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Stresgczenie

¥ pracy przedstawiono metodę pomiaru raebli&ośei joaós? &o~
dEtnich ̂  iai.eszsnin&ch gezo^ych do nsp^LoisaaiSi liosnilióu росорвз?0

ejonalnych,, & s y użyciu opisana 3 metody pomiaru %iyznac£ono naeh»
liwośd joad̂ ? dodatnich w mieszaninach gasouyeh г tee Er i 2©
jako składnikami podstawowymi. Ha podstawia
przedyskutowano ^pływ rodzaju i zamrtośei Qomiesssk na ruch3.teość
jonów dodatzdeh v badanyeh

This paper consist a description of a new method of the po-
sitive ions mobility measurement in the gas mixtures for filling
proportional counters« The positive iona mobility has been de-
termined for the selected gas mixtures with Ar 9 Er and Ze
as the m&in components« She influence of the type and the amount
of admixture on the positive ions mobility has been discussed
on the base of the achieved results»

В раб®1© шрщвяёшшт штos шшерзжжЁ шожшшшвячш
ШОЕОВ в rasoimj ешомх до наяолнегшг

етшшво
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и

На осжож® пожу^зжмж $&ш$тшшо® обсуждено вшшни
рода Е козш1©с1 ва пришсш! в шесж©довш^ гавошк



1. Wstęp

Liesniki proporcjonalne są często używane do pomiarów pro-
mieniowania I o dużej intensywności. Częstość zliczeń* która
jest możliwa do uzyskania przy wykonywaniu pomiarów spektrometry-
canyehj, ogranicza przede wszystkim gromadzenie się w liczniku
ładunku przestrzennego jonów dodatnich [1S2]. Gęstość ładunku
przestrzennego, wytworzonego przy określonych warunkach pracy
licznika,, jest w przybliżeniu odwrotnie proporcjonalna do ruchli-
wości jonów dodatnich. Przeszkodą do ilościowej оселу wpływu ła-
dunku przestrzennego jest niedostateczna znajomość ruchliwości
jonów dodatnich w mieszi-ninaeh gazowych. Ruchliwość ta może być
obliczana na drodze teoretycznej„ jeżeli znany jest rodzaj jonu
dodatniego„ który jeet nośnikiem ładunku9 jak również odpowiednie
przekroje czynne na zderzenia jonu z atonami gazu [3] = Powyższe
dane nie są znane z wystarczającą dokładnością.

Publikowane w literaturze wyniki pomiarów ruchliwości są
mało przydatne do oceny wpływu ładunku przestrzennegos ponieważ
dotyczą przeważnie ruchu określonych jonów dodatnich vr czystych
gazach i są wykonywane w warunkach zasadniczo odmiennych od tych„
które występują w licznikach proporcjonalayche Pomiary ruchli-
wości jonów dodatnich prseprowadssae są zazwyczaj w komorach
dryftowych o jednorodnym rozkładzie pola elektrycznegoB napełnio-
nych gaaem o niskim ciśnieniu [4]. Wielkością mierzoną jest czas
przejścia jonów pomiędzy siatkami komory. Jony te emitovjgsas są
ze źródła jonów umieszczonego poza obszarem, w którym nasttgpuj©
pomiar csasuo

Do pomiaru ruchliwości jonów powstających podczas *syłado=»
waaia elektrycznego w gazie służy metoda impulsowa [5]« Csas
przejścia jonów pomiędzy ścianami komory pomiarowej jest wyzna-
czaoy na podstawie pomiaru składowej jonowej prądup który pow-
staje w vjyniku impulsowego wyładowania elektryesnego0

Zasady setody impulsowej zostały prses autora wykorzystane
prsy projektowaniu opisanego w dalsaej ezęśoi pracy układu po-
miarowego с Ruchliwość jonów dodatnich może być również
csons pośrednio na podstawie kształtu sygnału napięciowego
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nlfca proporcjonalnego [б] о YJyniki takiego pomiaru obarczone aą
jednak saaesale td.ękezym błędem^ aniżeli w przypadku proposowa&e^
przez autora metody

