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Samenvatting 

Er zijn met behulp van een volumetrische meetmethode diffusie
metingen gedaan aan waterlagen tussen twee membranen. 
Met de 11 fotonic sensor .. is de dikte van de waterlaag op ongeveer 
6% nauwkeurig te bepalen. Door de lagen met Retimet metaalschuim 
op een vaste dikte te houden, is de onnauwkeurigheid teruggebracht 
tot c.a. 2%. Hierdoor is het mogelijk geworden om de permeabiliteits
verschillen van water voor twee gassen nauwkeurig te bepalen (c.a. 5%). 
Voor de bepaling van de absolute grootte van de permeabiliteit van 
water voor o2 is een meetmethode met de po2-electrode gevonden 
(onnauwkeurigheid c.a. 9%). Door een betere dimensienering van het 
meetsysteem is deze onnauwkeurigheid terug te brengen tot ongeveer 
5%. 
Uit de metingen blijkt dat er effecten optreden die de diffusieweer
stand van de waterlaag vergroten •. Hiervoor is een mogelijke theore
tische verklaring gevonden. 



Inleiding 

In de vakgroep A.F.M. wordt onderzoek verricht naar de diffusie 
van gassen door vloeistoflagen. Hierbij wordt er naar gestreefd 
de diffusiecoëfficiënten van gassen in vloeistoffen nauwkeurig 
te bepalen, daar de literatuurwaarden voor deze coëfficiënten 
een grote spreiding vertonen (tot c.a. 30%). 
De metingen worden verricht volgens een volumetrische meetmethode. 
Met de opstelling die hiervoor gebruikt wordt, kan t.g.v. "drift•• 
alleen het verschil in permeabiliteit van een medium voor twee 
gassen nauwkeurig bepaald worden. 
Een ander probleem vormde de bepaling van de dikte van de vloeistof
laag. 
In dit onderzoek is in het bijzonder gekeken naar de diffusie van 
gassen door waterlagen bij een temperatuur van 25°C. 

Eenheden 

De in dit verslag gebruikte eenheden zijn niet in overeenstemming 
met de internationale afspraken (S.I.-eenheden).Zij zijn aangepast 
aan de in de literatuur op dit gebied gebruikelijke eenheden. 



1 • 

Hoofrirituk J 

ne ~~Ptnpstelling. 

~st rle opstellin~ is het mogelijk om diffusie van gassen te meten door een 

nit ~erlium is in ans geval meestal een vloeistoflaag, die tussen twee 

me~br~nen 7it, maar het kan büvoorbeeld ook gewoon een enkelvoudig membraan zün. 

1. ~e~trrincipe en meetmethoden. 

In figuur 1 is een sterk vereenvoudigde schets van het meetsysteem afgebeeld. 

Kamer 1 
fig.1. 

'] 

M 
o.o.o. 

Kamer 2 

In rleze srhets zijn de volgende hoofdonderdelen te onderscheiden: 

a. de twee meetkamers, rlie rechtstreeks in contact staan met het medium M. 

b. een differentiaal rlrukopnemer (D.D.O.) die het drukverschil meet tussen 

rle twee meetruimtes. 

c. het plunjersysteem dat het volume van de meetkamers kan veranderen. 

Wann~er er gas diffundeert door het medium M zal de differentiaaldruk

opnemer een verandering van het drukverschil tussen rle beide kamers meten. 

Met behulp van het signaal, dat de verschildrukopnemer afgeeft, wordt nu een 

plunjer op een zodAnige wijze verplaatst,dat het drukverschil over het medium 

even groot blüft. De snelheid van de plunjer is nu een maat voor de netto 

optredende deeltjes~lux door het medium. 

We kunnen met de npstelling twee verschillende soorten metingen do~n: 

A. l"letin']Pn met een totAaldrukverc:;chil .Ó p ( ~ p: I m.\'Y'I, H9"' I ?>3, "i Pq_} 
tussen de beide meetkamers; 

B. Metingen waarbij er geen totaaldrukverschil is tussen de twee meetkamers, 

maar waHrbij wel een partieel drukverschil bestaat. 

ad A. In kamer en kamer ?. zit één en betzelfde gas, er treedt nu toch 

diffusie op door rle vloeistoflaag als gevolg van een totaal drukverschil 

over de vloeistoflaag van 1 torr. (bij deze drukverschillen mag worden aan

genomen rlat er geen convectieve g~stransporten optreden door de laag). 



Voor elk gas, dat meedoet aan het diffusieproces, zijn de volgende 

wetten gP.ldig: 

(Fic'<) J= _ 0 de (1) 

] 1= -)1 ~ dx. 
ofwel gecombineerd 

(Henry) c ,.. ocp (2) dx 

Hierin is J flux (mol -2 -1) ·- cm sec 

D diffusie coëfficient (cm 
2 -1) = sec 

c = concentratie (mol cm -3) 

« = oplosbaarheirlscoëfficient va n 

een bepaald gas in een vloeistof {mol cm-3torr-1 ) 

p = partiële druk van een gas in een vloeistof (torr) 

u = ~.0 = de permeabiliteit van de vloeistof 

( -1 -1 -1) voor een bepaald gas mol cm sec torr 

x is hierbij de richting, waarin diffusie optreedt. 

Voor het gastransport door de vloeistoflaag geldt nu 

?§ = A.J. (4) ~ = gasstroom (mol/sec.) 

