling mogelijk is. De reproduceerbaarheid van doseren is zo slecht
dat bepaling van de invloed van valhoogte of voordruk (= kwikkolomhoogte) op
het dosisgewicht niet betrouwbaar is.
De slechte reproduceerbaarheid is het gevolg van verschillende variaties.
De eerste hiervan is variatie in de grootte van de gegeven puIs. Om ervoor
te zorgen dat het kogeltje het membraan zo goed mogelijk op dezelfde plaats
raakt is boven het membraan een buisje geplaatst. Het kogeltje valt door dit
buisje en krijgt hierdoor een gerichte baan. De ene keer wordt het kogeltje
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door het buisje meer afqeremd dan de andere keer waardoor de trefsnelheid
varieert. Daarnaast is de plaats waar het koqeltje het membraan treft ook
nist elke keer exact hetzelfde. Ret buisje staat onder een hoek kleiner dan
90 met het membraan zodat het koqeltje na het raken van het membraan weq
stuit en dus qeen tweede puIs qeeft. Zowel trefsnelheid als trefplaats bein
vloeden de doseernauwkeurigheid.
De uitganqstoestand voor een doseerpuls varieert eveneens. Dit is het qevolq
van variatie in de verstreken tijd tussen twee pulsen en in de hoogte van de
kwikmeniscus t.o.V. de uitstroomopening in het capillair.Na elke doseerpuls
trekt het kwik zich een stukje teruq in het capillair (ca. 1 Mm. afhankelijk
van de voordruk). Voor het blote oog is deze afstand steeds gelijk, maar kan
in werkelijkheid varieren.
Als laatste bestaat er de onzekerheid of per doseerpuls slechts een druppel
of meerdere druppels qevormd worden. Enkele opnamen met een high-speed came
ra kunnen hier uitsluitsel geven. Naast deze variaties kan een kleine hoe
veelheid lucht in de doseur de gevoeligheid aanzienlijk beinvloeden. Hiermee
dient goed rekening te worden gehouden.
Nu bewezen is dat deze methode werkt lijken verdere proeven gerechtvaardigd.

<Toets 13> ~t

De testresultaten en de p.p.a. qeven geen aanleiding tot verandering van
strategie. Er zal dus verder gewerkt worden aan het doseren met een capil
lair. Vier constructieve oplossingen worden hiervoor gegeven in paraqraaf
4.2 punt IIc. Rieruit zal in het vervolg een keuze qemaakt moeten worden.
Riervoor is een nadere studie van het capillair-doseren in theorie zeer ge
wenst. In het bijzonder voor de bepaling van de ideale geometrische afme
tingen. Verder zal parallel hieraan d.m.v. proeven geprobeerd worden het do
seren met voldoende nauwkeurigheid te verwezenlijken.

4.3.2. P.U.U. Planproces

De vier mogelijkheden voor capillair kwikdoseren onderscheiden zich hoofdza
kelijk door de wijze waarop de puIs gegeven wordt.

1. pneumatisch.
2. puIs op membraan.
3. radiale contractie van toevoerleidinq.
4. electro-magnetisch.

1. Vanwege de II traagheid " van gasstromen is de pulsfrequentie en pulsvorm
niet goed regelbaar. Vooral het vormen van een puIs met een hoge piek in
zeer korte tijd is naar verwachting problematisch. Ret aantal variabelen
dat de pulsvorm beinvloed is groot (zie tabel 3). Daarnaast zullen via de
gasuitlaat kwikdampen meegevoerd worden. Deze moeten uit veiliqheids
oogpunt gecondenseerd en teruggevoerd worden.
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-magnetische
veldsterkte

- reprodu
ceerbaar
heid van de
stroompuls:
-frequentie
-vorm
-pulshoogte

-pulsbreedte

- temperatuur kwik

- reproduceerbaar
heid van de
spanningspuls:
- frequentie
- vorm
- pulshoogte
- pulsbreedte

- reproduceerbaar
heid van de span
ningspu!s:
- frequentie
- vorm
- pulsbreedte
- pulshoogte

indien membraan
bediend wordt met
piezo-element:

- Sluitertijden voor
in- en uitlaat

- Temp. in- en uit
laat ~ doorstroom
opening 2x

- Gastemperatuur ~

viscositeit, dicht
heid ~ stroom
snelheid

- Voordruk op het
gasreservoir - temperatuur kwik -temperatuur

kwik

- Oruk op uitlaat
zijde

- Volume boven het
kwikbad.

Tabel 3 invloedsfactoren voor elke methode

2. In dit tweede geval wordt de drukpuls veroorzaakt door een kleine ver
plaatsing van het membraan. Voor het verplaatsen van dit membraan
wordt gedacht aan aanstoten met een !uidsprekerspoel of met piezo-elemen
ten. Hierbij gaat de voorkeur uit naar gebruik van piezo-elementen omdat
hierbij geen t.o.V. elkaar bewegende delen voorkomen. Dit maakt de doseur
ongevoelig voor slijtage. De pulsgrootte kan voor wat de constructie be
treft willekeurig gekozen worden, omdat de ruimte onder het membraan naar
behoefte groter of kleiner gemaakt kan worden. Naarmate het membraan en
de ruimte eronder groter worden wordt ook de mogelijk te geven puis gro
ter.
Theoretisch is het mogelijk het capillair onderin een lange naald te ma
ken. Dit betekent dat men via de pompstengel het capillair onderin de
o.b. kan brengen en zodoende de dosis op die plaats kan vormen waar deze
moet zijn. Dit zal de doseernauwkeurigheid ten goede komen. of dit ook
practisch haalbaar is moet nog bekeken worden.

3. Deze tubulaire doseur heeft enkele nadelen t.O.V. de membraan doseur. Het
materiaal waaruit de "tube" gemaakt is, moet enigzins elastisch zijn



63

i.v.m. de radiale contractie van het piezo-element. Daarnaast moet de
wanddikte klein zijn omdat anders de benodigde kracht voor contractie te
groot wordt. De hoge compressie-modulus van kwik en de lage stijfheid van
de wand kunnen leiden tot een passieve resonantie. Hiermee wordt bedoeld
dat de drukgolven niet het kwiktransport door het capillair forceren maar
de tube laten vibreren in radiale richting. Hierbij wordt deze tube als
het ware opgeblazen en weer ontlast.
Een tweede probleem is de kwetsbaarheid van deze dunwandige tube. Dit
verhoogt de kans op beschadigingen in de produktie, vooral bij het in
brengen in de o.b. via de pompstengel. Om deze doseur in de o.b. te kun
nen brengen zijn de afmetingen begrensd. Dit betekent ook een begrenzing
van de pulsgrootte.
Een voordeel van deze methode is de eenvoud van de constructie en de be
diening met een piezo-element.

4. Deze methode komt overeen met die van het tubulair doseren. Hier wordt de
drukpuls echter veroorzaakt door de Lorentzkracht. Dit betekent dat tube
dikwandig en stijf mag zijn. De wand mag echter geen stroom geleiden. Ter
orientatie worden hier enkele korte berekeningen gemaakt.

De geleverde Lorentzkracht:

F = I . B L ( 1)

Hierin is L de diameter van de kwikkolom waardoor de stroom I loopt met
loodrecht daarop het magnetisch veld B. De drukpuls wordt nu:

p = 4.F/TrL2

substitutie van (1) in (2):

p = 4.I.B/Tr.L

(2 )

(3 )

Om de drukpuls niet te lang te Laten worden wordt een puIs duur van <15
~s aangenomen. Binnen deze tijd is een stroompuls van 5 Ampere nog haal
baar. Voor een permanente magneet (constant magneetveld) is een magne
tische veldsterkte van 0,5 Tesla een reele waarde. De minimaal benodigde
drukpuls wordt geschat op 11420 Pa. Deze schatting berust op de aanname
dat de drukpuls in het systeem tijdens de druppelvorming minimaal gelijk
moet zijn aan de druk in de gevormde druppel. Deze druk is:

p = 4a/d

Hierin is a de oppervlaktespanning van kwik en d de diameter van de ge
vormde druppel. Voor een druppel van 0,024 mgr. (paragraaf 4.2) is deze
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druk 11420 Pa. Oit betekent dat L ongeveer 0,3 moet worden. Het aanbren
gen van electroden in een buisje van die diameter kan de nodige problemen
opleveren.
Een tweede kritiek punt is de verdeling van de Lorentzkracht over de hele
kwikdoorsnede. Als deze niet gelijkmatig is kan kwikcirculatie in de tube
zelf optreden door de plaatselijke drukverschillen in de doorsnede, waar
door geen drukpuls ontstaat.

De overwegingen onder de 4 methoden in acht genomen in combinatie met de po
sitieve resultaten uit de proefdoseur leiden tot de keuze van het principe
dat ook toegepast is op de inktprinter. Doseren met drukpulsen m.b.v. een
membraan.

<Toets 14> ~t

Gekozen wordt voor capillair doseren met pulsexcitatie via een membraan.
In het vervolg zal op 2 vlakken hieraan verder gewerkt worden.
1e Opzetten van een theorie over deze methode om voorspellingen te kunnen

doen over het gedrag.
2e Voortzetting van de experimenten om de haalbaarheid na te gaan. Vooral

aandacht voor excitatie m.b.v. piezo-elementen.

4.3.3. P.U.U. Uitvoerinqsproces

Voor het opzetten van een theorie omtrent het membraan-kwikdoseren is in
eerste instantie gezocht binnen Philips. Aangenomen werd dat een theorie om
trent capillair doseren reeds aanwezig moest zijn i.v.m. de door Philips
vervaardigde inktprinter. Deze veronderstelling bleek juist. Het experimen
tele deel van de ontwikkeling van deze printer is gebeurd in Hamburg in het
Forschungslaboratorium van Philips aldaar. De theorie is opgezet door J.F.
Dijksman van het Nat. Lab. in Eindhoven.
Tijdens een bezoek aan dhr. Oijksman (02-10-'86) bleek dat ook een programma
voorhanden was voor het berekenen van capillaire doseurs (zowel tubulair als
met een membraan).
Na invoering van diverse waarden voor de fysische eigenschappen van kwik,
bleek het programma om rekentechnische redenen niet te werken (te hoge
dichtheid Q). Er werd een afspraak gemaakt dat het programma zodanig aange
past zou worden dat het ook voor kwik zou werken. Tevens zou mij een stencil
toegestuurd worden, waarin de theorie waarop het programma gebaseerd is,
staat omschreven.
In afwachting van resultaten vanuit het Nat. Lab. werd begonnen met een
eigen poging tot theoretische omschrijving van de doseur (Oaarnaast werd ge
werkt aan een tweede proefdoseur).
Een uitgebreide theorie omtrent drukgolf voortplanting werd gevonden in
Waves in Fluids [ 7 ]. Deze theorie wordt o.a. ook toegepast in het boek
Biodynamic circulation [ 8 ]. Toepassing op de gekozen doseermethode bleek
echter niet tot een bruikbaar model te leiden. Volgens de resultaten kan
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geen energietransport optreden door het capillair, maar zal het hele systeem
resoneren. Oat zou betekenen dat druppelvorming niet mogelijk is want dr~p

pels bezitten zowel oppervlakte als kinetische energie. De praktijk liet
echter zien dat druppelvorming weI degelijk optreedt. Omdat de resultaten
niet bruikbaar bleken te zijn, wordt de gehele analyse hier achterwege gela
ten. Een detail wordt echter vermeld omdat hiermee de voortplantingssnelheid
C van drukgolven in buizen te bepalen is.

c = QO(K+D)-1/2 K = compressibiliteit [m2/N]
D = wandelasticiteit [m2/N1
"0 = dichtheid medium [kg/m ]

