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Een H.F. Plasmapoederspuit met deeltjesversnelling na 

verhitting. 

Nick Rosielle 

Technische Hogeschool Eindhoven, Vakgroep Materialenkunde. 

Samenvatting 

Een hoogfrequent plasma biedt uitstekende verwarmingseigen

schappen bij lage plasmastroomsnelheid. 

Deeltjes~versnelling na verhitting knn d.m.v. een reeks g~s

stoten worden verkregen. 

Een toestel met onafhankelijk regelbare gemiddelde deeltjes

temperatuur en optrefsnelheid is gebouwd. 

Dit rapport bevat de beschrijving van een dergelijk apparaat.· 

De voordelen van bovengenoemde werkwijze voor plasmapoeder

spuiten zijn talrijk, zoals: 

- Dankzij de lage plasmastroomsnelheid kan het plasma reeds 

met een gering vermogen*in stand worden gehouden hetgeen 

gunstig afsteekt tegen de thans zeer verbreide groot ver

mogen gelijkstroomplasmatoortse~met hun lage rendement. 

- Versnelling van de poederdeeltjes na verhitting in een 

richting loodrecht op de as van het plasma geeft een ver

beterde warmteïsolatie van het substraat tegen de slecht 

gedefinieerde warmteÏnbreng van het plasma zelf en maakt 

een kortere deeltjesbaanlengte naar het object mogelijk. 

- Aangezien er geen wisselwerking tussen de verhitting en 

de versnelling van de deeltjes optreedt kunnen verschillende 

/ effekten als gescheidenproblemen bestudeerd worden onder 

goed gedefinieerde omstandigheden. 

- Behalve lage energiekosten treedt het voordeel op dat er 

geen vervanging van thermisch of mechanisch overbelaste 

onderdelen zoals spuitmond en kathode nodig is. 

- In bedrijf is het plasmageluid verwaarloosbaar vergele

ken met dat geproduceerd door de turbulenties in gelijk

stroomplasmatoortsen. 

* 500 w ** 80-120 kW 
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- Hoewel er punten van overeenkomst met de detonatie-gun 

methode zijn, is het geluid van de knallen aanzienlijk 

minder dan dat van de 0-gun explosies. 

Het rapport geeft de constructieve details, berekeningen en 

meetresultaten. 
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Inleiding. 

Aangezien gelijkstroomplasma niet de mogelijkheid biedt 

de deeltjestemperatuur en de deeltjessnelheid onafhankelijk 

te variëren, is aan de T.H.E. in de plasmaspuitgroep onder 

Prof •. drs. J.H. Zaat de opvatting gegroeid dat voor een na

dere bestudering van de complexe processen van energieover

dracht, andere middelen gebruikt zouden moeten worden. 

Gezocht moest worden naar een methode, waarbij de verschil

lende parameters als snelheid en temperatuur, gescheiden 

konden warden bestudeerd. 

De opdracht omvatte de constructie van een H.F.plasma

toestel waarmee e.e.a. mogelijk zou worden. 

Naast de constructieve kant werden, gezien het multidis

ciplinaire karakter van het gebied dat plasmaspuiten nu 

eenmaal bestrijkt, ook andere punten bekeken. 

Hiertoe behoort het botsproces van .de spuitdeeltjes met 

het su~straat. Hierbij wordt kinetische energie omgezet in 

vormverandering en thermische energie wordt overgedragen. 

De deeltjestemperatuur is een belangrijke inputparameter. 

Er werd gekeken naar registratiemogelijkheden hierv~or. 

Daarnaast werden de deeltjessnelheid en bijbehorende meet

methoden bestudeerd •. 

Voor deze beide parameters werd de invloed van het plasma 

hierop nagegaan. Hiervoor werd het plasma en de eigenschap

pen (thermisch en mechanisch) bestudeerd. De opwekking van 

plasma behoort ook tot dit gebied. 

Evenals het uitgangsmateriaal (Het molybdeenpoeder dat ge

bruikt werd heeft reeds enige malen het gelijkstroomplasma 

doorlopen en is zeer uniform bolvormig d=37 tot 45 ~m) 

In 8 hoofdstukken worden verschillende delen, waarin de 

probleemstelling gescheiden kan worden, als volgt behandeld: 

1 HF generator, 2 het plasma, 3 het poeder, 4 de verhitting, 

5 de versnelling, 6 de botsing, 7 de constuctieve mogelijk

heden, 8 conclusies. 
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Hoofdstuk I De H.F. generator 

De bij de proeven gebruikte industrieële hoogfrekwent 

generator was een Philips type PH JliJl /PH /622 
Het maximaal afgegeven vermogen van deze generator be

draagt 12 kW in het frekwentiebereik van 4 tot 10,4 MHz. 

Vermogensregeling vond in de bestaande uitvoering plaats 

d.m.v. anodegelijkspanningsregeling van de zendbuizen in 

het gebied van 4200-6000 v. 
Daar het uitgangsvermogen kwadratisch verloopt met de 

anodevoedingsspanning, betekent dit een vermogensregel

bereik van ca. 50 tot 100% van W • ma x 
Teneinde een voor de proeven vereist groter instelge-

bied te verkrijgen werd de hoogspanningsgelijkrichter

transformator na een 3-fase regeltrafo (variac) op het 
-

net aangesloten. 
. . 

Het blokschema van de installatie wordt dan volgens fi-

guur 1 

flaié osc.él.l.for-
... 

E= / ~ 

l~ 
·F== 

-·---

/~ 
r'e~ tr'Ms-
fot~vrt«.fo,., ' INtr'kspoJ 

fig 1 
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De vermogensoscillator 

Oscillator algemeen 

- Ve,..s~erkel"' .L I 

~ 
E 

S~eifheid S ! 
~ 

I 

0 

. 
f~g 2 

De versterker wordt gekenmerkt door een steilheid s. 
5 is de verandering van de uitgangsstroom in mA per 

Volt ingangsspanningverandering. S=AIQ 
Ae~ 

Deze stroomverandering ontwikkelt over de uitgangs

impedantie Z een spanning -eiSZ (- daar ingang en 

uitgang met elkaar in tegenfase zijn.) 

Wordt nu van de uitgangsspanning een gedeelte groot 

-tSZ~~eruggevoerd in de juiste fase naar de ingang, 

dan krijgt men e.=-tSe.Z of tSZ=-1 als voorwaarde 
~ ~ 

van continu oscilleren. Oscilleren wordt ingeleid door 

de evenwichtsverstoring door ladingsstromen bij het in

schakelen. 

Verschillende oscillatorschakelingen onderscheiden zich 

door de wijze waarop energie van de uitgangskring naar 

de ingang wordt teruggevoerd. 

Bij de Colpitt-oscillator wordt deze terugkoppeling door 

middel van een capacitieve potentiometerschakeling ver-

/ kregen. (zie fig 3) Voor industri~ële oscillatoren heeft 

dit het voordeel dat de spoel van de trillingskring bin

nen ruime grenzen gedimensioneerd kan worden, terwijl 

de terugkoppeling weinig barnvloed wordt. 
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De Colpitt oscillator 

Principeschema, fig 3 

De trillingskring bestaat uit l en de serieschakeling 

van c1 en c2 • De frakYentie wordt dus bepaald door een 

condensator met de waarde c1c2 en l zie appendix I 

C1+C2 

Van de uitgangsspanning E0 wordt een deel d.m.v. de 

r spanningsdeler S-7; teruggevoerd. 
I C1+C2 

Oe vermogensversterker 

Bij het opwekken van grote Hf vermogens speelt het ren

dement een belangrijke rol. 

Om deze reden yordt practisch uitsluitend een zgn. klasse 

C versterker gebruikt voor grote vermogens, daar met deze 

instelling een theoretisch rendement van l = 78 , 5 % 
haalbaar is. - praktisch wordt 70% bereikt. 

Het principe van klasse C is impulsexcitatie- slechts 

een klein gedeelte van de periode wordt de roosterspan

ning positief en loopt er een hoge anodestroom. 

Op deze wijze wordt de anodedissipatie Vaxla beperkt. 

figuur 4 geeft de buisstroom als funktie van de tijd. 
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i/.4 

fig 4 

De werkspoelzelfinduktie is mede bepalend voor de zich 

instellende frekwentie. (zie Appendix I) 

De energieoverdracht naar het plasma vindt plaats in een 

Joulese last welke het vermogen in warmte omzet. De kop

peling van deze last met de werkspoel vindt plaat in een 

secundaire tak. (zie Appendix I, transformatoranalogie) 

De door het plasma aan het erdoorvallende poeder over

gedragen energie kan worden beschouwd, als ware ze in een 

parallel aan de plasmaweerstand st~ande weerstand R d poe er 
ontwikkeld. (zie de betreffende hoofdstukken over plasma 

en poeder.) 

De verhitting van het poeder geschiedt door de enthalpie 

van het plasma. De frequentie van de HF-stromen is te 

gering (4 Mhz) en daardoor de indringdiepte te groot om 

verhitting van het poeder door geÏnduceerde stromen in 

de afzonderlijke deeltjes mogèlijk te maken.(Coll.dikt. 

Prof. Pistermaat Elektrothermie) 
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Hoofdstuk II Het plasma 

II-1 het fenomeen 

Plasma werd door Langmuir aangegeven als de vierde 

aggregatietoestand.(Naast vast,vloeibaar en gasvormig) 

Dit hoofdstuk gaat alleen over een plasma van het edel

gas Argon. De vorming van plasma berust op ionisatie. 

Men kan plasma dan ook definiëren als: een verzameling 

geladen vrije deeltjes met voldoende grootte en dicht

heid om het gedrag van elektromagnetische velden te 

beÏnvloeden. Wanneer men de reactie A--. A+ + e (enkel

voudige ionisatie) d.m.v. verhitting instand houdt, 

noemen we dit thermische ionisatie. 

In de onderstaande figuur kan men zien hoe de deeltjes

concentraties afwijken van de ideale gaswet*t.g.v. 

ionisatie en tevens kan men een orde van grootte zien 

voor de temperaturen waarbij (bij atmosferische druk) 

thermische ionisatie optreedt. 

0 r 10 /t 

* !Jet v. Dalton 

(n +n.+n )kT=p o 1 e 
(II-3) 

zo 

,, 
I e 

~ IOOO:T[J(J 
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T.g.v. van toenemende ionisatie bij toenemende tem

peratuur neemt de geleidbaarheid van het plasma toe bij 

stijgende temperatuur. Haar reciproke, de weerstand, 

neemt dan af. Er is een grens aan de mate van ionisatie, 

en daardoor ook aan de weerstand. Zie onderstaande fig. 

Rt 
Argon: f:.=1 o-2Jtcm ( 5) 

Stik stof:~ =2, 5.1 o-2..-!cm 
0 -1 Waterstof: lH =1 0 .slem 

-------------------------------- T_. 
Zoals we gezien hebben in H I is het de weerstand waar

in het vermogen gedissipeerd wordt. Oe energie-inhoud 

neemt t.g.v. ionisatie enorm toe. (Bij tweeatomige gas

sen vindt vóór ionisatie eerst dissociatie plaats) 

Onderstaande figuur geeft hier een indruk van. 

8 10 I% llf 16 t8 ~0 ~1 T~ 
iL'lOOOK 
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H2 + 430.000 J/mol _. 2H 

H +1.300.000 __. H+ + e -. 13,5 eV 

N2 + 940.000 ._._. 2N 

N +1.400.000 --- N+ + e ._ 14,5 eV 

02 + 500.000 --- 20 

0 +1.310.000 + 13,6 - 0 + e --- eV 
A +1.520.000 __. A+ + e --. 15,7 eV 
He +2.370.000 He + 24,5 eV __,. + e ---
Waaruit blijkt: - de dissociatie-energie is aanzienlijk 

groter dan de thermische-energie daar-
, , 

voor 

- de ionisatie-energie is groter dan de 

dissociatie-energie. 

gegevens: (3) en (5). 

Wanneer het plasma eenmaal ''brandt" zijn we instaat zo

veel energie toe te voeren dat het blijft bestaan. De 

verliezen door straling, convectie en geleiding zijn dan 

gecompenseerd. Op het plasma zelf hebben we greep omdat 

het geÏoniseerd is (gedeeltelijk). Oe wisselvelden van 

de werkspoel van de Hoogfrequentgenerator hebben geen in-

~loed op neutraal,niet geÏoniseerd -Aroon gas~ 
De methoden om van het gas te komen tot een plasma dat 

instandgehouden kan worden noemt men wel ontsteekmethoden. 

II-2 ontsteekmechanismen 

Van de edelgassen ontsteekt argon h~t gemakkelijkst en 
,e n ~ r v o u çti_g f1 

toch is er 15,7 eV nodig v · (io~isatie. De levens-

duur van een ionisatie is zo kort dat dubbele ionisatie 
A+__. A++ +e wel uiterst onwaarschijnlijk lijkt. 

(A+ 10-8 sec, A++ 10-11 sec. zie: di\<t. Stat. M.H.D.) 

Doordat echter energie opgeslagen kan worden in tussen

toestanden is het mogelijk de 15,7 eV op te bouwen uit 

een aantal botsingen._ Sommige tussentoestanden blok

keren de terugkeer van elektronen naar hun nominale baan. 

Hierdoor wordt tevens de levensduur van A+ naar 10-3 sec 

gebracht. 
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Zes ontsteekmethoden: 1 staaf 

2 HT-probe 

3 vacuum 

4 Ruhmkorff 

5 Penningmengsels 

6 energie-rijke straling, laser 

Ad1: In de met argon gevulde buis brengt men axiaal een 

metalen .of grafieten staaf binnen de spoel. Er 

treedt snel verwarming op en doorslag vindt plaats. Dit 

is de meest simpele methode. Ze werd het meest toegepast. 