A = oppervlak van de vloeistoflaag (cm2) 

We nemen aan dat in het stationaire geval het partiële drukverloop 

de laag lineair van rle afstand afhangt, 

d = dikte van de vloeistoflaag (cm) 

~p == drukverschil over de laag ( 1 torr) 

d.w.z. ~ ~ ~ 
dx d 

over 

M.b.v. (3) vinden we nu J = - J.-L ~ , de flux blijft dus 

constant in de tijd. d 

Er geldt f_ = A J = -!!!D_ = 2Dl. {6) 
dt dt 

n1 is totaal aantal deeltjes in kamer 1 

n2 is totaal aantal deeltjes in kamer 2 

* (7) ook geldt: dV1 = - dV2 = -A dx 
dt dt dt 

met: V1 = volume kamer 1 l cm3) 

V2 = volume kamer 2 ( cm3) 

A* - oppervlak van plunjer Ccm2) 

dx .. plunjer snelheid (cm sec - 1) 
dt 

verder is : ~p =: p1 tot - p2tot = constant 

·-- 0 ~ 
de,tot - óe:l. -tot 

(B) dt c)\t 

p1tot = totaaldruk in kamer 1 (torr) 

p2tot = totaaldruk in kamer 2 (torr) 

(mol) 

(mol J 

2. 

{~) 



Met de ~aswet (ideale gassen) vinden we: 

d p1 tot :. RT dn. (\, ~T d V, 
c\ t v;- dt - ---v;r dt 

d 0-+ot::: RT dr11. _ f\t. RT dvt. 
dt ~ dt ~ dt 

( 9) 

(6) t/m (9) leveren op: 

- ~ A 1 + n, RT A '~ie cl~ _ ~T ~ 7J + nt. ~T 
v, v,2. d..t v'J.. V 2. 

j= Y/ * iA (P·t~ \{ + Pl.tot V0 -= 

YH<T ( V2. -t V,) 
V2 V inden we : 

2. 

ad B •. Het totaal drukverschil tussen de beide kamers is nul. Dit zijn 

metingen met mengsels van de gassen a in b. Over de laag staat nu een 

partieel drukverschil: 

ó pq(J) = pq 1 (t)- pq~(-~J ~ pbJtl- pb~tf:) ~1) 

Pa1 = partiële druk gas a in kamer 1 (torr.) 
pa2 ·- " " " " " 11 2 (torr.) 

Pb1 = " " 11 b " " 1 ttm.) 
Pb2 = 11 11 " 11 11 " 2 torr~ 

3. 

fr ontstaan nu twee gasfluxen (van gas a en gas b) die tegen§esteld zijn 

gericht. Door deze fluxen wordt het partieel drukverschil 6. pC\(:t ~ = Ó pbét) 
kleiner, hierdoor zal de netto gasflux afnemen. In het theoretische geval 

zal de netto gasflux dichtheid J netto als een e-macht met negatieve 

exponent naar nul gaan. -~ 

l]~c.-H:ot!=\ -= ~VIcttJ!:o) e._ 1: 

Voor de netto gasflux geldt: 'J netto ( 13) 

ook is 'j netto= ~".ato"'_!_ dfl. =-l dn1.-= p-t-o>t dv," p+oi ft dl( (14} 
A t:) eH l'l olt A J<T dt- y:j RT dt 

uit (13) en (14) volgt l!j {""-q Apctfrl _ Ub àpot(i)J= ~ dy; 
cl d RT ~ 

* d ~ 17-1 

~ "'a -lA. I:,= ~~(~:)~'i_- ~q~J (15) 

Met deze methode kan dus alleen het permeabiteitsverschil worden ge-



meten tussen t~ee gassen. 

De optredende netto gasflux is meestal ongeveer een factor honderd groter 

dan bij de metingen onder A, dit omdat nu IJ. pq,(t--= o) ongeveer 760 torr. 

genomen kan ~orden. 

2. Het meetsysteem. 

Het eigenlüke meetsysteem is schematisch afgebeeld in figuur 2. 

fig.2 het maatsysteem. 

~.K .. 

Kamer 2 

p 

4. 

Het gehele meetsysteem kan van de buiten~ereld ~orden afgesloten d.m.v. de 

kranen K 1 t/m K 4. Tussen de t~ee meetkamers in kan de membraanhouder ~orden 

geschoven en vastgeklemd. Het totaal drukverschil tussen de meetkamers ~ordt· 

gemeten met een cppacitieve verschildrukopnemer, die een bereik heeft tussen 

-1 torr. ''en +1 torr. Oe kortsluitkraan KK d.ient ter beveiliging van de drukkop. 

Verder gebruiken ~e een po2 elektrode, die in de bovenkamer is gemonteerd 

en ~aarmee ~e de zuurstofconcentratie in de bovenkamer kunnen meten. 

In de onderkamer is ook nog een totaal drukopnemer gemonteerd. De plunjer 

zorgt er voor,dat het drukverschil tussen de beide meetkamers constant blüft. 

Hoe dit gebeura,is in te zien aan de hand van fig 3. 

fig.3 



s,. 

Oe drukopnemer en de plunjer zijn elementen uit een teruggekoppeld regel

systeem. Het wisselspanningssignaal van de drukkop wordt, na te zijn gelijk

gericht, afgetrokken van een referentiespanning, het resulterende signaal 

wordt vermenigvuldigd met een wisselspanning. De wisselspanning, die men 

nu verkrijgt stuurt de servomotor, die op zijn beurt de plunjer zo laat 

bewegen,dat het drukverschil gelijk wordt aan het d.m.v. de referentie

spanning ingestelde drukverschil. 

3. Oe rest van de meetopstelling. 

Het zojuist beschreven meetsysteem bevindt zich in een met lucht ge

thermostateerde bak zie fig.4. 

fig.4 

De thermostaatbak wordt op temperatuur gehouden door water, dat door een 

circulatiepomp P langs de dubbele wand van de bak wordt rond geleid. 

Dit gebeurt via een systeem van tussenschotjes. 

