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Samenvatting 

In dit verslag is een stage beschreven met als doel het vinden 
van een eenvoudige manier om de transportcoëfficiënt van een 
membraan te bepalen. Dit is gedaan met behulp van een op 
papier sa~wezige opstelling die gebruiksklaar gemaakt en 
getest moest worderi. 
Er is een methode beschreven om in enkele metingen tot de 
gewenste bepaling te komen, zij het met een niet erg grote 
nauwkeurigheid. Voor het gebruikte membraan, cuprophan, is 
voor de waarde van de transportcoefficiënt gevonden 1 , 6  * 
m/s k 0,3 m/s.  
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a 
A 
b 
Cf,x 
c f Co 
C 
D 
h 
j D  
j H  
J 
J to t  

k 
K 
Kto t  

2 1 
L 
N 
P 
Re 
sc 
Sh 
St 
t 
U* 
V 
v, 
vx 

CT 
Y 
6 
Ti 
K 
V 
P 

f Q  
w 

activiteit [mol m - 3 ~  
oppervlakte van het membraan [m2] 
straal van de cellen [m] 

gemiddelde wrijvingscoëfficiënt i-j 
concentratie in het membraan [mol m-3] 
concentratie in de bulkoplossing [mol m-3] 
diffusiecoëfficiënt in het membraan 
warmteoverdrachtscoëf f iciënt [ J m-' s-l IC1] 
Chilton-Colburn j-factor voor massatransport [-I 
fluxdichtheid van de doorgelaten stof [mol s-l m-] 
totale flux van de doorgelaten stof [mol s-l] 

x-afhawkelijke wrijvingc~ûëfficiënt [-I 

warmtetransport [ -2 II 11 II 

-~ 

= partitiecoëfficiënt [-I 
= massatransportcoëfficiënt [m s-l] 
= totale massatransportcoëfficiënt Ern  s"] 
= 
= 

massatransportcoëfficiënt van een grenslaag [m s-l] 
massatransportcoëfficiënt van het membraan [m s-l] 
dikte van het membraan [m] 
lengte vlakke plaat, karakteristieke lengte [m] 
roersnelheid [min-'] 
macht van N in de aangepaste Wilsonplot [-I  
Reynolds-kengetal 
Schmidt-kengetal 
Sherwood-kengetal 
Stanton-kengetal 
t i j d  [SI 
schuifspanningssnelheid [m s-'3 
volume bulkoplossing [m3] 
stroomsnelheid buiten de grenslaag; hoofdstroomsnel- 
heid [m s-'1 
stroomsnelheid in de grenslaag in de stromingsrichting 

temperatuurveref feningscoëf f iciënt [mz s-' 3 
activiteitscoëfficiënt [-I 
grenslaagdikte [m] 
dynamische viscositeit [N m2 s-'1 
warmtegeïeiàingscoëfficiënt [ J m-l s-l xal 1 
Kineni%ticche visco5iteit 1x2 s-11 
soortelijke massa [kg m-3] 
cchUifspanning Oi?E de wand [N m"] 
hoeksnelheid van de roerders [s"] 



HOOFDSTUK 1 I n l e i d i n g  

Binnen de vakgroep Fundamentele Werktuigkunde van de faculteit 
Werktuigbouwkunde wordt gewerkt aan het interfacultair 
onderzoeksproject 'Atherosclerose'. Atherosclerose is een 
aandoening waarbij een verdikking van de bloedvatwand optreedt, 
gevolgd door kalkafzetting aan die warid. 'v'aïìdaar dat sr oak wel 
gesproken wordt van aderverkalking. 
Doel van het onderzoek is een methode te vinden om tot eenvoudige 
vroegtijdige detectie te komen en het verkrijgen van een beter 
inzicht in het ontstaan van de ziekte. Binnen de vakgroep 
concentreert men zich op de stromingsfenomenen die optreden op 
de plaatsen waar vaak atherosclerose ontdekt wordt. Het is 
gebleken dat de delen van slagaders waar lage schuifspanningen 
aan de wand optreden de grootste kans op aantasting hebben. Een 
verminderd massatransport door diffusiebeperkingen kan hierbij 
een r o l  spelen. Om dit na te gaan wordt er onderzoek gedaan naar 
de invloed van stroming op massatransport naar en door een 
doorlaatbare wand. 
In de praktische delen van dit Onderzoek wordt de vaatwand 
gesimuleerd door een kunstmatig membraan. De karakterisering van 
dit membraan is de eerste stap van de metingen en ook het 
onderwerp van deze stage. 

Dit verslag behandelt eerst in hoofdstuk twee de theorie over 
transport door een membraan, toegespitst op de gebruikte 
opstelling. Er wordt een verband gelegd tussen de verschillende 
kengetallen. Vervolgens wordt in hoofdstuk drie de opstelling 
besproken, een batch-diffusion cel waarin het membraan verticaal 
opgesteld is. Enkele praktische problemen worden besproken, en 
de methode van meten . De meetresultaten en hun verwerking komen 
aan bod in het vierde hoofdstuk. Ten slotte volgt in hoofdstuk 
vijf een conclusie. 
Er zijn aan dit verslag ook nog appendices toegevoegd waarin 
enkele details behandeld worden. 
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HOOFDSTUK 2 Transport over een membraan 

2.1 Wet van Fick 

VQCC difÍusie  deer eeìì homvgeen ~emhraan wordt de wet van Fick 
I---&--* **;+ olikolo stof gebruikt. Een homogeen membraan DeaLaab _ _ _ _  

een stabiel mengsel van stoffen, niet gescheiden door interne 
overgangen, begrensd door de membraanwanden. Het membraan is 
uniform in elke richting in het vlak van het membraan: in de 
fluxrichting is dit niet noodzakelijk als de gradiënten van 
samenstelling overal continu zijn tussen de wanden. - -~~ 

De wet van Fick stelt : 

dC 
dx 

J = - D -  

waarin dC het concentratieverschil over de afstand dx is. Deze 
wet geldt overal binnen het membraan. Met de veronderstelling dat 
D onafhankelijk is van de lokale concentratie kan de bovenstaande 
vergelijking als volgt geïntegreerd worden tussen de wanden van 
het-membraan : 

cc: -e:, 
J = D  7 

oplossing2 .oplossing 1 membraan 

Cl c: 

Fig. 2.1 membraan tussen 

De partftiecûzfficient k is g e l i j k  

twee oplossingen 

aan 

c," 
c2 

k2 = - (2.3) 

en geeft de verhouding in oplosbaarheid van de doorgelaten stof 
in de bulkoplossing en in het membraan. Als het membraan in alle 
richtingen uniform is en k onafhankelijk van de lokale 
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concentraties geldt : 

c," c," kl = k2 en dus - = -  
Cl c2 

Onder deze voorwaarden is (2.2) te schrijven als : 

R is de massatransportcoef f icient van het membraan voor de 
doorgelaten stof voor de heersende temperatuur. De bovenstaande 
vergelijking geldt voor het ideale geval : de concentratie in de 
bulkoplossingen is op elk tijdstip overal gelijk. 