Ad2: Dit is een verbeterde uitvoering van methode 1. zie 

isolerend handvat 

(methode 1) 

Tussen de staaf en de bovenste en tussen de staaf en de 

onderste winding van de werkspoel hebben we a.h.w. een 

kondensator.(Met kwarts en argon als diëlektricum). 

11 
·~---bovenste winding 

IÎ~ 
I I 

~~ H/onderste winding ,.-v .. 
De staaf zal op een spanningsniveau komen dat het midden 

houdt tussen de spanning op de bovenste winding, (deze 

zit aan de anode, bijv. 2000V) en die op de onderste win

ding (deze zit aan het rooster, bijv. -1000V). In dit voor

beeld 1500 volt ontsteekspanning. Er is echter ~OOOV ter 

beschikking, die men als volgt kan benutten. 
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Door het bevestigen van een HT-kabel aan de onderste 
winding van de spoel en het andere uiteinde aan staaf 

~ s, verkrijgt men een HT-probe. In de buurt van de 
bovenste winding vindt ontsteking plaats met 3000 volt. 

Na ontsteken is de boogstroom be

perkt door ~e induktieidie de rui

me lus in de ontsteekkabel vormt. 

Ad 3: Door het verlagen van de druk van het zich in de 

buis bevindende argon tot een zodanige waarde dat 

de vrije weglengte v.d. elektronen groot genoeg is om 

ze voldoende energie te laten opnemen in het veld kan 

men ook ontsteking bereiken. Is de druk te laag dan 

is de interactie te gering. De optimale druk is 10-2Torr 

(mm Hg). Heeft de ontsteking eenmaal plaatsgehad dan 

kan men de druk geleidelijk wee~verhogen tot atmosfe

rische waarden. Voordeel is dat er geen verontreinig

ingen zijn. Nadelig zijn de eisen die aan de construc

tie worden gesteld t.a.v. het verkrijsen van vacuum. 

Ad 4: Met een eenvoudige hoogspanningstransformator met 

onderbreker (Ruhmkorffspoel, eng. Teslacoil) kan 

men spanningen van ca. 20.000 V opwekken, genoeg om door 

de kwartsbuis heen te ontsteken. 

0 

v1 = lage gelijkspanning 

v2 = hoge pulsspanning. 
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Ad 5: Penningmengsels (Nat. Lab. ~ 1920) 

Ter ontsteking kan men ook aan het argon enkele 

procenten Neon toevoegen. Dit lijkt vreemd, immers de 

ionisatie-energie van N~on is hoger dan die van argon. 

Er ontstaan echter meer tussentoestanden zodat het meng

sel toch ontsteekt, waarna de neon toevoer weer gestopt 

kan worden. 

Ad 6: Het is mogelijk met energie-rijke straling ioni-
. I 

satie te veroorzaken, zodat ontsteking plaats 

heeft. A + h~~ A+ + e. De energie inhoud van de kwan

ten (h~) moet voldoende groot zijn, m.a.w. de straling 

kortg~ig genoeg. 

Het is duidelijk dat de mate van ionisatie(ionisatie

graad) een zeer belangrijke parameter is, die bepalend 

is voor het geleidingsvermogen en dus de vermogensdis

sipatie. Voor het geval van een argonplasma bij atmos

ferische druk kan men de ionisatiegraad als funktie van 

de temperatuur bepalen. 

II-3 de ionisatiegraad 

Wanneer we het aantal vrijgemaakte elektronen per vol

lume-eenheid n noemen, het aantal ionen n. en het aan-a ~ 

tal atomen na, dan is het totaalaantal zware deeltjes 

n=n +n .• De ionisatiegraad wordt dan gedefinieerd als a ~ 

n l =..!! • n 
Voor het geval van een atmosferisch argonplasma 

mogen we gebruik maken van de Saha-Eggert vergelijking. 

1 1 _E.-AEo k=boltzmànnkonst. 
n;.n'=2· U,{T) /27nnck?. Tï:. e ~T [t). h=planckkonstante 

n. UiT) J/ m = massa elektron 
a 

E0= ionisatiepot. 

1 11 -rr -~ 
= 2. U, (T) , (2rr":, J! IJ< T; 2

• e k (~) 
UiT) fit 

of: 
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_, SJ,~8 .to" 
n ,", ~ z.t .i 

t •Tte = Vle = ~ . s-,6. 2, (/I z • I() • T z. e T 
11a.. Vto." 

'l 2/ l -t3,oa. ~t/' 
= ~ = 27, o/'1 • lo • T . e r 6) 

De wel: VGU-t Dal to'vt : 

n, ==Yle { ~/cdt;Poudi.p ~.sa.. lilt) p=(I/JtA. +-ZrJe) kT {q) 

Ne. i r =lo.ooo/1. *e... f == g,8r ·to11 Nj"r (dm+sd.) tvorri/(t{J 

ntA. + :tne= l,to8. /O;z
3 

eNt ('3) v.Jof"J.f 

'f --- ~. '::>/. lo-'1 -~ o ., f- ,",:._;Ie 
- ""., .;J 0 .,. '~- 1 0 vvr.t,l{~ 
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De gebruikte part i tiefunkties komen van DraiJin, door in

terpoleren van zijn tabellen van u0 (T) voor argonatomen 

en u1 (T) voor argonionen (enkelvoudige ionisatie) IJerd 

de verhouding U1 bepaald voor de onderstaande tempera-
u; 

turen. 

T (K) u1 

7000 D2 5,510 

8000 5,532 

9000 5,572 

10000 5,680 

11000 5,636 

12000 5,662 

13000 5,669 

14000 5,647 

15000 5,537 

Benaderend kan dus gesteld worden dat de verhouding van 

de partitiefunkties voor argonplasma's tot 15000 K ca. 

5,6 is. 
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II-4 volumestroom en snelheden 

Zie II-7 voor de branderconstructie. 

Experimenten werden gedaan om de invloed van de gasstro

men (door de binnenbuis en tussen binnen~ en buitenbuis) 

na te gaan. Hierbij bleek dat de snelheden waarbij ont

stoken kan worden in een nauwer gebied liggen dan die 

waarbij het plasma juist blijft branden. 

Brandt het plasma dan kan men de snelheid door de bin

nenbuis tot nul reduceren (kraan dicht). Een waarde waar

op prettig ontstoken kan worden is ongeveer 3 lit/min. 

Gaat men verder dan ongeveer 15 lit/min. dan wordt het 

plasma a.h.w. uit de buis geblazen en dooft onmiddelijk. 

Oe snelheid tussen binnen en buitenbuis moet boven 15 

lit/min. zijn om te kunnen ontsteken. Deze stroom kan 

daarna verminderd worden maar dan wordt de buis ter hoog

te van het plasma snel te heet. Vermeerdering naar zeer 

grote hoeveelheden kan, tot tenslotte uitblazen plaats

vindt. 

Bovenstaande waarden laten zich denkelijk variëren met 

de temperatuur van het toegevoerde argon. 

Het gevondene komt overeen met wat in (1) en (5) gezegd 

wordt over snelheid en snelheids verdeling. 

Meest opvallend is wel dat de snelheidsverdeling over. 

de doorsnede van de buis geen grote invloed heeft op de 

temperatuurprofielen. Er treden bij het doorlopen van 

bovengenoemde gebieden dan ook geen zichtbare verandering

en aan het plasma op. (3) 
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II-5 temperatuur en verdeling 

In lit. (11) hoofdstuk 8 worden de verschillende moge

lijkheden voor optische temperatuurmeting aan hete gas

sen en plasma's besproken voor een uiteenlopende reeks 

van plasma's. 

Om tot een gefundeerde keuze voor een der 8 beschreven 

methoden te kunnen komen, moet men een indikatie hebben 

over de optredende temperaturen aan atmosferische argon

plasma's bij H.F. opwekking. Hiervoor kan men lit (1) en 

(2) gebruiken. De uitstekende overeenstemming tussen de 

berekende temp.profielen van (1) en de gemeten temp. pro

fielen van (2) maakt deze publikaties uniek en uiterst 

waardevol voor deze toepassing. 

Zo kunnen we het temperatuurgebied naar boven toe in-
4 perken tot ongeveer 10 K. 

Gezien de kosten)* welke aan plasmatemperatuurmeting 

zijn verbonden, de haalbare nauwkeurigheid van die me

ting)** en de goede overeenstemming tussen gemeten en 

berekende temperatuurprofielen is het niet nodig c.q. 

mogelijk zelf temperatuurmeting aan plasma te doen. 

Hier nog enige gegevens en hun bron vermelding: 

1 Het plasma is niet altijd axi-symmetrisch (2) en (3) 

2 Het verstellen van de plasmatemperatuur is beperkt 

mogelijk. Zie de invloed van het toegevoerde vermo

gen in fig. 6, van de frekwentie in fig 7 en de toorts 

afmetingen in fig 8 op de volgende pagina, overgenomen 

uit (1) 

3 Het stromingsprofiel is van geringe invloed. Zie II-4 

en vooral lit (1) pag. 5273 en vervolg. 

4 De argonhoeveelheid is van geringe invloed. Zie de 

zelfde passages als voor 3 

5 Een meting en de uitwerking neemt relatief veel tijd 
in beslag. Gedurende de meting verandert het plasma.(2) 

)* zie pag 1 van (1) )** zie (2) 
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De temperatuurprofielen gemeten door K.C. Lapworth 

& L.A. Allnutt als beschreven in (2). 
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Figure 5. lsotherms in nne diametral 
planc. Curves A. !!600 K; t·urves R, 
9600 K; curv.:s C, 9HOO K; rurvcs D. 
10000 K. 

* 3 Belangrijk is dat tot r=O,BR)een groot volume (vele cm) 

terbeschikking staat met temperaturen tussen 9800K en 

10200K wat met een relatief gering vermogen instand kan 

worden gehouden. Dit is kenmerkend voor H.F. plasma en 

vindt zijn oorzaak in het feit dat in afkoelend argon de 

weerstand oploopt zodat hier juist weer vermogen wordt 

toegevoerd, hetgeen in deze uniforme temperatuur resul

teert. Zie ook Appendix I over het rendement. 

)* R is de plasma diameter, r is de straal als variabele 
2 

•' .. 

... ·. ,; ·~ 
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II-6 fysische eigenschappen 

Doordat in de brander hoge temperaturen en sterke temp.-

.' veranderingen optreden, verander}-n een aantal belangrijke 

fysische eigenschappen van het gebruikte plasmagas (argon) 

sterk. Hieronder treft men enige gegevens aan, ontleend 

aa~of berekend aan de hand van lit (1) en (4). 

T (K) 10
5 .? À CP e 3 R=~ Qr 

(kg/ms) (IJ/mK) (J/kgK) (kg/m , ~cm) (1J/cm 3 ) 

1000 5,41 0,04246 518,8 ,4865 

1500 7,08 ,05526 ,3242 

2000 8,86 ,06794 ,2431 

2500 10,5 ,0805 , 1944 

3000 12,1 ,09294 ,1620 

3500 13,7 ,10526 ,1389 

4000 15,3 ·,11746 , 1215 

4500 16,8 ,12954 ,1081 

5000 18,3 ,1415 ,0974 11 , 0 

5500 19,7 ,15334 518,8 ,0886 3,57 

6000 21 , 1 , 1659 522,4 ,0812 1,39 

6500 22,5 , 1949 527,5 ,0750 0,625 

7000 23,8 ,2308 538,5 ,0696 0,315 

7500 25,1 ,2751 560,9 ,0650 0,175 

8000 26,3 ,3295 604,3 ,0608 0,105 

8500 27,5 ,3960 685,4 ,0571 0,076 

9000 28,7 ,4770 831,3 ,0537 0,058 

9500 29,8 ,5753 1085,2 ,0506 0,045 

0000 31,0 ,6940 1514,6 ,0477 0,036 48,05 

" 

Bron: 1 i t . ( 1) en- ("4l_ ~_elke ba se ren op werk van A rave en 

Devoto. 

Met deze numerieke gegevens kan wo~deri- gerekend aan 

warmtegeleiding, overdracht enz. 
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De laatste kolom (Q ) geeft het stralingsverlies in 
r 4 

watts per volume-eenheid voor een temperatuur van 10 K 

Nemen we voor deze temperatuur bij maximaal plasmaver

mogen de volgende afmetingen aan: diameter 20 mm, len~

te 50 mm--. volume V= 15,7 cm 3--. 755 watt stralings

verlies. 
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II-7 constructieve uitvoering (brander) 

Na uitgebreide proeven met tangentiale branders bleek 

de coaxiale brander beter. (thermische stabiliteit, poe
derinjectie) 

De belangrijkste onderdelen van de coaxiale brander zijn: 

* 1 De spoel (~o~erkspoel v.d. generator, zie A~i'I)"'elke ge-

maakt is door zachte koperbuis 6x4 mm om een doorn te 

wikkelen. De spoel telt 5 ~o~indingen, de in~o~endige dia

meter bedraagt 45 mm, de spatie tussen de windingen 

wordt d.m.v. keramische staafjes~ 2 mm gehandhaaf~. 

De generator verzorgt de koeling van de spoel door wa

ter door de inwendige boring van de buis te pompen, ca. 

4 lit/min. 

2 De kwartsbuizen die de argonstroom geleiden en zo het 

argonplasma localiseren. De eigenschappen van het mat

eriaal waaruit de buizen moeten bestaan zijn zodanig 

stringent voor te schrijven dat thans universeel kuarts 
~o~ordt toegepast en in speciale gevallen vycor, een 

kwarts met extreem lage uitzettingscoëficiënt(1,6.1D-6K- 1). 

Als belangrijkste eis geldt dat het magnetisch veld van 
de spoel het materiaal gemakkelijk moet kunnen door-

9ringen zonder het te verhitten. 

3 De branderhouder, een op de draaibank be~o~erkt stuk 

messing dat de rubberen D-ringen bevat die de buizen 

klemmen. Daar dit deel koud blijft is de materiaal

keuze erg vrij. 