Kaàer S en stonkspiraal I zorgen samen met de platina weerstand Pt 

voor de handhaving van de temperatuur, die via een regelunit 

is in te stellen. 

Verder is er nog een warmteschild W wadrdoor via bijpas B water wordt 

rnnrl')epompt. 

In fig. 5 is goed te zien langs welke wegen de gassen naar het meet

systeem worden geleid. 

N, 
r--
I 

----,. 

---W~L_ __ _r---.~.~~ 
6, 



M1 en M2 zUn de mengvaten waarin de gassen worden opgeslagen. 

K1 t/m K4 zijn dP kranen die het meetsysteem van de buitenwereld afsluiten. 

81 en 82 1ijn gethermostateerde bevochtigers, hierin worrit het gas ver

zadigd met waterdamp. Dit gebeurt om te voorkomen dat de vloeistoflaag 

in het meetsysteem zou verdampen. De temperatuur in 81 is natuurlijk 

gelijk aan die in de thermostaatbak gekozen. ~erder zijn tussen 82 en K1 

r~sp. K2 twee wissels ingebouwd. Hierdoor is het mogelijk, dat een gas 

uit M1, zowel rloor de boven- als de onderkamer of door beide kan worden 

gespoeld, dit geldt natuurlijk ook voor een gas uit M2. Dit is erg tijds

bPsparend, omdat nu niet eerst een paar uur door de bevochtiger moet 

worrien gespoeld om deze met het nieuwe gas te verzadigen.(Wi&~b ~J"c::\.etq,l.(e..,o\~14~ 
Tenslotte zijn er in de mengvaten M1 en ~2 twee totaaldrukopnemers aange

hr~r.ht (dit is niet in fig.S aangegeven). 



Hoofdstuk 2. Oe vloeistoflaag 

1) Oe membraanhouder. 

7. 

Het vervaardigen van een vloeistoflaag met een gegeven dikte gebeurt 

m.b.v. een membraanhouder. 

Een doorsnede van de geobruikte- membraanhouder ziet er als volgt uit 

( zie fig. 1 ). 

De eigenlijke afstands-l'ing ( 4), waarvan de dikte d bekend is, wordt 

vastgeklemd in de middenring (5). 

fig. 1) 

Aan deze middenring (5) is een kraan (6) met een aansluitstuk (7) gemonteerd. 

De vloeistoflaag wordt aangebracht tussen twee membranen m
1 

en m
2

, die elk 

worden opgespannen door een aandrukring (1). 

Dit aanbrengen gebeurt via vloeistofkanaaltje {8). 

We hebben bij onze metingen twee soorten membranen gebruikt name. lijk M.P.T. 

( micro poreus teflon ) en Gore-Tex membranen. 



Tn fig.1 zien we verder a-ringen (2) aangegeven, die zorgen voor de gas

afdichting. 

B. 

Ook zijn er teflon ringen (3) aangebracht 1 die de membranen tegen de afstands

ring aandrukken. 

Opm; Bij al onze metingen hebben we als vloeistof tweemaal gedestilleerd 

water gebruikt. 

2) Het vullen van de membraanhouder met vloeistof. 

In fig.2 is schematisch weergegeven hoe de vulopstelling er uitziet. 

De druk waarmee we de membraanhouder vullen, moet zo laag mogelijk 

gehouden worden, omdat we bij te hoge vuldrukken water in de membránen 

krijgen ( voor berekeningen hierover: zie verslag Vader en Willems, lit no.1) 

De vuldruk is gelijk aan de druk geleverd door de vloeistofkolom met hoogte h. 

fig. 2) 

16 



9. 
Deze hoogte h is te meten en te variären. 

Bij het vullen van de membraanhouder gaan we als volgt te werk : we sluiten 

de slang aan op de membraanhouder en laten deze langzaam zakken, totdat 

de hoogte h van de vloeistofkolom enkele centimeters bedraagt. 

Als we zien dat de vloeistof tussen de membranen stroomt, wordt de membraan

houder een paar keer om zijn assen a en b gekanteld, dit wordt gedaan om 

een goede gelijkmatige vulling te krijgen en om luchtbellen te vermijden. 

Wanneer de ruimte tussen de membranen geheel met vloeistof is gevuld, 

( dit is het geval, wanneer de vloeistof door het tweede kraantje naar 

buiten loopt) worden beide kraantjes gesloten. 

Nu 1.10rdt de membraanhouder losgemaakt van de vloeistofkolom en wordt de 

membraanhouder horizontaal gelegd. 

~ierna worden de kraantjes weer geopend en nu kan het overtollige water 

t.g.v. rle overdruk nadr buiten stromen. 

Als er geen vloeistof meer naar buiten stroomt worden de kranen dichtgedraaid 

en kan de dikte van de vloeistoflaag bepaald worden m.b.v. de 11 fotonic 

sensor 11 ( zie volgende hoofdstuk }. Hierna wordt de membraanhouder in het 

meetsysteem gemonteerd. 

3). Afleiding van de formule voor de effektleve dikte van de vloeistoflaag 

voor het asy~metische geval. 

In fig.3 is een dwarsdoorsnede van een met vloeistof gevulde membraanhouder 

te zien. Doordat in de ruimte tussen de membranen een lichte overdruk heerst, 

buigen beide membranen naar buiten door. 

Omdat de mernbr<Jnen meestal niet precies even strak opgespannen Z.lJn, zal de 

rloorbu ig in!] van het bovenste en 1 t onderste membraan c{, resp. ~ zijn 

( asymmetrisch rlikte verdeling ). 

Ue veronderstellen bij de berekening dat elk van beide membranen e~n ;edeeJte 

\l;:m het oprervlak van een bol is. 

Voor onze vloeistoflaag geldt : (zie fig.3) 

d, ..:::. < Xo 

cll. < < Xo 

0 .(..t:: Xo ..c:::.<:: ~·, 

>'o < <: R1.. 