D·
D=~ Dinw = inwendige diameter buis Em]

t = wanddikte buis Em]
E = E-modulus buismateriaal [N/m2]

Door invullen van de geluidssnelheid van kwik voor c en 0=0 wordt de waarde
van K'voor kwik bepaald (K = 0,35 • 10- 10 ). Deze resultaten kunnen van be
lang zijn bij bepaling van de eigenfrequenties van het systeem.
Voor eventuele nieuwe suggesties omtrent theorievorming rond deze doseur is
contact opgenomen met Prof. Schram van de vakgroep transportfysica, afdeling
Natuurkunde aan de T.U. te Eindhoven. Dit gesprek leverde echter geen bruik
bare ideeen op. Omdat in het Nat. Lab. reeds een theorie aanwezig was, werd
besloten hier verder geen tijd meer aan te besteden.
WeI is nog gezocht naar een theorie omtrent de druppelvorming onderaan het
capillair.
In een proefschrift van P.C. Sloten [ 9 ] wordt de vorming van damp- en gas
bellen in vloeistoffen beschreven. Dit mechanisme is identiek aan dat van
vorming van vloeistofdruppels in gas. Ook door A.K. Chesters [ 10 ] wordt
een dergelijk mechanisme beschreven. Toch zijn beide modellen niet direct
bruikbaar. Seide beschrijven een quasi-statische druppelvorming. In het ge
val van de kwikdoseur wordt ook nog impuls in de druppel gebracht. Dit heeft
een extra kracht tot gevolg, waardoor de door beide auteurs opgezette theo
rie niet zal voldoen.
Een eerste aanzet tot wijzigingen in de theorie van P.C. Sloten en A.K.
Chesters is echter weergegeven in bijlagen 51 en 52. Ook deze eerste wijzig
ing blijkt al snel niet persistent te zijn, zoals blijkt uit bijlage 52.
Door het sterk dynamische karakter lijkt een analyse op basis van energie
overdracht nuttiger dan de opgestelde krachtenbalans. Hierbij wordt bekeken
hoe de kinetische energie van de uittredende vloeistof wordt verdeeld over
de benodigde energie voor het vormen van het druppeloppervlak en de kine
tische energie die nodig is voor vertrek van de gevormde druppel.Uit h~t

eerste gesprek met dhr. Dijksman (Nat. Lab.) bleek dat de daar opgezette
theorie op die basis berustte.
In afwachting van bericht van de heer Dijksman is daarom ook hieraan verder
geen tijd meer besteed. In plaats daarvan is begonnen met de bouw van een
tweede proefdoseur en de experimenten daarmee. Deze experimenten zijn met
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opzet zeer uitgebreid beschreven opdat zo weinig mogelijk opgedane ervaring
verloren gaat.
T.o.v. de eerste is de tweede doseur in enkele opzichten gewijzigd (zie fi
guur 20). eij de eerste proefdoseur bleek dat onder het membraan een ring
lucht bleef zitten. Om dat te vermijden is bij de tweede doseur de holte
aangepast. In de wetenschap dat de contacthosk van k~ik met staal en lucht
140 is, is gezorgd voor een hoek tussen 140 en 180 bij de overgang van
membraan naar holte. De gekozen kromtestraal is ruim genomen t.O.v. de boI
ling van een kwikdruppel (± 1,5 mm). De hoogte van een kwikdruppel op een
plat vlak is kleiner dan 3 mm. Vanwege de scherpe rand bovenaan de holte kon
het blok niet meer in perspex gemaakt worden. De rand zou dan bij vervaar
diging afbrokkelen. Daarom is dit blok uit R.V.S. gemaakt. Uitgangsmateriaal
o 60 mm.

Figuur 20 tweede proefdoseur.

De diameter van de holte direct onder het membraan heeft een doorsnede van
12 mm. Deze diameter is met opzet kleiner gekozen dan die voor het eerste
model. Uit de berekeningen is gebleken dat de energie nodig voor het ver
plaatsen van een membraan met R = 5 mm en een dikte van 0,1-mm nog steeds
klein is t.O.v. de andere drie berekende energieen (bijlage 49). Naar ver
wachting zal deze kleinere holte dus net zo goed voldoen. Mochten toch pro
blemen ontstaan dan kan de diameter altijd nog vergroot worden tot die van
het eerste proefmodel.
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De uitvoering van het capillair vormt het tweede verschil. I.p.v. het tot
capillair getrokken stengelkwarts is hier een treksteentje gepruikt. Deze
"steentjes" worden gebruikt voor het trekken van wolfraam draad en worden
uit saffier gemaakt. Dit treksteentje is gekozen i.v.m. de kleine diameter
van het gaatje (~O,05 mm). De kleine diameter is gewenst om te komen tot
zeer kleine druppeltjes. De kwikhoeveelheid die gedoseerd wordt kan dan ge
regeld worden door het aantal druppels per dosis te regelen waarbij de drup
pelgrootte constant gehouden wordt. Hiervoor is gewenst:

mdruppel i 0,024 mg. (par. 4.2)

Dit saffiertje is in het eind van een Cr-Ni stalen pIJpJe lekdicht vastge
lijmd. Het andere uiteinde van de pijp wordt zodanig in het biok geIijmd dat
het juist onderin de trechtervormige holte aanligt. De afmeting van het
pijpje moet zo klein gekozen worden dat dit makkeIijk via de pompstengel in
de o.b. te brengen is.
Het gebruik van een naald met treksteentje als capillair is niet nieuw.
I.v.m. proeven van enkele jaren geleden was nog een zo'n naald aanwezig in
de proevenwerkplaats. Deze naald met een lengte van 100 mm en ~ 1 x 0,4 mm
is gebruikt voor de tweede proefdoseur. Voor aIle o.b.-typen behalve de MHS
is de uitwendige diameter van deze naald klein genoeg om zonder problemen in
de o.b. gebracht te kunnen worden. Voor de MHS is de eis voor de inwendige
diameter van het geblazen gat 0,8 ± 0,05 mm. Voor deze o.b. is dus een nog
kleinere naald noodzakelijk. Ook de lengte van deze naald komt niet overeen
met die welke nodig zou zijn voor produktie. Deze lengte zou zijn:

lpompst + 42 m. (vgl. bijl. 8).
Oat betekent rninimaal 135 mm. Toch is gekozen voor de reeds bestaande naald
omdat aIleen bewezen dient te worden dat gebruik van een naald met kleine
inwendige diameter en grote lengte (t.o.v. die diameter) mogelijk is.
Het dempkanaaltje, in figuur 20 aangegeven met A, vormt de verbinding tussen
de holte onder het membraan en het kwiktoevoerkanaal. Dit kanaaltje moet
zeer klein van doorsnede zijn. T.g.v. de viscositeit van de vloeistof zullen
de trillingen in de vloeistof in dit kanaaltje gedempt worden. Superkritisch
is het meest wenselijk zoals hierna zal blijken. De pulshoogte wordt zo ge
kozen dat juist een druppel gevormd wordt. De volgende positieve drukgolf
die aan het capiIIair arriveert, moet dan zo gedempt zijn dat pas bij een
volgende puIs opnieuw een druppel wordt gevormd. Evenals bij het eerste mo
del is in dit proefmodel dit kanaaltje ingekrast.
Het membraan bestaat opnieuw uit een Cr-Ni stalen plaatje van 0,1 mm dik.
Het wordt aangebracht met een uiterst dun Iaagje siliconen-kit ter afdich
ting. Dit gebeurt door het bovenvlak van het blok rondom de holte en het
dempkanaal te voorzien van een zeer smal en dun laagje siliconen-kit. Door
aantrekken van de vier boutjes wordt het membraan m.b.v. de ·dekplaat op het
blok gedrukt. Daardoor loopt de kit tussen het membraan en het biok uit tot
een bredere band (ca. 10 mm) en enkele ~m dik.
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Na de montage wordt de doseur gevuld door deze met de naald naar boven lang
zaam vol te Laten lopen vanuit het reservoir. Op het me~braan is opnieuw een
rubbertje van 0,5 mm dik aangebracht om beschadiging te voorkomen.
Reeds bij de eerste proeven bleek de doseur veel gevoeliger dan de eerste.
Al spoedig trad echter verstopping van het capiliair op. Oit was waarschijn
lijk het gevolg van verontreinigingen in het kwik, die reeds enkele malen
gebruikt was voor de eerste proefdoseur. De doseur is toen gedemonteerd.
Oaarna is het gaatje opengeprikt met een wolfraam draadje van 0,05 rom door
snede. De naald is toen gespoeld met Lucht en water tegen de normale stroom
richting in. Oaarna is de doseur weer gemonteerd en bleek de verstopping op
geheven. Nu werd de doseur gevuld met gedestilleerd kwik. Verstopping is
daarna nog slechts een keer voorgekomen. Oeze keer bleek doorprikken met een
draad, terwijl de doseur gevuld bleef, voldoende voor ontstopping.
Om deze doseur te vergeIijken met de eerste, is eerst de minimale valhoogte
van het kogeltje bepaald waarbij juist druppelvorming optreedt. Die hoogte
bleek ongeveer bij 65 mm te liggen. Oat is minder dan de helft van die voor
de eerste doseur. Oeze toegenomen gevoeligheid is te danken aan het, in te
genstelling tot de eerste doseur, gasvrij zijn van de hoite onder het mem
braan van deze nieuwe doseur en wellicht ook aan het langere dempkanaal.
Voor bepaling van het doseergewicht zijn een aantal metingen verricht. Deze
worden niet allemaal weergegeven, omdat het hier slechts gaat om een indica
tie. Pas wanneer de doseur is uitgevoerd met een eigen "aandrijving" is het
mogelijk de nauwkeurigheid van de doseur voldoende nauwkeurig vast te stel
len. Daarvoor is in deze opstelling de pulsvorm en hoogte niet voidoende re
produceerbaar. De beste meetserie werd bereikt bij aanstoten met de hand
m.b.v. de achterzijde van een pincet. Deze serie wordt hier weergegeven:

- voordruk: 100 rom kwikkolom op het capillair.
- afleesnauwkeurigheid balans : 1.10-2 mg.
- dosis gewicht (10-2 mg.) : 3, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 3.
- gemid. gewicht (x) (10-2 mg): 3,17
- spreiding (5) (10- 2 mg ) 0,55
- maximale afwijking :3s/x = ± 50\.

- 30 doses (10-2 mg.)
- gemiddeid gewicht (10-2 mg.):
- spreiding (10-2 mg.)
- maximale afwijking

119, 116, 116, 121.
118.
2, 12.
± 5,4%.