Op de volgende pagina treft men tekeningen van e.e.a. 

aan. 

*zelf 
Oe induktie van de spoel bedraagt 320 nH. 
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De branderhouder 

doorsnede (ware grootte) 

In de boring A wordt een teflon klemstuk voor de poeder

buis aangebracht. 8 is een kamer waarin de toevoer voor 

de binnenbuis plaatsvindt. Terhoogte van C zit op de poe

derbuis een teflon ring die de doorlaat verklein~. In de 

borinq 0 past een kwartsouis 28 mm ~ en 20 cm lang. 

Kamer f is voor de toevoer van Argon aan de ruimte tus

sen de 28 mm buis en de 40 mm buis die in de boring G 

past. Deze buis is 24 cm lang. 

De onderzijde van de kwarts

buizen bij de spoel. 

(relatieve positie, ware 

grootte) 
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II-8 veiligheid (straling, ozon) 

Het plasma straalt sterk, (tot 755 watt, zie II-6) en 

gezien de hoge temperaturen in een golflengte gebied 

dat niet overeenkomt met dat ~aartegen de mens van na

ture bestand is. De golflengte van maximale intensiteit 

is ongeveer 0,3~. M.a.w. UV-straling. 

Het is absoluut noodzakelijk de ogen van de bediener en 

alle (ook onvoorziene) toeschouwers te beschermen daar 

eerst verblinding optreedt, welke bij langdurig kijken 

blijvend is en tot uiterst pijnlijke zgn. lasogen kan 

leiden. Voor de omstanders kan men het beste schermen 

aanbrengen van ondoorlatend materiaal, terwijl de be

diener zich met speciale donkergetinte gla~en kan be

schermen. 

Bij langer verblijf in de omgeving van de werkende 

brander is het daarnaast nodig alle huid (gezicht,han

den,hals) te bedekken. Dit dient ter voorkoming van 

"zonnebrand'' wat bij deze straling versneld optreedt. 

Het gevaarlijke schuilt hier in het vertragingseffekt, 

overdag niet beschermd kan men 1 s avonds een brandend 

gevoelhebben en in de volgende dagen wordt de dode huid 

afgestoten. (vervellen). 

De lucht rond de spoel wordt ook bestraald en daar vormt 

zich ozon (0 3) dat zich verraadt door haar typische geur. 

Over de mogelijke verhoogde risiko 1 s voor ziekten als 

longkanker t.g.v. het inademen van ozon kan hier niets 

vermeld worden. Toch is het raadzaam de lucht rond de 

brander af te zuigen. Dit laat zich kombineren met de 

Mo-damp afzuiging. 

Bij branders van het tangentiale type verdient het aan

beveling de lucht rond de spoel te verwijderen en voort

durend door nieuwe te vervangen om het ontstaan*van 

plasma buiten de spoel te onderdrukken daar dit zeer 

gevaarlijke beschadigingen aan de spoel toebrengt in 

seconden. * t.g.v. ionisatie van lucht door UV. 
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III Het poeder 

III-1 specificatie 

Het molybdeenpoeder dat bij de experimenten gebruikt werd, 

werd verkregen uit het type 63 NS van het fabrikaat Meteo. 

Dit poeder word~ gefabriceerd door het spuiten van een slurry 

(van water, ammoniummolybdaat* en zeer fijne (1-3pm) mo

lybdeendeeltjes) in een verhitte kamer. De druppels dro-

gen door verdamping op tot bolletjes. Deze worden later 

in een waterstofatmosfeer verhit, waarbij het ammoniummo

lybdaat gereduceerd wordt tot molybdeen. De fijne deeltjes 

sinteren d.m.v. vaste stof diffusie aan elkaar. 

Dit geleverde poeder werd met een DC-plasmaspuit verspo

ten in een horizontale buis, waarin een Argon stroom in 

tegengestelde richting was aangebracht. 

Het poeder dat in de tegenstroom afkoelde viel naar de 

bodem (buiswand) en werd na afloop opgevangen. 

Nadat deze behandeling 2 maal was herhaald werd uit het 

zo verkregen poeder, dat bolvormig geworden is, in een 

torenzeef de fraktie 37 tot 45~m uitgezeefd. 

Door deze laatste bewerking (verspuiten met DC-plasma 

spuit) worden een aantal eigenschappen van het poeder 

gewijzigd. Zo neemt de dichtheid toe, door de uniforme 

bolvormigheid levert het zeven een nauwere fraktie op 

1 dan wanneer deze bewerking niet wordttoegepast, en ver

anderen de loopeigenschappen bij leiding-transport. 

Het oxide-gehalte:neemt eveneens iets af t.g.v. het ver

spuiten. Waarschijnlijk begeven de oxiden zich tijdens 

de vloeibare fase naar de buitenoppervlakken van de bol

letjes waar zij vervluchtigen. 

Het bewaren van het poeder moet bij voorkeur in zgn. 

droogkasten geschieden, daar zich anders agglomeraten 

vormen, welke het poedertransport kunnen doen stagneren. 

*Ammoniummolybdaat wordt verkregen door het oplossen van 

Mo0 3 in NH 40Haq• 

: kef Ot • ,eLJt : 1e.t.ot .,.....uttk JfJCN'f"s 
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III-2 toevoer/transport (poederbuis) 

Het poeder wordt in de toevoerleiding naar het plasma 

gebracht door een poederdoseur, Meteo type 3MP 
Deze werd gemodificeerd met een poederwiel voor een op

breng st van 3, 0 gr /min. bij het 1 aag sta toe rental. ( 1 ft\1\Ït\) 

De leiding mondt uit in de injecteur volgens onder

staande figuur. 

klemboutje __ ~ 

slangaansluiting 

poedertransporteur 

-----poederaanvoerbuis 

Deze biedt de mogelijkheid een deel van het poedergas 

te laten ontsnappen bij A. Die hoeveelheid is te verstel

len door het verplaatsen van plunjer P, die opening 0 

vrijgeeft. De introductie van het poeder dat de injector 

verlaat vindt plaats d.m.v. een poederaanvoerbuis. Deze 

is gemaakt van kwartsglas en voorzien van waterkoeling. 

(ca. 2lit/min.) Onderstaande figuur toont de uitvoering. 



Poederaanvoer

buis 

25 
"'-.poeder 
~ 

plasma 

koeltJater 
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Het is nodig de buis betrekkelijk laag in het plasma 

te positioneren, daar anders de deeltjesbundel uit

waaiert en de buiswand vervuilt. (gesmolten Mo hecht 

goed op glas) Zie ook lit. (5) hierover. De samenstel

lings tekening toont de relatieve positie van e.e.a. 

III-3 gasstroom (transportgas: Argon) 

De minimaal benodigde gasstroom, nodig voor het trans

port van de deeltjes vanaf de poedertransporteur door 

de leiding naar de poederbuis, wordt voornamelijk be

paald door de leidingdoorsnede. 

Om te verhinderen dat het poeder zich ophoopt, de lei

ding verstopt en in onregelmatige wolken in het plasma 

komt, is het nodig een doorsnede niet groter dan 4 mm ~ 

te gebruiken' zodat eerv ~nel he i d van ca .,.,,rm/ s gehand-
~ a~ . 

haaft blijft. 

Verder is het van belang deze leiding kort te houden (~2m) 

en een zo recht mogelijk verloop te geven, zonder scher

pe bochten. Ook moet er op gelet worden dat er geen plot

selinge doorsned~veranderingen optreden. 

Door navolgen van deze punten wordt een nauw bundeltje 

gelijkmatig verdeelde deeltjes verkregen bij 2 lit/min. 

Na het plasma is de bundeldiameter ongeveer 5 mm. 

Wanneer de leiding, of een deel daarvan, een geringere 

doorsnede heeft dan 1 mm levert dit ook een onregelma

tige toevoer op. 

Bovenstaande afmetingen Z~Jn waarschijnlijk afhankelijk 

van de poederdeeltjes grootte 

III-4 verstoring van het plasma 

Oe gasstroom uelke de deeltjes meevoert komt in het plas

ma terecht. Wordt hiervoor een te grote stroom genomen 
cJ 

' dan wordt het plasma erdoor gedoof~·. Het vermogen nodig 

om 2 lit/min. te ioniseren tot de ionisatiegraad van het 

plasma bedraagt: 
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Voor de verhitting tot 10.000K komt daar nog wat bij. 

De gebruikte poederhoeveelheid kost ca. 60 Watt aan 

warmte. Zogezien levert het poedergas een grotere ther

mische belasting dan het poeder zelf. 

Voor grotere pàederhoeveelheden dan 10 gr/min is gas

loze toevoer nodig. (bijv. met mechanische werpers) 

De plasma-afmetingen dienen hier wel op aangepast te wor

den, om tot gelijke verblijftijden te komen. 

III-5 poederinjectiesnelheid 

Met de hiervoor beschreven middelen (III-2,3,4) kunnen 

poedersnelheden tot ca 10 m/s worden gerealiseerd. De 

poederdeeltjes verliezen bij het doorlopen van het plas-

ma een deel van deze injectiesnelheide d lt' 

Voor de stroming rond zo'n bolvormig (zie III-1)~n 
het Reynoldsgetal Red bepalen. Hiervoor is nodig: 

a) de dichtheid van het doorstroomde medium (hier argon 

op 1D.OOOK,o=0,0477 kg/m 3 zie II-6) 
~.reL; 'W 

b) de'fsnelheid van het deeltje.(Deze bedraagt bijv. 10m/s) 

c) de diameter van het deeltje (die is tussen 37 en 45)Affl, 

bijv. 41.10-6 m 

d) de viskositeit van het medium. (Hier 31.10-5 kg/ms, 

zie II-6) 

---. Stakasstroming (zie lit (12)) 

De weerstandskracht op het deeltje wordt gegeven door: 

W= b7r')R V 

T.g.v. deze weerstandskracht neemt de snelheid van het 

deeltje afo De eindsnelheid na het passeren van ca 5 cm 

plasma is ongeveeró m/s 

Het deeltje verliest hierin een wezenlijk deel van z'n 

snelheid. 
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De snelheid is na het verlaten van het plasma dan ook 

niet hoog genoeg om het deeltje geheel te doen uitvloei

en. (zie foto nr f ) en li·t.t 
Dit maakt een additionele versnelling van de deeltjes no

dig. (zie hiervoor hoofdstuk V) 

III-6 veiligheid (Mo-dampafzuiging) 

Het poeder produceert bij het doorlopen van het plasma 

een damp of rook waaruit vaste deeltjes neerslaan. (hier 
molybdeenoxid-e) 

Men kan zich gemakkelijk voorstellen dat dit bij inadem

en slecht is voor de gezondheid, zeker op de lange duur. 

Om die reden is het afzuigen van die damp dan ook nood

zakelijk. Het is zeer wel mogelijk deze afzuiging te com

bineren met waterschermen zoals dat in de thans bestaan

de cabine's voor DC-plasmaspuiten gebeurt. Bij het be

drijven van een gesloten circuit als beschreven in VII-3 

is een en ander gemakkelijk te realiseren. 



29 

Hoofdstuk IV De verhitting 

IV-1 overdracht 

De verhitting van de poederdeeltjes, die in hèt plasma 

geblazen worden door de poederbuis, vindt plaats t.g.v. 

warmte-overdracht door convectie en door straling. 

Hoewel de warmte-overdracht door straling moeilijk nauw

keurig te bepalen is, kan wel gezegd worden dat deze bij

drage gering is t.o.v. de bijdrage door convectie. Zie 

lit (29). 

Dat de convectie afzonderlijk gemakkelijk de warmte-over

dracht kan verzorgen mag blijken uit het navolgende. 

( De convectie baseert~""·~~~ de bepaling van de warmte-overdrachts 
coëfficiënt o(. Dit gaat met de relatie 

Een relatie voor het dimensieloze getal van Nusselt is: 

N« = ~,o + ~Pe. 
(De stroming rond een bolvormig poederdeeltje is een zgn. 

Stokesse stroming. lit 12) 

Het dimensieloze getal van 

Pe=Pr.Re hier is Pr= ~ 
À 

Péclet is te schrijven 
en Re= f_ vD 

7 

als: 

Uit de eerste drie kolommen van de tabel in II-6 kan men 

Pr bepalen. Voor het temperatuurgebied tot 10
4

K is Pr=0,67 

Voor deeltjes met diameter 4~m wordt .fu! bij 104 Kt;t~.to .. 1s/m 

zie II-6 voor numerieke gegevens. v 

Met bovenstaande gegevens wordt het mogelijkot als funktie 

van de deeltjessnelheid te bepalen. Met deze funktie kan, 

bij een bekend verondersteld deeltjesoppervlak(hier 5,28. 

10-9m2 ) en een constant verondersteld temperatuurverschil 

(hier 104K min de smelttemperatuur van Mo,levert 7107 K) 

een maximale snelheid worden bepaald waarmee de gewenste 

energie-inhoud van het deeltje kan worden bereikt. 

Overschrijdt men deze snelheid, dan wordt de verkorte ver

blijftijd in het plasma niet langer gekompenseerd door een 

verbeterde overdracht t.g.v. hogere snelheid tussen gas en 

deeltjeo 
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Nemen we voor de energie-inhoud die welke uit de gege

vens van IV-3 volgt dan is deze snelheid 1:;1' m/s. Hier

aan is te zien dat tot zeer hoge snelheden de convectie 

in staat is de warmte nodig voor het smelten van de 

deeltjes toe te voeren. 