2.2 Concentratieverloop 

Met behulp van vergelijking ( 2 . 5 )  is het verloop van het 
concentratieverschil in de tijd tussen twee oplossingen 
gescheiden door een membraan af te leiden. De totale flux van de 
doorgelaten stof door het membraan bedraagt : 

Deze totale flux is bovendien te schrijven als functie van de 
concentratieverandering in de oplossingen : 

waarbij verondersteld wordt dat de flux de volumina nauwelijks 
beïnvoedt. Combinatie van deze formules en integratie van t=O tot 
t=t levert : 
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I 

I 
Cl I cjlo c," 

2 . 3  Grenslaaen 

In de werkelijke situatie zal het concentratieverloop aan een 
membraan dat tussen twee verschillende oplossingen geplaatst is 
niet zijn zoals in figuur 2.1. Door de diffusie door het membraan 
z i j n  de conrentroties aan dat membraan niet gelijk aan de 
concentraties in de b~lkcplessing. De concentratie zal. 
plaatsafhankelijk worden aan beide zijden van het membraan. 
Door nu een stationaire stroming langs het membraan aan te 
brengen, bijvoorbeeld door de bulkoplossingen te roeren, ontstaan 
aan het membraan een stationaire impulsgrenslaag en een 
concentratiegrenslaag (zie fig. 2.2). 

I 
I 
I c, 

Eg. 22 membraan met grenslagen 

De totale weerstand tegen massatransport wordt nu beschreven als 

De weerstanden van de grenslagen zijn stromingsafhankelijk. Hun 
b e s c h r i j v i n g  k ~ r ?  govnnden worden via een beschrijving van de 
impulsgrenslaag. 

2 . 4  Dimensieloze veraeliikinq 

In de opstelling is een cirkelvormig stuk membraan gebruikt. De 
stroming langs het membraan is rondgaand. De wens is de 
impulsgrenslaag te beschrijven die aan het membraan omtstaat. 
Voor een rondgaande stroming is dit lastig, daarom wordt eerst 
een vlakke plaat beschouwd waar eem evenwijdige stroming 
langsgaat als in figuur 2 . 3 .  
Er is geen drukgradiënt in de stromingsrichting. Aan de vlakke 



Transport over een membraan 9 

p l a a t  bouwt zich een stromingsgrenslaag op, die Von Karman in een 
benadering beschreven heeft : 

I 
I 

Fig. 23  stroming langs vlakke plaat 

(2.10) 

De integraal wordt genomen over de grenslaag, van y=O tot y=6. 
Deze benadering geldt ook voor een turbulente grenslaag, waar bij 
de metingen sprake van was. Voor de snelheidcverdeling binnen de 
grenslaag is volgens [ 4 ]  een machtwet afgeleid : 

- V X  = 8 , 7  (- U'Y) i/n 
U *  V (2.11) 

te schrijven als 

(2.12) 

Guur (2.11) i n  te vullen voor y=6 onstaat de volgende 
vergelij king : 

(2.13) 

Met vergelijking (2.11) levert dit : 



(2.14) 

Uit vergelijking (2.13) volgt met (2.12) voor de schuifspanning 
aan de wand : 

(2.15) 

Prandtl suggereert voor de turbulente grenslaag de waarde 7 voor 
n in deze benadering. Daarmee wordt (2.15) : 

42.16) 

Door de vergelijkingen (2.10) , (2.14) en (2.16) te combineren en 
de integratie uit te voeren ontstaat er : 

(2.17) 

Deze vergelij king kan geschreven worden als een x-afhankelij k en 
een &-afhankelijk deel. Dan kan er geïntegreerd worden tussen O 
en x resp. tussen 0 en 6. Zo ontstaat er een relatie tussen 6 en 
x :  

(2.18) 

ye nrijvingsciëff  i den+ ,  langs een vlakke plaat wordt gegeven door 

- =O 
C f , X  - 

'pV2 2 
(2.19) 

Met vergelijking (2.12) voor de schuifspanning en de waarde voor 
de grenslaagdikte uit (2.14) wordt dit : 
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(2.20) 

-a ---A- T * v - = w l a n t - f c  een turbulente Voor een vlakke plaat met LenyLe U w a a A A u a * y -  

grenslaag ligt vanaf x=O is de wrijvingscoeff kient gegeven door 
(2.20) gemiddeld over x=û tot x=L : 

(2.21) 

De Chilton-Colburn analogie tussen warmte- en massatransport 
stelt het volgende : 

(2.22) 1 j ,  = j, = zc, 

waarin 
1 

j, = Sh Re-ISc-' 

en 
1 

j ,  = Nu R e  Pr-T 

De kentallen staan hier voor : 

K L  
D 

Sh = L V J  Re = - 
V 

V Pr = - 
a 

(2.23) 

(2.24) 

V sc = - 
D 

De analogie is geldig bij lage massatransportsnelheden waarbij 
Pr>0,5 en Sc>0,5. Voor turbulente stroming gaat het goed op. Zie 
ook [5]. 
Uit (2.22) en (2.23) volgt : 
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1 -- 1 j, = S h R e - I S c  ' = Z C f  (2.25) 

Combinatie hienran met j2.21j geeft  een relatie tussen de 
dimensieloze getallen van Stanton, Schmidt en Reynolds : 

2 1  

StSc'Re" = 0,036 

waarin het getal van Stanton staat voor : 

K 
St = Q Ka 

(2.26) 

(2.27) 

In deze afleiding is de aanpak van [3] gevolgd, bladzijde 75 en 
76. 
De laatste vergelijking is gevonden met de veronderstelling dat 
we spreken over evenwijdige stroming langs een vlakke plaat. In 
de opstelling is dat niet het geval : de grenslaag bouwt zich 
vanuit het centrum op langs de rondgaande stroming. 

In [I] is met behulp van een opstelling die net als in deze stage 
bestaat uit twee cilindrische cellen met daartussen een 
(cirkelvormig) membraan het massatransport over een membraan 
bestudeerd. Er wordt daar uitgegaan van de volgende relatie 
tussen de kengetallen : 

2 

St = ASc-'Re ( 2 . 2 8 )  

waarin A=A(b/a, s/a) . De verschillende kengetallen stellen het 
volgende voor : 

v §c = - D 
obZ Re = - 

V 

a, b en s staan hier voor afmetingen van de opstelling zoals 
aangegeven in figuur 2.4. 
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/ iM 
roerder S 

Fig. 2.4 deel opstelling uit [i] 

De waarden van b/a en s/a zijn hier 1,11 resp. 
experimenten zijn de volgende relaties gevonden : 
voor 8000 < Re < 32000 : 

0,11. Uit de 

2 - 
St Sc = O ,  285 

voor 32000 < Re < 82000 : 

2 - 
St se = o ,  0443Re-01254 

(2.29) 

(2.30) 

In [2] is ook een roterende vloeistof bestudeerd, het transport 
waar het hier om gaat is dat van de bodem van een geroerde 
cilindrische tank. De afmetingen a, b en si zijn als in (i] 
gedefinieerd, de verhoudingen b/a en s/a bedragen weer 1,11 resp 
0,11. 
Via een theoretische beschrijving van de grenslagen komt men tot 
de volgende relatie : 

(2.31) 

waarin St het gemiddelde Stantongetal over het bodemoppervlak is. 
De kengetallen staan voor : 

k St = - 
o b  

V sc = - D 

y is de verhouding van de tangentiële 

ob2 R e  = - 
V 

snelheid van de vloeistof 
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tot de roerdersnelheid. Experimenteel is hier voor Y gevonden 
voor een laminaire grenslaag (Re c 15000) de waarde 0,49 ; voor 
een turbulente grenslaag (vanaf Re = 30000) wordt dit 0 , 7 7 .  
Daartussen ligt een overgangsgebied. De waarde van y is 
n a t u u r l i j k  afhankelijk van de verhoudingen b/a en s/a. 

