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Streszczenie

Wykorzystanie selektywnej dyfuzji helu przes

szkło do oczyszczania holu rozpoczęło się od badai.

Mc Affee'ogo przeprowadzonych w 1958 r. :'ozwoliły one

na zbudowanie oesyszczarki dającej możliwość oczyasr.-

cxanla helu do poziomu 0,5 ppm całkowitych z.iuieczy-

szczęt'., W pracy przedstawiono podstawowe cechy nrza-

nikania gazów przea S2kło pyreks i szkło kwarceяе o-

rai wyniki uossych wetspmych prdb zmijrzająoycn do

zbudowania o czyszczarki w oparciu o doświadczeni*.

zachodnie!) wykonawców,

Summary

The use of selective diffusion of helium through

glass for the purification of hel4um was initiated

by Me Affegs research in 1958* It nade possible the

building of purifier allowing the purification of

helium up to a leyel of 0,5 ppm of total impurities.

The paper presents the fundamental features of gas

permeation through Pyrex and silica glass and the

results of our attempts to construct a purifier ba-

•4-1
e»d on tho experience of western produoere, j [ , / i



ppb /oząateoaka na alllard/. Cwystoeó belu w «hro-

gasewej desyduje ded-atkowe o *1<1ЬШю£е1 li-

nii zerowej w programie teatperaturowy^, «нгаж о

sygnału do azomów, który aoze zwięKszyó с ко So

nie w detektoraon helowych, Bard&o evysta etmefera

wymagań» v procesie wzrostu ЧвеувяЪвЫъ, wytwarzasaia

•/yetorów i niektórych prooeeaoh spowania, w któryck hel

3łuiy jako gaz eter£B..Łdujący »e wzglądu na awą blerm&ó

chemiczną* Podobne wyaegaiaia stawia»® są жагож

przy wytworzeniu bardzo ei&nkiea wpretw» Drogi "Ke

b?o dzięki oozyciztiKRrce ydzysfeany i tałbowioi© oozyaaorar—

r,y co jest szozególnic roaźa.e przy obsługa» oyiSlotrossew.

Oozyszczarka helowa, dtal̂ fci swej zasadaiie pracy pos-

wala na oddzielenie helu г gazu naturalnegoe 0płaoalnoi<5

takiego sposobu uzyskiwania helu jest dyskutowana, W Pel-

see mota być ona szczególnie atrakcyjna ze względu na bo-

gate w hel źródła gazu ziemnego i wzraetająo* wciąż zapo-

trzebowanie na hel'»

Gaz ten jest oprócz wyżej wymienionych dziedzin uży-

wany przy napełnianiu balonów i sterowoów dzięki swej

bardzo niskiej gęstości l niepalneści, w krlogenloe z po-

wodu najniższej ze wszyatkich substancji temperaturze

wrzenia równej-269°C, w reaktoraoh jako chłodziwo dzięki

swojej wysokiej przewodności cieplnej i wielu innyoh*

2* Zasada działupi«i ^yfujyjna^ oozyzczarki helowej

2.1 Przenikanie gasów przea ezkło.
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Stacjonarny przepływ gazu przez barierę szklaną spo-

wodowany dyfuzją w ustalonych warunkach dany Jest równa-

niem:

gdzie: F - przepływ v ~ - mierzony w warunkach nor-

malnych: 76,0 cm Hg i 20°C

A <- powierzchnia szkła w cm t przez którą

przenika gaz,

1 - grubs-śe ścianki szklanej w mm,

Ap - różnica oiśniей danego gazu po obu stronach

ścianki szklanej w om Hg,

к - stała jprzepusaoaalaoaci dla badanego gazu

mająca wymiar -£2L-Ł_SS_—
om Hg.om s

Wzór powyższy Jest słuszny tylko w przypadku czystego ga-

zu» Jeżeli interesuje nas wydatek danego gazu za barierą,

przed któ^ą jest on tylko w pewnej procentowej zawartośoi

y, liczonej objętościowo, to wzór ulega modyfikacji:

F = к А ^Р . у /2/

Stała к zależy od rodzaju gazu, składu szkła i tempera-

tury przede wszystkim,ale poza tym od ciśnienia i rodzaju

naprężeń jakim poddane są kapiiary i ich kierunku wzglę-

dem kierunku dyfuzji, oraz rodzaju obróbki cieplnej zasto-

sowanej względem szkła przed procesem dyfuzji.