~ {o/1~) 

n 
I I 

\ 

I ' 
I \ R1. 

I \ 

I \ 

'1-Gl~l \ 

I \ 

I \ 
I 
I \ 

w. 

. ~~ ) fq. ·, 

I . - _\ - - - -[c!. ---.-0 r----- I 

(' • 4.) - - - )(-Q. 

\ 
\ 
\ 
\ 

R1 \ I 
\ I 

' I 
' I 
\ I 
\ 
i (oJ-1\j 

I 



11 • 

In deze tekenin~ i~ het bovenste membraan een deel van de cirkel met ner 

f'li_drje lpu'lt in het punt ( 0 ~ - f'11 ) 

Pn met straal ~ 1 en bij het onderste membraan hoort een middelpunt dat 

li_,t in ( 0, M2. ). 
A " •'e hard van fig.:5 kunnen we de volgende vergelijkingen opschrijven: 

2 2 R 2 !1, + 1,.d + J, ~ R1 (3~ (~+ 11) + X= (2a) I 

(;!- 11?.)7. + x 2 ~ R; (2 b) n'J. + 14 d.+ d1.= R2. {3b) 

2 ~r 'J/ RI = x 0 + f1, + h. (LfQ) 

R: =x:+ (!12 +% c/.) 2 {4 ~ 

WP bekijken nu de grootte van de gasstroom van gas g t.g.v. diffusie door 

een cilinderwand mP.t dikte dx
1

, straal x
1 

en hoogte h= y
1

-y
2

• 

Voor de gasstroom hierdoor geldt: 

t.le veronderstellen rlat er geen ( partiP.el) drukverlies OVf>.r de n:emhraren 

beFtaat. We vi~rl~r nu 

Ái.1.1p.21TX. dx. 
Cj.-lj2. 

r-,;_.,.,..i_n is Ar= par+;-"P.) rlrukverschil vrtn gas g ov,:?r de laag. 



12. 

JL~ per~eabilitPit van de vloeistof voor gas g. 

fen hijzonder ~eva! van de vergelijkingen (2a) en (2b) zijn de ver~elijkingen: 

(sb) 
IV!.R.II. (5a) en (5b) vinden we na integratie voor totale gasstroom g) van gas ç 

rloor de laag : 

· \,Je gaan de noemer uitschrijven als een reP.ksontwikkel ing en verwaar lo7en 

alle tFumen 

hoger dan de orde o{~) 1\RJSp. o(~;) 

~ant 

we krijgen nu 

(t) 



13. 

ook ~Pl~t rer rlPfinitie : 

(7) 
uit (n) Pn (7) volgt: 

rleff= Xo2{fl, +R2) 
2 Rf R~ 

11it (sa) en (4a) volgt: 

/(= 
I 

2 /2. 
Xo +ct, 

'J.I, 
P.n uit (Sb) en (4b) volgt: 

verder volgt uit (3a) en (3b) : 

{to) 
Invullen van vergelijkingen (9) t/m (10) in (8) levert met (1) 

deff=- 1 

0-d 
k(!J) 



14. 

4) BP-rekening van de maximaal absolute fout in deff. ( A deff 

Met for~ule (11) van de vorige paragraaf is de waarde van deff te berekenen 

als ~ , 1"_, en d bekend zijn. 

P~u zijn ~ en ~, zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, onafhanke

lijk van elkaar te meten en verder is d= dikte van de afstandsring bekend. 

Dus deff is een functie van Jonafhankelijke variabelen d Jd1 en d2 met 

maximale meetonnauwkeurigheid van resp. IJ. d , A d
1 

en ~ d2 • 

Wanneer we hogere _orde termen verwaarlozen geldt nu 

+ 



Hoofdstuk II I 15. 

De "fotonic sensor" 

1) !"'leiding 

Aan de hand van de vergelijking: 

j ~0~ ~=A-l~~. 4P~ecr ae:rr. 
is in te zien, dat het voor een nauwkeurige bepa 1 i ng van )J. gas g 
belangrijk is een goede en nauwkeurige methode te vinden om deff te 
bepalen. De diktemeting moet contactloos zijn om problemen, zoals 
genoemd in het verslag van Joost Janssen {lit. no. 2) te voorkomen. 
Er is daarom gekozen voor de "fotonic sensor". {Voor een uitvoerige 
beschrijving van deze diktemeter zie lit. no. 2). 

2) Het principe van de werking 

De werking van de 11 fotonic sensor .. komt in wezen op het volgende 
neer. We hebben een bundel fibers, welke aan de ene kant een probe 
vormen en die zich aan het andere eind in tweeën splitsen {zie 
fig. 1). De ene helft van de bundel is aangesloten op een infrarood
lichtbron, de andere helft is gekoppeld aan een fotodetektor. Het 
door de lichtbron uitgezonden infrarode licht wordt door de fibers 
naardeprobe geleid {zenders), weerkaatst door het onderliggende 
oppervlak, waarna het gereflecteerde licht weer wordt opgevangen 
en door de andere bundel fibers in de probe {ontvangers) naar de 
fotodetektor gezonden wordt. De intensiteit van het ontvangen licht 
is o.a. een maat voor de afstand van de probe tot het oppervlak waaraan 
we willen meten. 

detektor 

probe 

te meten oppervlak 

Fig. 1 
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We zien dus dat de 11 fotonic sensor .. in principe geschikt is om afstanden 

(krommingen van oppervlakken) te meten . 
Het probleem doet zich echter voor , dat de intensiteit van het ontvangen 
licht behalve van de afstand ook van de reflectie-en absorptie-eigenschap
pen van het meetoppervlak afhangt. Deze invloeden zijn moeilijk van elkaar 
te s~~eiden. Toch is er een methode gevonden om met behulp van een ijk
kromme het absorptie-effect en het afstandseffect uit elkaar te halen en 
zo toch de kromming van het oppervlak te bepalen. Hoe dit precies gebeurt , 
is in de volgende paragraaf van dit hoofdstuk te zien. 