Een groot deel van de onnauwkeurigheid wordt veroorzaakt door de onnauwkeu
righeid waarmee de puIs gegeven wordt. Een volgende stap is nu het zoeken
van een geschikte aandrijving. In navolging van de inktprinter zal een
piezo-element geprobeerd worden. Ten opzichte van alle overige mechanische
pulsgevers bezit het piezo-element (p.el.) geen t.O.V. elkaar bewegende de
len. Oit is in produktie een groot voordeel omdat de kans op falen door
slijtage of vervuiling minimaal is.
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Allereerst zullen hier de voornaamste eigenschappen van piezo-keramisch ma
teriaal behandeld worden. Voor meer gegevens wordt verwezen naar uPiezo
electric ceramics, Philips Applicationbook" [ 11 ] en "Piezoelectric cera
mics" [ 12 ]. Daarna zal beschreven worden hoe deze materialen zijn toege
past op de kwikdoseur.
Piezo-keramisch materiaal is verkrijgbaar in verschillende vormen. Voor de
kwikdoseur komen de ronde plaatjes (~ 10 rom) in aanmerking. Deze zijn lever
baar in verschillende dikten. De boven- en onderzijde zijn voorzien van een
opgedampt laagje nikkel (voor geleiding). De plaatjes zijn gepolariseerd in
axiale richting m.b.v. spanning tussen de twee vlakken (2 a 3 kV). De elec
trode die tijdens polarisatie belast werd met een positieve spanning is ge
Merkt. Door in axiale richting druk of trekspanningen aan te brengen treden
in het p.el. rekken op waardoor tussen beide zijden een electrische spanning
verschijnt. Andersom treedt bij het aanleggen van een electrische spanning
tussen de twee electroden dikteverandering op in axiale richting. Als de po
sitieve (gemerkte) pool belast wordt met een positieve spanning treedt ver
dikking op. De spanning mag in dit geval oplopen tot de polarisatiespanning
(2 a 3 kV). Wordt de spanning omgekeerd dan treedt contractie op. I.v.m. de
polarisatie dient deze spanning zo mogelijk vermeden en anders laag gehouden
te worden. Een mogelijk hulpmiddel ter voorkoming van een te hoge negatieve
spanning bij bediening met wisselspanning is het aanleggen van een continue
extra positieve spanning. Hierdoor zal de Unullijn" verschuiven naar posi
tieve zijde. In het geval van de kwikdoseur wordt het p.el. gebruikt als mo
tor en wordt dus bediend met electrische wisselspanningen.
De absolute dikteverandering (~t) is recht evenredig met de spanning (V)
maar onafhankelijk van de dikte (t) van het p.el. De evenredigheidsconstante
(d33 ) is afhankelijk van het soort keramisch materiaal. Voor PXE-5 is d33 =
390.10-12 em/V]. Er geldt dus: ~t =d33 • V. Omdat het volume van p.el. con
stant blijft zal t.g.v. de dikteverandering radiale contractie (expansie)
optreden. Deze zal dus wel van de dikte van het gebruikte plaatje afhangen.
De diameterverandering ~D van het plaatje met straal R is: ~D = O.At/2.t.
Voor meer informatie is contact opgenomen met de heer Derks van Elcoma te
Eindhoven. Uit een gesprek bleek dat PXE-5 het meest geschikt is voor de
toepassing op de kwikdoseur. Voor het lijmen van het p.el. op het membraan
kan het best Araldit AT 131 gebruikt worden (bijlagen 53 en 54). aij gebruik
van de 25\ oplossing wordt de lijm gemengd met 10 vol\ carbonil nikkel poe
der om de lijm geleidend te maken. Door de vlaktedruk (25 N/cm2) tijdens het
lijmen, wordt het p.el. naar beneden gedrukt. Het komt dan te rusten op de
korrels van het poeder die op hun beurt op het membraan rusten. Op deze ma
nier ontstaat electrische geleiding van het membraan naar de electrode van
het p.el. Door de korrels in matrix blijft de Iljmlaag ononderbroken en be
houdt dus zijn sterkte. Naast deze informatie heeft de heer Derks gezorgd
voor de nodige piezo-elementen (~ 10 dikten 0.2, 0.5 en 1.0mm), een doosje
carbonil nikkel poeder en een pot lijm waarin het poeder reeds aanwezig was.
Dit maakte het mogelijk om de experimenten direct voort te zetten.
Het p.el. zal als volgt gebruikt worden. Het wordt allereerst met de ugelei
dende U lijm op het membraan gelijmd. Aan de bovenzijde wordt een draadje
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vastgesoldeerd. Een electrode kan nu via het membraan belast worden. De an
der via het draadje. Als nu een spanning aangelegd wordt zal het p.el. ver
dikken en radiaal krimpen. Omdat het element op het membraan gelijmd zit,
zal t.g.v. de radiale contractie kromming optreden van het membraan + ele
ment. (vgl. bi-metalen). Deze kromming zal op zijn beurt de drukpuls genere
ren. In bijlagen 55 en 56 is een orienterende berekening gemaakt van deze
kromming onder aanname dat de bovenzijde van het membraan een gelijke rek
heeft als het p.el. en aan de onderzijde een rek gelijk aan nul. Voor een
exacte berekening moet rekening gehouden worden met de inklemming en stijf
heid van het membraan , de lijmlaag en het p.el.

Allereerst is begonnen met het lijmen van het p.el. op het membraan. (g.V.S.
0,1 mm dik). Goede resultaten werden bereikt met uitharden bij ca. 165 C ge
durende 3 uur. Daarna werden de te lijmen onderdelen samen met de gesloten
oven afgekoeld. Pas daarna werd de aandrukkracht weggenomen. Een goed ge
lijmd produkt is duidelijk herkenbaar aan de afdruk in het plaatje aan de
andere zijde van het gelijmde p.el. De piezo-elementen zijn gelijmd door de
heer de Sobrie van de proevenwerkplaats.
Voor het bedienen van een p.el. is een spanningsbron nodig die pulsen kan
genereren. De puIsen moeten instelbaar zijn in pulshoogte, pulsbreedte,
pulsvorm en frequentie. In Turnhout zijn twee puisgenererende voedingen aan
wezig. Elk van beide heeft echter nadelen.
De eerste voeding is een gewone pulsgenerator. De beschikbare pulsvormen
hierop zijn een sinus en drie bIokgolven. Bij de eerste bIokgolf is de puls
breedte 0,1ff bij de tweede a,5ff en bij de derde 0,9/f. De frequentie is
regelbaar van 0 tot 100 kHz. De spanningsamplitude (a) is regelbaar van 0
tot 40 V. De spanning loopt daarbij van -af2 tot +a/2. Daarnaast is het mo
gelijk om de "nullijn" te verschuiven tussen plus en min tien volt. Het
eerste nadeel is de niet regelbare pulsbreedte. Het tweede nadeel is de lage
maximale amplitude.
De tweede voeding is de "Velonex" op de afdeling produkt-ontwikkeling. De
enige pulsvorm hierop is een bIokgolf. De pulshoogte kan opgevoerd worden
tot 3 kV. Beneden de 100 V is deze voeding echter slecht regelbaar. De puls
breedte en de frequentie zijn regelbaar. De maximale pulsbreedte wordt bij
deze spanningsbron echter beinvloed door de frequentie en amplitude. Zo is
de maximale pulsbreedte boven 150 V en 500 Hz kleiner dan 10 ~S. Uit een ge
sprek met de heer Bosman van het C.F.T. te Eindhoven bleek dat de pulsbreed
te voor zowel de inktprinter als de lijmdoseur in de buurt van 18 ~s Iiggen.
Naar verhouding is de pulsbreedte op de Velonex dus erg klein.
Een betere voeding zou gebouwd kunnen worden. In bijlage 57 staan twee elec
trische schema's. De bovenste dient voor koppeling van een spanningsbron van
250 V en een pulsgenerator. Deze laatste wordt aangesloten op CD. De door de
pulsgenerator gegenereerde puIs kan dan worden versterkt tot 400 V. Ret on
derste schema dient gebruikt te worden indien de pulsgenerator een spanning
lager dan 5 V levert. Dan wordt de spanning m.b.v. de onderste schakeling op
5 V gebracht en daarna versterkt door de eerste schakeling. De schakelingen
komen van de heer Bosman (C.F.T.) en worden gebruikt voor de lijmdoseur.
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Om ervoor te zorgen dat bij montage het p.el. midden boven de holte onder
het membraan komt te zitten is ais voIgt te werk gegaan. De bovenplaat waar
mee het membraan opgeklemd wordt is uitgericht t.O.V. de holte zodanig dat
het gat in die plaat (~ 10,5 mm) concentrisch ligt t.o.v. de holte 0 12 mm).
Daarna is deze plaat verpend met het biok. Vervolgens is het geIijmde p.el.
concentrisch geplaatst met het gat in de bovenplaat. De gaatjes voor verpen
ning van het bovenbiok worden dan als mal gebruikt voor het boren van de
zelfde gaatjes in het membraan. Ais dan het membraan op dezelfde pennen aan
gebracht wordt zal het p.el. ook concentrisch boven de holte liggen.
Na assemblage van de doseur is deze met de naald naar boven opgesteld en ge
vuld vanuit een reservoir dat 75 em. lager ligt. Door op het capiliair hoog
vacuum te zetten stijgt het kwik naar de doseur. Ais het stijgen gestopt is
kan men verder vullen door het reservoir zeer langzaam omhoog te brengen. Op
deze wijze heerst in de doseur tijdens het vullen steeds hoogvacuum (ca. 133
Pa ). Daarmee wordt zoveel mogelijk tegen gegaan dat er gasresten in de do
seur achterbIijven. Nadat de doseur gevuld is wordt deze met de naald naar
beneden opgesteld en wordt het reservoir boven de doseur gebracht voor het
geven van de benodigde voordruk. Nu staat de doseur gereed om hem verder uit
te kunnen testen.
Het gebruikte p.el. heeft een diameter van 10 Mm. Het oppervlak is echter
over een kleinere diameter bedekt met nikkel. Daardoor is de effectieve
doorsnede 8,75 Mm. In bijlage 56 kan men zien dat de verplaatsing van het
membraan groter wordt naarmate de dikte van het p.el. afneemt. Om een zo
groot mogelijke verplaatsing te krijgen is daarom gekozen voor een p.el. van
0,2 mm dik (het dunste element).
Door met een voorwerp op het p.el. te tikken werd eerst geprobeerd of de do
seur nog werkte. Oat bleek het geval te zijn want er werden druppels ge
vormd. Wegens tijdgebrek werd de doseur daarna aIleen nog getest m.b.v. de
puisgenerator. Bij de maximale spanningsamplitude (40 V) werd voor elke
pulsvorm het hele frequentie spectrum doorlopen, in de hoop een (eigen) fre
quentie te vinden waarbij druppelvorming plaatsvindt. Tot mijn grote teleur
stelling werd bij dit laatste experiment echter geen druppel gevormd, zelfs
niet wanneer de voordruk werd opgevoerd tot vlak onder de druk waarbij spon
taan druppelen begint. Blijkbaar is de minimaal benodigde spanningspuls voor
druppelvorming hoger dan 40 V.
Om enig idee te krijgen van de verplaatsing van het membraan werd een meet
klok op het p.el. gezet. De digitale klok heeft een oplossend vermogen van 1
~m. Bij bediening van het p.el. met een blokgolf van 0 tot 25 V en een" fre
quentie van 1 Hz werd iets meer dan 2 ~m verplaatsing gemeten. Deze ver
plaatsing is de doorzakking van het membraan minus de verdikking van het
p.el. M.b.v. de gegevens van bijlage 55 is te berekenen dat de verdikking
van het p.el. (6t = 1,17 • 10-2 ~m) verwaarioosbaar klein is t.O.V. de ver
plaatsing van het membraan. Deze uit bijlage 56 te berekenen verplaatsing
is: u = 2,3 ~m. Hieruit blijkt dat voor kleine verplaatsingen de berekende
waarde ca. + 15% afwijkt. Met deze berekening is men echter in staat een af
schatting voor verplaatsing van het membraan te geven bij variatie van span
ning en geometrie.



72

Tijdens de experimenten met de laatste proefdoseur werd een constructieve
fout geconstateerd die de werking van de doseur negatief beinvloed. Het on
dervlak van het capillair staat loodrecht op de uitstroomopening van het
kwik. Tijdens de eerste experimenten werd dit vlak, zoals verwacht, niet be
nat door het kwik. Na verloop van enkele dagen trad echter toch benatting
op. Daardoor ontstaat de kans dat een gevormd druppeltje aan het capillair
blijft hangen. Oat verstoort tevens de vorming van de daarop volgende drup
peltjes. Naarmate de voordruk hoger wordt treedt het blijven hangen van
druppeltjes steeds minder vaak op. Oat heeft te maken met de snelheid waar
mee de druppeltjes worden weggeschoten.
Om benatting totaal te voorkomen moet het ondervlak zo aangepast worden dat
de rand rond de uitstroomopening terugwijkt en scherp is. Hiermee dient bij
een volgende doseur rekening gehouden te worden. De als capillair gebruikte
treksteentjes worden vervaardigd m.b.v. laser-apparatuur bij Philips in Val
kenswaard.