~> 4

2.2 Zależność temperaturowa stałej przenikanie к i je j

selektywny charakter dla helu.

Stała przenikania ргзеи szkło dla bela jnet naj-
—9większa i przebiera wartości as przedziału «d 10 do

*l ДД» mgU " . 300° К w
10 , U. w

om lig ora'?

dzaju szkła*

Z danych literaturowych v.ynika, że к przyjmuje t/t

wartości dla kwarcu i szkieł kwarcowych natomiast die

pyreksu jest około jeden rząd muińjsse. Warto dodotó, że

nawet dla tego вашего gatunku szkła w zaletnośoi od ob-

róbki cieplnej tj„ od temperatury 1 czasu wyżarzenia,

stałe przenikania mogą się między sobą trochę różnić.

Stała przenikania gazu przez szkło zależy silnie od

temperatury. Wzorem aproksydującym tę zależność jest

relacja:

к = k 0 exp - | /3/

gdzie: к jest stałą przenikania w temp. T mierzonej w

stopniach Kelvina а В i b:Q są pewnymi stałymi.

Stałe przenikania dla gazów stających małe średnloe mo-

lekularne jak wodór / 2 , 3 9 „ 10"8cm/ i neon /2,36 .

. 10 om/ w porównianiu z helem /1,88 . 10 om/ są w

podwyższonych temperaturach kilka 1иЪ kilkanaśoie razy

mniejsze a w niższych jeden, dwa rzędy wielkoóci mniej-

sze ni* dla helu, Ola pozostałych gazdw s t a ł e przenika-

nia są kilka rzędów wielkości mniejsze. Rys. 1 przedsta-

wia przybliżone sależnoaol stałej przenikania dla helu,
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wodoru, пеош 1 tlenu od teaperatury dla szkła kwarco-

wego /Code 7 00 Vycor Brand Glass/ a tabela I bardziej

szczegółowe dane pomiarowe uzyskane przez różnycia auto-

rów, oraz obliczone иш tej podstawie względne przenikał

noćol odniesione do helu.

Tabela I

Względne współczynniki przenikania ezkła kwarcowego

Gaz

hel

wodór

deuter

neoa

argon

tlen

azot

Bred-

mole-
kuły
i6Scm

i,

2,

2,

2,

3,

3,

3.

88

55

55

36

2

15

4

К X 10

500°C

15

0,7

-

0,14

-

-

_

s om

700°C

21

2,1

1,7

4,2

<10" 6

<io- 6

<10" 6

900

36,

6,

i.

-

0,

7

°C
3

4

2

58

95

czyani ki prze-
nikania w %

50Q°C 700°C 900°

100 100 100

4,7 10 18

8,1

0,9 20 3,

<-59iC"
6 i,

- <5.iO" 6 -

<5.10" 6 2,

С

3

6

6

Z danych zawnrtyoh w tabeli I wideo, ze przenikalnońć wo-

doru względem helu rośnie od około 5% do 18$ w przedział*

temperatur 500° - 900°С, a neonu wzrasta od około 1$ do

20% przy wzroście teap. od 500°С do 700°С leoz póielej

opada do blisko 3% w tenp, 900°C.

Bye, 2 opróos temperaturowej zależnoćoi obrazuj* rótmlo*
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w przenikaniu nelu ргяев pyreks i szkło kwarcowe typu
11 Vy<M>r и о sawartośoi dwutlenku krzemu odpowiednio

około 81* i «в*.