2« Metoda pomiaru ruchliwości .jonów dodatnich, yr łniesgsainaoh

Liczniki proporcjonalne napełniane są zazwyczaj miessaai-
nami gazowymi o ciśnieniu sblisoagrm do atmosferycsnego. Ciśnie-
nie to jest o dwa rsędy wielkości -wyższe od ciśnienia^ pray któ-
rym wykonywane są pomiary rucloliwości jonów dodatnich w komorach
dryftowyeh [4»5]e Wynika stądp że do pomiarów w interesującym
zakresie ciśnienia mieszaniny gazowej powinien 'być użyty przyrząd,
który różni się zasadniczo od komory dryftouej s jednorodnym ros-
kładem pola elektrycznego„ Zdaniem autora do takich pomiarów
może Ъуб bardso przydatny licznik proporcjonalny^ którego konst=
rukcja zostanie zmodyfikowana tak, ażsby umożliwić wyznaczenie
ruchliwości jonów dodatnich,.

Licznik proporcjonalny przystosowano do pomiarów ruchliwośsl
jonói-f dodatnich VJ ten sposób,, że pomiędzy anodę i katody licanika
wprowadzono dodatkową elektrodę nazwaną prses autora kolektorem
jonów dodatnich /rysoi/a Kezta3^ tej elektrody doteano takj, аЪу
pole elektryczne w liczniku posiadało możliwie dużą symetrię.,

Rys.1 Schemat przekroju poprzecznego licznika proporcjonalnego
z kolektorem "jonów dodatnieli. Oznaczenia? A - anoda licz»
nika? S - siatka kolektora jonów dodatnich,, E - katoda.



Impulsowe wyładowanie elektryczne w liesnika
jest prs@s kwanty promieniowania X„ Jony dodatnie„ które powstają
na skutek ^ładowania w pobliżu anody„ poruszają się w otaczającym
3ą silnym polu elektrycznym i роргаев indukcję wywołują zaianę
napięcia kolektora. Po przejściu obssaru stosunkowo słabego pola
elektrycznego„ jony wchodzą таг sąsiadujący z drutami siatki obszar
silnego pola,, co powoduje kolejną zmianę napięcia kolektora»
Występowanie powyższego zjawiska pozwala na pomiar czasu przejścia
jonów od anody licznika do kolektora jonówe

Używany do pomiarów licznik proporcjonalny posiadał katodę
o średnicy wewnętrznej 18 mm i anodę o średnicy 091 пши Kolek-
tor jonów jest centrycznie umieszczoną w licznika siatkąD która
składa się z sześciu symetrycznie rozmieszczonych drutów o śred-
nicy 0,1 ш każdy. Druty siatki są odległe od anody o 10 ш .

Rys.2 Uproszczony schemat układu do pomiarów ruchliwości jonów.

ł otrzyEQrwany z kolektora jonów był wzmacniany i ob=
serwowany prsy pomocy prostego układu pomiarowego /rys.2/ złożo-
nego г prsedv/smaeniacsa ładunkowego /PR/ i synehroskopu /SC/„
Przez 7 a oznaczono napięcie pracy licznika, a l(t) jest Emlaaą
prądu kolektora wywołanego ruchem joaóa, Katoda licznika saei=
lana była prsy pomocy dzielnika o stosunku oporności Kg
R^ i E 2 wynoszącym 0 0502 o Oporność wejściowa E g i ś
pojesmość wejściowa praeewsmseaiEcse. C ^ e wynog±3^ oupowiedaio
0e5 i3S i 60 p3?o Pssed\?si2aeniaes posiada ̂ ięc stosunkowo dużą
stałą езавсге?а„ co jest konieesns ss waględu na впЕлевпе rosmjoie
esasu prsejśeia jonów /ryse3/a
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Jeżeli założy się,„ że ruchliwość jonów dodatnich, nie za-
leży od natężenia pola elektrycznego,, to średni czas przejścia
jonów dodatnich od anody do kolektora można wyrazić za pomocą
wzoru [7}s

