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Ryhage Jet Separator (90 ptn)

Voor het onderzoek aan de samenstelling van pompolie voor olie-afgedichte rotatiepompen
maakt men gebruik van een zgn. gaschromatograaf, gekoppeld aan een magnetische
sectorveldspectrometer; zie figuur 1a op pagina 2.
De ‘kolom’ van de chromatograaf (‘GLC column’ in figuur 1a) is een capillair voorzien van
een speciale coating aan de binnenkant. Door het capillair stroomt continu een ‘draaggas’ dat
wordt toegelaten via de aansluiting ‘carrier gas’ in figuur 1a. Als draaggas fungeert in ons
geval helium, dat met 30 ml/minuut wordt ingelaten bij een druk van 1 atmosfeer. Het te
onderzoeken gasmengsel (hier oliedamp) wordt gedurende een kort tijdsinterval en in een
zeer lage concentratie ingespoten via de aansluiting ‘injection head assembly’ in figuur 1a.
Elke component van het gasmengsel heeft een ander adsorptie-desorptie evenwicht met de
daarvoor geselekteerde actieve coating in het capillair, waardoor de gemiddelde verblijftijd
van de molekulen aan het oppervlak sterk verschilt en daarmee de doorlooptijd van de
componenten in de ‘kolom’. De aankomsttijd aan het eind van het capillair is als gevolg
hiervan voor elke component in de ingespoten gaspuls anders. Aan het eind van de kolom
hebben we zo dus een ‘treintje’ van gaspulsen verkregen; voor elke gascomponent één. Van
elke component wordt door de massa-spectrometer achtereenvolgens een compleet spectrum
gemeten. 
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a) Indien men de kolom van de gaschromatograaf rechtstreeks aan de ionenbron van de
massaspectrometer zou koppelen, hoe groot zou dan het volumedebiet (= pompsnelheid)
in de massaspectrometerruimte moeten zijn om aldaar een druk van 5.10-4 Pa te
bewerkstelligen?  (10 ptn)

De koppeling van de gaschromatograaf aan de ionenbron van de massaspectrometer wordt
tot stand gebracht via een zgn. “Ryhage Jet Separator”, schematisch weergegeven in figuur
1b (niet op schaal!). De separator bestaat uit twee in serie geschakelde jets; we spreken
daarom van een tweetraps separator.
Met behulp van de Ryhage separator wordt in de ruimte rond de eerste jet een druk bereikt
van ca. 20 Pa. De draaischuifpomp die aan deze eerste ruimte pompt, zorgt ter plaatse voor
een pompsnelheid van 8 m3/h voor helium.

b) Is een eentrapspomp voor de aangegeven pomptaak toereikend of moet worden gekozen
voor een tweetrapspomp? Geef een toelichting. (5 ptn)

c) Hoeveel helium wordt uit de eerste ruimte weggepompt? (5 ptn)

d) Welk type stroming heerst er in de leiding van 40 mm diameter en 600 mm lengte tussen
de eerste ruimte en de draaischuifpomp? Motiveer uw antwoord. (5 ptn)

e) Is in deze situatie het geleidingsvermogen van de leiding sterk verschillend voor helium
en lucht? Verklaar u nader. (5 ptn)

f) Bestaat er kans op vervuiling van de jet met oliedamp uit de draaischuifpomp?
Toelichting. (5 ptn)

g) Zijn de macroscopische snelheden die in de jet door de oliemoleculen worden bereikt
groter, gelijk of kleiner dan die van de helium atomen? Geef een toelichting. (5 ptn)

Vanuit de ruimte rond de tweede jet, waar een druk van ca. 0,1 Pa wordt bereikt, wordt
helium weggepompt door een diffusiepompsysteem met een effectieve pompsnelheid van  60
l/s (voor helium).

h) Hoeveel gas wordt hier weggepompt?  (5 ptn)

In de massaspectrometer wordt een druk gehandhaafd van 5.10-4 Pa; de pompsnelheid voor
helium ter plaatse bedraagt 300 l/s. 

i) Hoeveel helium treedt de ionenbron per tijdseenheid binnen?  (5 ptn)

De verhouding monster/draaggas wordt door de separator met een factor 100 verhoogd.

j) Welk percentage van de oorspronkelijke monsterhoeveelheid bereikt met het gebruik van
de separator de ionenbron? (5 ptn)

k) Hoe is deze verrijking te verklaren? (10 ptn)

De ionenbron is van het zgn. gesloten type. Het totale oppervlak van de openingen van de
ionisatiekamer naar de massaspectrometerruimte bedraagt ca. 1 mm2.

l) Bereken de heliumdruk in de ionenbron. (5 ptn)

In de ionenbron worden elektronen met 70 eV energie gebruikt. 

m) Wat doen die elektronen in de bron? (5 ptn)

n) Welke effecten zullen optreden bij de analyse van organische moleculen als de elek-
tronenenergie wordt verlaagd tot bijv. 40 eV? (5 ptn)
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De heliumtoevoer naar de ionenbron wordt op een zeker tijdstip t = 0 abrupt afgesloten. De
druk in de massaspectrometerruimte daalt snel naar ca. 10-5 Pa (desorptieprodukten). Het
volume van de ionisatiekamer is ca. 1 cm3. De drukbijdrage in de ionisatiekamer als gevolg
van desorptie bedraagt ca. 10-3 Pa.

o) Stel de differentiaalvergelijking op voor het verloop van de heliumdruk in de ionisatie-
kamer, geldend vanaf  t = 0. Leid hieruit de formule af voor het drukverloop (numeriek) in
de ionisatiekamer  als functie van de tijd vanaf het tijdstip t = 0. Welke conclusie trekt u?
(10 ptn)

Einde