2.3 Związek stałej przenikania к ze stałą dyfuzji D.

Najogólniejszą formą zapisu równania dyfuzji jest

/4/

gdzie с jest koncentracją dytfuajujacej substancji a

D stałą dyfusji. Równanie powyższe otrsymuje s ię sto-

sując zasadę zachowania dla równania, również nazywa-

nego równaniem dyfuzji a czasami prawem Pick'a :

J • - DV-O /5/

gdzie J jest gęstośoią prądu rozprzestrzeniającej

się substancji. W przypadku jednowymiarowym można na-

pisać

ł = -Df-|

a dla warun?ców ustalonych przy przenikaniu gazu przez

solankę o grubości 1

Jeżeli słuszne jest prawo Henry'ego, zgodnie z

którym koncentracja o gasu w ciele stałym Jest pro-
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porejoaalaa do ciśnienia \ri

с » Sp /ft/

ąc, a© w rowaaniu /i/ ilość gnzu nraenikają-

oa przez płytkę eeklaaq o powierzchni A jest

F - -JfflA = к ф ! А

о tray stany związek povled&y etaią przenikania gazu a sta-

łą dyfuzji i stałą S zweną rozpuszczalnością.

к =. D„S /7/

2.4 Zależność współczynnika przenikania к dla helu

od ciśnienia i naprężeń.

Współczynnik przenikania zależy od rodzaju i wiel-

kości naprężeń jakim zostało poddane szkło, przez które

zachodzi dyfuzja. Z danych eksperymentalnych opublikowa-

nych przez Mc Afee'ego 1 w 1968 r. wynika, że od na-

prężeń zależy jedynie stała dyfuzji natomiast drugi

współczynnik decydująoy o stałej przenikania k; roz-

puszczalność S, praktycznie od naprężeń nie zależy. Ba-

dania przeprowadzona były od naprężeń zerowych do gra-

ni o wytrzyMłośoi. Próbki szkła pyreksowego poddano
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rozciąganiu, ściskaniu 1 ścinaniu i badano szybkość dy-

fuzji, w kierunku prostopadłym do c1? łajających naprężeń

a w r.rsypadku ściskania również równoległym. Tylko гож-

ciąganie wpłynęło na stałą dyfuzji powodując znaczny

jej wzrost. Ściskanie i ścinanie prawie że nie wpływa

na szybkość dyfuzji. Graficzne zestawienie tych zależ-

ności przedstawi* tabelo II,

Tabela II

Rodzaj naprężeń Q± D II

Rozciąganie I ——

Ściskanie 0 0

ścinanie 0 —

Di jest stałą dyfuzji w kierunku prostopadłym a D II

równoległym do przyłożonych naprężeń. Strzałka w górę

oznacza wzrost stałej dyfuzji, 0 oznacza, że nie ma

istotnej zmiany, a oznacza, że pomiary nie zostały

przeprowadzone. Względny przyrost stałej dyfuzji w za-

leżności od odkształceń powstałych w wyniku działania

naprężeń przedstawia rys. 3 .

Odkształcenia względne naniesione na oś odciętych zos-

tały obliczone % wielkości naprężeń przy założeniu

słuszność prawa Hook*a:

naprężenie = stała razy Ikształcenle.

Zaleinośó stałej przenikana od ciśnienia występuje
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tylko wtedy gdy powstające w wyaiku Jego działanie na-

prężenia, powodują rozciąganieA Przypadek taki aa miej-

eoe gdy gaz dyfonduja ze środka bańki lub rurki szkla-

nej, gdzie pasuje du&e olśnienie, na zewnątrz, gdzie

jest ciśnienia mniejsze.