3) D@· bepaling van de kromming van het oppervlak 

Als we in een grafiek de door de fotodetektor afgegeven elektrische span
ning , welke rechtevenredig is met de intensiteit van het ontvangen licht, 
uitzetten tegen de afstand h (zie fig. 1) tussen probe en het oppervlak, 
dan krijgen we een kromme van de vorm zoals .in fig.2 is weergegeven. 
We nemen hierbij wel aan dat de probe steeds éénzelfde gebiedje A van het 
oppervlak ziet voor verschillende afstanden h 
We maken nu van kromme 1 een 11 genormaliseerde ijkkromme 11 ,we kunnen name
lijk de elektrische spanning van de fotodetektor zodanig versterken dat 
de top van kromme 1 een gestandaardiseerde spanning Tij heeft (6,50 volt) . 

We veranderen de versterking nu niet meer • 

fig. 2 

) 
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Richten we nu onze probe boven een ander willekeurig gekozen gebiedje B 

van het oppervlak met andere reflectie~ en absorptie-eigenschappen, dan 
krijgen we te maken met een andere kromme (b.v. kromme 2, met top
spanning 8*). Op de "genormaliseerde ijkkromme" kiezen we nog een re
ferP~tiepunt (het werkpunt) met werkpuntsspanning W,deze spanning wordt 
door de 11 fotonic sensor" afgegeven als de probe een afstand d boven het 
gebiedje A staat. Verder is R' een willekeurig punt op kromme 2 en Ris 
het hiermee corresponderende punt op kromme 1. 
Volgens een vergelijking uit de literatuur geldt nu:(~~~ oo~·~9~J 

VR· 
0) 

verder geldt: -r;- B*~ b 
w- vR' = P 

I 

voor ·a 11 e punten R en R 

Uit fig. 2 blijkt: Hoogteverschil tussen gebiedje A en B 

= L\h :VR-W 
s ( 4) 

Hierin is S = steilheid (richtingscoëfficiënt) in het werkpunt. 
Met behulp van (1) t/m (4) vinden we: 

flh: W.b-l;.p (s) 
trli- b) s 

Als we b, p en s meten, kunnen we dus het hoogteverschil tussen twee 
punten (gebiedjes) A en B van een oppervlak bepalen. 
S van de "genormaliseerde ijkkromme 11 is gemakkelijk te bepalen m.b.v. 
een schroefmicrometer. 
Voor de bepaling van b maken we gebruik van de vorm van de krommen van 
fig. 2. Hierin is te zien, dat in een gebied rondom de top de "fotonic 
sensor" vrijwel ongevoelig is voorafstandsvariaties < 300j.Lm. Hiervan 
maken we gebruik bij de metingen. 
We zetten de probe boven het punt A van het oppervlak op een zodanige 
afstand, dat we in de top van de ijkkromme zitten. Verder regelen we 
de versterking zodanig, dat de topspanning gelijk is aan de "genorma
liseerde topspanning" (we veranderen de versterking daarna niet meer). 
Als de hoogteverschillen met gebiedje A niet al te groot zijn (<300Um), 
dan geeft de fotodetektor de waarde van b weer voor alle punten op de 
lijn 1, langs welke deprobe het oppervlak aftast. We zetten deprobe 
nu weer boven het gebiedje~ op een afstand d (zie fig. 2, we zitten nu 
dus in het werkpunt). We tasten weer het oppervlak af volgens de lijn 1 

en meten nu de p-waarden. Met behulp van een X-Y rekorder kunnen we 
nu zowel de b-waarden als de p-waarden als functie van de plaats op het 
oppervlak vinden (zie fig. 3a). Met behulp van formule (2) kunnen we 
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dan voor elk punt van 1 het hoogteverschil bepalen met punt (gebiedje) A, 
en daarmee dus tevens de kromming van het oppervlak (zie fig. 3b). 

4) Toetsing van de theorie en test van de 11 fotonic sensor 11
,-_ 

In rle vorige paragraaf zijn we uitgegaan van de uit de literatuur overge

nomen veronderstelling (!),hier is de rest van onze theorie op gebaseerd. 
Het is daaro~ wel nuttig om te kijken of daadwerkelijk aan (1) wordt 
voldaan voor punten op een oppervlak, die verschillende reflecterende 
eigenschappen hebben. Dit is gecontroleerd voor verschillende materialen 
(metalen oppervlak, M.P.T.-membraan d.w.z. teflon oppervlak). Gebleken is, 
dat het quotiënt-~ (zie formule (1) van de vorige paragraaf) binnen 1% 
constant is,dit isRgeverifieerd voor een vijftigtal paren van punten Ren 
R' uit de ijkkromme(zie fig. 1 van de vorige paragraaf). Dit bleek te 

gelden voor de punten van het teflon en voor de punten van het metalen 
oppervlak. Dus steeds bleek veronderstelling (1) juist te zijn.(zie graf.4a 
en graf.4b) 
Verder hebben we de diktemeter getest door de kromtesraal R van een holle 
spiegel te meten, deze werd eerst optisch bepaald en is daarna m.b.v. de 
11 fotonic sensor .. gemeten. Er is gevonden: 

optisch bepaald gemeten met 11 fotonic sensor .. 
-. + Rspiegel _.~ 50 cm -1 cm Rspiegel= ~2 cmt2 cm 

Tenslotte is de 11 fotonic sensor .. nog getest d.m.v. een meting aan een 
11 drempel 11