Przez 3? oznaczono stałą p która jest równa liczbowo czasowi
przejścia jonów dodatnich przy napięciu pracy V&s1 7 oraz
ruchliwości /4=1 cm *V • s . У przypadku używanego uo pomiarów
licsnika proporcjonalnego s tała P wynosiła 0s49 cm e

¥ celu zwiększenia dokładności podawane w dalszej części
pracy ruchliwości jonów dodatnich obliczane są jako wartości
średnie z s e r i i pomiarów:

JV* Z. P'[t3(k)-\(b)]" i A/
Przez t..(k) oraz ^ a(k) oznacaono czas przejścia jonów dodat-
nich i napięcie pracy licznika dla k-tego pomiaru9 a n jest
liez'ba wykonywanych pomiarów,,

Tabela 1

Ruchliwości jonów dodatnich w neonie, argonie, kryptonie s

i ksenonie [8] e Praes уй* oznaczono ruchliwości jonów atomo-
wych /X+/9 а ргввв /,™ ruchliwości jonów molekularnych /X2*/ =
Symbol fŁ oznacza ruehliwości k^iiersone ргйек autora.

Gas

а Генii

2

,.':'.• i si-.: -.гв:1 -mii™ip '.eai Д-i

Ее

4907

6e14

3,74*Oc15

Ar

1,54

1884

Kr

0e90

1.20

Ze

0^58

OP79

pomiarowo smieśsome ruchl i-
uofiatnieb nie są ob^resoae iototapa błędem systems-



tyesnyim Z podanego zestawienia wynikae że nośnikami ładunku
są w rozpatrywanym przypadka prawdopodobnie Jony atomowe ®

3r Ruchliwość Jonów dodatnich w mieszaninach gazowych

Ruchliwość jonów dodatnich w mieszaninie gasowej zależy
od wyboru składni!® podstawowego orag rodzaju i zawartości do-
mieszek» Badania tych zależności przeprowadzone zostamy dla
mieesanin gazowych z dwoma różnymi rodzajami domieszek^ których
sadaniem jest gaszenie wyładowania elektrycznego vi licznika pro-
porcjonalnym.

Pierwszą grup? badanych mieszanin stanowią mieszaniny ar-
gonu % metanem lub izopentanera. ¥ powyższej grupie mieszanin
dużą rolę w powstawaniu nośników ładunku odgrywa zjawisko joni-
zacji Fenninga [9] o

Do drugiej grupy należą mieszaniny gasc№?ee w których wy~
ładowanie elektryczne gaszone jest dzięki obecności domieszek
azotu lub wodoru [7]. W tym wypadku nośniki ładunku powstają
przede wszystkim ш skutek jonizacji atomów @ls?.aaT»ite. podstawo-
wego»

Wyniki przeprowadzonych pomiarów ruchliwości jonów dodat-
nich podane są dla mieszanin gazowych o temperaturze 295 С
i ciśnieniu 667 hPae

1.2.



Bardzo często do napełniania liczników proporcjonalnych
używana jest mieszanina argonu z metanem. Ruchliwości jonów
dodatnich w tej mieszaninie zmierzone zostały jako funkcja zawar-
tości metanu /rys„4/e Przez /^ oznaczono ruchliwość jonów do-
datnich, która jest liczona względem ruchliwości jonów lodatnich
w liczniku napełnionym czystym argonem»

Jak widać /rys.4/ dodanie do argonu metami powoduje wzrost
ruchliwości jonów dodatsiich. Otrzymana wyniki pomiarów można
zdaniem autora tłumaczyć tyme że w badanym zakresie zawartości
metanu dominującymi nośnikami ładunku są złożone jony АгСНд+

а

Jony takie mogą powstawać w następujących reakcjach!