Zmiana kierunków dyfuzji, przez odwrócenie różnicy

olśnień, powoduje uniezależnienie stałej dyfuzji, a tym

aamym stałej przenikania od ciśnieniau

2.5 Prssnikanie helu przez szkło 00 skoku ciśnienia.

Po gwałtownym wzroście olónienia helu po jednej stro-

nie szklanej aembraay o grubości 1 szybkość dyfuzji w

zależności od czasu ma postać

i o/«-at a-4at -9ati - 21 e - e +e \ 1
" •" V J

S p

Zależność tę otrzymano jako rozwiązanie równania dyfuzji

przy dodatkowych założeniach: 1/ po wzroście olśnienia

do p hel rozpuszcza się natychmiast do wartości równowa-

gi o l t 2/ po drugiej stronie membramy koncentraoja helu

w szkle równa się zero /o=0/ dla wszystkich czasów t,

dzięki natyohmlastowej desorpcji przy zerowym olśnieniu.

Wykres szybkości przenikania helu przez szkło po skoku



- 10 -

ciśnienia» sporządzony na podstawie zależności 8 poka-

zuje rys. 4. Oczywiście w stanie ustalonym

c i D P

Krzywa na rys. 4 ma punkt przegięola dla t± » 0,906/a

Styczna poprowadzona do krzywej w punkcie przegięcia

przecina oś odciętych w t^ danym

-2 I 2

t 1 = 8,79,10 * ^ -

Krzywe eksperymentalne z reguły dość dobrze zgadzają s ię

я zależnością teoretyczną, co pozwala po znalezieniu

czasu Ц na łatwe wyznaczenie stałej dyfuzji. Ta dobra

zgodność psuje się przy ciśnieniach dających naprężenie

większe nit połowa dopuszczalnych. Przy naprężeniach na

rozciąganie bliskich rozerwaniu nie ustala s ię stała war-

tość* dla przepływu helu, lecz rośnie początkowo wolno, a

przekroczeniu pewnej wartości bardzo szybko, oo przedsta-

wia rys. 5. Obniżenie ciśnienia powoduje spadek szybkości

przepływu do wartości wyznaczonej uprzednio dla tego o l ś -

nienia. W związku tym ostatnim zjawiskiem, związanym z

Już opisaną zależnością stałej dyfucjl od naprężeń na rom-

cląganle, przypuszoza s ię , że przenikanie helu zachodzi

głównie przez malutkie kanaliki w szkle, a nie poprzez

przypadkowe przepychanie s ię atoaów helu pomiędzy Jonami

szkła /S i 0 2 / . Oozywlśole naprężenie rozciągcjąoe roz-

s z e r z ą te kanaliki, czyniąc dyfuzję bardziej wydajną.
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3. Rozwiązanie konstrukcyjne i parametry oczyszozarki.

3,1 Schemat oczyszczarki.

Podstawową częścią urządzenie oczyszczają3go jest

komora dyfuzyjna e przedstawiona schematycznie na rys. 6.

Stanowi ją wiązka kapiiar szklanych: pyreksowych lub

kwarcowych spojonych ze sobą dwoma złączami. Górne złą-

cze i skleja kapilary ze sobą przy zachowaniu ich droż-

ności w pewnej odległości od ich wylotów, oraz zawiesza

całą wiązkę w długiej i grubośćlennej, wąskiej rurze

stalowej, dzieląc ją na dwie szczelnie od siebie oddzie-

lona objętości. Dolne złącze zasklepia kapilary sprawia-

jąc, że gaz wprowadzony do dolnej objętości przez wlot,

może się przedostać do górnego wylotu tylko grogą dyfuz-

ji przez kapilary szklane, mającej selektywny charakter

dla helu. Górne złącze wykonane jest przy pomocy żywicy

epoksydowej, która aby nie tracić swych właściwości po-

winna być utrzymana w temp. poniżej 100°C i to dyktuje

potrzebę jego chłodzenia. Dolne złącze jeżeli jest zro-

bione przy użyciu tego samego kleju również wymaga chło-

dzenia, Tak było ono sporządzone w oczyszczarce opisanej

przez Melnyka oraz tej, którą przez pewien czas produko-

wała firma Carlo Erba.Electron Technology Incorporation

- amerykański, obeonie Jedyny w świeoie producent oczysz-

czarkl prawdopodobnie stapia kapilary na końcu i dlatego

nie ohłodzi dolnego złącza.
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W oczyszczarkach przeznaoaonyoh do odzyskania h«lu

z gazu ziemnego, kapilary są opłukiwane przez gaz i

dlatego komora dyfuzyjna ma jeszcze jeden wylot nie

zaznaczony na rys. 6 tuz pod górnym «łączem.