De experimenten met piezo-elementen z~Jn de laatste 3 weken van mijn ver
blijf in Turnhout uitgevoerd. Zoals uit het voorgaande is gebleken, is deze
poging om te doseren met behulp van een p.el. echter zonder bevredigend re
sultaat gebleven. Toch vond ik het noodzakelijk om de tijdens deze experi
menten opgedane ervaringen hier weer te geven, omdat ze bruikbaar zullen
zijn bij eventueel voortzetten van dit onderzoek.

Als laatste zullen hier de gegevens afkomstig van de heer Dijksman van het
Nat. lab. te Eindhoven besproken worden. Vlak voor het definitief afsluiten
van de werkzaamheden in Turnhout, kreeg ik van hem bericht dat het programma
voor het doorrekenen van capillair-pompen zodanig is gewijzigd, dat het ook
met de extreme fysische eigenschappen van kwik te gebruiken is. Tevens lag
een boekje klaar, waarin de theorie, waarop de werking van het programma be
rust, staat beschreven. Ondanks het feit dat het te laat was om nog effec
tief gebruik te maken van deze gegevens, worden ze hier toch kort besproken.
Dit met het oog op eventuele voortzetting van dit onderzoek.
Een artikel waarin theorie waarop het programma gebaseerd is staat weergege
ven, is te vinden in H Journal of Fluid Mechanics H [ 13 ].
De invoergegevens voor het programma zijn de volgende:
- fysische eigenschappen: - geluidssnelheid

- dichtheid
- viscositeit
- oppervlaktespanning

- gegevens membraan - diameter (van de holte eronder)
- dikte
- E-modulus

- gegevens dempkanaal - diameter
lengte



- gegevens capillair

- frequentie
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- lengte naald
- geometrie van het capillair door opsplitsen in 6

stukjes met elk een eigen diameter en lengte
- E-modulus

Op basis van deze gegevens berekent het programma de volgende waarden:
- benodigde verplaatsing van het membraan voor de eerste drukpuls.
- benodigde verplaatsing voor elke daarop volgende puls.
- aantal druppels per puls.
- diameter van de druppel.
- druppelsnelheid.

Het programma biedt de mogelijkheid om voorspellingen te doen omtrent het
gedrag van de doseur na verandering van zijn geometrie. Door aanpassen van
de invoerwaarden voor de fysische eigenschappen van kwik kan de invloed van
temperatuurvariatie op het doseergewicht voorspeld worden. Ook de invloed
van de pulsfrequentie kan nagegaan worden.
Indien de berekende gegevens goed overeenkomen met de realiteit reiken de
mogelijkheden van dit programma nog verder. Het biedt dan de mogelijkheid
die geometrie van de doseur te bepalen, waarbij met een zo klein mogelijke
verplaatsing van het membraan reeds druppelvorming plaatsvindt. Daarna kan
door berekening m.b.v. de formules van bijlage 56 ingeschat worden of aan
drijving met een p.el. tot de mogelijkheden behoort. Tijdens berekening van
de ideale geometrie dient men zoveel mogelijk rekening te houden met de mi
nimale doseerfrequentie die nodig is om met een doseur alle mogelijke dosis
gewichten te kunnen vormen. Deze frequentie bleek 2400 Hz te zijn. (para
graaf 4.2). De maximale druppelgrootte is daarbij 0,024 mg.
Zoals blijkt is dit programma een sterk instrument waarmee de ideale geome
trie van de doseur te bepalen is.
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HOOFDSTUK V: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1. De proiect-strateqie

De aanpak van projecten met de in paragraaf 1.3 besproken project-strategie
levert vele voordelen op. Deze zijn het grootst voor grote projecten welke
uit meerdere sub-projecten bestaan, welke door verschillende personen uitge
voerd worden. De opsplitsing van het project kan zeer overzichtelijk ge
schieden. Wordt daarbij de project-strategie goed toegepast dan kunnen de
sub-projecten volledig onafhankelijk van elkaar uitgevoerd worden. Elk sub
project wordt opnieuw met deze strategie aangepakt. De hieruit voortvloeien
de driedelingen (O.P.U.) bevorderen het inzicht in de vorderingen van elk
sub-project. In de gepleegde toetsen kunnen overeengekomen afspraken tussen
project-uitvoerder en de opdrachtgever duidelijk (bindend) vastgelegd wor
den.
Voor mijn, in verhouding tot vele andere mechanisatieprojecten, Kleine pro
ject vallen de voordelen van aanpak met de project-strategie ook duidelijk
op. Het grootste voordeel was m.i. de overzichtelijkheid waarmee de werk
zaamheden uitgevoerd worden. Door de driedelingen worden die werkzaamheden
steeds duidelijk afgebakend. Indien men zich steeds goed realiseert wat die
grenzen betekenen wordt voorkomen dat men te ver vooruitloopt en daar~oor

voorbarige en slecht doordachte beslissingen neemt. De besproken strategie
bevordert ook de overzichtelijkheid waarmee gegevens verzameld worden. De
toetsen na elke fase dwingen tot kritisch bekijken van de verrichte werk
zaamheden en daardoor tot het zetten van weloverwogen stappen.
De keuzemethodiek van Kepner en Tregoe past uitstekend binnen de aanpak met
de project-strategie en vormt een goede aanvulling hierop. Toepassing van
deze methodiek, gecombineerd met die van Kesselring, leidt tot het, op over
zichtelijke wijze, maken van een goed afgewogen keuze uit meerdere mogelijk
heden. Daarna zorgt een potentiele problemen analyse voor een goede risico
analyse van de gekozen oplossing. Door deze analyse wordt men gedwongen om
na te denken over eventuele problemen die kunnen optreden en de stappen die
men preventief kan ondernemen om ze te voorkomen. Of die stappen ook gezet
worden hangt af van de kans op optreden van het betreffende probleem. De
p.p.a. geeft een goed inzicht in de haalbaarheid van de gekozen oplossing.
Indien een oplossing te grote risico's met zich meebrengt kan eventueel tij
dig besloten worden tot kiezen van een andere oplossing.
Of de aanpak van een project met de besproken strategie gedurende de uitvoe
ring tijdwinst oplevert is moeilijk vast te stellen. Zeker is wel dat tijd
verlies, t.g.v. het achteraf bijstellen van diverse projecten, zo goed moge
lijk voorkomen wordt. De strategie kan het bereiken van een bevredigend
eindresultaat niet garanderen, maar beperkt wel de kans op onverwachts te
genvallende eindresultaten.
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5.2. De uitvoerinq van het project

Hoewel bij aanvang van de opdracht het inzicht in de werkwijze en de moge
lijkheden van de project-strategie niet geheel helder was, heb ik naarmate
de opdracht vorderde, dit gereedschap goed leren hanteren en waarderen. In
het begin ben ik dan ook soms wat te los omgesprongen met de toepassing van
de strategie en heb daarbij zelfs voorbarige beslissingen genomen. Na ver
loop van enkele weken werd ik daarop gewezen door prof. v. Bragt. Daarna is
nogmaals van vooraf aan begonnen met de aanpak van de opdracht, dit keer
echter strikt volgens de regels. Het werk dat daarvoor reeds gedaan was,
zorgde daarbij voor een vlotte start.
Na deze nieuwe start is nog een tweede fout gemaakt. Bij de keuze van een
doseursysteem werden twee systemen gekozen om verder uit te werken. Ook deze
fout is na enkele weken rechtgezet. Er werd alsnog een keuze gemaakt voor
een methode. Het toepassen van de theorieen van Kesselring en Kepner en Tre
goe leverde hierbij goede diensten.
De wijze van uitvoering van de opdracht is in figuur 2 schematisch weerge
geven. Hierin is te zien dat de uitvoering van de delen kwikdoseren en volu
memeten genest zijn in het planproces. Een tweede mogelijkheid voor uitvoe
ring van dit project was geweest, om na de keuze voor gesplitste aanpak, in
P.P. een plan te maken voor die splitsing. In P.U. was die spli~sing dan
uitgevoerd. De aanpak van de daarbij ontstane sub-projecten vormen dan het
uitvoeringsproces van het totaalproject. Elk sub-project wordt opnieuw aan
gepakt als een nieuw project, echter met dat verschil, dat reeds met een
stuk voor-informatie (uit O. van het totaalproject) gestart wordt. Hiermee
wordt het nesten van de sub-projecten voorkomen.

5.3. Uitvoerinq van de volumemeting

De volumemeting is in dit verslag beschreven tot en met het gemaakte te
keningenpakket. Dit pakket is daarna via werkvoorbereiding naar de werk
plaats gegaan om daar vervaardigd te worden. De benodigde drukopnemer en
uitleesunit zijn, reeds voor het maken van de detailtekeningen, besteld bij
Dimed in Deurne (Belgie). Per telex was een levertijd van 3 a 4 weken beves
tigd. Uiteindelijk werd de, op 10 juni bestelde, meetapparatuur na 16 weken
geleverd. Hierbij bleek de geleverde uitleesunit niet de gewenste nauwkeu
righeid te bezitten. Oat werd door Oimed binnen twee weken verholpen. De
drukopnemer sneuvelde helaas tijdens inbouwen in de werkplaats. Er is toen
direct een nieuwe besteld bij Oimed. Oeze keer beloofde men een levertijd
van 14 tot 16 weken. Er is toen door inkoop een manier gezocht om sneller
aan een dergelijke opnemer te kornen. Na vier weken is toen een order ge
plaatst bij de nederlandse importeur van "Druck". Oeze zou b-innen 4 tot 6
weken leveren. Na vijf weken kwam de opnemer inderdaad binnen. Tijd om nog
te gaan meten was er toen echter niet meer. Met een dergelijke lange lever
tijd (25 weken) was in de tijdplanning geen rekening gehouden.
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De meetmethode is goed geanalyseerd. Hierbij bleek dat het al dan niet mogen
meten van het o.b. volume inclusief pompstengel afhangt van de nauwkeurig
heid van de gebruikte pompstengel in combinatie met de grootte van het in
wendig volume. Indien inclusief pompstengel gemeten kan worden, worden geen
problemen verwacht. Voor de overige o.b. typen vormt het afdichten in de
pompstengel het zwakste punt van de meting. Uit experimenten zal moeten
blijken of de methode met afdichtrubbers voldoet.
Uit de analyse bleek meting van het MHS-volume het meest kritiek. De ver
wachte onnauwkeurigheden in de meting wegen voor deze o.b. het zwaarst omdat
deze het kleinste inwendige volume bezit. De verwachte onnauwkeurigheden
worden veroorzaakt door: afwijking in het verplaatst volume, meetonnauwkeu
righeid van de meetapparatuur, temperatuurseffecten en plaatsonnauwkeurig
heid van de afdichting in de pompstengel. De meting is in eerste instantie
aIleen voor de MHS uitgevoerd. Indien die meting voidoet dan zal meting van
de overige o.b. typen geen enkel probleem opleveren.
Mocht de meting van het MHS volume met voldoende nauwkeurigheid niet slagen,
dan staat voor deze o.b. het onderzoek naar meting van het volume met een
beeldverwerkingssysteem, in combinatie met rontgen, nog open. Voor de overi
ge o.b.-typen is de kans van slagen, evenals het inwendig volume, vele malen
groter.