q 
De totale weerstand van een membraan tegen diffusie kan 
geschreven worden als vergelijking (2.6) ; het is de som van de 
membraanweerstand en de weerstand van de concentratiegrenslagen. 
Om de membraanweerstand door metingen vast te stellen moet de 
weerstand van de grenslagen bekend zijn of teruggebracht worden 
tot nul. 
De eenvoudigste maar een hardhandige methode om het laatste te 
bereiken is de totale weerstand te meten voor oplopende 
roersnelheden. Zodra verdere verhoging van de roersnelheid geen 
invloed op de gevonden weerstand meer heeft stelt men de 
grenslaagweerstand nul. Be vraag is of dit punt bereikt a a l  
worden voor het membraan beschadigd raakt. 
Een andere methode is de aangepaste Wilsonplot. Wilson 
analyseerde de weerstand tegen warmtetransport in een 
condensator. Hij kwam tot een vergelijking voor de totale 
Weerstand die er als volgt uitziet : 

(2.32) 

vaarin de c's constanten zijn; f ( V )  is een functie van de 
snelheid van het koelwater. Voor de vorm van f ( V )  vond Wilson : 

f(v) = v p  (2.33) 

waarin p een constante is met twee waarden : één voor laminaire 
stroming en één voor geval van turbulentie. De waarden van de 
constanten wûrí2en afgeiezon uit een grafiek. 
De sterke analogie tussen wannte- en massatransport suggereert 
dat de Wilscnp4ot ook gebruikt kan worden CIZ de Weerstand teqen 
diffusie van een membraan te bepalen. De totale weerstand w o r d t  
dan geschreven als : 

(2.34) 
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De eerste constante stelt de weerstand van het membraan voor. Het 
tweede deel achter het gelijkteken stelt de weerstand van de 
grenslagen voor. Hoe de functie hierin gekozen moet worden hangt 
af van de geometrie van het systeem. Als er een batch- 
diffusioncell gebruikt wordt waarin aan twee zijden van het 
I n e i w L a a i i  eer? roe?~der opqesteld is, kan de turbulentie gezien 
worden als een functie van de roersnelheid N. De totale weerstanà 
wordt dan : 

--- L...-.-... 

1 
I - +  
Km 

(2.35) 

De waarde van p wordt gevonden door 'trial and error', voor de 
beste waarde van p liggen de punten in de aangepaste Wilsonplot 
(fig. 2.5) het meest op een rechte lijn. 
De temperatuur en de aard van de diffunderende s t o f  hebben 
invloed op de waarde van p -  

n I 

= lim 1 /- 

Fig. 2 5  aangepaste W'iisonpiot 
Data van Kahan,  Columbia University, New York 1%5 



HOOFDSTUK 3 Experimentele opzet 

3.1 De omstellinu : een "Batch Diffusion Cell" 

Het doel van de metingen is de eigenschappen val? een mebraan  
vast te stellen met betrekking tot massatransport over het 
membraan. De opstelling die hiemoor nodig is bestaat uit twee 
reservoirs (cellen) waartussen een membraan geplaatst kan worden. 
De reservoirs worden gevuld met oplossingen van verschillende 
concentratie, Het concentratieverloop in een van de cellen wordt 
opgenomen als functie van de tijd. De opstelling is schematisch 
weergegeven in figuur 3.2. Zoals te zien zijn er enkele 
toevoegingen aan de eenvoudige beschrijving hierboven gedaan, als 
gevolg van praktische problemen. 

lager 

Fw 3.1 : de opstelling 

I 
De cellen zijn inwendig 6,3 cm lang en hun diameter is 11,Ocm. 
Het eerste probleem dat zich voordoet is in hoofdstuk twee al 
genoemd : ais er in pust gemeten w~rët er  binnen de cellen een 
plaats- afhankelijk concentratieverloop opgebouwd, waardoor de 
gemeten concentratie (op ca. 5 m van het mielrusraan) niet ëe 
concentratie aan het membraan is. Daarom moet er geroerd worden. 
Via een lager steekt in beide cilindrische cellen een as 
loodrecht op het vlak van het membraan, Aan h e t  einde van de 
assen zijn acht roerbladen bevestigd. De assen worden aangedreven 
dour één motortje, met dezelfde overbrenging. Ze draaien dus in 
dezelfde richting, met steeds de zelfde ( in te stellen ) 
snelheid. In figuur 3.2 is schematisch een roerder weergegeven. 
Een ander punt is de temperatuur. Het diffusieproces doer het 
membraan is temperatuurafhankebijk. De meting van de 
membraanweerstand moet daarom bij een constante temperatuur 
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gebeuren. Om dit te bereiken zijn de cellen voorzien van dubbele 

3m-7 

fl' lomm roerblad (8 in totaal) 

Fig. 32 roerder 

wanden. Hierdoor stroomt water dat op 30 "C gehouden wordt. Ook 
de oplossingen waarmee de cellen voor een meting gevuld worden, 
zijn opgewarmd tot een temperatuur van dertig graden. Dit bleek 
voldoende om gedurende de hele meting de temperatuur constant te 
houden binnen een variatie van 1 graad celcius , wat volgens [i] 
het diffusie- proces niet significant zal beïnvloeden. De 
eventuele warmteontwikkeling in de lagers wordt hiermee ook 
opgevangen. 
Het membraan wordt tussen de cellen geplaatst door het tussen 
twee ringen te klemmen en dit geheel vervolgens tussen de cellen 
te klemmen. Belangrijk is dat het membraan niet gaat staan 
klapperen door de turbulenties als gevolg van het roeren. Dit zou 
een onbekende oppervlaktevergroting geven, bovendien kan de 
beweging van het membraan het dif fusieproces beïnvloeden. Het 
probleem dat hier speelt is dat het gebruikte membraan uitzet als 
het nat wordt doordat het water opneemt. Om klapperen tijdens 
metingen te voorkomen zou het membraan nat tussen de ringen 
gespannen moeten worden. In natte toestand is het echter zeer 
zwak : het scheurt onder kleine spanning. A l s  oplossing is 
gekozen voor membraan gelijmd op kunststof gaas. Het lijmen 
gebeurt zeer nauwkeurig zodat het membraan ondoorlaatbaar is 
overal waar het bedekt wordt door de draden van het gaas. Zo 
blij ft het membraanoppervlak dat beschikbaar is voor diffusie 
eenduidig bepaald. De vrijgelaten ruitjes membraan zijn zo klein 
dat klapperen geen rol zal spelen: het gaas is te star om te 
klapperen bij àe optredende roersnelheden. Gevolg van het gaas 
is wel dat de grenslagen aan beide z i j d e n  van hat modroan niet 

Het opnemen van de concentratie gebeurt in cel 1. Hiertoe zijn 
er ingangen tot de cel opengehouden door de dubbele wand heen om 
de nodige elektroden in de oplossing te kunnen steken. Ook in cel 
2 is zo'n opening gemaakt om de temperatuur tijdens de meting te 
kunnen volgen. 
Door de algemene vergelijking voor massatransport dimensieloos 
te maken a l s  in appendix A kan het belang van de verschbllende 
termen afgewogen worden. Daaruit blijkt o.a. dat convectie veel 

symetrfs@h meer z i j w .  
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belangrijker is dan diffusie binnen één vloeistofcel. Het roeren 
moet de concentratie in de cel overal gelijk houden, ook als die 
stijgt (of daalt) door diffusie door het membraan. Dat dit ook 
gebeurt is nagegaan door een vergelijking te maken van de 
karakteristieke tijden. Nadere Informatie is te vinden in 
appendix A. 