Ar m + CH. —«- ArCH.* s4 4 p

J * CH 4 — ArCH 4

+ , /5/

Ar + CH 4

+ — А

Wszystkie wymienione reakcje są egzoenergetyeznee Prsez A r m osna»
czono atom argonu wzbudzony do stasu metastabilnego0

Przy sderseniach jenów ArCH,* z atomami argonu nie Eschodsi reso-
nansowa wymiana łauunka5 eo powoduje„ że pomimo większej masy po-
siadają one nieeo więkssą'ruchliwość od jonów Ar4*» G^yby nośal»
каяй ładunlm 1?y3y joay CH^* lub (СН4)2

<?'г to rocbliwość Joaóu
była by ZBBcsnle większa od оЪвегшпэ&аоj« Z kolsl jeseli dokona-
ne zostanie sałosenie „ ś© nośnikami ładisnku pozostają JOBJ Ar^^
to nie da się wytłumaczyć wyraźnego warostu ruchliwości przy
łych sa^rjartościach шершни

Isopentaae podobai@ jak i astaas posiada potencjał
cji niżssy od energii stasiów aistastaMlsyeh a?gom„ eo
że miesBaaina ergemu z isopaatanem posiada zbliżoae
do miessaainy argonu z metanem. Istotną różaieą jest to,, że
w odróźai@niu od molekuł CH„0 mclekały C,-H.„ są ciężsse ой
atomów argosu. ¥ resultaeie sniehliwośfS jonów dodatnieh jest ua-
lejąeą funkcją zawartości isopentanu w mleesaninie ż argosem^
eo wyraśaie wpiika s poniżssyeh wyników pomiarów /ryso5/e

Dzięki asjalogieznym reakcjom jak poprzednio /5/p w miessaaiaaeh
tych domisającymi nośnikami ładunku eą prawdopodobnie josy sło~
żona ArCcH^g o Wrag ze warostem zatmrtości izopent@sm.s rośsai©
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niższy od atomów argonu, w wyniku czego występuje przekazywanie
ładunku od jonów Ar + do molekuł K 2 i mogą powstawać jossy
ArSL*. nośnikami •-..ti~'--u ..; prawdopodobnie jony Ar*, ArHg*
i N„ +, w zależności о л - --rtości azotu w mieszaninie»
Molekuły azotu są lżejsze od atomów argonu i dlatego ruchliwość
jonów dodatnich jest rosnącą funkcją zawartości domieszki.
W omawianej mieszaninie ruchliwość jonów dodatnich jest większa,
aniżeli w mieszaninach argonu z metanem przy analogicznej zawar-
tości domieszki. Należy oczekiwać, że jeszcze większy wzrost
ruchliwości jonów dodatnich wystąpi po dodaniu do argonu wodoru
zamiast azotu. Mieszaniny argonu г wodorem nie były dokładnie
badane ze względu na ich małą przydatność do napełniania licz-
ników proporcjonalnych.

Liczniki proporcjonalne napełnione mieszaniną gazu szla-
chetnego z azotem lub vrodorem są rzadko stosowane, ponieważ po-
siadają stosunkowo słabą energetyczną zdolność rozdzielczą.
Poprawę ich parametrów można uzyskać przez dodanie do mieszaniny
trzeciego składnika, którym jest gaz szlachetny inny od skład-
nika podstawowego [7].

Wpływ rodzaju trzeciego składnika mieszaniny na ruchliwość
jonów dodatnich, został zbadany dla mieszanin, których składni-
kami podstawowymi były gazy szlachetne cięższe od neonu /tab.2/e

Pomiary wykonywano przy różnych zawartościach domieszek9

nie odbiegają one jednak na tyle od siebie ażeby utrudnić inter-
pretację otrzymanych wynikówo

W tabeli /tabo2/ przez a oznaczono sumaryczną zawartość
drugiego i trzeciego składnika mieszaniny, a t i л_ są od<=
powiednio ruehliwosciami liczonymi względem ruchliwości jonów
dodatnich w czystym argonie i w czystym składniku podstawowym*
Zawartość drugiego i trzeciego składnika była w badanych miesza-
ninach jednakowa.