Komora dyfuzyjna ©czyszczarki umieszczona jest w

piecu ogrzewającym kapilary na znacznej ich długości.

Podnoszenie temperatury i ciśnienia wpływa na zwiększę-

nie szybkości przenikania helu przez szkło, tak, jak to

opisano w punkcie 2. Szybkość wypływu oczyszozoneso he-

lu dana jest wzorem 2, który w odniesieniu do wiązki n

cieniutkich rurecakaoh o średnicy d i grubości 1 ma po-

stać

P =

gdzie h jest długością kapiiar efektywnie ogrzewaną.

Przy dokładnych obliczeniach współczynnik к w tym

wzorze nie można odczytać z wykresu temperaturowego

/rys. i lub 2/ dla temperatury wskazywanej przez regu-

lator temperatury pieca, gdyż ze względu na chłodzenie

złącza rozkład temperatur wzdłuż komory dyfuzyjnej obej~

-muje dość szeroki zakres., Liczy się wtedy temperaturę

równoważną na wybranej efektywnie ogrzewanej długośoi?

przy której uzyskałoby się taki earn przepływ, jak przy

rozkładzie temperatur na całej długości kapiiar pomiędzy

złączami.

Zgodnie z ostatnim równaniem szybkość przenikania

helu należy od stoeunku średnicy kapilary do grubości

Jej ścianki. Wydawałoby się, że cieniusieńka kapilara



o średnicy rz$du dziesiątych caęóci mm, Jest tak samo
ddobra Jak szklana rurka о tyra samym stosunku j-.

Przydatność kapilar Jeet niemal wyłączna, nie tylko ze

wzglądu na rozmiary, zużycie szkła czy Maksymalny opór

dla «lśnienia, ale przodows^ystkim ze względu na znęca-

nie większą względną wytrzymałość na naprężenia, poz-

walającą na stosowanie du£yoh ciśniasi i zwiększenie w

ten sposób szybkości dyfuzji bez obawy skruszenia rure-

czek szklanych, wywołanym /tyra «rl linieniem/ ściskaniem

aż do około 100 at* Dolna granica dla «średnicy kapiler

podyktowana jest względami technologicznymi i potrzebą

uzyskania pewnego ciśnienia na wyjściu kapilar, rzędu

kilku atmosfer,

3.2 Wykonanie komory dyfuzyjnej.

a/ Przygotowanie kapilar

Najtrudniejszym problemem przy budowie oozyszozarki

Jest ciągnięcie kapilar i szozelne ich sklejanie. Jako

materiału używa się niemal wyłąoznle pyreksu lub szkła

kwarcowego. Pyreks daje się wyciągać w kapilary w temp.

około 1000 C, podczas gdy potrzebna do tego celu temp.

dla rurki kwarcowej wynosi przynajmniej 1550°C. Trudno-

ści związane z otrzymaniem wyżsitej temperatury rekom-

pensuje większy współczynnik przenikania dla kwarou niż

dla pyreksu i wynikająca stąd możliwość sklejania prawie

10 razy mniejszej ilości kapilar o tych samych wymiarach

geometrycznych dla otrzymania jednakowych wydatków oczy-
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szcaonego helu. Na tesafe trwałości коюоа: dyfusyjnyoh w

aależnoóci od gatunku użytego szkła nie ma jednoznacz-

nej opinii: Melnyk zauważył więtazą przydatność pod tym

względem pyreksu niż siekła kwarcowego, natomiast zupeł-

nie odwrotne jest doświadczenie Mc Afee'ego.