. van 50.LLm hoogte,die werd opgebouwd uit eindmaten. 
Voor de drempel is gevonden: 

Gemeten met de micrometer ~emeten met 11 fotonic sensor .. 

hdrempe 1 =50 .U m ± 2 ,u. m hdrempe 1 =51 Ál m ± 2 .Urn 

Het blijkt dus dat de 11 fotonic sensor 11 vrij bevredigende resultaten geeft. 
ioch kleven er aan deze diktemeter ook enkele hinderlijke nadelen nl: 

a) De dikte is voor oppervlakken met te sterk veranderende reflectie
eigenschappen minder betrouwbaar. (De b- en p-waarden hebben dan 
een te grillig verloop.) 

b) De 11 fotonic sensor .. is minder nauwkeurig voor oppervlakken met 
een doorbuiging groter dan 300 --Ltm ,dit bezwaar heeft te maken 
met de beperkte breedte van het plateau van de ijkkrommen. (zie 
vorige paragraaf) 

c) Een meer praktisch bezwaar is het feit, dat de 11 fotonic sensor .. 
behoorlijk gevoelig is voor storende lichtinvloeden vanuit 
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de omgeving (T-L verlichting, verandering intensiteit van het 

zonlicht) 
d) Bij grotere doorbuigingen (~ 250{Lm) wordt de diktebepaling 

onnauwkeuriger omdat we dan al iets te ver van het werkpunt 
vandaan zitten. De benadering van de ijkkromme door een rechte 
(raaklijn in werkpunt) . klopt dan minder goed. 



Hoofdstuk IV. Permeabiliteitsmetingen aan waterlagen. 

Om een duidelijk beeld te verkrijgen hoe de permeabiliteitsbepaling bij 
de in hoofdstuk I genoemde meetmethoden verloopt zullen we van beide 
methoden een voorbeeld geven. 

1) ~~ting~n-~~n-~~n-~n~~lYQ~~ig_g!~-m~t_!~n_tQt!!l_~r~~Y!r~shil_Y!n 
1_tQrr_(:1~~1g_~Lm:_~iJ_I_:_g§~ç) 
Uit de wetten van Fick en Henry is af te leiden (zie hoofdstuk I) 

dat: 

24 

= J.lgt.P 
Jdiffusie d 

eff 
-----4.1 

Als we dus Jdiffusie zouden kunnen meten dan kan hieruit bij beken
de laagdikte de waarde van J.lg bepaald worden. De effectieve laag-
dikte d f wordt gemeten m.b.v. de 11 fotonic sensor 11 (zie hoofdstuk III). 

e f 
Uit de snelheid van de plunjer(= het meetsignaal) kunnen we met de 
volgende formule, afgel>eid in hoofdstuk I, 

J f ( dx 
gemeten= ART P + ~t.P).df -----4.2 

de door het systeem gemeten flux bepalen. Als nu Jgemeten gelijk 
zou zijn aan Jdiffusie was het erg eenvoudig om uit 4.1 en 4.2 
J.lg te bepalen. Het vervelende is echter dat als gevolg van een 

onvolmaaktheid van het meetsysteem Jgemeten f Jdiffusie' Het 
signaal, afgegeven door het meetsysteem, bevat namelijk 11 drift 11

• 

Dit driftsignaal kunnen we ons veroorzaakt denken door een fic

tieve flux, jdrift' Er geldt dan: 

Jgemeten = jdiffusie + jdrift 

We kunnen deze drift meten door i.p.v. een membraanhouder bijvoor-
beeld een metalen schijf tussen de meetkamers te klemmen. De fictieve 
driftflux is gericht van de boven- naar de onderkamer (zie fig. 1) . 

Voor de grootte geldt : Jdrift 1o-12ä 3.1o-12 mol.cm-2.sec-1 
Deze driftflux is van dezelfde orde van grootte als de diffusie
flux bij onze metingen met 1 torr. totaal drukverschil. 



I TJcArl\ t o.o.o. 
~ (fic:tic.f) 

f 11,, I I I I I 

I 

• 

Omdat het driftsignaal niet constant blijft in de tijd is het moeilijk om 
Jdiffusie te bepalen • Om nu toch nog ~g te kunnen bepalen gaan we als 
volgt te werk: we meten eerst met een totaal drukverschil van +1 torr. 
tussen boven- en onderkamer en daarna wordt er gemeten met een totaal 
drukverschil van -l torr. en dan tenslotte weer met +1 torr .. 
In figuur 2 zijn de gemeten fluxen bij +1 torr. totaal drukverschil 

( Jgem +1) en bij -1 torr. totaal drukverschil ( Jgem _1) uitgezet tegen 
de tijd •. De verticale afstand tussen de twee lijnen is dan : 

Jgem +1 - Jgem -1 ~ 2 Jdiffusie 

Hieruit is dan weer...U'jaS te bepalen volgens de formule 

25 

_A..L.CjaS = 'Joli({uf.i<- · d~. ":: J ~~·1 - ]Cje.M-1 d4f. 
Ap 2 Llp 

-- - y . 3 

'VOOrbeeld 

datum 20-3-1978 tot en met 22-3-1978 
soort gas : stikstof 

deff. = 1501lm '! 10 % 

dx -1 
b. p (torr.) S ·dt ) (cm.sec ) tijd (uur) 

-
-5 

+1 1,62 10_5 15 
-1 0,80 10_5 21,5 

0,61 10_5 35 
+1 1,20 10 37 

Deze resultaten zijn uitgezet in figuur 2. 

-2 -1 
J (mol.cm .sec ) 

-12 
4' 1 10_12 
2,0 10_12 
1,6 10_12 
3,1 10 

--



-11. 

op 10 

-11. 