5.4. De uitvoering van de kwikdoseur

Wat de gekozen doseermethode betreft, ben ik nog steeds vol vertrouwen in de
haalbaarheid en mogelijkheden. Ten opzichte van de op dit moment gebruikte
naalddoseer heeft de doseur met capillair grote voordelen. Hij vergt weinig
onderhoud, is goedkoop en is eenvoudig van constructie. De proeven hebben
uitgewezen dat doseren volgens de capiliair methode mogelijk is. Zelfs na
enkele weken stilstand bleek de werking niet te zijn achteruitgegaan. Helaas
heeft de doseur nog niet gewerkt met electrische aandrijving d.m.v. piezo
elementen. Voor de proefdoseur lijkt een zwaardere aandrijving (bijv. een
luidsprekerspoel) noodzakelijk. Men moet zich echter realiseren dat de geo
metrie van de proefdoseur niet ideaal is.
Een vervolgstudie is m.i. de moeite waard. In eerste instantie moet daarin
m.b.v. de programmatuur van het Nat. Lab. een ideale afmeting van de doseur
bepaald worden, uitgaande van een geeiste druppelgrootte en naaldlengte.
Voor de rest is de geometrie vrij te kiezen. Uit de resultaten van dit on
derzoek zal ook blijken of aandrijving met behulp van piezo-elementen haal
baar is. Daarna kan overgegaan worden op de bouw van een model met de groot
ste kans van slagen.
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buba
kneep

Zr-Al
getter

ontladings
ballon

kwarts
buba

R7S
contact

MHN en MH~-TD in geassembleerde toestand.

I......

MHW-T ontladingsbuis (links) en in geassembleerde
geassembleerde toestand (rechts).
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Ontladingsbuis ML en HP typen

Ontladingsbuis MIS
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ElEC.VULLER AUTOM.

o

\QORRAADKETTING

LASMOLEN

aVD.

POMP MACH. 3GVD

HG DOSEREN

.
r--='-'

BARSTDRUKMETEN I I

___ 1-1--_. __ ._1

KNIJPMACH. 36VD .

•
GESTENGELDE O.B.

CONTROlE STAND

\QORRAAD KETTING

lASMOlEN 24VD.

D
ElEC. VULLER AUTOM.

Lay-out van het productieproces
<1 and e I800 s t / u u r - g roe p ( HPen ML)
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,I\)ome..ncco t (.,J LA r

_ On.t !.o::::h/2YS 6u'-s (081-

jc.(j/'

~n..d

!<u..J"k.-druA<'~l '\-_._--- -/-/ -_._-_._-~

huLffooL

~ rv/mte -.J ._~_
: I

L
u/cvoerhoLk

, rncLy bdeeJ2. hol2..d
:J)~:28_J.2~ ~.-

'.

f«JL/roarn

I
·1
I
'~-------4-----'

..2hor.:sdoo/'sn.e.o'e.../n<X"'y~en..
6on..d

~
holro/n... /Xoa.k.eHo

d/t)od~~

,,---t_...::t'--~

Nomenclatuur voor ontladingsbuizen
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Bijlage 7

Mercury, Ult ; - ----~~---- --,
Ilercurr, lilt

Ab!. pr-.oal 1I..~ contell~ lIeat content Sree. TnI. al DeIIIl~J'of _t. Ent"'8t aboye 32"abY.32'F ill or abv.O'C illo!Temp. yap.
BTU/lb. .a~rb. e-calle vaporia. Temp. Temp. Yap. Yap. B U/lb.r!' Temp

'F B UI c-eal·/c '0 '~. '0

Ib./io.' Ik&lcma Liq. IVap. Ib. Llq. I Yap rl'/Ib. Ima/kc 1b./fV I kc/m' Liq. I Yap. I En(l.

402 0.( 0.03 13.81 141.96 128.1~ 7.672 78.867 71.105 205.~6 (02 114.~ 7.1480 0.008733 0.1399 .020II .1696 .1487 205.56
(i( 0.8 0.06 15.36 lU.60 127.U 8.533 79.222 70.68\ 228.89 4u 59.72 3.m .01674'; 0.2lill22 .0227 . I&:IS .1406 228.89
(58 1.0 0.07 15.89 142.81 126.92 ::= 79.339 70.511 236.67 458 48.45 3.025 .Q206( 0.3306 .0233 .1616 .1383 236.67
(85 1.5 0.11 1&.90 143.23 126.33 79.672 70.1~ 251.67 485 33.H 2.069 .03017 0.4833 .0244 .1581 .1337 251. 67
60S 2.0 O.H 17.65 143.54 125.89 9. SOl 79.745

69::
262.78 505 25.32 1.581 .03948 0.6324 .0251 .1$56 .1305 262.78

658 (.0 0.28 19.62 I:U( 12(.72 10.90 ::m 69. 202.22 ~58 13.26 0.8278 .07540 1.208 .0271 .1407 .1226 292.22
601 6.0 0.42 20.87 123.00 11.59 80.47 68. 310.56 591

::::C
.5678 .10993 1.700'J .02113 .1462 .1179 310.56

617 8.0 0.66 21.81 145.24 123.43 12.12 80. 68.572 325.00 617 .43489 .1(3&1 2.3003 .0292 .1439 .1147 325.00
G37 10.0 0.703 22.58 H5.56 122.08 12.6( 8O'

m
68.322 336.11 637 S.66IC .35341 .176G( 2.8294 .0200 .1420 .1121 11R.1I

676 15.0 1.05 2(.0( H6.16 122.12 13.36 81.2 67.84( 357.78 . 676 3.8923 .24209 .25691 4.1152 .0312 .1387 .1075 357.78
706 20.0 1.(1 25.15 H6.61 121.46 13.07 81.4 67.478 3R44 706 2.983 .1862 .3352 6.360 .0322 .1364 .1042 374.u
730 25.0 1.76 26.05 H6.08 120.113 H.47 81.656 67.183 387.78 730 2.(~0 .1516 .4117 6.595 .0330 .1346 .1016 387.78
751 30.0 2.11 28.81 147.29 120.(8 H.89 81.828 66.933 300.« - 751 2.053 .1282 .4871 7.802 .0:136 .1331 .0'J95 399.u
769 35.0 2.(6 27.(9 H7.57 120.08 15.27 81.983 86.711 (09.(( 760 I. 781.~ .11122 '.5613 8.991 .0342 .1319 .0977 409.44
785 (0.0 2.81 28.08 147.81 110.73 15.60 82.117 68.517 418.33 785 l.S7R2 .0983119 .G3u 10.16 .0346 .1308 .0962 418.33
709 (5.0 3.16 28.62 148.0( 1I0.U 15.90 82.245 &G.3U 426.11 799 l.4147 .0!18317 .7069 11.32 .0:151 .1300 .0!l49 426.11
812 ~ 3.~ ~.1I ::U: 110.13 16.17 82.356 66.183 433.33 812 1.284 .08Il16 .7788 12.47 .0:155 .1291 .0936 (33.33
836 GO (.2 29.00 118.61 16.66 82.556 65.894 «6.67 836 1.086 .06780 .9204 H.7( .0:161 .1276 .0915 u6.67
857 70 (.0 30.75 H8.90 118.15 17.08 82.722 65.639 458.3J 857 0.9436 .05891 1.0597 16.9H .0367 .1265 .0898 (58.33
875 80 ~.6 31.U 149.19 117.75 17.47 82.883 65.417 468.33 875 .8340 .05212 1.1077 10.185 .0372 .1254 .0882 (68.33
892 90 6.3 32.06 149.u 117.38 17.81 83.022 65.211 477.78 892 .7497 .0(680 1.3338 21.365 .0377 .1247 .0870 (77.78
907 100 7:lXl 32.63 149.68 117.05 18.13 83.156 65.028 486.11 907 .6811 .0(252 l.4682 23.518 .0381 .1237 .06SG (86.11
921 110 7.73 33.16 H9.90 116.n 18.42 83.278 64.856 493.80 921 .6242 .03897 1.6020 25.661 .0385 .1230 .0845 (OJ.89
934 120 8.44 33.66 1~.10 116.« 18.70 1\3.389 64.689 ~1.1I OJ4

:~~
.03600 1.7340 27.775 .0389 .1224 .0835 ~1.1I

947 130 9.14 34.12 1~.29 116.17 18.96 83.495
:::~~

506.33 947 .03346 1.86S6 29.&83 .0392 .1218 .0826 508.33
9S8 HO 9.84 34.65 1~.47 115.92 10.19 83.595 5H.U 958 .~12 .03129 1.9952 31.950 .0395 .1213 .0818 514.44

1~ 1~ 11N ::.~ m·~ 11HI ~~.~~ ~.~ ~'m t~~·;~ I~ .~~ .~~ nJ: ~~.~ .~;: '1~ .~ ~;~.;~

VAPOR PRESSURE OF MERCURY

'"(r'r ~r_ure or mercury in mm. oC He Cor umr,::ratun:a Crom -38 to
400' . • •ole ~ba~ the vatu"" Cur the lint Cour llIlea "n Y. are to be multiplied
by 10-1

Tem;>. 0 2 4 6 8 Temp. I 0 2 6 80c; 'c ,
10-1 10-1 10-1 10-1 10-1

-30 4.78 3.59 2.66 1.117 I. 45
-~O 111.1 14.0 10.11 8.211 6.30 SOO 17.2!l7 Ill.4:17 19.6.';2 ~O. 936 22.292
-10 60.6 4~.1 :Ui.O 2tl.8 2:1.2 :!I0 Z:J.7:!:t 2:•. 2:1:i :!fi.t(:!{) 211.5O( :10.271
- 0 1115. 149. 1W. 115.4 76.2 2~'O 32.133 :14.0')2 36.15:1 38.318 40..SII5

2:10 42.IIS!1 45. !>O:1 48.141 ,.0.9O!1 53.1112
+ 0 .00018;", .OOO22111 .OOO:.!7'6 .000335 .000406 240 56.855 UO.OH 63.384 66.882 .0.543
+10 .000400 .01l05S11 .UCI0700 .lJIl08~t1 .001009

20 .001201 .001426 .0016111 .lJO'.!OOO .002359 250 74.375 .3.381 82.568 86.944 91.518
:10 .002777 .110:1261 .00:1823 .004471 .005219 260 96.2'J6 101.:!1l 100.411 111. !II 117.57
40 .000079 .007007 .001l~'W .00')497 .010118 270 123.47 129.62 1:16.02 142.69 1411.64

280 156.87 164.:19 li:.!.21 ISO.:14 ISS.711
60 .01267 .01459 .01677 .01925 .02206 290 197.57 ~'OO.70 216.17 226.00 236.21
no .O:!!'»:!4 .0211S:1 .0:1287 .03HO .04251
70 .0482,; .05469 .06189 .0099:1 .07ll89 500 246.80 257.78 269.17 280.98 293.21
80 .08~1l0 .1000 .1124 . 12tH .1413 310 :105.89 :119.02 :1:12.62 346.70 361. 26
!l0 . 158:! .1769 .1976 .:!'.!O2 .2453 320 376.33 391.92 408.04 424.71 441.94

330 459.74 478.1:1 497.12 516.74 S:Si .00
100 .2729 .:I0:!2 .:1366 .3731 .4132 340 557.00 579.45 601.69 624.64 648.30
110 .4[,72 .5052 .5S76 .6150 .6776
120 .7457 .lllllll .IlOO4 .9882 1.0ll-l 360 672.69 697.il.'I 723.73 750.43 777.92
130 1.186 1.298 1.419 1.551 1.1192 360 806.23 8:t5.38 865.36 S\l6.23 9:!S.O'l
140 1.845 2.010 2.188 2.379 2.583 370 960.66 994.34 10'.!8.!1 1064.4 1100.9

380 1138.4 1177.0 12111.6 1257.3 12911.1
150 2.807 3.046 3.303 3.578 3.873 390 1341.9 1386.1 1431.3 1477.7 1525.2
160 4.111!l 4.528 4.800 5.277 5.1189
170 6.1211 6.&\16 7.005 7.1126 8.193 400 15H.l ........... . ..... ~ . ~ ... ... ~ .... ~ ... ~ ..........
180 8.7116 11.436 10.1111 10.S:19 11.607
100 12.(23 13.287 14.203 15.173 16.200

kookp..mt (I bar)
smeltpunt (I bar)
dichtheid (I bar, 20°C)
opp, spanning (Ibar, 20°C, aan lucht)

356, 58°C
-38,87°C
13,6 kg!dn?
435,5 N/nm

viscositeit -20°C
25°C

I(XtC
geluidssnelheid bij 25°C

: 1,855 cP
:1,55 cP
: 1,240 cP
: 1450 mls

Fysische eigenschappen van kwik
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I BLZ.