Rys. 7 przedstawia schemat wykonanego w Instytucie

urządzenia do wyciągania kapllar z rurek szklanych o

średnioy około 6 шш. Składa się ono z grzejnilca, rolek

podających rutkę wejściową, rolek ciągnących oraz bębna

zwijającą wychodzącą kapilarę. Urządzenie pozwala na

regulację prędkości podawania i ciągnienia kapilary, o-

raz regulację stosunku obu szybkości, let dry decyduje o

redukcji średnicy w czasie ciągnienia. Stosunek średni-

cy do grubości kapilary zależy od stosunku tych wymia-

rów dla rurki wejściowej oraz temperatury ciągnienia,

której podnoszenie obniża y- » t a k ż e proces powinien

się odbywać w możliwie najniższej temperaturze, wynoszą-

cej dla pyreksu 950° - 980°C.

Przy pomooy przedstawionej wyciągarki udawało się otrzy-

mać z pyreksowej rurki o średnicy 6 ran i | = 6 kapilarę

o średnioy 0,13 mm i stosunku j około 4. Jako grzejnik

służyła spirala oporowa nawinięta na rureczkę z ognio-

trwałego Materiału, w środku której następowało wyciąga-

nie. Aby olągaąó ktraroowe kapilary sporządzono palnik

gazowy na propan-butan spalony w tlenie. Pokazuje go

rys 8, a na rys, 9 przedstawiono symetryczną ułożenie

trzeoh takloh palników wokół otworuT przez który ma

byó przeciągana kap11ara. Opróoz tego robione były
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próby z palnikiem o centralnie umieszczonej, okrągłej

szczelinie spalania ele podobnie jak poprzednie nie

przynosiły one na razie spodziewanych wyników* Stosowa-

na przez nas prędkość podawania rurki szklanej wynosił»

około i mm/rain a wyciągania 2000 - 30°0mfn • Melnyk

miał przy ciągnieniu większy stosunek obu szybkości, bo

wynoszący prawie 4000 co pozwalało rau na uzyskanie rur-

ki wejściowej o t«j samej średnicy 6 min. koąilary o

mniejszej średnicy zewnętrznej: 0,088 mm. i stosunku

f=4,5 t

Aopilary po pocięciu na odcinki metrowej długości i я~

djęciu z bębna zostały pogrupowane w wiązki po 1000 fca-

pilar każda, a następnie zanurzone do zbiornika z wodą

aby wyeliminować ładunki elektrostatyczne. Po wyjęciu

z wody i osuszeniu przystępowano do klejenia.

W tym miejscu warto podać jeszcze jedną eliminację ja-

kiej poddano kapilary przed klejeniem, o której picze

Melnyk. Zwijał on kapilarę w kółko i ciągnął za przeciw-

ległe końce, średnioa okręgu, przy której następowało

pęknięcie była miarą elastyczności* Kapllary dające śred-

nicy większą ni* 2 om były odrzucane jako zbyt łatwo pęka-

jące a te ze średnicą poniżej i om były preferowane. Tak

mierzony Indeks elastyczności zależał od średnioy kapila-

ry i w mniejszym stopniu był odwrotnie proporcjonalny do



to. Sklejanie kapiier w jednostkę dyfuzyjną.

Do klejenia kap i i ar używany był kiej opldimtowy л

niestosowana przez Uo Afee9ego i Melnyka fcywloa epoksy-

dowa naeycona krzemionką /S i <?g/, uzyskane ргжея zwie» ш

aaanie 3 ои«йо! żywicy A-2 i Jednej częeei żywicy c-l,

produkowanej przez firmę .Armstrong Products Co., Warsaw,

Indiana, USA«

Procedura sklejania była taka jaką zastosował Melnyk i

różniła się od zastosowanej przez Md A£eevego«

Plerivsze górne słąoze nr i na rya» 6, zostaitc?