Podane błędy wyznaczenia względnej ruchliwości jonów dodat-
nich są błędami statystycznymi, które wynikają z niedokładności
pomiaru czasu oraz ciśnienia i temperatury gasou Pominięte zos-
tały błędy systematyczne wnoszone przez niedokładność pomiaru
ruchliwości jonów dodatnich w czystych gazach szlachetnych.



Wgględsa ruchliwość joaów dodatnich w
mieszaninach gazowych % azotem lub wodor©a w r o l i domieszek
gaszących wyładowanie
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Jak należało oesekiwać9 największą ruchliwość posiadają
jony dodatnie w mieszaninach ze składnikiem podstawowym argonem,
a najmniejszą w przypadku gdy składnikiem podstawowym jes t kse-

non.
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Dla s&łafisi&ćs podstawowych fflrgoaa i teyptona
domieszki aa ruchliwość jonów dodatnich j e s t tjyraźnie

ruchliwość joafe dodatnich,, a zapasem js j s i lna sależ
od го&заЗта trseelego

'<rou6sa ¥ p^s^paSbn miees^iin sellers,jjąeyeh asot
rodsa^ti trseeieg© skSadailja jest smi©3 Hi6x>c ŝ̂ o
Hle заоЪзэгиошао tspłgrtm rousajti fionsiessek aa rueblitjeść

jonów dofiataaleb w miessaalnaeb ве sbSadaild-ea podste.woyym 1шеао=

ss w ^ s t M e b teuBsiytói дайоэ aslaehstayeh i posiafia aaj
psteas^ał josisacj le W dnżyełi odległościach oi ssisd^
.(, na sbutefe nisld.sgo potencjału joniaaej i , nośniteasii ł a -

йхшка po^iaaj ^ ć Зону Zs* e ШэйНта j@st róvmieźB pouobaie
w pr^paSkn posoeta^eli el^Saików podstawovjych9 powstmremie
jonót? douatalcii słośojj^eSi г stcsm 1шеаеаи i atomu lub molekuły

Określenie rodsąjti neśffiifeót? ^айтшка w prsypaffim sisssania.
se skladiailciem podstaeoraym argonem lub bryptonam jest trudne.
Нойаа j e ^ a i e p^syprasscsaćj, &@ eą-aioi
wego о?аг Зощ- słoźosiSo

Podsbaie Js& poprzednie
deaju

pomiosrUo WS^eie io lusatyf lbacj i jonów dodataieb
шсшекга§о j e s t aiegtet^' aiemożliwe г© w^glfta зш

ciśnisni©



4J Podgąmgwanie

Ha podstawie wyników pomiarów ruchliwości .jonów dodatnich
w spektralni© czystych gazach szlachetnych,, można stwierdzić s

że zastosowana przez autora metoda pomiaru nie wprowadza i s t o t -
nyeh błędów aystsfflatyezaycho

Przeprowadzone badania pozwolimy na określenie zależności
pomiędzy ruchliwością jonów dodatnich a sawartóśeią domieszki
w mieszaninach; argonu z metanem, argonu z izopentanem oraz ar-
gonu z asotenu Zbadany został także wpĄrw rousa.ta domiessek na
ruchliwość jonów dodatnich w mieszaninach gazowych złożonych
z traech składników z których j«,dnym jest wodór lub azot.

Stwierdzono» że największa ruchliwość jonów dodatnich щ-
stępuje w mieszaninach gazowych^ które zawierają d^o domieszki
wodór i he l , Hieeo niższą ruchliwość posiadają jony dodatni©
w mieszaninach gazowych, które zawierają jako domieszkę asot e

a mjni&ssą gdy domieszkami są związki orgaaicsne metan i i so-
pento&o
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