VOLUME MEETAPPARAAT EN DE ZIN ERUAN.

INLEIDING.

DATUM: IJ/O}/86

SCHRUVER: ir.G.J.Bosma

Om een optimaal funktioneren van een DB te verkrijgen, is het

aangewezen de doseringen (kwik en zouten) af te stemmen op het

DB-volume. In onderstaande analyse zal aangegeven worden welke

meetnauwkeurigheden van een volume met een niet-destruktieve

methode te bereiken zijn.

Aandacht is vereist voor het feit, dat het te meten volume bestaat

uit een kombinalie van een OB-volume + een stengelvolume. In de

evaluatie ~~ordt RAnoe~even, dGt een volump.~etino slechts 7.in

heefl, indien het DB volume minstens groter is dan het stengelvolume.

Volumemeetapparaat (schematisch).

Het meetapparaat bestaat uit een referentievolume, afgesloten door

twee kleppen K
1

en K
2

, met een elektrische drukopnemer S. Het

totale ingesloten volume tussen beide kleppen, inklusief de dode

ruimte in S, bedraagt V
r

. Via K
l

kan hoge druk Argon toegelaten

worden in Vr . Achter K
2

is een afsluiter met pomprubber, waarin

de stengel van een te meten DB aangesloten kan worden. Het totale

volume schter K2 is het zgn. meetvolume Vm.

BEDRIJFSMECHANISATIE TURNHOUT



Meetmethode.

B.M.Tu.Alq.
NR.: 2025!S6

Bijlage 13

I BLZ.: 2

V66r het inzetten van de DB staan K1 en KZ open, waarbij met een

klein debiet Ar doorgeblazen wordt am lucht in de °afsluiter te

verdrijven. Tegelijk met het aanspannen van het pomprubber wordt K
1

gesloten.

Stap 1) : K1 dicht en KZ open-+gemeten druk Pl'

Stap 2)

Stap 3)

K2 dicht, waarna K1 open (toevoer argon).

Vervolgens Kl dicht ~ gemeten druk· Pz'

K2 open ~ gemeten druk P3'

Ous

Opmerking :

i) de bovenstaande procedure wordt zodanig 1angzaam uitgevoerd, dat

een isotherm gedrag van het gas aangenomen mag worden. Oit betekent

tevens, dat voor de hoogste nauwkeurigheid de temperatuuf van meet

apparaat en 08 gelijk dient te zijn.

ii) Klep K2 dient van een zodanige konstruktie te zijn, dat bij het

sluiten Qeen volume verdronQen wordt.

De ingesloten massa gas in stap 1) is ge1ijk aan

Tijdens stap 2) bevindt zich in V de massa
f1l

en in V de massa ~. ",,- . t>2.
Totaal ~ S'. (v ......~ -to V'L.1>1.)

Bij stap J) expandeert deze massa tot P3'

~.(V_~, + V.....tpl) = f· (V_ 04 V't). 'PJ

BEDRIJFSMECHANISATIE TURNHOUT
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I BlZ.: 3

- -' (/)

Uit

waarin

? 'rl - ]

'r? ?
~ - I

V.-:: ~ (~t:. 7;,~) voIgt:
l> l/ P '7:) 1/ .

Ll V .~ V....... ..c l' -i () V....... c 'Pt -I' --"'- . D J ~ ~ • 6 Vl.. - -. (2)
....... ~ c p,' • ~ P... d ~ a V t

DV en A P. de absolut~ fouten zijn in resp. V en P.rn 1 rn 1

(i = I, 2, }).

::
''1; - 1;_ . V'7 -=

(~- ;:r
V7 V~

--:::.

13-t: 1:.-~

- (73- ?, ) - (~- ~ ). V; ::. _ 1:- r: .~ :: _ 7:-7: . l(
('73 - 'P,)'" {1;- 7!}? (1f-t:)(1?-7;)

v'---
~

AV
Uit (2) en (3) voIgt voor de relatieve fout vrn als funktie van de

rn
rneetfouten in P. (i = 1, 2, 3)

1

In principe kan Vr nog vrlJ gekozen worden. We kiezen Vr nu zodanig,

datAVm rninirnaal wordt.
-V-

rn

Ii§! .BEDRJ.JFSMECHANISATIE TURNHOUT
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I[ NR 8 . 11 . Tu . A19 . I
. : 20 24 /86 . BLZ.: 4

Stel daartoe ....~ = v.....
(de zgn. volume verhouding) ... (S)

Dus (uit (1»

waaruit voIgt

en

'7: ?:I - .J
v(= ,? -;:>

] - /"

'l? 7>' (7;-7:)
./ - I .::: (0I -I- 0(

?? 0( (~_ 1; )
J. - 1 =-

/-1-0(

Substitutie van (6) en (4) gee ft

ALI_ I )A r: 1+ IJ( Ar; (i-ll'( )'. ~e aV~ - - . .(7)'I.,. 0( • -I- - ._- yI- -'= --.-
1;-1; l{V 1:. - t: ~ 1;-;: 0(

.......

Elektrische drukopnemers kennen meestal een "absolute" fout, uit

gedrukt in een percentage "full scale". M.a.w. At:-:=:t.,A 7> (i = 1,2,3),

Dus

i A Ve-.. 2 (/f.L )(I,L~). d AV?
+ + - =- - l4~ 0( 1:- ?

-I- )(.
a? -r A~ (cf )== - - - - -
~_.~ ~

:SEDRIJFSMECHANISATIE TURNHOUT



Bijlage 16

8.M. Tu.Alq.
NR.: 2024/86 BlZ.: 5

G~afisch

10
~.- -

(J - - - _. -

./ .2 • :J- / s 10 ~O<

De ~e1atieve vo1ume-meetfout wordt minimaa1, indien

- X is minimaa1 (voor ~ = 1)

- (P Z-P 1 ) is maximaa1

is minimaal.

Konk1usie

Het op1ossend vermogen van een zeer goede e1ektrische drukopnemer
-3 Ap -3

bedraagt 10 ,d.w.z. -p--- = 10 .
max

v .m

Dan geldt

- -- ('J)
_1..

to_ of- cf
,O

- J ± .6 V1 ~
V~

VlTtJ(. J. ~ c< ~ 2z.

BEDR1JFSMECHANISATIE TURNHOUT
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t 1
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Quarzglas Typ 214
ist eine hodueine. hydroxylfreie Quarzglasqualitat. Typ 214 eignet sich hervorragend, die Anforderun-
geo der Lampen- und Halbleiterindustrie optimal zu erfullen. .
Es ist lieterbar in Rohr;- und Stabtorm: Rohr von 3-230 mm und ·Stab von 1-20 mm Durchmesser. Die
Standardlange betragt 1 m, andere Langen aut Anfrage.

Quarzglas Typ WF
WF unterscheidet sich von 214 durch sein Herstellungsver1ahren. Es ist auch in Kapillar- und Profilform
lieferbar.

Mechanlsche Eigenschaften Mechanical Properties Proprlel6s m6canlques I .

--- ._._---------- -
Sc!lal:gescnwindigkeit fUr Sound Velocity for Vitesse du ~on pour ondes

572<! ____~"is--_Lon£litudinalwellen longitudinal Wave~_ longlludinales

Thermlsche EIQensc:haften Thennal Properties Propr!6t's thermlquH
AV<:.dehnungskoeffizient Coefficient of Thermal Coefficient de dilatation

°K-l
G93-~93°K) Expansion (293-893O K) (293-893°K) . 0.54 - 10"

Temperature inI6rieur~d;--r--·.c--
- _._--

Untere Entspannungsarenze Strain Point ,
recuit 1300 'K- ---- ----

O"ere Entspannungsgrenze Annealing Point Temp~rature superieure de
recti it 1486 oK------ ----

Bcarbeitungsbereic:t:'. Working RanCJe T~mp~rature de fat;onnage 2003-2373 oK- _____0_ .----_._
Max. Arbeltstemperatur, Max. Use TemperaturfJ. Tempt!rature max I oKLangzeit Continuous d'utilisation. c.ontinue 1373._-~._--- - --------
Max. Arbeitstemperatur. Max. Use Temperatur, Temp4rature max.
KurzzEtIt Umlted d'utillsation. tomporaire 1673 oK

-f- -
Spozilische Warme Specific Heat Chaleur spklflque 670 JAg. oK

~~rmeleitlAhigkelt Thermal Conductivity Conductibilil6 thermique 1,46 Y"/m ,OK

Elektrlacha Eloanach.nen Electrtcal Propertle. Proprl6tH 'Iectr~'o

Spezlflscher Elektrlacher Electrical Reslstivlty R6sistivlt6 I

Widerstand (293 OK) (293 oK) (293 OK) __ '0" tU-em------ _.._-
DlelektrlzltAtskonstante Dielectric Constant Con.!.~~di6Iectriq~.!___•~L__ ____ '. ____
OurchSchlagsfeldstAr1<e Dielectric Strengtrl Ripidite diNerlriq"e
(293°K, 5 mlJ\ Dicke) (293oK. for path lengtrl. (29JoK, pour 1'6paiSMur de

of 5 mm) couChe de 5 mm) ?50·-.AOO kV/cm

~ktrlechorVerlustwlnkel tg &
.._------- .. -".._-- _.--

Dielectric loss tactor tg b Angle de parte tg b
1 ~Hz, 4730 KI (1 kHz, 4730 K) (1 kHz, 473OK) 5 . ,0-'

I
Eigenschaften des Quarzglases Typ 214 und Typ WF:
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Druck

DIGITAL

PRESSURE INDICATOR

Types DPl 201; DPt 203

Excellent linearIty and hysteresis
~ O. I" c F.:S. tnr ranyf.'S ro (,{) tJ.lr

Good long term stability

Bench or panel mounting

Integral or remote transducer

Good thermal stability

BCD and analogue outputs

Rugged construction

The OPI201 and DPI203 digital pressure instruments
measure and indicate pressure in any specified units,
having a full scale of 1999 and 19999 respectively and
an accuracy of better than 0.1 % full scale.

The pressure range extends from 70mbar to 700 bar
gauge, differential or absolute. They are accurate
instruments which compete with conventional dial
gauges and manometers in many applications but with
the advantage of clear, unambiguous digital readout and
the possible options of BCD and analogue outputs.

The instruments use proven Druck pressure transducers
which have excellent linearity and hysteresis and good
long term stability. The transducer ca-"-ejtlJ~LQ.eiitted
i(lside the instrument or mounted remotely_which means
the transducer can often be situated at the pressure
source.

The digital readout and electronics are purpose
designed to convert the low level transducer signal into a
3% or4~ digit display with a maximum full scale count of
1999 and 19999 giving a resolution of0.01 %. The reading
can be scaled and set to any pressure unit.