1.,0 10 

-11 
lp 10 

• 

5 10 

Met behulp van formule (3) kriJgen we: 
JJ -14 

,IVl nl.= ( 1 '3~ 0 '3) 10 ~m.;..o 1.;..._--
cm. torr.sec 

2.5 

2) Metingen met gasmengsels met een partieel drukverschil 
( bij T= 25 °C ) . 

26 

30 'b5 

De beginsituatie (op t= 0 sec) is voor al deze metingen dezelfde namelijk 
het ene bevochtigde gas bevindt zich in de bovenkamer en het andere 
bevochtigde gas zit in de onderkamer. 

0 

Daar de verzadigde waterdampspanning bij 25 C ongeveer gelijk is aan 
24 torr. (zie lit.4). geldt voor de partiële drukverschillen van de gassen 
A en B tussen de bei de meetruimten 1 en 2 op t=O sec. : 

Vanwege de hoge partiële drukverschillen op t=O, is bij deze metingen 
de driftflux verwaarloosbaar klein ten opzichte van de diffusieflux 

( d.w.z. Jgemeten= Jdiffusie= J ). 
Met deze meetmethode kunnen we alleen het permeabiliteitsverschil van 
water metenvoor twee verschillende gassen, volgens de formule: 
(zie hoofdstuk 1) 

~ ).J.. -:: 'j(t ~ o) d~~\ (3. J 
àpét~o) 

Hoe deff. bepaald wordt, is al in hoofdstuk 3 besproken enàp(t=O) 
volgt uit vergelijking (1). 
Ons enige probleem is nog de bepaling van J(t=O). 
In Lit (1) is afgeleid dat J als volgt van de tijd afhangt: 



~,U . A p (oJ 

de.ft. 

J {t) wordt met behulp van de formule: 

A* P dx J (t) = t:1 R T dt 

uit de plunjersnelheid ~berekend. 
Op t=O is J (t) niet rechtstreeks te meten, daarom wordt J (0) bepaald 
door in een grafiek ln J (t) uit te zetten tegen de tijd, volgens (3) 
zouden we dan een rechte moeten vinden. 
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We bepalen nu J (0) door extrapolatie van deze rechte, die we met behulp 
van lineaire regressie bepalen, naar t=O. 
Nu kunnen we dus volgens (2) L1JL bepalen. 

voorbeeld: 
In grafiek 1 is - ln J (t) tegen de tijd uitgezet. 
datum: 22-8-1978 

Er geldt op t=O: 
bovenkamer: N2 
onderkamer: o2 

deff.= (170 :!: 20 ) 4m 
De waterlaag is opgespannen tussen M.P.T. membranen. 
Uit grafiek 1 volgt: -ln J (t) = 21,087 

-+6M.. = J (t=O) deff. = (1,6:!: 0,2) 1o-14mol.cm-1.sec-1.torr-1 

lD._-(h) óp ( t=O) 

De overige gasmengselmetingen met zuurstof en stikstof zijn weer 
samengevoegd in tabel 2. 
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tabel 2 

1 -1 -1 -
~atum ~eff. (4m) 6 deff.(~) bJf.~0~( mo 1 • cm. sec. torr.) soort 

23-5-1978 875 25 (1,95 ~ 0,1).10-14 

14-61978 1020 40 (2,05 ~ 0,1).10-14 

23-6-1978 930 40 (2,0 ! o.1).1o- 14 

3-7-1978 150 15 (1,6 ± 0,2).10-14 

16-8-1978 160 15 (1,55 ± 0,2).10-14 

31-8-1978 200 20 (1,4 ~ 0,2).10-14 

1-9-1978 1200 50 (1,9 ~ 0,1).10-14 

20-9-1978 160 15 (1,6 ~ 0,2).10-14 

Alle á..U.(O _ N ) waarden uit tabel 2 zijn het gemiddelde 
van twee metin§en ~an dezelfde waterlaag. 

!membraan 

M.P.T. 

M.P.T. 

M.P. T. 

M.P.T. 

Gore-Tex 

M.P.T. 

Gore-Tex 

Gore-Tex 



We zien dat de bepaling van Lj)LL(O _ N) aan dikke lagen 
nauwkeuriger is dan aan dunne lagen, 2dit2vanwege de kleinere 
relatieve fout in de diktebepaling voor de dikke lagen. 

Verder blijkt het erg weinig verschil uit te maken wat voor 
membranen we gebruiken (gore-Tex membranen dan wel M.P.T. 
membranen). 

Wat tenslotte duidelijk opvalt is dat we voor de dunne lagen 
steeds een lagere waarde vinden voor LlAJL(

02
_ N

2
) 

-1 -1 -1 
(gemiddelae ~;lL(O- N ) - (1,55 + 0,1).10-14 mol.cm .sec .torr. ) 

2 2 
dan voor de dikke lagen 

+ -14 -1 -1 -1 (gemiddelde à~~02_N2 ) = (2,0- 0,1). 10 .mol.cm .sec .torr. ). 

Hierop komen we in hoofdstuk 7 nog terug. 
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3) Permeabiliteitsmetingen met andere gassen 

Behalve met zuurstof en stikstof is ook nog met helium en argon 
gemeten. Er zijn gasmengselmetingen gedaan met alle mogelijke paren 
van deze vier gassen. 
Telkens werd aan een nieuwe laag gemeten. De verschillende lagen hadden 
een effek ti eve dikte, die var i eerde van 880 .urn tot 1200 ...un, . 

Volgens de literatuur (lit. no (5),(6),(7) en (8)) geldt: 

I 1 + -14 -1 -1 -1 
~ 02 = (3,7- 0,6).10 mol.cm .sec .torr. 