IV-2 de verblijftijd 

De verblijftijd bedraagt ca 7,1 msec bij 7 m/s deeltjes

snelheid en 5 cm plasma. Toch zal het deeltje niet sterk 

oververhit raken doo~~at het warmte onttrekt aan zijn 
" directe omgeving, die daardoor afkoelt en minder warmte 

overdraagt. Een model dat hiermee rekening houdt is in 

lit (6) te vinden. 
Daar Molybdeen een warmte geleidingscoëfficiënt À=146 W/mK 

heeft, zal een meting van de oppervlaktetemperatuur van 

spuitdeeltjes een goede indruk van de werkelijke energie

inhoud geven.Zie IV-4 over dit onder~erp. 

Naast het variëren van de verblijftijd door het variëren 

van de snelheid waarmee de deeltjes in het plasma worden 

gebracht, kan men de plasmalengte variëren d.m.v. het 

toegevoerde vermogen en evt. de spoelgeometrie. 

IV-3 berekening benodigde energie 

De energie-inhoud van een bolvormig Molybdeen deeltje 

van 41~m (Dit is de gemiddelde diameter van de gebruik

te poederfraktie, zie III-1) laat zich benaderen op vol

gende wijze. 

Aanname: het deeltje is juist gesmolten (en niet verder 

oververhit.) 

E l=E . +E lt+Ek. totaa opwarm1ng sme 1n. 

of: 
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Etot= t d3e~ cP(Tm- To) + Lm +-!v2' 

e = 10200 kg/m 3 

Cp=· 0,252 tot 0,378 kJ/kg°C 

T = 2620 °C m 
T = 20°C 

0 

L = 290 kJ/kg m 

*> 

Kiezen we vo~r de deeltjessnelheid v=200m/s 

(een waarde die bij DC-plasmaspuiten voorkomt) 

dan krijgen we: 

Etot= 5,34. 106d
3

(820 + 290 + 20) J (met d in meter) 

We zien: 72,5% van de energieinhoud is opwarming 

25,7% van de energieinhoud is smeltwarmte 

1,8% van de energieinhoud is kinetische energie 

E d lt . ·41 t 3 7 .10-10 kg en heeft een en ee Je van ~m weeg , 

energie van 420. 10-6 Joule. Anders gezegd: de energie

inhoud van het gesmolten Mo poeder bedraagt ca 1135 kJ/kg. 

* ) In bovenstaande werd gebruikgemaakt van een gemiddel-

de waarde voor de soortelijke warmte van Molybdeen. 

Het is beter te Yerken met ~~e(T 

7,; 
Dit is o.a. in lit (6) gedaan. 

De uitk~mst wijkt niet wezenlijk af. Het valt op dat de 

kinetische energie zo'n geringe bijdrage aan het totaal 

levert. 

Bij de detonatie-gun methode komen snelheden van 8DO m/s 

voor (zie lit(19)), wat een bijdrage van 22,4% betekent. 

(De vraag of de deeltjes bij deze methode volledig ge

smolten zijn is nog niet beantwoord.) 

I 
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Het is, onder de aanname dat geen straling het deeltje 

treft en dat geen convectie optreedt, betrekkelijk een

voudig het stralingsverlies van een deeltje te bepalen. 

Oe wet van Stefan-Boltzmann geeft de relatie tussen de 

totale energie per oppervlakte eenheid uitgestraald over 

het gehele spectrum (Os)' en de absolute temperatuurT. 

Deze relatie luidt: Q = a-T 4 hierin is (Jde zwarte-s 
stralings~onstante= ~•c1 =( 5 , 6697• 0 , 0029 ). 10-8 w 

IS t;_'* - m2K4 

Bij het smeltpunt van Molybdeen is het stralingsverlies 

van een zwarte straler 

7 -8 ( )4 W/m2 Q = 5,6 .10 • 2893 

s= 3,97.106 W/m 2 

Een zwart bolvormig deeltje met een diameter van 41 ~m 

verliest aan het oppervlak (5,28.10-9m2 ) 2,1.10-2Joule/sec 

Een Ma-deeltje heeft in vloeibare toestand een spectrale 

emissiviteit van 0,4 (13) 

Een Ma-deeltje verliest 0,4 • 2,1 • 10-
2
J/s = 8,4.10-3J/s 

Wanneer een gesmolten deeltje stolt verliest het 25,7% 

van z'n energie(=107.10- 6J), zie hierboven. 

Door straling verliest het deeltje deze energie in 
-6 107 • 10_3 = 12,74 .10-3seconden, ofwel 12,74 millisec. 

8,4.10 

Bij de valsnelheid na afloop van de passage door het plas

ma (5 m/s) komt deze tijd overeen met een weg van ca 64 mm. 

De experimenten leveren ca 100-150 mm. (convectie) 
Hieruit blijkt de noodzaak de horizontale schietmond op 

een niet te grote afstand onder het plasma te plaatsen. 

Tijdens de experimenten stond de schiettuit op nagenoeg 

dezelfde hoogte als de onderzijde van de plasmavlam. 
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IV-4 deeltjestemperatuur 

Voor onderzoek naar laagopbouw bij plasmapoederspuit

en is de deeltjestemperatuur een belangrijke para

meter. In de uitvoering van deze opdracht is het niet 

tot een meting van de deeltjestemperatuur gekomen. 

Er zijn verschillende manieren denkbaar van deeltjes 

temperatuurmeting. Met (16),(17) en (18) werd een 

studie gemaakt van de vereiste technieken. Deze la

ten zich scheiden in 2 kategoriën: 1 Thermal imaging 

2 integratie van spectraalgebiedje. 

Ad 1 Het is mogelijk een afbeelding van het deeltje 

te maken voor wat betreft zijn warmtestraling. D.w.z. 

dat op deze afbeelding temperaturen weergegeven wor

den, verbonden met een ruimtelijke positie.(in een 

plat vlak weergegeven) 

Dit is een betrekkelijk geavanceerde techniek met 

zeer kostbare* apparatuur, die dan ook unieke infor

matie kan verschaffen. Gezien de te verwachten tem

peraturen (rond 2900 K),de zeer korte tijden welke 

voor meting terbeschikking staan (10- 6s) en de nood

zaak met een vergrotende optiek te werken(teneinde 

een voldoende nauwkeurige afbeelding op de sensor

matrix te verkrijgen) kan men hier niet met eenvou

dige middelen uit de voeten.( pyrometers ) De optiek 

kan ofwel bestaan uit reflectoren~(zie lit (31)) of 

uit speciale germanium lenzen (36) i.v.m. de anders 

optredende absorbtie in dit golflengte gebied. 

Ad 2 Een andere methode is de registratie van de 

energie-uitstraling in een golflengte gebiedje aan 

bijvoorkeur meerdere deeltjes die een bepaald ruim

telijk volume doorkruisen. (zie ook (30)) Deze me

thode kan iets eenvoudiger zijn maar levert ook min

der informatie. (gemiddelde temperatuur van een aan

tal deeltjes) 

* 4.10 5 gulden (AGA-Thermovision) 

# Nature, 1949 feb. Dr Barer, A Cole, Dr HW Thompson 
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Het probleem van de temperatuurmeting aan deeltjes 

kan teruggebracht worden tot de sensors: die sensors 

die alle straling over het gehele spectrum omzetten 

in energie in de vorm van warmte zijn inhaerent 

traag (bolometers tot T=1ms), die sensors die zeer 

snel zijn, zijn slechts onder een bepaalde golflengte 

te gebruiken. De eerste groep integreert de energie 

van alle quanten, de tweede telt die quanten die bo

ven een bepaald energieniveau uitkomen. 

Het is dus nodig voor de tweede groep de spectrale 

emissie van het poeder te kennen. De literatuur 

biedt hier aanzet punten. (bijv. Touloukian deel 7) 

Al met al is de meting van deeltjestemperaturen een 

dusdanig moeilijk geheel ~at een onderzoek op grote 

schaal met grotere middelen hiervoor beslist een ver

eiste is. Hierdoor is het niet mogelijk gebleken de 

invloed van de deeltjestemperatuur op de laagopbouw 

intensief te bestuderen binnen het kader van deze 

opdracht. 
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Hoofdstuk V De versnelling 

V-1 mogelijke methoden 

Na experimenten waarbij getracht werd de poederdeelt

jes vóór het passeren van het plasma op een hogere 

snelheid te brengen, werd overgegaan op methoden waar

bij de relatieve versnelling van de poederdeeltjes 

t.o.v. het substraat ná het passeren van het plasma 

werd uitgevoerd. 

Mogelijke voorbeelden: 

a) bewegend substraat, axiaal of radiaal t.o.v. het 

cilindrische plasma, eenmalig, continu of intermit

terend. Men kan hier denken aan roterende wielen met 

substraat als schoepen uitgevoerd. Of aan translerend 

substraat (bijv. bewogen met pneumatische cilinder) 

i.h.b. trillend substt'aat. (problemen t.a.v. frek1:1en

tie en vereiste amplitude) 

b) bewegende deeltjes. Men kan de deeltjes versnel

len met i .h.a. volume/krachten of oppervlakte/kracht

en. Als voorbeeld van dat laatste: een gasstroom of 

stoot (op te wekken met een explosie of d.m.v. samen

geperst gas.) 

Van bovenstaande methoden lijkt de samengeperst-gas

stoot het meest elegant. De experimenten werden dan 

ook in die richting geconcentreerd. 

V-2 shot-methode 

De gebruikte methode komt hierop neer dat uit een 

tuit met cilindrische boring horizontaal (loodrecht 

op de as van het plasma) plotseling een hoeveelheid 

qas ontsnapt. Deze gasstoot, welke wordt verkregen 

door een vlak achter de tuit geplaatste afsluiter te 

openen en weer te sluiten, buigt het poeder uit de 

vertikale baan af en versneld het nagenoeg horizontaal. 

(Zie samenstellings tekening en IV-3 over de positie 

van de tuit) 
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Doordat de versnelling horizontaal plaatsvindt is 

het mogelijk de trefsnelheid van de deeltjes op het 

substraat onafhankelijk van de opwarming te variëren. 

Daar het plasma niet dooft t.g.v. de drukstoot is 

het mogelijk herhaald te schieten. Achter de af

sluiter bevindt zich een buffertank welke een snelle 

toestroming van het gas mogelijk maakt. 

Bij het openen van de afsluiter en bij het sluiten 

treedt wanneer dit een instantaan karakter heeft een 

drukverhoging op welke in het subsone stroombereik 
* maximaal 1,5 bar bedraagt voor bijv. perslucht. Deze 

drukverhoging plant zich voort met de geluidssnelheid, 

ca. 340 m/s (lucht). 

Deze drukgolf bereikt de deeltjes na ca. 90 microse

conden. Vanaf dat moment begint de dwarsversnelling 

van de deeltjes. De deeltjes ontmoeten op het hori

zontale gedeelte van hun baan het substraat waarop 

zij neerslaan. In het kader van de experimenten wer

den Hi-speed opnamen van het versnellingproces gemaakt 

(zie V-5) teneinde inzicht te verkrijgen in de afloop 

der gebeurtenissen. 

Gedurende de eerste maanden werden elektromagnetisch 

bediende serve ondersteunde afsluiters gebruikt. (Zie 

volgende pagina voor beschrijving en werking.) 

Om een herhaald schot te verkrijgen werd aanvankelijk 

een zelfonderbrekende relaisschakeling gebruikt. 

Bij de gegeven traagheden der toegepaste relais werd 

met onderstaande schakeling een schotfrekwentie van 

25 Hz gerealiseerd. 

~magn.afsluiter 

0 

* AP=fCV dikt. woc.(Nieuwenhuizen) 
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De gebruikte kleppen (Asco R210C73 en R210C93) bestaan 

uit een elektromagnetisch deel en een pneumatisch deel. 

Voor beide kleppen is het elektromagnetisch deel in 

principe gelijk, (zie fig 1) alleen de afmetingen zijn 

anders •. 

oooo 
0 0 t"""""":---. 
0 0 OLO 0 0 
0 0 
0 0 
ooooo 

00 0 
0 0 
0 0 OL 0 
0 0 
0 0 
0000 

De cilindrische kern wordt 

aangetrokken door een veld 

dat wordt opgewekt door een 

spoel L. 

Een veer brengt de kern naar 

de uitgangspositie terug als 

de spoel niet meer bekrach

fig 1. tigd is. 

Het pneumatische deel is verschillend uitgevoerd. 

Bij de R210C73 wordt de doorstroomopening (9,5 mm ~) 

afgesloten door een rubberring R, die aan een kunststof 

zuiger bevestigd is. (zie fig. 2) 
I~ 

I 

I 
--,--------+ 

ut~ 
in 

Een zuigerveer V verzorgt de 

afdichting in een boring van 

het klephuis. 

De werking: Op de "in 11 zijde van de klep wordt het gas 

(perslucht) aangesloten. De druk hiervan breidt zich 

door de kleine boring b uit naar de ruimte boven de 

plunjer P. Zolang de boring a, welke de uitstroom open

ing van de klep verbindt met de ruimte boven plunjer P, 

afgesloten is door de kern K, werkt de druk van het gas 

op de plunjer P en houdt zo de uitstroomopening dicht 

met afdichting R. 

De klep is dus in de (onbekrachtigde) uitgangstoestand 

gesloten. 
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Bij bekrachtigen van de spoel wordt de kern tegen de te

rugbrengveer en het drukverschil over de boring a in, 

aangetrokken. 

Hierdoor wordt de boring a vrijgegeven, zodat de druk in 

de ruimte boven de plunjer snel afneemt, (de nauwe boring 

b kan niet genoeg gas toelaten om dit te verhinderen) 

waardoor de plunjer omhoog versneld wordt. 

Deze geeft dan de uitstroomopening vrij en de klep bevindt 

zich in geopende toestand. 

Wanneer nu de spoel niet meer bekrachtig wordt brengt de 

veer de kern terug op de plunjer, zodat die boring a af

dicht. Hierdoor wordt het voor de boring b mogelijk druk 

op te bouwen in de ruimte boven de zuiger die daardoor 

terugkeert in gesloten positie. 