A special feature of these instruments is that they
.contain an extremely stable polarising supply, signal
conditioning and amplifier system such that the effect on
the acclK8cy of the high performance (±0.06%) Druck
pressure transducers will be negligible: This means that
one can confidently use the high level analogue,or BCD
outputs available for accurate recording on other data 
collectaon equipment.

The case itself is a compact rugged aluminium extrusion
designed to fit a standard.DIN panel cut out (92 x 45mm).
The panel instruments are suitable for easy mounting
secured by case side fixings from front panel

!
I

• • • • •
~. I

!~

INTEGRALTRANSDUCER SPECIFICATION

Operating pressure ranges
Any full scale range can be specified between the ranges
listed below:-
0-75mbar to 0-135 bar gauge
0-10bar to 0-135 bar sealed gauge
0-75mbar to 0-1 0 bar differential
Maximum line pressure 10 bar
0-350mbar to 0-35 bar absolute (air)
Barometric range version: 800 to 1200mbarabsolute
For absolute pressures above 35 bar we recommend
sealed gauge.
Otherpressure units can be specified, e.g. psi, mH10 etc.
Internaldifferentialunitsprovide a reference pressure
connection only.

Overpressure
The rated pressure can be exceeded by the following
multiples causing negligible calibration change:-
10 x for 75 to 175mbar ranges
6 x for 175 to 350mbar ranges
4 x for 350mbar to 85 bar ranges

For ranges above 85 bar maximum pressure is 350 bar
Differential application - Reference side:-
1 bar maximum
Forhigherdifferentialpressures refer to remote transducer
selection.
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Fluids compatible with quartz and titanium. Dry non
corrosive, non-conducting gases for absolute ranges.
For wet absolute see remote transducer selection.

Please refer to the relevant transducer data sheet.

",". , ..

Compatible with most fluids and gases.

Dry, non-corrosive, non-conducting gases
For liquidpressure media on reference, refer to remote
transducer selection.

For absolute pressures refer to TechnicalNote.

REMOTE TRANSDUCER SPECIFICATION

Operating pressure ranges
Any full scale range can be specified between the ranges
listed below:-
0-75mbar to 0-700 bar gauge
0-10bar to 0-135 bar sealed gauge
0-75mbar to 0-35 bar wet/dry differential
0-175mbar to 0-35 bar wet/wet differential
Maximum line pressure 35 bar
75barline pressure available on request

0-350mbar to 0-35 bar absolute (air or wet)
For absolute pressures above 35 bar we recommend
sealed gauge.
Otherpressure units can be specified, e.g. psi, mHzO etc.

".! .....,~ ,_.,tIJ)t~(~.:tlfi

Connector supplied with remote transducer and
1metre of cable.
Longerlengths available on request.

Pin 1 Supply positive
Pin 2 Output positive
Pin 3 Output negative
Pin 4 Supply negative
Pin 5 Chassis earth

DIGITAL INDICATOR SPECIFICATION

figures quoted refer to the overall system accuracy
including pressure transducer unless otherwise stated.

Readout
DP1201: ±1999
DP1203: ±19999

Display
7.5mm seven segment L.E.D.

Transducer selection
Please note the following:-
Gauge, sealed gauge or absolute (air):-
PDCR la, PDCR 1aIT, PDCR60,PDCR510, PDCR610,
PDCR 81 0, PDCR 820 &PDCR 860
Wet absolute - PDCR 11OIW
Wet/dry differential - PDCR lOll
Wet/wet differential - PDCR 120IWl
Depth measurement - PDCR 830
Please refer to the transducer data sheets for other types
and specification details. .

Display overload
DP1201- Indicated by+l or-l followed by blank

digits.
DPI203 - Indicated by flashing display. When in the

negative mode the '-ve' sign will also flash.

Resolution
DP1201: 0.05% f.S. maximum
DP1203: 0.005% F.S. maximum
These figures dependon the full scale range andpressure
unitspecified.

A.D.C.

SCALING
UNIT

LINEAR/SATION
UNIT
lOPI203 ONlVI

REMOTE TRANSDUCER
(OPTIONALI

INTEGRAL
TRANSDUCER

PRESSURE
SOURCE r----------r..........L...r-----------------------------.

JIll [
ISOLATING
TRANSFORMER·

~
POWER
SUPPLIES

-, nn I-In.::1 :J =' =1 bar
l.E.D. DISPLAY 3

Schflmatic diagram

Ill'/ :'111 IlI'l :'0:1



Combined non-linearity, hysteresis and repeatability.

Integral transducers
DP1201: ±0.1 % F.S. for 75mbar to35 bar ranges

±0.2% F.S. for 35 to 135 bar ranges
DP1203: ±0.1 % F.S. for 75mbar to 60 bar ranges

to. 15%F.S. for 70 to 135 bar ranges
±0.06% F.S. availabli! for ranges to 20 baron request.
Please refer to manufacturer.

This performance is normally relevant on the DPI201when
using the analogue outputbecause ofthe (imitation ol-the
display resolution.

Instruments are calibrated in thepositive direction only
unless specified.

Forbi-directional calibration quotedaccuraciesare in
one direction only.

Remote transducers
Accuracy as above using either PDCR 10, PDCR 10/L,
PDCR 1OIT, PDCR 60, PDCR 11OIW, PDCR 120IWL,
PDCR 810, PDCR 820 & PDCR 860 transducers with the
maximum available range being limited by the selected
transducer specification.

Using PDCR 610 remote transducers

DP1201/3: ±0.15% F.S. for 70 to 350 bar ranges
±0.25% F.S. for 700 bar range.

Using PDCR 510 remote transducers
DP1201/3: ±0.25% F.S. for 1 to 135 bar ranges

Analogue output option
Figures quoted for loads> 1000 ohms
Setting accuracy: ±0.1 % F.S.
Long term stability: ±0.02% F.S. over 3 months
Temperature coefficient: ±0.01 % of reading/"C
The above figures are excluding pressure transducer.

Transducer excitation volta!je
Excitation voltage: 12V d.c. stabilised max.
Maximum current: 25mA for DPI 201

30mA for DPI 203
Temperature coefficient: <0.01 %/"C
Stability: <0.02% over 3 months
Supply sensitivity: <0.002% for 6% mains variation

Zero control
Front panel trim adjustment for gauge and differential
instruments.

Sensitivity control
Side panel trim adjustment positioned for protection of
calibration integrity.

Operating temperature range
O· to 5O·C standard.
This temperature range can be extended.

Calibrated temperature range
10·t030·C

Thermal sensitivity shift
<0.02% of reading/"C
Forremote transducers operating overwider temperature
ranges refer to the relevant transducerdata sheet for
temperature effects.
For specialapplications it ispossible to give improved
temperature performance overa wider temperature
range.
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DP1201: 500msec to full scale on digital display and
BCD output.

DP1203: 333msec to full scale on digital display and
BCD output.

Analogue output 2kHz bandwidth (3db) for both
instruments.

Negligible.

'.Ve;:;:,l

600gms. nominal.

Pressure connections !:n:t~qr;~I:

G Yo B GO· Internal cone
M8xl
M12 X 1.5 Ermeto
6mm plain tube
Others available on request
Reference side (differential) as above.

Dimensions
97mm (wide) X 50mm (high) X 140mm (deep) - DPI201
97mm (wide) X 50mm (high) X 200mm (deep) - DPI203

Power supplies
240V, 5OHz@4VA max.
See options foralternativesupplies.

Options available

DPI201
I (A) BuHered BCD parallel output

Full parallel, buffered, TTL compatible outputwith
data valid signal.

IB) BuHered BCD multiplexed output
4 wire multiplexed tristate databus giving digit by
digit value of display. Synchronized to data clock or
can be decoded continuously using digit address
bus also available.

(C) BuHered analogue output
Oto ±2Vrelates to Oto ±1999display. set to
±0.1 % F.S. into>1000 ohms load.

• (D) BuHered analogue output
oto 10V maximum available on request.

(E) Suppressed zero
0-100% F.S. e.g. 20% for 3-15 psi.

(F) Current output
4-20mA available on request

{WI ;>01 DPI;.'03
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Single point setting and variable hysteresis band.
TTL logic levels will respond to 1msec pressure pulse.

Remote indicators - OPlll 0/21 O.
See Product Note OPlll0/0PI210.

N.B. Multiplexed BCD output must be used.

Pressure pulses of minimum duration 1msec can be
displayed in addition to the maximum value.

Mains lead, calibration certificate and instruction
handbook supplied with instrument.

11 OV, 50-400Hz @ 4VA max.

External12V d.c. operation @ 200mA max.

Instruments manufactured by Druck Limited are
calibrated against precision pressure calibration
equipment which is traceable to the U.K. National
Physical Laboratory.

:A) Bllff(lr~rler:o p3!';dh~1 (H::;~,,;t

See DPI201 option.

in) 811f{ert~dBe!) rnultiplr:)'··,j ':".l:;::U:

See DPI201 option.

:C} ~:;UH(~f'~~(~ ;:ni1:(jqu(~ Olltp'l·

oto ±2V relates to 0 to ± 19999 display, set to
±0.1 % F.S. into> 1000 ohms load.

to) Bt1ff~u!<1 ;1";Jl()9tJ~outpl!t
oto 1OV maximum available on request.

(El SUf1nresscci Z'!rn
0-100% F.S. e.g. 20% for 3-15 psi.

(F) Current n:.~!pL!t

4-20mA available on request.

(G) Power supplies
110V, 5O-4ooHz@ 4VA max.

(H) Extern'" powe, supplies
External12V d.c. operation @ 200mA max.
If requesting the 12V d.c. option, the instrument
will not have any mains powerfacility.

Please state the following:
(1) Type number
(2) Pressure range and scaling factor
(3) Gauge, differential, absolute or sealed gauge
N.B. Linepressure for differentialrange

(4) Integral or remote transducer
For remote transducersee relevant transducerdata
sheet for ordering information.

(5) Temperature range for remote transducer
(6) Pressure connection
(7) Pressure media
(8) Power supplies
(9) Options
Fornon-standard requirements please specify in detail.
Continuing development sometimesnecessitates
specification changes withoutnotice.

c"'r.:" 4
r:, :J;-'.-~l.!5it)n ?ressln'~ t~\dica:a'

:)Pi 1JQ Pr(~(-:is;(>" ;)ressi..Jp; indicator
OP! 220 Pre~;;, ... ;~ ir:d:c~:(',r

0~: 250 Pr·.::. ~- (1fl ?r~~~"~!;~·~ ::1dica~oi

=-~'~'~~ ..::>J tvh.,: ,... _~. "':-;! ~:;r ... .~'~' .'re i:-:jicator

:,:,", :;C'~ ?~i'.· <.:.; '::;lntroi,,,,; iCalibrato:
:~:" "C"· . p;·,.ssure Calibrator

',' .7·~;·, p(x·:-': ;';;,)llal Pr"ssureGauge

Inst.t1latiOll Dimensions: mm

\,- SPANCONTROL

o
\
'.

140 (DPl2011
- ._~._---,._~ .._-

200 (DPl2031

o
o

6

MAINS SUPPlY

OUTPUT CONNECTION (OPTION)
REFERENCE CONNECTION (IF DlFFERENTIAll

PRESSURE CONNECTION

44

\

91

50

\ ..
..-\- ZERO CONTROL

110

97

-- --_. ...