3.2 Concentratiemetinaen 

Als diffunderende stof is kalium in oplossing gebruikt. De 
gebruikte methode om de concentratie in de cel te meten is 
gebaseerd op de elektrochemie. In appendix B wordt het principe 
nader uitgelegd. Benodigdheden zijn : een kaliumselektieve 
elektrode, een referentie-elektrode, een pH-meter die het 
spanningsverschil tussen de elektroden meet en deze waarde omzet 
naar pK-waarde, en ij koplossingen. Aan het begin van elke meetdag 
moet de pH-meter met behulp van de ijkoplossingen geijkt worden. 
Om een onbekende concentratie te meten worden de kalium- 
selektieve elektrode en de referentie elektrode in de oaafaekende 
oplossing gestoken en verbonden met de pH-meter. Hier ontstond 
een probleem : de gebruikte referentie elektrode bevat in zijn 
kern een verzadigde kaliumchloride oplossing, Deze bleek naar 
buiten te lekken, zodat de kaliumconcentratie van een geïsoleerde 
oplossing opliep. Het antwoord op dit probleem is het gebruik van 
een zoutbrug : een plastic buisje dat een gel bevat waarin een 
electrolyt (geen kaliumzout) is opgelost. De referentie mag 
namelijk tijdens een meting in een andere oplossing staan dan de 
kaliumselectieve elektrode, maar dan moeten de oplossingen wel 
elektrisch verbonden zijn. Doet men dit door middel van een 
metalen draad dan beïnvloedt men de elektrodepotentialen in de 
oplossingen en worden de metingen onbetrouwbaar. Daarom wordt er 
gebruik gemaakt van een zoutbrug om de elektrische verbinding tot 
stand te brengen. 
Zoals in appendix B blijkt is de spanning van de elektroden 
behalve concentratie-afhankelijk ook temperatuurafhankelijk. Om 
de invloed van eventuele temperatuurschommelingen tijdens de 
meting te elimineren heeft de pH-mter een ingang voor een 
(elektronische) thermometer. In de gebruikte opstelling is dit 
de Philips pT100 thermometer. De schommelingen in temperatuur die 
zo gecorrigeerd kunnen worden bedragen zeker 1 graad i de ijking 
~ e t  n e l  b i j  dezelfde temperatuur gebeuren als de metingen. Een 
temperatuurverandering van deze grootte heeft overigens geen 
significante invloed op het diffucieprocos. 

-- 

3.3 Het verloor> van een metinq 

De basis van de opstelling wordt zoals gezegd gevormd door twee 
cellen met daartussen het membraan, Het uitvoeren van een meting 
hiermee bestaat uit een aantal stappen. 
Be eers te  stap aan het begin van elke Bieetdag is het ijken van 
de pK-weter. De metingen worden gedaan bij een temperatuur van 
30 OC, de ijking moet bij dezelfde temperatuur gebeuren. De 
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ij koplossingen worden in een waterbad geplaatst tot ze de 
gewenste temperatuur bereikt hebben. Referentie elektrode, 
kaliumselektieve elektrode en pT100 worden aangesloten aan de pH- 
meter en met behulp van de ijkoplossingen van 0.1 en 0.001 
meijliter ~ ~ r d e ~ !  tvee punten ingesteld : pK 1.000 en pK 3.000. 
Ter controle trorGer; m g  tveo ijbetingen gedaan aan de 
oplossingen van 0.01 en 0.0001 mol/liter. Alle ijkpunten worden 
aangegeven op de XY-schrijver die aan de pH-meter aangesloten is. 
Hierop zal het concentratieverloop als functie van de tijd 
geregistreerd worden. 
A l s  tweede stap wordt de opstelling grondig gespoeld, zodat er 
geen resten kaliumoplossing meer aanwezig kunnen zijn in de 
cellen. Dit zou een onzekerheid geven in de beginconcentraties. 
Het spoelen gebeurt eerst met kraanwater, dan nog een keer met 
gedemineraliseerd water. 
D e  derde stap is het vullen van de opstelling. De cel waarin de 
kaliumconcentratie gemeten wordt, wordt gevuld met 
gedemineraliseerd water, de ander cel met een kaliumoplossing met 
een concentratie van 0.1 mol/liter. Beide vloeistoffen zijn 
tevoren opgewarmd tot een temperatuur van 3 0  'C. Dit geldt ook 
voor de opstelling ; de dubbele wand wordt voortdurend 
doorstroomd met water van 30 'C. 
D e  vierde stap is het aanbrengen van de kaliumselektieve 
elektrode en de zoutbrug in de ene cel met een luchtdichte stop 
en van de pTï00 in de andere cel, ook met een luchtdichte 
afsluiting. De bedoeling is dat er zo min mogelijk lucht in de 
oplossing komt- Door het roeren zouden er anders luchtbellen aan 
de zoutbrug of de elektroden kunnen gaan zitten met als gevolg 
een verstoorde meting. 
A l s  laatste s t a p  wordt het motortje gestart, de gewenste 
roersnelheid ingesteld en de schrijver aangezet. Een meting is 
begonnen. 

3.4 Instelvariabelen 

Uit het concentratieverloop in de tijd, het resultaat van een 
enkele meting, volgt een waarde voor de massatransportcoëfficiënt 
in vergelijking 2.8. Dit is de massatransportcoefficient van het 
membraan plus de grenslagen bij de ingestelde roersnelheid. Om 
het construeren van een aangepaste Wilconplot mogelijk te maken 
z i j =  er  metingen nodig bij verschillende roersnelheden. Dat is 
dus de eerste instelvariabele die gevarieerd werd. 
kc2t ook weg invloed op de grenslaagdikte, en daarmee op de totale 
massatransportcoef f kient zou kunnen hebben is de afstand vam de 
roerders tot het membraan. Er zijn daarom ook nog een aantal 
metingen gedaan bij de zelfde roersnelheid voor varierende 
roerderafstand, 
Als laatste is er als controle nog een aantal metingen gedaan met 
een dubbel membraan : een stuk gaas aan twee zijden beplakt met 
het gebruikte membraanmateriaal. De roersnelheid is de 
gevarieerde grootheid. De grenslagen zijn hetzelfde als eerder, 
er is alleen een extra laag membraan en een waterlaagje ter dikte 
van de draaddikte van het gaas bijgekomen. 
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HOOFDSTUK 4 Meetresultaten en diskussie 

4.1 Verwerkincr  van een metinq 

D e  metingen, uitgevoerd zoals beschreven in het vorige hoofd- 
stuk, leveren als direct resultaat de lijn die geproduceerd 
wordt door de XY-schrijver. Een voorbeeld van zo’n lijn is 
verkleind weergegeven in figuur 4.1. liet beS,UPp van de bijbe-  
horende ijklijn is het verloop van de concentratie als functie 
van de tijd hieruit af te leiden. 