De klep R210C93 heeft i.p.v. de plunjer van de hierboven 

beschreven klep een membraan. (fig 3) 
I 

fig 3. 

Dit membraan is elastisch en 

kan dus net als de zuig8r be

wegen o.i.v. de drukkrachten, 

die de boringen a en b ver

oorzaken. Op a staat weer de 

magneetkern uit fig 1. 

De werking van de kleppen is dus analoog. 
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V-3 gassnelheid (druk, gassoort,temp.) 

De deeltjessnelheid is afhankelijk van de druk van 

het gas in de buffer. Bij geopende afsluiter ontstaat 

een stroomsnelheid in de boring van de tuit. Bij in

stantaan openen of sluiten ontstaat een drukgolf 

waarvan de maximale druk evenredig is met d~ stroom

snelheid. Door het verhogen van de druk in de buffer

tank kan de uitstroomsnelheid vergroot worden. 

De experimenten werden meestal uitgevoerd met 7,5 bar 

overdruk (t.o.v. atmosfeer). 

De druk in de tank werkt dus in op het stationaire 

deel en ook op het instatienairs deel van de gassnel

heid. 

Daar de geluidssnelheid ook een rechtstreekse faktor 

is in de druk van de eerste golf van een schot, kan 

men.door de keuze van de gassoort belangrijke invloed 

uitoefenen op de uiteindelijke deeltjessnelheid. 

Gassen met kleinere molekulen hebben i.h.a. een ho

gere geluidssnelheid. Lag de geluidssnelheid bij 

kamertemperatuur voor lucht rond 340 m/s voor helium 

rond 950 m/s 

Het is dan ook mogelijk met een betrekkelijk geringe 

druk hoge deeltjessnelheden te realiseren. 

In lit (26) bereikt men met Helium op 25 bar een deelt

jessnelheid van 600 m/s. Dit betekent dat met dergelijk 

eenvoudige middelen reeds een ruimer gebied dan bij 

het DC-plasmaspuiten gerealiseerd kan worden. 

Een verdere mogelijkheid vormt het feit dat bij een 

gas op hogere temperatuur de gemiddelde snelheid van 

de molekulen hoger ligt(d.i. de geluidssnelheid) waar

door nog hogere snelheden mogelijk worden. 

Van deze mogelijkheid kan gebruik gemaakt worden waar 

ofwel de met helium bereikte snelheden te laag ofwel 

het gebruik van helium economisch onaanvaardbaar is. 
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Snelheden voor deeltjes als bij de datonation-gun 

methode (800 m/s) zijn dan ook met niet brandbare 

gassen mogelijk. 

Uit de gegevens in de literatuur en de resultaten 

van de snelheidsmeting zou men de indruk kunnen krij

gen dat de maximaal optredende deeltjessnelheid ca. 

60% van de geluidssnelheid van het gebruikte gas be

draagt. Het is niet duidelijk uit de literatuur of 

anderszins welke relaties hieraan tengrondslag lig

gen. Het is ook niet te zeggen of dit snelheidsren

dement een fysisch vaststaande zaak is. 

V-4 regelbaarheid 

Naast het ingrijpen in de mate van versnelling die 

het deeltje ondergaat is het wenselijk de aard van 

het schot en de frekwentie te kunnen variëren. Bij 

de gebruikte magneetafsluiters werd dit gerealiseerd 

d.m.v. een zgn. funktiegenerator en een versterker. 

De funktiegenerator geeft een pulssignaal af waarvan 

de pulsbreedte en de frekwentie te variëren zijn in 

een honderd stappen cyclus. (stapfrekwentie 1-105 Hz) 

De versterker wordt vanuit een regelbare gelijk

spanningsbron gevoed en geeft het signaal versterkt 

door aan de magneetspoel van de afsluiter. 

Hiermee is het mogelijk de kleppen tot aan de grens 

van hun mogelijkheden te bedrijven.(beperking: res

ponstijd) 

Tal van pogingen deze magneetafsluiters geschikt te 

maken voor hogere frakwenties leverden betrekkelijk 

geringe verbeteringen op. 

Om ook met hoge frakwenties te kunnen schieten (300 Hz 

en meer) werd een speciale afsluiter geconstrueerd* 

* Private communication to Ir Kraakman (38) 

* Private communication to Prof. Dr. Ir. van der Wolf (39) 
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V-5 snelheidsregistr8tie 

Snelheidsmeting aan deeltjes is uitermate belangrijk 

om de invloed van de deeltjessnelheid op de laagop

bouw te kunnen bestuderen. Na een onderzoek naar mo

gelijke methoden viel de keuze op optische methoden 

(kontaktloos, krachtloos etc.) De snelheidsmeting 

aan deeltjes direkt na het doorlopen van het plasma 

is gedaan met een kleinbeeld kamera met een extra 

sluiter (roterende schijf met sleuven voor stilstaan

de sector.). Tijdens de vertiere proeven werd de 

passagesnelheid door het plasma niet gewijzigd zodat 

aangenomen kan worden dat de deeltjes een vertikale 

snelheid van ca. 5 m/s hebben wanneer zij het plasma 

verlaten. (opgemeten aan vergrotingen van kleinbeeld 

negatieven.) Snelheidsbepaling en vastleggen van de 

deeltjesbanen werd gedaan met een Hi-speed kamera 

(Hitachi type 16M, 2000 opnamen per seconde). Het 

gebruikte objectief was een Nikor H-auto 50:2, de 

film Kodak 4-x-reversal 27 din. Deeltjessnelheden 

boven 200 m/s werden soms gekonstateerd, wat doet 

vermoeden dat de shot methode in dit opzicht bruik

baar is. 

V-6 veiligheid (geluid, explosie) 

De schoten ontsnappand gas gaan met een aanzienlijke 

geluidsproduktie gepaard. Bij lagere schotfrekwentie 

zijn het meer knallen terwijl de hogere frakwenties 

bij de roterende afsluiter meer aan een sirene doen 

denken. Het geluidsniveau is beslist zodanig dat ge

bruik van gehoorbeschermingsmiddelen (bijv. model 

hoofdtelefoon) aan te bevelen is. Met deze middelen 

wordt het niveau tot een veilige waarde gereduceerd. 

Het gebruik van apparaten onder druk, zoals afsluit

ers en appendages vereist enige voorzichtigheid om

dat betrekkelijk grote energiehoeveelheden in korte 

tijd vrij komen bij evt. defecten. Degelijk konstru

eren is hier de remedie. 
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In navolgend hoofdstuk (blz 43 t/m 51) staan een aantal 

beweringen en opmerkingen waarbij een nadere toelichting 

wenselijk is. 

Deze posities zijn gekenmerkt met 1 n hoofdletter in de 

rechter kantlijn. 

Oe bijbehorende toelichting moest helaas apart worden 

toegevoegd en heeft pagina nr 51a t/m 51c gekregen. 
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hoofdstuk VI De botsing 

VI-1 alg. wetting botsingsduur 

Van het hele spuitproces verdient de botsing het 

meest onze aandacht. Hier gebeurt in korte tijd ont

zettend veel. 

Het is gebruikelijk de botsing aan het resultaat te 

beoordelen. Voor een beter begrip van plasmaspuiten 

is het echter nodig te weten wat er gebeurt tijdens 

de botsing. Daar botsing in de natuur veel voorkomt 

is in andere vakgebieden al veel studie hieraan ver

richt •. Twee belangrijke groepen hierin zijn: Onder

zoek naar schade aangericht door waterdruppels wan

neer snelle vliegtuigen d~or regenwolken vliegen. 

En waterdruppels in stoomturbines. Uitgebreide 

literatuur staat hier ter beschikking als gevolg van 

de grote economische en militaire middelen voor dit 

onderzoek. 

Het uitvloeien van vloeibare Mo deeltjes op het sub

straat is in eerste instantie een bevochtigings

probleem. (19) 

Slaagt de bevochtiging om een of andere reden niet 

dan treed geen hechting op.(Het deeltje fractioneert 

en/of ketst af) Het vermogen om te bevochtigen (wettability) 

hangt o.a. samen met de oppervlaktespanning van de 

druppel. De veronderstelling dat de reduktie van de 

oppervlaktespanning t.g.v. adsorbtie van gassen mede

verantwoordelijk is voor de uitvloeiing (Gebruikers 

van plasmaspuiten in inertgas-kamers berichtten dat 

een belangrijke verbetering optrad wanneer enige tijd 

gespoten was en de atmosfeer van de kamer verontrein-

igd was) is weerlegd. (19,Sparnaay),(24) 

Veel meer lijkt het zinvol bij de 2 dimensionale uit

vloeiingstheorie rekening te houden met voortdurende 

variaties van de kontakthoek als gevolg van de ruw-

heid van het substraat. (19, Pas erone) 
' 

A 
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Dit komt overeen met het reeds lang bekende verschijn

sel dat een door gritstralen opzettelijk geruwd sub

straat een betere her.hting op lever~ dan een gepolijst. 

Alleen is nu de verklaring: Er ontstaat geen mecha

nische verankering van betekenis maar een sterk ver

beterd uitvloeien van de druppels over de pieken en 

dalen van de ruwheid. (19,Paserone),(19,Moss&Young). 

Voor het eerst wordt het cirkelvormig uitvloeien ver- 8 
laten en kontakthoekhysteresis ingevoerd. C 

Naast de oppervlaktespanning speelt de viscositeit 

een belangrijke rol bij het uitvloeien. (19),(25). 

Daar de viskositeit en de oppervlaktespanning tem

peratuur afhankelijk zijn ontstaan hier formidabele 

problemen. 

Het is van belang na te gaan in hoeverre de beschrij

ving van de botsing van een vloeibaar Ma deeltje met 

een substraat op kamertemperatuur vereenvoudigd kan 

worden tot een gescheiden verloop van uitvloeien en 

stollen. In de literatuur wordt voor het uitvloei

verschijnsel bij deeltjes van de gebruikte afmeting 

en met de gebruikte snelheid een tijdsduur van 10-6 

seconden (1 microseconde) aangegeven~2B) en Dr Field 

(33),(34). Dit komt overeen met wat men op grond van 

een konstante vertraging van het zwaartepunt na begin 

van de botsin~ zou verwachten. Voor de stoltijd wordt 

in (19) 10-2 seconden aangegeven. 

Aangezien smelten van het substraatmateriaal is ge

konstateerd kan eenvoudig worden aangatoont dat een 

deeltje sneller stolt. ~stollingswarmte 

De over te dragen energie is (IV-3) 25,7% van 420.10-
6

J 
-4 =1,08.10 J 

Deze energie gaat door het kontaktvlak. 150 pm is 
-8 2 

hier een karakteristieke diameter. Akontakt= 1,77.10 m 

Q=6100J/m2 Wil deze energie smelten van het substraat 

tot gevolg hebben dan moet de belasting hoger dan 

4Gcal/m2h (Dubbel deel II) opgevoerd worden. 

Dit kan als de stoltijd 1 milliseconde of minder be

draagt. 

0 
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M.a.~'• de gemiddelde energiestroom over de stoltijd 

duidt op kortere tijden dan 10-2 seconden. (10-
3

) of korter 

Daar de deeltjes niet de onderliggende Ma-deeltjes 

smelten kan op grond van de warmtestroomredenering 

gezegd worden dat het stollen'\.· lqrpes lan~zamer 
een o enkel 

verloopt dan het uitvloeien. 

Hierdoor is het mogelijk de voor niet stollende drup

pels ontwikkelde botsingstheorie op Ma-deeltjes los 

te laten. 

Zeer recent is bekend geworden dat er redenen zijn 

om aan te nemen dat stoltijd en uitvloeitijd van 

zelfde grootte orde zijn of kunnen zijn (10-? sec) 

Dit bericht bereikte mij 28-5, en kan daardoor niet 

die aandacht krijgen die het verdient. 

VI-2 shockwave theorie 

In deze paragraaf komt de botsing van een vloeibare 

druppel en een vast oppervlak aan de orde. Hiervan 

worden alleen die botsingen beschouwd welke tot blij

vend kontakt leiden. (geen splattering) 

De modellen betreffen de loodrechte botsing van een 

zuiver bolvormige, vloeibare druppel met een volko

men vlak, vast en star substraat. De tr8fsnelheid 

is in deze modellen belangrijk lager dan 5mm/fsec 

i.v.m. incompressibiliteitsinvloeden.(23) 

Het één dimensionale model 

sub
straat 

De vloeistof druppel wordt 

aan het trefvlak door het 

substraat afgeplat.(sub

straat is een rigid body) 

Hierdoor ontstaat een ge

luidsgolf in het druppel 

materiaal. 
' -~ 

Het ééndi;enslonale model (20) en (21), gaat er van 

uit dat de schokgolf een vlak front heeft. (evenwij

dig aan het substraat vlak.) 

E 

F 



Dit model is equivalent aan een botsing tussen 2 cir

kelcilinders,(ingetekend in figuur)waarvan de een de 

druppel voorstelt, de ander het substraat. 

Het vlakke front van de schokgolf scheidt de door de 

botsing verstoorde van de nog niet gekomprimeerde 

vloeistof. De maximale druk zou hier P =~CV0 zijn max l 11 

waarin~ de dichtheid van de druppel voor de botsing, 

C de snelheid van de schokgolf door de druppel(;>ge

luidssnelheid druppelmateriaal) en V de trefsnelheid 
0 

van de druppel t.a.v. het substraat. Deze formule is 

G 

later gecorrigeerd met een faktor welke 0,41 zou zijn.(<J) 
Een kenmerk van dit model is de opvatting dat het 

zijdelingse uitvloeien van de druppel aan het sub

straatvlak direct na het eerste kontakt begint. 

Het eendimensionale model is na enige jaren sterk 

verbeterd. Dit leidde tot de ontwikkeling van het 2-

dimensionale model. (22) en Bowden&Field(33). 