-ne w dwóoh etapach; A i Bp co pokazano ua rys. iO,

W pierwszym kroku odpowiednia liczba kap 11 ar /my

tycticzas łączyliśmy 1000 kap i i ar/ została sklejona połą-

czeniem 1A. Kapilary po podgrznniu do temperatury, przy

której klej płynął, zostały павусопе nim na długości o-

koło 10 cm, mocno związane w wiązkę o okrągłym przekro-

ju i pozostawione aż do zastygnięcia kleju.

Drugim etapem było zrobienie w pozycji pionowej spojenia

IB w rurce łączącej. Przestrzeń wokół kapilar w rurce

została wypełniona miękką glinką od dołu a od góry zala-

na klejem. W końcu dolne złącze 2 zostało zrobione przez

założenie dopasowanego kubeczka szklanego wypełnionego

klejem. Jak już nadmieniono? złącze to może też być wy-

konane przez stopienie kapilar.

Po stwardnieniu kleju kapilary umieszczono w rurse c i ś -

nieniowej i podłączono sprężone powietrze. Krótkie ot-

warte końce kapilar zanurzono do wody co pozwoliło do-
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strzec maleńkie banieczki wydobywające aię ж pękniętych

kap11ar.

Melnyk podał, t® końce tyoh kap ii ar, obserwowane przez

szkło powiększające, zasklepiał prsy. użyciu mikropalMi-

ka gazowo-tlenowego o długości it5 юл.

Zatapiał w ten sposób średnio 60 pękniętych kapii ar w

«lązoe liczącej 10.000 rureczek GO zajmowało mu około

i godzinę» W naszym przypadku stwierdzenie nieszczelność

cl przy ciśnieniu około 5 atc uznaliśmy za fiasko podjętej

próby i mamy nadzieję, że w następnej próbie dasięki szcze-

gólnie ostrożnerou postępowaniu uda etą uayskać ssezeinośó.

Sprawdzenia wymagało rówrależ apo jenie IB pomiędssy kap i la-

rami a rurką łączącą. Zostało to zrobione pod ciśnieniem

przez wypełnienie otwartego końoa złąoza wodą. V przypad-

ku stwierdzenia nieszczelności w tym miejscu lepiej jest

nieszczelną jednostkę odrzucić niż próbować jeszcze kleić.

Dotychczasowe nasze prace miały charakter wstępny i pro-

wadzone były w celu zbadania możliwości zbudowania urzą-

dzenia do oczyszczania hel», Obecnie robione są dalej pró-

by szczelnego klejenia kapilar oraz praoe związane z opra-

cowaniem sposobu ich wyciągania ze szkła kwarcowego.

3.3. Charakterystyki oozyszczarki: czystości helu na wyj-

śoiu.

zależność szybkości przepływu oczyszozonego helu na

wyjćoiu «czyszczarki dla dwóch modeli, spośrdd 10 modeli

produkowanyoh przea firmę E T Jj najbardziej 1 najmniej
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wydajnego, w zależności od ciśnienia i temperatury po-

kazuje rys. 11,

Jak to było wyjaśnione w rozdziale 2-gim wzrost

temperatury i ciśnienia powoduje wzrost wydatku helu.

Instrukcja obsługi zabrania przekroczenia olśnienia

105 et. 1 temp. вОО°С а dla otrzymania większej czysto-

ści nawet 40O°C. Czystość helu zależy od następujących

czynników:

1» Rodzaj 1 ilość" zanieczyszczeń helu wejściowego,

2. Temperatura praoy oczyezozarki.

Temperatura wpływa na wartość względnych współczyn-

ników przenikania, odniesionych do helu, dla gazów za-

nieczyszczających, co pokazuje tabela I.