20 - 

O 3 0  600 900 1200 1500 1800 2100 t (sec>--+ 

Fig.4.1 : resultaat XY-scbrijver 

Van dit verloop worden ongeveer 25 punten genomen. Met deze 
punten wordt vewolgens een waarde voor de totale massatrans- 
portcoeff kient K bepaald voor de betreffende meting. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een kort  dataverwerkend programma 
(zie appendix C) en Slidewrite, een programma dat grafieken 
tekent en lineaire regressie uitvoert. Elke meting zou een 
grafiek moeten leveren volgens vergelijking (2.8): 

Een voorbeeld van het eerste resultaat van de dataverwerking 
is weergegeven in figuur 4 . 2 .  
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Duidelijk te zien is de afwijking van de verwachte rechte 
lijn. Kennelijk is er geen sprake van een eerste orde proces. 
Bij metingen aan het dubbele membraan duurt het nog langer 
voor es een rechte lijn ontstaat. Voor deze afwijking is geen 
sluitende verklaring gevonden in de opstelling of in de meet- 
apparatuur. Waarschijnlijk is er sprake van een instelver- 
schijnsel in de grenslagen en/of in het membraan. Om de waarde 
van K te bepalen uit de helling van de lijn zijn steeds de 
punten uit de eerste zeven minuten van elke meting weggelaten. 

4 . 2  Roerderafstand 

Als eerste staan in tabel I de gevonden waarden voor de totale 
massatransportcoefficient bij afnemende afstand tussen roer- 
ders en membraan. De roersnelheid bedraagt hier steeds 300 
toeren per minuut. De onzekerheid in K is hoog, 10% I voorna- 
melijk door de hoge onzekerheid in het vrije membraanopper- 
vlak. Deze onzekerheid is het gevolg van het gaas dat tegen 
het membraan gelijmd is. Het is wel een systematische fout. 

Tabel I variabele 
roerderafstand 

al 15 1,51 
a2 IO i,33 
a3 8 1,24 
a4 5 1,22 
a5 3 1,24 
a6 1 1,30 

Bij meting nr a6 moet gezegd worden dat achteraf bleek dat het 
membraan waarschijnlijk geraakt is door de roerbladen. Deze 
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meting wordt daarom biliten beschouwing gelaten. 
De overige metingen tonen een afnemende K-waarde bij afnemende 
roerafstand tot deze 8 mm bedraagt. Het verschil in meting a4, 
a5 en a6 bedraagt slechts 1,6 %. De verklaring voor dit ver- 
loop is waarschijnlijk dat zich aan het membraan geen "nette" 
grenslaag opbouwt als de roerders te ver van het membraan 
verwijderd zijn. Tussen membraan en roerder is ruimte voor 
afwijkende stromingaversenijnselen. Alle volgende metingen 
worden gedaan met een roerderafstand van 3 m. 

4.3 Roersnelheid 

Tabel I1 geeft de resultaten voor de totale massatransportco- 
efficient bij oplopende roersnelheid. Voor de twee hoogste 
roersnelheden zijn twee metingen verricht omdat de zoutbrug 
sterk ging bewegen en soms zelfs afbrak. Dit veroorzaakte 
nogal wat storingen in het meetverloop. 

Tabel I1 variabele roersnelheid 

nr O (rad/c) 

bl 10,47 
b2 13/09 
b3 15,71 
b4 20,94 
b5 31/42 
b6 36,65 
b7 36,65 
b8 47,12 
b9 47/12 

0,978 
1,07 
1/13 
1,21 
1 , 2 4  
1,24 
1,65 
1/08 
1,31 

Ook hier is de onzekerheid in K 10 %. 
U i t  tabel I1 is een Wilsonplot te construeren. Voor de macht p 
van de roersnelheid is de waarde 0 , 7 5  genomen, variatie van p 
leverde weinig variatie in . De grafiek is weergegeven in 
verticale as geeft volgens paragraaf 2.5 de gezochte membraan- 
transportcoef f icient. Bi] de bepaling zijn de punten weergege- 
ven door een cirkel niet mzegam~en omdat zij door de storin- 
gen bij hoge roersnelheden onbetrouwbaar zijn. 
Be me~raan-transpo,Lroefffciënt bedraagt vulgeris deze grafiek 
1,64*10-' m/cec. 

figuur 4.3. Het snijpunt van lijn door de meetpunten met de 
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Fig.43 : aangepaste Wilsonpiot uit tabel Iï 

Om deze waarde te controleren wordt het volgende gedaan. Met 
de verschillende vergelijkingen uit paragraaf 2.6 wordt voor 
elke meting de massatransportcoëfficiënt van de impulsgrens- 
lagen berekend. Aan beide zijden van het membraan wordt even 
veel geroerd: de concentratieverschillen zijn niet al te 
groot. Daarom wordt aangenomen dat de grenslagen aan de twee 
zijden van het membraan dezelfde weerstand tegen massatrans- 
port  hebben. Door deze weerstanden van de gemeten totale 
weerstand af te trekken zou volgens (2.9) bij elke meting 
dezelfde waarde moeten ontstaan : de membraanweerstand. 
Het berekenen van de weerstand van de grenslagen gebeurt met 
behulp van de vergelijkingen (2.26), (2.29), (2.30) en (2.31). 
In ai deze vergelijkingen zijn in de metingen alle grootheden 
bekend behalve Kg uit het Stantongetal. Alle vergelij kingen 
geven dus een waarde voor K,. 
Voordat deze berekend kan worden moeten eerst de waarden van 
de verhoudingen b/a en s/a (die een rol spelen in de grootte 
van de diverse constanten) vergeleken worden. In de gebruikte 
opstelling bedragen ze 1 , l O  resp. 0,6. De grootte van b/a 
wijkt dus slechts 1 % af van die in [i] en [2]. De grootte van 
s/a wijkt echter zeer sterk af (0,6 i.p.v. 0,ll). Volgens [2] 
heeft dit weinig invloed, wat tabel I ook al doet vermoeden. 
Omdat er gewerk: is b i j  Ee>32000 z i j 2  de vergelijkingen geno- 
men die van toepassing zijn op de turbulente grenslaag. Met de 
berekende K, is dar? de maasatransportcsëff fciht van het 
membraan bepaald uit de waarden van Xtot uit tabel I1 : 

De resultaten voor I$, z i j n  weergegeven in tabel 111. 
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Tabel I11 R uit berekende K, 

nr 

bl 
b2 
b3 
b4 
b5 
b6 
b7 
b8 
b9 

%*io5  (m/s) 
mbv ( 2 . 2 6 )  mbv (2.30)  mbv ( 2 . 3 1 )  

Over deze tabel zijn verschillende opmerkingen te maken. 
Als eerste wijken meting nr b7 em b8 af. Hierover is al eerder 
gesproken, door de hoge roersnelheid traden er storingen op. 
Wat ook blijkt is dat als resultaat van vergelijking (2.26) de 
meest constante waarde voor de massatransportcoefficient 
gevonden wordt. De andere twee kolommen geven een daling te 
zien. De benadering voor de vlakke plaat gaat hier blijkbaar 
beter op dan de door anderen gevonden aanpassingen hierop voor 
de gebruikte opstelling met een cirkelvormig membraan. De 
verklaring hiervoor ligt in de vorm van het vrije membraanop- 
pervlak zoals dat aanwezig was in de opstelling (zie appendix 
D). De bovengenoemde aanpassingen in vergelijking (2.30) en 
(2 .31)  zijn voornamelijk het gevolg van een afwijkend stro- 
mingsprofiel in het centrum van de rondgaande stroming. Dit 
gedeelte van h e t  membraan draagt in de hier gebruikte opstel- 
ling echter niet bij aan de diffusie en de gcmeten weerstand. 
De stroming langs het beschikbare, ringvormige membrâanopper- 
vlak benadert daarom meer de stroming langs een vlakke plaat. 