Het 2-dimensionale model 

Wanneer de druppel voor het eerst raakt, raakt hij 

in een punt. Dit punt wordt een zender voor geluids

golven. Hierdoor ontstaat een bolvormig golffronto 

Ter vereenvoudiging wordt het alzijdig gekromde vlak 

van de druppel in het model vervangen door een cilin

drisch vlak. De figuur vormt een loodrechte doorsnede 

van deze afgeplatte cilinder. 
drup
pel I schokfront 

De hoekfis een parameter 

die het verloop van de 

botsing weergeeft. 

samengeperste vloeistof 

Het verloop van de botsing wordt als volgt voorgesteld: 

Aanvankelijk beweegt de omtrek vAn het vloeistof/vaste 

stof kontaktvlak naar buiten met een snelheid welke 

groter is dan de voortplantingssnelheid van de schokgolf. 

Het resulterende front blijft daardoor in kontakt met 

het vaste oppervlak. 

H 
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De samengeperste vloeistof, die ingesloten zit tus

sen het vaste vlak en het schokfront dat de afscheid

ing naar de nog niet verstoorde vloeistof vormt, kan 

niet uitvloeien. Pas nadat de schokgolven de omtrek 

van het kontaktvlak hebben ingehaald en een 11 vrij 11 

oppervlak bereiken kan het zijdelingse uitvloeien 

beginnen. De overeenkomstige waarde van de hoek f? 
heet~· Het dan beginnende zijdelingse uitvloeien 

wordt beschreven met de term jetting. 

Voor de maximaal optredende druk geeft (22) Pmax=306CoVo 

In het geval van Molybdeen P = /'Oo·Vo b4~ ma x 

Voor de waarde tf c ge e ft D r F i e 1 d sin fc = lf 0 ok kan 

men fig. 6 van (22) gebruiken. ~ 
In het geval van molybdeen met een botssnelheid 100m/s 

ft= 0,9o 

Daar over het verloop van de botsing tijdens jetting 

weinig meer bekend is dan dat de jet met een nage-

noeg konstante snelheid (grootte 1,6x V
0

) beweegt (23),(27) 

beschrijven deze modellen in dit geval slechts een 

zeer klein gedeelte van de botsing. Dit is een gevolg 

van de beperking die een van de beginknndities ver

oorzaakt. Het model was afgeleid voor de botsing van 

waterdruppels met staal. Daar dan de akoestische im

pedanties, gedef. alsf.c, z~ ster~ verschillen; 

zwater=~aterxCwater= 1 ' 5 • 10 kg/m s 

z 7 I 2 staal= 4,55.10 kg m s dat de verhouding 

z 
~ = 30 , kon het stalen substraat als ~ worden 
2 wa 
aangemerkt. 

Bij Molybdeen op staal is de verhouding z 
~=0 72 
z ' 

Haller brengt dit tot uitdrukking in mo 

zijn relatie voor de maximale druk. 

P = ~ Ce ~ index 1= vloeistofdruppel 
max -1 + f}(( 

'e,..cm m= substraat 

Water - p'.:.. ec 11 V 
- I + ~ ., e(! 

Molybdeen P= ec v ~ ~l{J.ec.v 
I +- '~ll 

van Engel (blz 46) terug. 

Hier zien we de coëfficiënt 
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VI-3 waarneming 

Uit VI-2 is gebleken dat de theorie het uitvloei

verschijnsel niet kompleet beschrijfto Het zou bi

zonder waardevol zijn indien het mogelijk zou zijn 

in de verschillende stadia van de botsing de vorm 

van de druppel te zien. Hierop zou men modellen 

kunnen toetsen. Het probleem is echter dat wanneer 

de botsing 1 microseconde duurt de stadia in de orde 

van 0,1 ~sec te vinden zijn. 

Er zijn kamera's welke 8 of 16 afbeeldingen naast 

elkaar op ·een foto brengen. De equivalente snelheid 

van deze opnamen is maximaal 2.10
7 

beelden/sec. 

Deze snelheid wordt gerealiseerd langs elektronische 

weg. Het lichtbeeld wordt op een fotokathode omgezet 

in elektronen. Deze elektronen worden naar een op

lichtend fosforscherm versneld en onderweg kunnen 

zij net als in een oscilloscoop of Tv buis worden 

afgebogen. De veranderingen van de afbeelding op de 

kathode worden zo naast elkaar op het scherm inbeeld 

gebracht. Dit lichtbeeld op het scherm wordt op fo-

-tomateriaal overgebrachto De kamera wordt n.a.v. 

beschreven werking aangeduid als Imacoh (image converter). 

Op de waarde van dergelijke opnamen wordt gewezen 

in (28) en het werk van Dr Field. 

Het was mogelijk binnen de T.H.E. een Imacon 790 te 

lenen met de bediener, de Hr Sens ing. 

De volgende figuur toont de gebruikte opstelling. (bovenaanzicht) 

substraat brander schiettoestel 

i ma con 

camera 

3 
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Via de spiegel S en het lenzensysteem L1 2 3 wordt 
' ' een vergrootte afbeelding van het landingsgebied van 

.de spuitdeeltjes oo.de kathode van de kamera gebracht. 

Tijdens de experimenten is met vergrotingen 10 en 1 

oewerkt. 

Jeze pogingen botsende deeltjes waar te nemen zijn 

helaas niet geslaagd. 

M.i. is het falen te wijten aan een groot intensi

teitsverschil tussen de deeltjes en het achtergrond

licht. Metname valt er gedurende de tijd dat de 

mechanische sluiter van de Imaconkamera geopend is 

naar verhouding te veel licht binnen in relatie tot 

de hoeveelheid die de deeltjes uitzenden gedurende 

de zeer korte tijd die de "elektrische sluiter" open 

is. (verblinding van de kathode) 

De m~chanische sluiter is tot nu toe met de hand 

bediend. (De kamera is eigenlijk ontwikkeld om in 

het duister lichtflitsen waar te nemen en in de tijd 

op te lassen.) De minimale sluitertijd van de kamerP 

is 1 seconde. 
125 

De resterende mogelijkheden zijn nu: 

A) De mechanische sluiter wordt via een solenoÏde 

bedienbaar gemaakt en kan dan via een versterker 

en een sequentiële schakeling gesynchroniseerd 

worden rond de elektrische triggering. 

8) Als mogelijkheid A niet voldoet moet een zeer snel

le mechanische sluiter gerealiseerd worden welke 

het signaal aan de kamera levert. Dit probleem 

is tot op zekere hoogte te vergelijken met het 

idee van Fokker om door de propeller te schieten. 

Van deze sluiter (schijf met gaatje) nemen we het 

signaal met de juiste vervroeging i.v.m. de delay 

van de kamera af. 

I 

J 
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C) Een krachtige flitsbron belicht het doel terwijl 

een fotodiode de flits~egistreert en een signaal 

aan een versterker geeft die daarop de kamera 

triggert. 

Het ontbreken van de stand by modus (een los modul) K 

op de uitrusting ~ls aanwezig, is hier een additio-

neel probleem. 

VI-4 foto's van deeltjes 

Aan opnamen van met het apparaat opgespoten deeltjes 

door een lichtmicroskoop zijn een aantal punten te 

constateren. (zie fotoblad) 

Alle opnamen op dit fotoblad zijn 640- voudige ver

groting. 

1) De snelheid van de deeltjes zoals ze vertikaal 

uit het plasma vallen (5 m/s) is niet hoog ge

noeg om volledig uitvloeien te verkrijgen. 

Een foto van zo'n deeltje is foto 1 

Opgemeten hoogte is ongeveer 12 ~ 

2) Een"gelijktijdig" verschoten deeltje ( 10Dm/s) 

vloeit beter uit, opgemeten hoogte 5 ~m (foto 2) 

3) In sommige deeltjes zijn scheuren te zien (foto 3, 

scherpgesteld op het bovenvlak) vermoedelijk a.g.v. 

krimpspanningen na het stollen. 

Een interessant experiment zouden Hi-soeed opnamen 

door een mikroskoop en door een glasplaat kunnen 

zijn, scherpgesteld op het vlak waarop gespoten wordt. 

Het gebruik van de Hitachi kamera (2000 b/s) zou net 

voldoende kunnen zijn om de krimpscheuren waar te 

nemen. (terwijl ze ontstaan) 

fotoblad 2 toont Raster elektronen mieroskoop opna-

men van deeltjes. De bovensta beide foto's tonen een 

deeltje opgevangen als bovenbeschreven onder 1), 2000 x. 
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De onderste beiden foto's op fotoblad 2 zijn opnamen 

van gespoten deeltjes. Links 500 x, rechts 1000 x. 

In alle gevallen van opgespoten deeltjes werd ge

bruikgemaakt van gepolijste stalen substraatvlakken. 

Op deze beide foto's zijn de krassen van de laatste 

bewerking nog zichtbaar in de donkere achtergrond. 

De fantastische scherptediepte maakt het mogelijk 

naast de scheut'en ook het "binnenste" van de deeltjes 

te zien. De radiaal uitgebreide slierten zijn typisch 

voor hogesnelheid botsingen. (200 m/s) 

VI-5 laagopbouw 

Tot een uitgebreid onderzoek naar de laagoobouw van 

met deze opstelling gespoten Molybdeen is het nog 

niet gekomen. Hiervoor is het nodig een zeer gevari

eerd programma op te zetten waarbij alle eerdergenoem

de variabelen aan bod komen. 

Voor de uitvoering van een dergelijk programma is 

het gebruik van hst in VII aangegeven systeem een 

belangrijk hulpmiddel. 

De foto's rechts op fotoblad 1 (640 x) tonen: 

1) lamellen,3-6 ~m dik 

2) engesmolten deeltjes 

3) polijstkrassen, ontstaan bij het prepareren en 

beginnend aan de zwarte "gaten". 

Deze lagen doen denken aan foto's van DC-plasmage

spoten ma-lagen van enige jaren geleden. 

Belangrijke kwaliteitsverbeteringen zijn te verwachten 

van de in hoofdstuk VII aangegeven constructieve ver

anderingen. 
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Toelichting bij de gemerkte posities H VI 

A - Hiermee wordt bedoeld dat tijdens het uitvloeien 

van de druppel niet een minimum van energie d.w.z. 

één bepaalde kontakthoek (Onder kontakthoek wordt de 

hoek tussen de raaklijnen aan oppervlak van druppel 

en substraat verstaan.) ontstaat. 

De druppelvloeistof beweegt zo snel dat niet voort

durend een evenwichtspositie wordt ingenomen aan de 

kontakthaek. De ruwheid van het substraat helpt de 

vloeistof,daar de raaklijn aan het oppervlak voort

durend verandert en zo moeilijke momenten overwonnen 

kunnen worden. 

8 - In de gehanteerde modellen vloeit een bol cirkel

vormig uit. De foto's van deeltjes na de botsing to

nen dat het uitvloeien niet symmetrisch gebeurt. 

T.g.v. de ruwheid_ van het substraatoppervlak en he

terogeniteiten in dat oppervlak ervaart de vloeistof 

langs de druppelomtrek op verschillende plaatsen een 

verschillende kontakthoek. 

Hierdoor is het energetisch gunstiger uit te vloeien 

op juist die plaatsen waar de kontakthoek niet tegen-

zit. \..ni:,SJ 
Dit is de vermoedelijke verklnring van he~irkel-

vormige uitvloeien. 

Het is zeer wel denkbaar dat boven~eschreven verschijn

selen bij de modelvorming ingebouwd moeten worden. 

J. Madejski stelt zonder enige motivering dat het 

in eerste benadering toegestaan is van cirkelvormig 

uitvloeien uit te gaan. J Heat&Mass Transfer Vol 19 

p 1010 1976. Dit mag voor de door hem gebruikte tin 

en lood druppels gelden, m.i. niet voor Molybdeen. 

C - Kontakthoekhysteresis Als bekend stelt zich 
,, 
een 

kontakthoek in aan de rand van de druppel als er tijd 

is om tot evenwicht te komen. (De betrokken oppervlakte 

spanningen behoren tot de oorzaak hiervan.) 
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Bij zeer snel uitvloeien van een druppel kan het zijn 

dat deze energetisch gunstige hoek niet bereikt wordt. 

(De principiële oorzaak hiervoor is dat de druppel nog 

kinetische energie ~ezit welke het mogelijk maakt 

andere niveau's dan het niveau van minimale potentiële 

energie te bezetten. 

Het achterblijven van de kontakthoek terwijl het ruwe 

substraat(met zijn in positie en richting var~ërende 

raaklijn) anders voorschrijft noemt men wel kontakt

hoekhysteresis. (19) 

Ook hier van kan men denken dat het nodig is er re

kening mee te houden. 

D - Dit is een veel te lange tijd voor het stollen. 

Een verklaring voor deze schatting in (19) is niet 

te geven. 

E - Wanneer men een perfekt kontakt veronderstelt 

tussen druppel en substraat, is het mogelijk het 

warmtetransport terug te voeren tot de ééndimen

sionale warmtegeleidingsvergelijking. 

De oplossing hiervan voor half oneindige materialen 

duidt op zeer korte tijden voor de verplaatsing van 

het stolfront over een voor de druppel karakteristieke 
-7 afstand. Hier wordt ca. 4.10 sec aangegeven voor 5 fm 

(5 pm zdikte resulterende lamel) 

De door de student gevolgde lijn dat stollen veel 

langer duurt dan uitvloeien en dat uitvloeien der

halve afzonderlijk behandeld kan worden, wordt in 

H. Jonens publikatie J. Phys D: Appl.Phys. 1971 ook 

teruggevonden. 

F - Bij snelheden in de buurt van de geluidssnelheid 

van het druppelmateriaal gaat de druppel zich als een 

vaste stof gedragen. In de plasmaspuittechniek worden 

deeltjessnelheden van bijv. 100 of 200 m/s gebruikt. 