,,
DRUCK :t I'fI£SSUAE lNOtCATOR,

[ 0j , 0 0 9 ImH10 0 j, oJ. oJ

0

\

-_ - --------------

Druck Limitod
Fir Tree Lane,(iroby,
Leicestershire LE6 OFH, England.
TelephonIC leicester (0533) 878551
Telex: 341743, Telefax: (0533) 875022

/''It'l)' N.V. DIMEO S.A.
ELECTRONIC Et"GII'~EERI!\I(,

Herrystraat 56
B-2100 DEURNE

TEl. 03/321.75.77

Telex 71389

7/85



Minimum internal volume

Manufactured for use with Scanivalves
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Druck
',. -,- ,"

'.i,,:, ".,

IT:;l1i)J/'

Fast response

High overload capability

Excellent linearity

MINIATURE SCANIVALVE

PRESSURE TRANSDUCER

Small size

Negligible hysteresis

The PDCR 42 is a miniature pressure scanning
transducer which also can be adapted to flush
mounting applications where a small transducer is
desirable. The device retains very high accuracy with
excellent linearity and negligible hysteresis.
The dynamic response and scanning rates are even
faster than the 12mm diameter devices.

Opt-!rating prCSStJr~~ r.tn'J··s

75mbar, 175mbar, 350mbar, 7oombar, 1,3.5,7, 14,20 and
35 bar gauge or differential.

Other pressure units can be specified, e.g. psi, kPa, etc.

Intermediate and higher pressure ranges are avaJ1able on
request.

For absolute pressures vacuum can be pumped on the
reference.

Overpressure

The rated pressure can be exceeded by the following
multiples causing negligible calibration change:-
10 x for 75 and 175mbar range
6 x for 350mbar range
4 x for 700mbar range and above.

The transducers can be used in a b/~directional differential
mode up to ~2 bar and a line pressure of 15 bar.

P()sitivl~ ,)(eSSlJre 'Ilt·lii;.

Fluids compatible with silicon dioxide and titanium.

Excitatiun voltage
12V d.c. or a.c.. max. and regulated @ 15mA max.

Output voltage

15mV for 75mbar range
25mV for 175mbar range
50mV for 350mbar range
75mV for 700mbar range and above.
Outputs quoted are for standard linearity and overload.
Higher outputs are possible giving proportional
improvement in temperature stability.

Otlll"': iCllpediince
1000 ohms nominal.

~ oad iln;JI_~d.1fH:I~

Greater than lOOK ohms for quoted performance.

For lower load impedances. please specify.

Ilesolutinll

Infinite.

CornlJirwd nonlinearity and hyster.,,;;s

~0.06% B.S.L. for all rahges
~O.04% 8. SL available on request. Please refer
to manufacturer.
Transducers are calibrated in the positive direction only
unless specified.

ntd I~rt~nt:t~ pn~s~tJr t! f11ctlid

Dry, non-corrosive, non-conducting gases.
.' t ~r l) .) t t '.,~ t

±3mV standard

I
"

IntlHn,I! volllrn"
Positive side: <5x 10,,6 cm'
Negative side: < 1.5 x 10- 5 cm'

Tr;tl1StiuctlOIl principiI!

Integrated silicon strain gauge bridge.

S 1)411l .... t~ I ~., "I

±3mV standard
More accurate settings of zero and span are available (or
applications where interchangeability is important.



()~H~,(,tint' t.~nqH!r;lItlr'! f;tfl!,P~

- 40° to + BOoC standard.
This temperature range can be extended.

t:tIlTlPf:ll·~.. tt~d It~IIlPt:I"'tJff! rOtll\ll~

10° to 40°C

0.02% F.S.O./°C
75mbar range 0.05% F.S.O./oC

0.02% of reading/DC

For special applications it is possible to give improved
temperature compensation over a wider temperature
range.

56kHz for 350mbar increasing to 360kHz for 35 bar.

For more detailed information please refer to
manufacturer.

Flush mountlilg version is available.

0.003% F.S.O./g for 350mbar decreasing to
0.0002% F.S.O./g for 35 bar.

rlll·',;I1;Hli';ai :;t...)(;k

1000g for 1ms in each of three mu t~ally perpendicular axes
will not affect calibration.

Weight
10 gms. nominal.

Bijlage 38

f I.!ctri.:al COI"lt~1.tinfl

lOcrn integral cable connects transducer and
compensation package. Free socket supplied.

Longer lengths available on request.

Fits Scanivalve 0.25 ins cavity or adaptors.

N. B. When ordering for use in Model 'r Scanivalve
request in line-connector.

;;J11\Jfl~i itv.lil;d)tf~

Scanivalve transducer PDCR 22 (see separate data
sheet)

Flush mounting version PDCR 45 (see Product Note)
Miniature semiconductor transducer PDCR 200
(see separate data sheet)

n',:,~rj(FJ info; J~:1:;nJ1

Please state the following:

11) Type number
(2) Pressure range
(3) Gauge or differential
(4) Temperature range
(5) Indicate if using with Model T Scaoivalve
(6) Pressure media

For non-standard requirements please specify in detail.

Continuing development sometimes necessitates
specification changes without notice.

~7.9

~6.3

5.1 3.8 7.1 28 ..

->

t

11I'i't.;.lIati()l'
Dimensions: mm

Reference tube
1 Dia. 12.7 length Compensation package

Miniature connection
Pin 1 Supply positive
Pin 2 Output positive
Pin 3 Output negative
Pin 4 Supply negative

Druck limiwd

Fir Tree Lane, Groby,

Leicestershire LE6 OFH, England.

Telephone: Leicester lO5331 878551

Telex: 341743

I'll/" ,l;'

r.: I ~Vi E D ( I

oJ. h.

. \; ..~; I'V(;t'''!: f' kl:\ 1.

'-1 '.' ,. ,. y s t r a a t 56
) 1 i.l ODE URN t
'T.:.' f) 31 :' 1. /'; l7
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Fluorruhb'11.' K 'i406 kan w(,ruer, Gcle-{c:;j;'Ci in plLi:lt.1Jorm en als
produkten yan allerlei YO'['I':lfjr~. i
Voo~ bCRtellingen ~icnt ov~rle~ to Nordan geplaogd met P.M.F.-.
Philito. .
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L1JMNUMMER 761
biz. 1
1982 november

ALGEMENEGEGEVENS

Omschrijving van de lijm

Concernbenaming

Codenummer

Handelsnaam

Fabrikant

Leverancier

Standaardverpakking(en)

Verpakkingsvoorschrift(en) voor
verzending

Opslagconditie (s)

Houdbaarheid
(jndien luchtdicht afgesloten)

Veilighei:lsvoorschrift(en)

: Oplosmiddelvrije een-componenten epoxyharslijm

: Epoxyharslijm EP 001, poeder, niet tabletteerbaar

: 1322 501 36901

: Araldit AT 131

; Ciba-Geigy AG

: Ciba-Geigy, Arnhem

: in 1 kg bussen - 1322 501 36903
in 25 kg bussen - 132250136902

: BXVll-36 "Gevaarlijke stoffen", verpakkingsvoorschriften

: droog en koel

: 12 maanden (kamertemperatuur)

; Veiligheidshandboek, deel 1 "Algemene veiligheidsvoorschriften"
Veiligheidshandboek, deel 2 "BXV-bladen"
(zie BXV 11-1 "Veiligheidsvoorschrift voor het werken met epoxyharsen en harders")

EIGENSCHAPPEN VAN DE L1JM IN NIET VERHARDE TOESTAND ,)

Dichtheid (kamertemperatuur)

Gehalte vaste stof

Gehalte vulstof

Viscositeit (kamertemperatuur)

Vlampunt (open kroes)

Kleur

Vochtgevoelig

Corrosief

: 1,20 - 1,30 g/cm3

: 100 0/0

: geen

: poeder

: ca. 250 0C

: wit

: ja

: neen

EIGENSCHAPPEN VAN DE L1JM IN VERHARDE TOESTAND')

Kleur

Kleurechtheid

Spleetvullend

Aard van de lijmverbinding
(kamertemperatuur)

Afpelsterkte
(kamertemperatuur)

Afschuifsterkte
(kamertemperatuur)

Temperatuurbestandheid (onbelastl

Gedrag onder vochtige omstandigheden

Corrosief

Bestand tegen

Niet bestand tegen

: geelach tig

: matig

: lijmnaclen tot 0,2 mm

: star

: ca. 10 N/cm

. : ca. 3000 N/cm2

(Voor afschuifsterkte in 0/0 bij andere temperaturen zie bladzijde 2)

: • 80 tot + 110 0C

: goed

: neen

: o.a. water, olien en alifatische koolwaterstoffen

: o.a. esters, ketonen en gechloreerde koolwaterstoffen

Afgeleide(nl : Lijmnummer 761·1 Epoxyharslijm EP 001-1, poeder. tabletteerbaar - 1322 501 37101
(Araldit AT 1, poeder)

Lijmnummer 761·2 Epoxyharslijm EP 001-2, staven - 132250136701
(Araldit AT 1, hars)

Lijmnummer 761-3 Epoxyharslijm EP 001-3, oplossing 25 0/0 - 1322501 41401

,) Voor bepalingsmethodes zie Hoofdsruk 8.6
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L1JMNUMMER 761
blz.2
1982 november

AFSCHUIFSTERKTE IN % BIJ ANDERE TEMPERATUREN
Verhardingstijd:

:! 1 j I II;' ! I! i ,-+-
l~_ I l--=:i==-+--t-il==:_-+i__-+I_-+j_--+-+i-;/-/-+--_--+_'{--f:~_+_---_+_----:.r----Tl-- 1 --'Iii- Iii I~ ! I :'\ I ; -., 1--1-

8 0 :~::~:i~:t-!I--J-

1

/1---+;/~b.--""i===;::~i-t-:-+--+!-If----I\I~c--+:_-.;-l-- "-._-__J-~.--__-I{-__--I
60 -+--~i-+1- /f! ; I 'I : i I.\_---:-+-

40 -+--+': /-----b.L---+/j--+!-i-:---1~- ~~-ti-..,.j ---:r----;--+-_+-II
J
_--+-i-----+f----\:-\-\,..~___t:-~-:r__ --t--t

Vi ! I i I ! Iii ! ; \ J
20 -t'--+-I---+---+--+---+-+-~-+---i--j-----+---j--+---;'--+---+--+---f

r--+-i -+i----+-----i_+--lj -+~i---ll-i-j! -~!,-------+i----'-:-!;.-\-~ ; !
o7=--,II....--:+=--I.----:+I :--J...jl --I...,--...L-_t-li---l.1_+-i----Ji_+_:_I_Li

i -+1_.Li __i>---:-....Li_.;....!---:---i-----l
-60° -40° -20 0° 20° 40° 60° 60° 100° 120° 1400

(

VERWE RKINGSGEG EVENS

Kood te verlijmen

Warm te verlijmen

Lijmn~dikte (droog)

Verwerkingstemperatuur

Opbrengmethode(sl

De lijm is te verdunnen met

De lijmverbinding is te verbreken met
of d.m.v.

METHODES VAN VERWERKING

Algemeen:

: neen

: ja

: max. 0,2 mm

: temperaturen van 130 0c en hager

; 0.1. strooien (na voorverwarmenl

: niet van toepassing

: destruetief - mechanisch
- verwarmen (temperaturen boven 350 °Cl

Methode 1 Methode 2 Methode 3 Methode 4

Aanbrengen op 6en of beide vlakken eenzijdig

Hoeveelheid op te brengen lijm max. 250 g/m2
(nat per vlak)

Voordroogtijd geen
Tijdstip verwerking belijmde onderdelen 1/
Reactiveren d.m.v. niet van toepassing

Druk 10 - 30 N/cm2

Aandruktijd min. 10 uur 2/
(exclusief oDwarmtijd materialenl

Temperatuur ca. 130 OC 2/
Nadroogtijd geen

1/ Koud (geen beperking/
'30°C (binnen 60 minuten)

2/ Uitharden b/J hogent remperaturen is mogelijk : '400C - min. 5 uur
'600C - min. 2 uur
'800C - min. 60 minuten
200 0c - min. 30 minu~n
2200C - min. '0 minuten
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