4 . 4  Dubbel membraan 

De laatste serie metingen is uitgevoerd om een controle te 
hebbar; de h i s r b ~ v e n  gevonden waarden van de massatrans- 
portcoefficient van het membraan. Er is hier gewerkt mei een 
dUfjbe9 D e a s a a n  zaais beschr&v&n i n  paragraaf 3.4. De resulta- 
ten zijn weergegeven in tabel IV. Ook hier is ( met behulp van 
vergelijking ( 2 . 2 6 )  ) de weerstand van de grenslaag berekend en 
van de totale weerstand afgetrokken. In de tabel staan dus 
waarden van de transportcoefficient van twee lagen van het 
membraan plus het daar tussen aanwezige waterlaagje. 
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Tabel IV dubbel membraan 

nr 0 (rad/s) K * 1 0 6  ( m / s )  

Cl 15,?1, 3,?9 
CZ 23 f 56 L 02 

c4 39,27 3,74 

c) e c  

c3 31,42 7,25 

Opvallend is dat de waarde voor K grote variatie toont terwijl 
er een constante waarde verwacht wordt. Die verwachte waarde 
bedraagt : 

waarin l/D de weerstand ia van het waterlaagje tussen de 
membranen (ter dikte van het gaas). 
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HOOFDSTUK 5 Conclusie 

De waarden voor de massatransportcoefficient gevonden door 
benadering van de grenslaagweerstand aan de ene kant, en door 
het maken van een Wilsonplot aan de andere kant stemmen bij 
benadering overeen. Toch kan hieraan niet direct de conclusie 
veibsnden worden dat de metingen een goede benadering voor de 
massatansportcoefficient opleveren. De theoretische modellen 
voorspellen in feite de waarde voor p, de macht van N in de 
aangepaste Wilsonplot. Volgens (2.26) is p=O,8 , volgens 
(2.30) geldt p=O,746 en volgens (2.31): p=O,8. Zoals gezegd 
varieert de waarde voor K,,, die uit de Wilsonplot volgt niet 
veel als p gevarieert wordt (het verschil in X,,, is hier 3 O ) .  

De verschillen in de K-waarden in tabel 11 zijn groot, bijna 
20 %. De meetonzekerheid in K is ook groot, 10 % I  door de 
onzekerheid in het werkelijke vrije opperrlak van het mem- 
braan. De laatste is een systematische fout en kan de sprei- 
ding in K niet verklaren. 

Aan het dubbele membraan zijn helaas slechts vier metingen 
verricht. Twee van deze waarden geven de verwachte waarde voor 
de transportcoefficient, één waarde wijkt hier sterk vanaf. 
Het vermoeden ontstaat dat deze resultaten een geslaagde 
controlemeting vormen maar voor een juiste uitspraak zijn meer 
metingen aan het dubbele membraan nodig zodat een betrouwbare 
Wilsonplot gemaakt kan worden, waaruit de waarde van de weer- 
stand van het dubbele membraan met het waterlaagje volgt. 

Over de invloed van de grenslagen op de meetresultaten is het 
volgende te zeggen. Bij lage toerentallen (0=10,47) is de 
grenslaagweerstand groot : 46,6 % van de totale gemeten weer- 
stand. Als het toerental toeneemt wordt de grenslaagweerstand 
minder. Bij w =31,42 is de weerstand van de grenslagen 24,6 % 
van de totale weerstand. De grensiagen spelen nog een duide- 
lijke rol. 

Het doel van de opstelling was op een zo eenvoudig mogelijke 
wij ze de massatransportcoëf f iciënt van een membraan te kunnen 
bepalen. Dit is mogelijk met de gebruikte opstelling. Er moet 
een kleine serie metingen gedaan worden waaruit een Wilsonplot 
opgesteld kan worden. De hiervoor benodigde tijd is één tot 
twee dagen. 

Be nauwkeurigheid waarmee de resuitaten behaald worden is 
echter niet groot. De ~~zekerheid in het mezbroanopperviak dat. 
onbedekt is is alleen al 8 %. ( Met het nieuwe gaas, gebruikt 
bij het dubbele membraan is dit minder : 4 % doordat de draad- 
dikte van dit gaas constanter is.) Voor het membraan dat tij- 
dens deze stage gebruikt werd (cuprophan) kan voor de massa- 
transportcoefficiënt voor kalium gesteld worden dat i, = 1,64 * 

m / s  k 0,3 * m/s. 
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APPENDIX A 

De algemene vergelijking voor massatransport in een vloeistof, 
waarbij de viscositeit verwaarloosd wordt, luidt : 

Belang van termen ; mengt i jd .  

Deze vergelijking kan dimensieloos gemaakt worden door de 
volgende omzettingen : 

Vergelijking (A. 1) wordt dan : 

Om de qrootte van de termen te vergelijken wordt de convectieve 
term op één gesteld : 

Voor de hoofdstroomsnelheid wordt gesteld : 
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De grootte van de termen wordt nu afgeschat : 

convectieve term : 1 

= 5.10‘8 D 10-9 diffusieve term : - = 
b o  R 5 1: 80 . * 55 . 

De conclusie is duidelijk : convectie is veel belangrijker dan 
diffusie op de schaal van een cel onder de aanwezige 
omstandigheden. 

Nu worden nog vergeleken de convectie binnen één cel en het 
membraantransport om vast te stellen of er voldoende geroerd 
wordt. Deze vergelijking gebeurt door de karakteristieke tijden 
af te schatten. Voor membraantransport wordt het volume van een 
cel gedeeld door de flux. Voor de menging is de tijdconstante 
experimenteel bepaald. Tij dens het roeren is een hoeveelheid 
ecoline in gespoten in een cel, met het oog is bepaald hoe snel 
deze ecoline gelijkmatig verdeeld was. 
De karakteristieke tijden zijn geschat op 8000/s voor 
membraantransport en O ,  125/s tot l/s voor convectie. Een verschil 
dus van drie orden van grootte : de menging is zeker voldoende. 
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APPENDIX B Concentratiemeting 

Het meten 'van concentraties is gebaseerd op elektrochemische 
verschijnselen. Om de werking van de gebruikte meetmethode te 
beschrijven moeten eerst de beginselen van de elektrochemie 
gegeven worden. 