Dit is zoveel lager dan de hier ruwweg aangegeven 5 km/s 

dat het druppelmateriaal zich (afgezien van stoleffekten) 

als een vloeistof gedraagt. 
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G - Door de zeer hoge drukken (blz 47) welke tijdens 

het begin van de botsing ontstaan veranderen materiaal

eigenschappen. De geluidssnelheid in het gekomprimeerde 

materiaal neemt hierdoor toe. Hoeveel is niet voor alle 

stoffen bekend. (Dr Field) Molybdeen ook niet. 

H - Wanneer de bol het vlak raakt is de kontaktopper

vla~toename (t.g.v. de kromming van het oppervlak) 

eerst zeer groot (oneindig) later minder groot.(In 

de tijd gezien.) 

I - De versterker levert de stroom voor de solenaids 

en wordt op een voedingsbron aangesloten. De sequen

tiële schakeling verzorgt de afloop der gebeurtenissen 

(stuurt de versterker zodat de mechanische sluiter 

opent en geeft vervolgens het signaal voor de elek

trische triggering van de kamera.) 

J - Wanneer de opening van de roterende schijf in de 

buurt van de lens van de kamera komt nemen we (bijv. 

met een fotodiode die de opening registreert) een 

signaal af. Dit signaal triggert de kamera elektrisch. 

Ongeveer 15 ysec hierna beginnen de opnamen. Met enig 

experimenteren kan er voor gezorgd worden dat de 

opening in de schijf juist voor de lens staat. 

K - Zeer snelle triggering van de Imacon kamera wordt 

verkregen met de stand by mode. 

De elektronenbunDel (blz 48) springt op en neer tussen 

beeldje één en twee. Krijgt de kamera een signaal dan 

wordt de bundel zeer snel over de overige beeldjes 

bewogen. Hierdoor wordt de start van de opname sequens 

versneld. (Ten koste van 2 van de 8 foto's) 
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VII Constructieve mogelijkheden 

VII-1 beweging van het object 

Het apparaat in de huidige vorm levert 'n bundel 

deeltjes op. Dm een laag aan te kunnen brengen over 

een groter oppervlak, kan men het eenvoudigst het 

substraat t.o.v. de stationaire bundel bewegen. 

De meest voor de hand liggende vormen zijn: 

- een vertikaal vlak loodrecht op de bundel en een 

vlak substraat. Bewegingen bijvoorkeur translaties 

in dat vlak met 2 onderling loodrechte sleden. 

- rot~tie om een 8S en cilindrisch substraat. De as 

loodrecht op de bundel en een translatie evenwijdig 

aan die as als 2e beweging. 

De voordelen zijn o.a. - mogelijkheid verschillende 

lagen over elkaar heen aan te brengen. Hierdoor 

wordt het mogelijk laag op laag hechting te bekijken. 

- laagdikte overal evengroot. - grotere proefstukken 

voor mechanische beproeving. 

Voorwerpen met een grote vlakke vertikale uitgestrekt

heid kunnen de stroming van het schieten in de richt

ing van de plasmavlam afbuigen, wat uitdoven tot ge

volg heeft. De tweede mogelijkheid lijkt hier beter. 

Bij cilindrische substraten(buis of stafmateriaal 

met een diameter van ca 30 mm) met de as loodrecht 

op de bundel en in een horizdntaal vlak zou dit ef

fekt vermeden kunnen worden. 

VII-2 oscillerende/roterende nozzle 

Naast de bovenbeschreven manier om platte vlakken 

en uitwendige cilindrische oppervlakken te bedek

ken, bestaat een andere mogelijkheid. 

Men kan de spuitmond een beweging laten uitvoeren. 

Hiervoor komen weer rotaties in aanmerking. In prin

cipe zijn alle rotaties waarvan de assen tenminste 

het zelfde snijpunt met de vertikale(plasma)as heb

ben als bij de stationaire opstelling, toegestaan. 
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Praktische bruikbaarheid hebben er 2 - de vertikale 

as. - een horizontale as. 

Met deze twee bewegingen kunnen stilstaande substra

ten bedekt worden. 

Als bizonderheid kenmerkt deze mechanismen dat in

wendige cilindervlakken equidistant bespoten kunnen 

worden. 

Substraten van voorwerpen met lage symmetrie kunnen 

moeilijk of niet equidistant bespoten worden. 

De bewegende bundel biedt hier een redelijk alter

natief. 

Met betrekkelijk geringe kosten en moeite kan een 

dergelijk bewegingsmechanisme gebouwd worden. 

VII-3 closed circuit bedrijf met A of He 

Het is zeer wel denkbaar een dooskonstruktie rond 

de opstelling te maken. Een doos van 50 x 40 x 30 cm 

kan de brander, het schiettoestel en het substraat 

bevatten. 

Men kan nu bijv. het schiettoestel met argon bedrijven. 

Een wand van de doos wordt als trechter uitgevoerd en 

op een afzuiging aangesloten. De druk in de kamer mag 

niet oplopen. Enige tijd na het sluiten van de kamer 

(substraat is geplaatst) is deze geheel gevuld met 

argon en kan iedere oxidatie vermeden worden.(afge

zien van zuurstof in het poeder) M.i. moet het hier

mee mogelijk zijn zeer gave lagen te verkrijgen. 

Een volgende stap is het plaatsen van een filter 

voor de trechterwand en het gebruik van een compres

sor die de afgezogen argonstroom in de buffertank 

van het schiettoestel pompt. Hierbij kan men aan een 

wat grotere kamer denken, zodat die een bewegings

mechanisme volgens VII-1 of VII-2 kan bevatten. 

Regelapparatuur om de druk in de kamer konstant te 

houden is vrij eenvoudig zelf te maken. 
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Het kan nodig zijn het gas wat te koelen. 

Het is ook nog mogelijk een deel van het argon in 

de buffertank via aan de brander 

toe te voeren. 

Een der wanden zou doorzichtig moeten zijn zodat de 

bediener het proces kan gadeslaan. 

Verder zou een der wanden afneembaar moeten zijn zodat 

wijzigingen snel kunnen worden aangebracht. 

VI1-4 kleinvermogen generator (1 fase) 

Net als het mogelijk is een grotere brander te kon

strueren welke een groter vermogen kan leveren en zo 

meer poeder kan verspuiten is het mogelijk schaal

verkleining toe te passen. 

Aangezien de brander in de bestaande uitvoering reeds 

met 300 Watt kan werken, is het de moeite waard voor 

deze toepassing het gebruik van een kleine moderne 

generator met een uitgangsvermogen van 1 à 2 kW te 

overwegen. Te meer daar de per tijdseenheid opge

brachte poederhoeveelheid een ondergeschikte rol speelt. 
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Deze moderne generatoren bieden tal van voordelen: 

- geringe afmetingen 

- goede bediening 

- hoge frequentie 

- 1 fase aansluiting 

- minder storingsgevoeligheid. 

Een dergelijk apparaat is niet plaatsgebonden maar 

kan aan ieder normaal stopkontakt worden aangesloten. 

Hierdoor is het mogelijk tal van opstellingen te re

aliseren welke nu niet mogelijk zijn. 

VII-5 automatisering van de processen 

Voor de bediening van het apparaat is het nodig een 

groot aantal handelingen te verrichten. 

Onderstaand schema geeft aan hoe dit thans gebeurt. 

(bij benadering) 

Voor een snellere werking laat zich dit nog vereen

voudigen. Het is mogelijk deze handelingen te laten 

uitvoeren in de gewenste volgorde door een schakeling 

na het geven van een startsein. 

Ter beveiliging kan men bepaalde stappen controleren. 

Zo kan men het slagen van de ontsteki~g herkennen 

aan het felle licht van het plasma, of aan de sterke 

toename van de anode/stroom. 

Het uitvoeren van de stappen zal bestaan uit het be

krachtigen van relais en magneetafsluiters voor de 

massastromen 3,4,7 en B. 

Als basis voor het geven van de juiste signalen op 

de juiste tijdstippen kan een funktiegenerator als 

genoemd in V-4 gebruikt worden. 

Het wordt dan mogelijk met een enkele druk op de knop 

de machine werkend te hebben. Dit kan een enorme 

steun zijn bij het uitvoeren van series van experi

menten. Voor de bediening is dan geen verdere kennis 

vereist. 
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VIII Conclusies 

4 - Het principe van de hier gebruikte opstelling zou 

kunnen dienen voor een octrooiaanvrage. 

3 - Dit apparaat bevat wellicht kommerci ële mogelijk

heden, in die zin dat het door het betere·verwarm

ingsrendement als basis kan dienen voor de ontwik

keling van een spuit met grote capaciteit. (0,5 kg/min, 

100 kW) 

1 - Met enige kleine aP.npassingen en gecombineerd met 

moderne (helaas zeer kostbare) meetapparatuur voor 

o.a. deeltjestemperatuurbepaling (b.v. thermal imaging) 

zou dit apparaat gebruikt kunnen worden voor weten

schappelijk onderzoek naar spuitkondities.(De oor

sprankelijk gedachte toepassing.) 

2 - Het gebruik van een inertgaskamer (VII-3) en de 

mogelijkheid van zeer hoge deeltjessnelheden (600m/s) 

bieden wellicht de gelegen/heid de voordelen van 

Datonation Gun Coating en DC-plasmaspuiten te ver

enigen in een uniek apparaat. 
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Appendix I 

Vermo~ensoverdracht V3.n de H.F. generator 

I-1 ryl?..sma·.reerstandsmodel 

I-2 transformatoranalo~ie 
I-3 LC-~ringgrootheden 
I-4 icrin~d.imensionerins •n3.n de 3 .:? • ;2:nerator 

I-5 ver~ogensbepaling, theorie en pra~tijk 

I-6 rendement van de ~enerators~ha1<eling 

I-7 vermogensr2~elin~ 

:'_ppendix 

,= i~wendi~ (in ie H.F. generator) 

U= uitwendig (buiten H.F. generator) 
m= maximum 

en hun betekenis: 

k= kortsluit (de ;:,rer'::spoel-aansluitklemmen doorverbonden) 

w= v1er::stuk (c.q. plasma) 
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I-1 -pl2sm-:r·reerst:mdsr~oiel 

3et cilindrische pl~s~~ ~evinlt zich ~ancentrisc~ binnen 
een cilind~ische 3DO?l, ~el~e ~.?. stroo~ voert. 
Je invloed van de freauentie v~n dis ~.F. s~room on de 

':leerstand van he~ "las:::2 '~2n uit de s.naloc:-ie ::1et een 
cilind~ische ~eleider benaald ~or~en. 
:e .3CUOU':r j_e s--:-osl (fi:-; 1) 

SPOEL. W'ERXSTU 
\ 

.u. ,, e 'Y\ '"'T'""'e ~ ·ol' l l. +- e.: +- r 'J. rJ,!"! "'v·-. /-. •k 0_J Ç- ,;l C~ o J. U _:, V \, 0 '- 0 ·' -

f r<~e ::'req,,_entie v.ci. stroon 

r:u 1:an de '·Jeerstand van het ':Jer\::stuk (R ) ~e~aald worden. 
'r! 

teller is ~eerstand x len~te v. ~elei-
der. De geleider is de mantel van het 
werkstuk. De l er. ;te voor de stroo•:1 is 

'J.e omtre1
\: rr.d\'J 

noeser is de d2orsnede van ie g2leider 

v~n de s~roo~, is de hoog~e ~ de in
.-: ri;:-,'7;die·r~te. 

Invullen levert: Rw= l'wrrdw,:nr• lfl- 2rr'~ (fw,f'j 
hw ve: hw ' 

M' - ., 
l"le \ .. • ."1 • J~ weer3~and van de 1·10rtel 

uit de frequentie. 

*3addour'\"Climmins bl:::; 37, :teference Data Radio Engineers p ·36 

Philius induktief verhitten. 
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I-2 trans~orm~tar~nal0~ie 

:eschour:I opnieu'·' is 

SPOEL. 

:·:en kan zich hier een trans

~arnEtor voorstellen. 

TROOMVE"C.TOREN 

De secundaire ~:Vinding van die 

transf~rmator ( = \verkstukmantel) 

is 1cortc;esloten. 

Oe bijbehorende spanningsbetrekkinse~: 

V= I 8 (R
8 

+ jwL5 ) - IwjWM 

0= Iw(Rw + jwLw) - I 8 jwf>'I 

(1) 

(2) 

(2) I =Is jc.J M invullen in (1) 
w Rw + jwLw 

V= I (R + jwL ) + Is v.l Mz 
s s s R 

w + jwlw 

en 

De impedantie die de generator ziet kan nu bepaald 1rlorden. 

Z=:f_= R
8 

+ j"'L + W." 111. ·(R - i. w Lw) 
I, s R~ + w'Cw w I 

R waMa. R 
.r--1et reëel deel :ZeZ = R = s + R:t 21 t • W 

u w + w L.w 

en imaginair d,~e 1 ImZ = L 
1U 

f.v? 

(3) 

(4) 
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Het vervangings~che~~ naar de pri~aire (serrerator) zijde 
-
getransformeerd \vordt; als volgt. 

l tJ-M' )R deER ·- J·"""""l..l'r·--'~.-,-; ...... e ,,,c.ere>-J-.and r>"ar R (R~ +;,[i&d W = t. <.>v~ ·•"'~ ••. d. . ~ ~L, 1
._.._ 

i. --C:s==J--~c== .. ::::.-=-=====ï--1· -r; ri ":2 ir ge trans f o riJee rd. 
I 
I 

,J., 

:,Qtr! 
t I 
'"'I' 

I 
I 
I 

fig 1+ 

De door de generator geleverde enersie 1o1or 't .juist in Rt 

gedissipeerd voor dat deel dat aan het olasma ten goede 

koot. In Rs gaat een deel van he~ vermo"';en v·2rloren t.g.v. 

de spoel\veerstand (ohmse en s:cineffect verliezen). 
In I-6 wordt ae~seseven dat dit onder suns~ige oostandig

heden slechts een gering percenta52;e 7an het d:)or cle gene

rator geleverde zal zijn. 