Aby obliczyć procentowe zanieczyszczenia helu danym ga-

zom na wyjściu należy jego procentową zawartość w helu

wejściowym pomnożyć przez względny współczynnik przeni-

kania, odczytany dla temperatury, w której zachodzi dy-

fuzja przez szkło. Podany sposób oszacowania czystości

helu wyjściowego jest bardzo niedokładny. Jego niedokła-

dność wynika nie tylko z błędów jakimi są otoczone współ-

czynniki przenikania - poszczególni autorzy dość znacznie

różnią się między sobą - ale głównie ze zjawiska zwanego

gazowaniem materiału. Wiadomo bowiem, że każdy znany ma-

teriał: stal nierdzewna, saklo, plastyk, gasnja w więk-

szym lub mniejszym frtopniu w zaleznoeoi od swojej ekspo-

zycji, temperatury i olśnienia.

W etosuakowo najmniej sty» stopniu obserwuje sit to «ja-
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wieko w stall nierdzewnej 1 to jest przyczyna, dla któ-

rej poleca się wykonasle i niej aparatury.

Z podanych wyżej wsględów wynika, *e w celu dokładnego

określenia zanieczyszczenia helu wyjściowego, najlepiej

jest przeprowadzić pomiar. Dokładny pomiar jest jednak

trudny i dlatego bardzo często pozostaje zadowolić się

opisanym oszacowaniem, z którego wynika, ze trudno łi~

ozyd na większy niż iO-krotny spadek względnych zawar-

tości neonu 1 wodoru w oczyszczonym helu wejściowym.

Jest to zupełnie oczywiste gdy weźmie się pod uwagę,

że względne współczynniki przenikania dla wodoru i ne-

onu wynoszą od kilku, do prawie 20% w zależności od

temperatury co berdzlej szczegółowo podano w punkcie

2.2.

Praoa powyższa została wykonana w Praoowni Zastoso-

wań Geologiczno-Górniczych Instytutu Fizyki Jądrowej

przy współpracy pracowników Zakładu Aparatury Radłomet-

rycznej Międzyresortowego Instytutu Toohniki Jądrowej

AGH w Krakowie.
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Rys.3. Meżnosć stQtej dyfuyi Ши рггег szkto ой wigtędnych
odkształceń priy romogmu, sliskaniu i ścinaniu.
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RysA Przepkjw helu przenikającego priez szkloną
ściankę po skoku ciśnienia w zależności od
czasu.

Rus.5. Otwieranie копаШы и szkle pyreksouym
(pyreks 7740) przez ciśnienie wyższe od 0,9
dopuszczalnego ciśnienia po ze mg.
na rozerwanie.



spojenie / A i B

kapilgrq szklane

piec

fysA Schemat oczyszczarki helowej.
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Rys. Z Schemat игщйтча do ciągnienia kopitar. T



Rys.8. Palnik gazowy na propan - butan spalana w Henie.
1-dysza ruchoma, 2-dysza, 3-rura wlotom,
4 - опайона, 5-dno obudowy, 6-nakrętka й&я&а,
7- rury doprowadzającet 8-pokretka, S-rnuory.
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Rys. 9. Palnik potrójny do ciągnięcia kapitar RusJO. Szczegótij górnego ztQpza.



ш

5GC0

UOOO

3000

ЮО0

1000
900
800
700
600

500

'ЮО

300

200

Ю0

и
jmnj

500

WO

300

200

/00
90
ВО
70
во
50

U0

30

20

10-

WYDATEK HELU NA WYJŚCIU

OCZYSZCZA W FIRMY ETl

/

i j

.

/
fУ

/

/

—_у£

/

/
/

f

S

л
j /

f

/

/

/

у
/

/

/

>

A

/

/
/
_>

/

J

/

/

A

/

/

/

t

70 ot

35 at

Zipał

/5 at

'С /SO ЬОО 500 600200 300

temperatura
Rys. 11 Szybkość *(jptym oczyszczonego helu dla ociyszczarek firmy ETJ:

najmniej mua/nej-model SLM-1A- i najwydajniejszej-
nmel SLM-iOA.