De aalvanische cei 

Wanneer een metalen staaf in een oplossing geplaatst wordt, gaan 
er ionen van het metaal in oplossing. De elektronen kunnen het 
metaal echter niet verlaten, waardoor de staaf met een negatieve 
lading achter blij ft, terwij 1 de oplossing licht positief geladen 
wordt. De ionen die in oplossing zijn gegaan kunnen ook weer 
terug afgezet worden op de staaf. Er ontstaat een evenwicht 
tussen de staaf en de oplossing : 

ofwel : 

geoxideerde toestand+ne- * gereduceerde toestand (B-2) 

De instelling van dit evenwicht is voor elke stof anders. Het 
spanningsverschil dat tussen de oplossing en de staaf ontstaat, 
de elektrodepotentiaal, is daarom ook voor elke stof anders. 
Een galvanische cel bestaat uit twee oplossingen met daarin een 
staaf. De twee staven zijn van verschillend materiaal. De 
oplossingen worden elektrisch verbonden zodat ze dezelfde 
potentiaal hebben. Een voltmeter tussen de staven registreert 

Eg. AS : galvanische cel 

het verschil in elektrodepotentiaal tussen de twee materialen. 
De elektrische verbinding tussen de oplossingen kan overigens 



niet met een metalen draad gebeuren, omdat hieraan ook weer een 
elektrodepotentiaal zou ontstaan. Daarom wordt er gebruik gemaakt 
van een zoutbrug : een buisje van plastic of glas dat gevuld is 
met een gel dat positieve en negatieve ionen bevat die de 
oxidatie- en reductiereakties niet beïnvloeden. 

De Grootte  an de elektrodepotentiaal wordt gegeven door de 
NernStVEZgdij king : ._ 

(B.3) 
RT a (gereduceerdevorm) 
nF a (geoxideerdevorm) 

E = Eo+-ln 

Hierin is : E, de standaard elektrodepotentiaal, 
R de universele gasconstante, 
T de absolute temperatuur, 
n 
F de constante ven Faraday, 
a de activiteit. 

het aantal elektronen ie de reaktievergelijking, 

In een ideale oplossing gedragen alle ionen zich onafhankelijk 
van elkaar. In een reële oplossing is dit niet het geval. De in 
de oplossing aanwezige ionen beïnvloeden elkaars gedrag. In de 
Nernstvergelij king wordt dit verrekend door in plaats van de 
concentratie de activiteitvan de oplossing te gebruiken. Er wordt 
gesteld dat : 

a = y * c  

T is de activiteitscoëfficiënt en voldoet aan : 

O < y < 1  I 

wat inhoudt dat voor oneindig verdunde oplossingen a en c gelijk 
zijn : de ideale oplossing. Niet opgeloste stoffen hebben een 
activiteit van i mol per liter. 
De standaardelektrodepotentiaal is als volgt afgesproken : - er wordt gemeten ten opzichte van een standaard 

waterstofelektrode : een H'-oplocsing die met 
waterstofgas doorborreld wordt; een p l a t h a  staaf 
dient als katalysator, - alle activiteiten zijn i mol per liter, - de druk is 1 atm., de temperatuur is 298 K, 

De standaardelektrodepotentiaal is het potentiaalverschil dat een 
galvanische cel  geeft met aan een kant de standaard 
waterstofelektrode en aan de andere kant een staaf van het 
onderzochte materiaal in oplossing. 
Bijvoorbeeld koper; het afgegeven potentiaalverschil is : 
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= Eo (H,,"') -Ea ( CU2*/CU) 

De standaard waterstofelektrode heeft per definitie een 
potentiaal nul. Dus de nu gemeten potentiaal is de 
9tandaardelektrode-aotentiaal van koper. 

Concentratiemetinq 

Uit de Nernstvergelijking is nu af te leiden hoe een 
concentratie-meting, of eigenlijk een activiteitmeting gedaan kan 
worden. Men maakt een galvanische cel met aan een kant een 
elektrode die een constante spanning afgeeft, de referentie 
elektrode. De andere kant wordt gevormd door een oplossing met 
onbekende activiteit met daarin een geschikte 'staaf', een meet- 
elektrode. De afgegeven spanning is afhankelijk van de aktiviteit 
van die oplossing. Door een ijking uit te voeren met een aantal 
oplossingen van bekende activiteit kan een onbekende activiteit 
bepaald worden. 

Referentie elektrode 

De referentie elektrode die voor alle metingen binnen deze stage 
gebruikt is, is een verzadigde calomel-elektrode. Een 
schematische tekening is gegeven in figuur A.2. 

Fig. A.2 : verzadigde calomel referentie elektrode 



- Amendk B 

Het binnenste buisje vormt de eigenlijke elektrode. Het is een 
galvanische halfcel waarin de volgende elektrodereaktie 
plaatsvindt : 

Alle oplossingen zijn verzadigd en ook onopgelost aanwezig, zodat 
de concentraties constant zijn. Daardoor is de afgegeven spanning 
constant. 
Hieromheen zit een extra buisje. De buitenmantel is gevuld met 
een 0.1 M ammoniumnitraat oplossing (beïnvloedt de reaktie niet). 
Deze buitenmantel dient als zoutbrug tussen de referentie 
elektrode en de onbekende oplossing. De referentie elektrode 
hoeft dus niet in een aparte oplossing gestoken te worden, maar 
kan gewoon in dezelfde oplossing als de meet-elektrode. Zonder 
de buitenmantel zou dat niet mogelijk zijn omdat de referentie 
elektrode direct in de oplossing steken vervuiling betekend van 
de elektrode en de oplossing. 
De elektrode bevat dus twee overgangen tussen verschillende 
oplossingen. Deze overgangen zijn zo geconstrueerd dat het 
contact minimaal maar aanwezig is, en worden junctions genoemd. 
De verzadigde calomel elektrode is daarom een 'double junction' 
elektrode. 

De kaliumselektieve elektrode 

De diffusiemetingen aan het membraan zijn in deze stage 
uitgevoerd met kaliumchloride oplossingen. Het verloop van de 
kaliumconcentratie in de tijd aan één zijde van het membraan 

Kcl% / 

membraan- 

Eg. A 3  : kaiiumselektieve elektrode 

wordt gemeten. Hiertoe is gebruikt de kaliumselektive elektrode 
van Philips (IS 516-R). De werking is als volgt : zoals in figuur 
A.3 aangegeven is staat de buitenoplossing via een membraan in 
contact met een KC1-oplossing. Het membraan bestaat uit een PVC- 



matrix waarin valinomycine (V) is opgenomen. Valinomycine vormt 
selectief met K' uit de elktrode-oplossing en uit de 
testoplossing stabiele complexen. Daardoor onstaat de situatie 
zoals weergegeven in figuur A.4. Aan beide zijden van het 
membraan is een grenslaagpotentiaal ontstaan, dat is het verschil 
in potentiaal tussen de oplossing en de membraan/K'-laag. 
Verondersteld w o ï l l t  dat r a l ~ n o m y c i n e  aan beide zijden van het 

_ _ _ _ -  K' - - - - -  elektrodeoplossing 

'\, 
'\ 

K'V \ 
membraan 

V 
\~ > grenslaag 
,/ 

/ 

K'V /' _ _  _ - _ - -  --- 
K' testoplossing 

Fig. A.4 : detaii membraan kaliumselectieve elektrode 

membraan in gelijke mate complexeert met K'. Aangezien de 
samenstelling van de elektrode-oplossing constant is wordt de 
elektrodepotentiaal volledig bepaald door de activiteit van in 
de testopiossing. 