I-3 LC-kring3rootheden 

/1/'~'1• ' :~M<,n.~ j V ( 

le c 't L 
Resonantievoor~aarde Ic=I1 
b 1 z 61 -:'err.1an . 

fig 5 

Stel de kondensatorspanning V =-V msin(l)t 1.'raarin 7 m de snan

ningsamplitude. 

l'Tu geldt voor een kondensator !:let 1canaci te i t C: 

Q=C. V ( \·Jaarin Q de ladins). Hiermee ~a.'Yl voor de konden-

satorspanning ook geschreven worden: 
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r~et 

s~.,2nn~_:n:z: l"\v0r <"lP :::'"'oel ·:~r- T .1rr oT~ - --- -- -•_, _) - ~- ~'-· ' - .we.:. .!,. 

tl~ 

~ie 
~. 

nu :l;:; S voor het 

CT 
'! = Lcli 

,a ·ind.. 

7=GJLI sinwt 
r;J. 

·.,Tordt de 

·ie stroom in sn0el en 

.--, ~ 
/ ", /, KONOENSATORSTROOM 

'\ , 

Je konde~sato~stroom en 1e spoels~room zijn dus sinusvor-
~aer te~en~esteld ~crie~t. '·t/ '~'- /'' 

I / 

~;~ s-':r"oma.-.1-olitude Tln te ':oniens'ltor L; w'')V 
l!l 

Je stroo::1ar..1nl i tude '"S.l'l de 3Doel is te 7inden uit 7 =WLI 
I = ..Ym_ 

m wl.. 
m m 

'Toor Je r:::sonantievoor':u:;.ar·:le I_, =IT kan dus ook geschreven 
..:_I 

':1:-rder:.: 

I-4 krin::;dimensionerin.::; Tm ·-:'\_e rsenerator 

Je zend Ju is •:rordt c:;:;l:en::er!rt :j_oor een ":cleine str0om ( en1rele 

emissie moet worden on-

ge·.Jel:t. "'oor een "~root vermogen is -:us ee!l hoç;e snanning 

nodi:T• 
Je Ner"<:S'Ç) ')8 l 'pJord t S81.{enner\::t door 8·2l1 rsrote stroom en dus 

door een ls.ge s-oanninc;. --::eide Zl,JCLen '.vor~'~en ook wel hoog

o~mig resp. l2a~ohmi~ genoemd • 

.De V•2rbindins ·.·rord': tot 3~·~nd ~·3br3cht met onierstn.ande 

s eh a:-::: 1 ir1q;. 
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r------, 
I 
f-- WER!.<SPOëL MET INOU~TIE 

L I Lu. EN WEERSTIIND Ru 

r.c I 
I 
I 

R~ I fiil 
I I 

------------~------------~-- I 

I= V,at 
V R~ + r.J(Lu. +LiJ' 

Als w zeer groot, 

I~ 

L ____ _l 

:Jtel nu dat Lu= pLi 
(definitie van 9) 

dan w(L +LJ... ):::i> R dan 1:Jordt d~ stroom: 
u u 

c~ bete1cent 11 ongeve,~r'') 

Het nuttig ver:nogen in de 'ilerksuoel (P) 1:nrJ +;: 

(5) 

Bij kortgesloten aansluitklemmen Yan de 1,·Jerksnoel 1,vordt de 
2 / ~ufrequentie ::;egeven d;Jor wk= 1 

r:;:u 
l. 

Je formule voor het ve:rmo,:;en kan ook anders :';eschreven 

'.vorden. 

v1 p r Ru f.Jk I P- ·(t.~ • O+Pf .... - • "k .plt ·-4J~cLt. Rk 
Rit 

L .De eerste f2.ktor is het kortsluitvermogen. 
cvkLi 

De noeme2:' van de t~·reede fa"!ctor ~lfLi heet de k·:laliteitsfak-
T 

De derde faktor t~z kan worden herschreven in termen van p. 

r~r rvv.]l 1t.cJ+p 
D?i -1-P) Li c 

3venzo de vijfde faktor ~~ =W. = ~ = ~ 

(de ','Ie erstand is ever..redig / 

met de wortel uit de fre-

quentie. Zie I-1) 
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De vermog~nsrelatie kan nu ~eheel in ter~en van het kort

sluitvermogen, de k~·Jaliteitsfaktor -~k (die D.angeeft hoe het 
ontwikkelde vermogen zich verdeelt over Lu=PL. en R ), en 

~ u 
- de faktor p (die aangeeft wat de verhouding is tussen de 
spoelinduktie en de generatorinduktie) geschreven ~·Jorden. 

Nu kan door differentiëren naar p 

verhouding Popt gevonden worden. 
!f = 0 -rpi1 P(to~-Pi f _ 

0 
__ 

~ P (1 + p)I - P.,i ~ 4 

lru=4Li lopt 

I-5 Vermogensbepaling, theorie en praktijk 

Het is mogelijk uitgaande van (5) I-3 het vermogen te be

palen dat nuttig ter beschikking staat voor plas~a opwek
king. 

Hierin was V de generator-gen 
spanning, w de frequentie, 
Li de generatoriEduktié, p de 

\ 

verhoudingsfaktor gedefinieerd 

door Lu=pLi. 

L en R zijn de voor de generator voelbare uitwendige be
u u 

lastende induktie! en 1!/eerstand. 
//Voor beiderl werden reeds formules afgeleid (3) en (4) I-2 

Hier is R de weerstand v.d. snoel 
s 

R\v de weerstand v.h. plasma 
L\"1 de indu,.-::tie v.h. plasma 
r1 de mutuele induktie va.n 

spoel en plasma 
Ls de induktie van de spoel 

~ de oscillatorfrequentie. 
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Jaar ie oscillator een ~sn. vri~e oscillator is Jtelt zich 

de frequentie zelf in. (Colpitts) 

Voor het bepalen van hec vermo?;en is dus noiig: 

het meten V8...'1. de in:sestelde frequentie 1) 

2) ht=>-1-
~v :neten van H eri·L8 

bij die frequentie C~-meter) 
s 

3) het berekenen 'tJs.n ::.,_v en L.
1
•1 

4) het 

groo~ste bez~aren op. 
cm blz25 lit(15) 

In On q G","'V:::> l L =276 cm - 276 nH 
- - ~ • .:;>~ --~ 3 ' 

O= wLs. 
· Rs 

He f-..;~ e,-.'-,-t-er ~0'7ell"-il~ 'tlcr IJ·"rr"Q0'8TI d,-,t l"n h;;:.+- "'l~"nro '~Qf"t - " ..;...;:) v-L . ..., .. J -' d -~ . V J ·- •! ·:::: '-'- .l. --~V ::i-0..'=> .... {;;\. '\ . • l 

te 'Y;yalen door de ::1e ::;:nc; vs.n het in ':a~md vermo7:'en te 
menig;vuldi!:;en me': ~ie rende·~ent:=n Vé:~n de de'?lpr-:>ces·-;en. 

Jeze methode "t•rorclt in de pral:ti,j:.;:: gel12.nte,~rè.. 

'Ter-

Lit ( 3) levert voor net re:1.cle ~;ent v-an ~e s-poel "J.é::::r het 

nlasma 

::1arin 

n- 1 
/ - I +(~lh)·(dYe!~)·(€/é) -(~) 

h de hoo~te 
,--1 (;JO :iia~e~er ._.... -<.v 

i de inirin~ingsdiapte 
~de Ribaudfaktor 
en r=.ksenten heb'Jen b:3-l:'rek'!:inç; ou j_e spoel. 

-)ubsti':ueren 

h: .:::, ", :r:J.ffi h I = 33 T"lr:l 

d= 24-,4 r:lD d'= - , .. , 
;;·. .... .,~ 

_;_ • .1--J. 

€.= 3 
</Jx0,85 

e.'= ~·,os nn (blz 33 (3)) 
1lll·.~- f-i::-_· LL-) ll.+- f-;:_) 0 -~~ • - V \~ e 



68 

m. J.. ':T. het elektrisch V':I'!:lOTen aar;. de spoel l<:or:rt vrLl'.'!el 

0eheel in ~e~ nlasma. 
J:1er beve:Stigin ~ V'ln d.e ,juis::heid v::..n dez:; in~r.lloefer-in; 

ze;;gen 3addour en ...,iomins in lit (3) dat het maxi:-:1ale 

'7.Q:1l_. c: ~·=>.;...·.::1 en "Tn ':'Ie+- ""ev·.a· 1 'f"'"•n nla,......,~ n-ie+- Tve..,., -r,..,n 1·"'JO'':J'n ___ -._,_,iJ ............ -• ..1.. _ ... .1.; "'~ _ ..... _ ~ ~~~..-1 ........ -~.. ~_.~ .J,.. v_..._ '· • 

Zie fig B 

Het be-t;-reft hier een in klasse C s-escha;\:elde ( impulsse

exiteerde) Colpittsch~pelins ~et dien ten ~evol~e een ren
dement van ca 65-;. 
De omzettins van gelijkstroom~ner~ie in pla3maenergJ.e heeft 
dus totaal 0,65. o,g8~63 ~ 64- -; rendenent. 
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Settema H.F. generator fig 8 

Ls-.z 

TB'v/7/BOOO 
----------~------~! 3 slanden 

c 

WER!.<-
C4? SPOEL 
soo 

/2/f()Jl. 12. 1.{0./1. 

,...-------- flEOEl.ARR 

L41 dient om te verhinderen dat anodewisselspanning in 
de anodespanningsbron vloeit. 

051 is om de anodegelijkspanning van het rooster af te 
houden. 

L53/L54 smoorspoelen om HF-roosterstroom uit de rooster-

lekweerstanden R41 t/m 44 te houden. 
C52/C53 voor stabilisatie. 
L42 is beveiliging bij kortsluiting van 051 
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I-7 vermogensregalin•s 

Generatorvermogensre~:J::e.,_inf1; geschied,ie 'i.::J.v. a.nodezeli,jk

spannin117sregeling. Plasma \verd O'"ltsto'-:en r.Jet 7S~; sry~=mning 

en D;emeten werd: 

p 
ze li.41crich ter (.l) p c:.") 

nlasma 
6900 !.~200 

V (volt) I (A)* 
70"~=4200 1,65 
65.G=3900 1 '5 5850 35C:O 
60')=3600 1,3 4700 2800 
55~=3300 1,05 3500 2080 

50%=30.00 0,9 2700 1600 
45~=2700 0,75 2000 1200 
4cY16=2400 0,6 14L~() 860 
35~=6=2100 0,45 950 570 
30?6=1800 0,33 590 350 

*Gemeten •:1erd IA+Ig; 

Vermogensregeling (plasmavermoge:n) van 350 .bt+:; tot 4-,2 k':l 

is hiermee mogelijk. 

Opmerking;: 

*·danneer rekening •:Jordt gehouden met de roosterstroom dm 

is het minimale vermogen 11aarbij atmosferische argonpls.sr:Ja' s 

kunnen ivorden onderhouden C3 .• 260 'Jo.tt. 3ie oolc lit (5) 

Zie fig 9. 
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AII. An h7 plasms. spray ·~'lith post ~1.es.tin;2: -p2.r~icle ace el eration 

r~ick ?.osielle* 
11"",..'nnolo,..,..; ,..'-"1 Un1.'veT''"'.; ...... r 71.'-nd~10V"'TI ·.:at Des '" .... 4

- ...., .....,.... .:--:: ...... --'-A -- v ..L v ,, , ..~...~ ... _ _ '-' .~. ~ j • ~""\, • ....;en l,., • 

3ur.ïmary 

:~n EP rylasma offers excellent heg_ting features at low 

plasr.la flow rates· 

Post heatin::: accelers.-tion of the ·oarticles (!an be obt::1ined 

by ::aeans of a series of r;asbursts. 

\n apparatus ha"'ring indenenè.ently controlla~)le :Jean partiele 

ter:1perature and imuact veloei ty hn.s ~Je en const:ructed. 
~he present paper describes such a ievice. 

:'he L"lhee.re:nt adv-a,."'ltages of this approach for -olasma pm·Jder 

spraying are numerous: 

Due to the low Dlasma flow rate ulas~a can be sustairred with 
. ' -

ss2.ll po··:er input ( contrastins favo 1lra;.Jly .1ith ~:riiely used 

hie;h ")O';-rer lor.,, efficiency DC plas::1.2 torches). 

Post heating accelero.tion D 2rDendicul.e.r to the ·olo.sna a."'Cis 

i:mroves thermal isolation of ~~:1.e substr::>.te f::-':lw ill de.fïned 

ulasna heat inuut a.,..,~d l)er::J.i ts recluced travellin; distance 

to the t ar'":' et. 

Since there is no inter3.ction :,eb1een hea!:;ing and acceleratie. 

of the particles, JJ.any effects can be studied as se-parable 

oroblems under clearly defined conditions. 

t ... uart from lov/ enerey casts no replacer:1ent of thernally or 

:r:J.eChélnically overstressed corrmonents such as nozzles and 

cathodes is required. 

Plasma noise is ne;;lectable comnared to tur.bulent nlasma in 

DC terehes. J .. l though some parall els to Jetonation Gun 

operatien are present, the noise generated by the acceleratin 

::;asbursts is rmch less than that originating from D-gun 

explosions 

:'he renort nrov-ides construction details, calculatior.s and 

neasure~en'!':;s. 

* ~ . -·'""\· .. ., ...,"' ., . ... . l'ne stud.;r '-'!'lS c J..rr1.ed out at . ..,1.nu.a.oven Tecünolo~J.cal UnJ. v. 

tvhilst '.vorking for the ::2ster decsr2e under Prof. Jrs J .H. Zaat 

and Ir J .I~. Houben. 
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