APPENDIX C Dataverwerking 

De metingen hebben het verloop van de activiteit geregis- 
treerd. In datafiles genaamd 'geg** zijn circa 25 punten van 
de meetlijn ingevoerd (de waarden geven de -log van de activi- 
teit aanj .  Deze waarden woadsr. door het prooramma 's1' gelezen 
en omgezet naar een datatabel die de juiste wzarden bevat aril 
een grafiek te kunnen maken volgens vergelijking (2.8). 
Een listing van 's1' is bijgevoegd, een korte toelichting 
volgt hier : 
XY(I,ï) en XY(I,2) worden uit de gegevens-file gelezen, 
XY(1,l) is de tijd in seconden, XY(I,2) is de negatieve loga- 
ritme van de activiteit in cel 1. 
XY(I,2) wordt via de activiteit (XY(I,3)) omgezet naar de 
concentratie in cel i, XY(I,4). 
Constante binnen de rest van de berekeningen is c, de concen- 
tratie in cel 1 op het eerste tijdstip. 
Uit XY(I,4) kan de concentratie in de andere cel op dat tijd- 
stip bepaald worden volgens : 

De totale hoeveelheid in de opstelling aanwezige kalium blijft 
immers gelijk. 
XY (I, 5) is het verschil in concentratie tussen de twee cellen. 
XY (I, 6) tenslotte is de linkerterm uit vergelijking (2.8) . 
De data worden opgeslagen in een datafile met hetzelfde nummer 
als de gegevens-file. Deze file is geschikt om ingevoerd te 
worden in 'slidewrite'. Met behulp van 'slidewrite' is bij 
alle metingen een grafiek gemaakt volgens vergelij king (2.8) 
en is er lineaire regressie uitgevoerd. Bi] deze appendix zijn 
grafieken uit slidewrite gevoegd. 
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DIMENSION X Y ( 3 0 . 6 )  

OPEN[8 .FILE='DATAl .DAT '  1 

IMP!-ICIT DOUBLE ?F?ECISION(A-H. 0-2) 

O P E N ~ ~ . . F I L E = ' - E G ~ . D A T ' ?  

C 

1Ocr 
C 

200 
C 

DO 200 I=1,20 

END 



c-3 

0.12 

0.3 o 

0.07 

0.05 

0.02 

0.00 
O 

data I 
roersnelheid 200 toeren/min. 

+ 

1 I I I 

444 888 1332 I776 

data 2 
roersnelheid 300 toeredmin. 

+ 

0.12 

0.10 n n 

O 
o 
I 2 0.07 

L - 
1 0.02 

0.00 
O 

2220 

I I I 1 

444 888 1332 1776 2220 



data 3 

0.1 2 

û.1û 

0.07 

0.05 

roersnel hei d 450 toeredm i n. 
+ 

0.02 

+ 0.00 I 

2000 O 1000 

t 

0.12 

0.1 o 

0.07 

0.05 

0.02 

0.00 

roersne 
+ 

data 4 
heid I00 toeren/min. 

I I I I 



data 5 

e - -  
O 
ti 
I 

O 
N 
o 

T- 

v 
h 
\ 

T- 

o 
I 
N 
o 
t 

I 

v v 

- 

roersnelheid 450 toeren/min. 
+ 

0.16 

n 4 ' 3  u. I J  

0.1 o 

0.06 

0.03 

I I I I 0.00 
O 444 888 1332 1776 2220 

data 6 
roersnelheid 150 toeredmin. 

h h 

O 
ti 
I 

O 
N o 

T 

v 
h 
\ 

r 
ti 

I 
N o 
c 
i 

v v 

- 

1 I I I 

2220 0.00 
444 888 1332 1776 O 



data 7 
roersnelheid 125 toeren/min. 

A h 

O 
u 
I 

O 
c\l 
o 

7 

v 

h 
\ 

T 

o 
I 
N 
o v 
8 
I 
- 

0.12 

0.1 o 

0.07 

0.05 

+ 

data 8 
roersnelheid 350 toeredmin. 

+ 

0.80 

0.64 

0.48 

0.32 

0.1 6 

0.00 
O 

-+ 
I I I I 

320 640 960 1280 1600 



data 9 

0.18 

7- 

? 0.07 

h n 
O 
T 

roersnelheid 350 toeren/min. 
+ 

0.13 

0.10 

0.08 

0.05 

0.03 

0.00 

data IO 
roerafstand IO mm. 

+ 

O 444 888 1332 1776 2220 



h o 
o 
I 

O 
c\J o 

o 
I 
c\l 
o 
c 
I 

7 

Y 

h 
\ 

7 

v Y 

- 

0.12 

0 . t O  

0.07 

0.05 

0.02 

0.00 

d a t a  I I 
roerafstand 15 mm. 

+ 

O 200 400 600 aoo I O00 

t 

0.13  

0.10 

0.08 

0.05 

0.03 

0.00 

d a t a  I2 
roerafstand 8 mm. 

+ 

O 444 088 1332 1776 2220 

t 



0.14 

0.1 1 

0.053 

0.06 

0.03 

0.00 
O 

data 13 
roerafstand 5 mm- 

+ 

I I I I 

444 880 1332 

t 

I776 2220 

data 14 
roerafstand I mm. ( s h e e t  geraakt) 

+ 

n 
h 

O 
o 

I 
O 
N 
o 

T 

'4 

h 
\ 

T 

o 
I 
c\I 
o 
S 
I 

Y v 

- 

0.00 ' 1 I I 

O 444 880 1332 1776 2220 



c -10 

0.33 

0.26 

020 

0.13 

0.07 

0.00 

data 15 
300 toerenlrnin. 

+ 

+ 

450 730 1010 i290 i570 1850 

L 

data 16 
150 toeredmin. 

+ 

0.2 1 

0.17 

5 

I 

Y 
S 

I 

0.06 o 
- 

0.04 

J 



c- I I  

data 17 

s 
0 ;  

7 

o 
I 
O 

21 l-w o- 
I 
Cu o 
Y 
t 
I 
- 

0.33 

0.30 

0.27 

0.23 

0.20 

0.17 

22 5 toeredmin. 
+ 

weetbiad 

+ 

data 18 
37 5 toer enhin. 

0.60 

0.55 

I 
Cu 0.45 o 
Y 
C 
I 
- 

0.40 
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Appendix D Membraanoppervlak 

Afmetingen van het vrije membraanoppervlak. 

1 .  Het verstevigend gaas, schematisch weergegeven in figuur 
D-1 : 

Fig. D-1 verstevigend gaas 

* Metingen met variabele roerderafstand of variabele 
roersnelheid : 

a = 0,775 i0,008 inm 

b = 0,590 iO,OO9 inin 

d, = db = 0,200 *0,014 mïì~ 

onbedekteoppervlak = o , 6 o  Io,o4 
totaleoppervlak 

* Metingen met een dubbel membraan : 
a = 1,301 10,009 mm 

d, = 0,357 10,006 mïì~ 

db = 0,363 10,005 mm 
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onbedekteoppervlak = o,  59 I o ,  o2 
total eoppervlak 

De dikte van dit gaas is 0.28 4 0,OZ mm. 

Om het gewenste concentratieverioop biniìe~i  een t i j d  van mge- 
veer veertig minuten te bewerkstelligen is het vrije membraan- 
oppenrlak verder beperkt door er een vel overheadsheet op te 
lijmen waaruit een ring is weggesneden. De buitendiameter van 
deze ring bedraagt 4 , O  cm, de binnendiameter 2,9 cm. 
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