+ -14 -1 -1 -1 
,.L( N

2 
= (1,7- 0,2).10 mol.cm .sec .torr. 

+ -14 -1 -1 -1 M arg= (2,8- 0,4).10 mol.cm .sec .torr. 

,.U He 
-14 + 1 -14 -1 -1 -1 = .3,0.10 - 0,4~. 10 mol.cm .sec .torr. 

In de onderstaande tabel zijn de door ons gevonden waarden 
voor het verschil in permeabiliteit Ll ,U. vergeleken met de 
waarden die uit de literatuur bekend zijn. 

tabe 1 3 

gemeten waarde 
-1 -1 -1 (mol.cm .sec .torr. ) 

(2 0 + 1) 1o-14 
' - 0, . 

(1,8: 0,2).10-14 

1 i te ra tuurwaarde 
-1 -1 -1 (mol.cm .sec . torr. ) 

(2,0: 0,7).10- 14 

(0,9: 1,0).10-14 

(0,7: 1,0).10-14 

(1,1: 0,6).10-14 

(1,3! 0,6).10-14 

( -0,2 i" 0 '8) .10 -l4 

Jl 



Hoofdstuk V. Metingen aan la gen ondersteund door "Retimet 1~ 

1) Inleiding. 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe we het verschil in permeabili

teit van water voor twee verschillende gassen A en B kunnen bepalen m.b.v. 
de formule: 

~gasA - ~gasB = ~~(A-B) = 
J d (t=O). eff 

~p(t=O) 

32 
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Met behulp van formule 1 uit paragraaf 4 van hoofdstuk II, kunnen we de fout 

in deff berekenen. Hiermee vinden we voor dikke lagen (~900 ~m) een relatieve 
onnauwkeurigheid van ongeveer 4% en voor dunne lagen (~150~m) blijkt deze te 
kunnen oplopen tot 10%. Verder is met de in het vorige hoofdstuk beschreven 

methode J(t=O) op 2 à 3% nauwkeurig te bepalen. De relatieve onnauwkeurigheid 
in ~p(t=O) is verwaarloosbaar klein ten opzichte van de zoëven genoemde per
centages. Dus we kunnen nu berekenen dat de relatieve onnauwkeurigheid in 

~~(A-B) voor dikke lagen ongeveer 7% is en voor dunne lagen oploopt tot 12%. 
We zien dus dat de fout in ~~(A-B) voornamelijk wordt bepaald door de on

nauwkeurigheid in de bepaling van deff' 
We zijn daarom ook een hele tijd bezig geweest om een oplossing te zoeken 
om de diktebepaling nauwkeuriger te doen verlopen. Uiteindelijk is gekozen 

voor een voor onze experimenten ideaal ondersteuningsmateriaal: Retimet 
"metaalschuim" ( zie paragraaf 2 van dit hoofdstuk). Er zijn plaatjes van 
Retimet metaalschuim m.b.v. vonkverspaning vlak gemaakt op enkele micro
meters nauwkeurig. De Retimet-plaatjes worden in de membraanhouder vast
geklemd en tegen de beide membranen aangedrukt. Op deze manier worden de 
beide membranen op een constante afstand van elkaar gehouden (er is nu 

geen doorbuiging). Nu is dus deff gelijk aan d(=dikte afstandsring, zie 
hoofdstuk II). De diktebepaling is hiermee een stuk nauwkeuriger geworden, 
we vinden nu een relative fout van ongeveer 1% voor de dikke vloeistofla
gen en ongeveer 4% voor de dunne vloeistoflagen. D.w.z. dat nu de relatie

ve onnauwkeurigheid in ~~(A-B) voor de dikke lagen ongeveer 4% en voor de 
dunne lagen ongeveer 6% is. 

2) Retimet metaalschuim. 
Retimet metaalschuim is een materiaal met een erg open structuur (zie fig.1), 



meer dan 95% van 't volume bestaat uit lucht. Retimet is meestal vervaar

digd van een metaallegering, in ons geval een nikkel-chroom legering. Hoe
wel het erg licht van gewicht is, is Retimet vanwege zijn uniforme .3-dimen
sionele structuur erg sterk. Dit metaalschuim is een uitermate permeabel 

materiaal, uit metingen gedaan door de fabrikant, blijkt dat het druk-

VP.rval over het metaalschuim erg laag is. Bij een luchtstroomsnelheid 
van ongeveer 2 m/s is het drukverval over het metaalschuim ongeveer 0,4 
torr. Bij nog lagere snelheden, b.v. snelheden die bij ons diffusi~proces 

optreden (orde grootte 10-6 m/s), zal dit verval nog een factor 10+6 klei
ner zijn. 

Al deze genoemde eigenschappen maken het Retimet metaalschuim uitermate 

geschikt voor de ondersteunqng van de membranen. De ditfunderende gas~ 
sen ondervinden geen merkbare weerstand (geen merkbare drukval) van de 
twee Retimet ondersteuningsplaatjes en de membranen kunnen nu niet meer 

doorbuigen. De laag is nu dus vlak en deff is gelijk aan ~e dikte van de 
afstandsring. We hebben met onze opstelling getracht de weerstand van 
het Retimet metaalschuim te meten. We hebben eerst geprobeerd een meting 
te doen met een totaaldrukverschil van 1 torr. Als medium gebruikten we 
één Retimet plaatje (vastgeklemd in een membraanhouder). Het bleek ech

ter vanwege de hoge permeabiliteit van het metaalschuim niet mogelijk 
om m.b.v. de plunjer een drukverschil van 1 torr op te bouwen over het 
plaatje. In het meetsysteem kan dus geen meetbaar totaal drukverschil 
bestaan over dit poreuze medium. 
Hierdoor is het ook niet mogelijk om nU m.b.v. gasmengselmetingen het 
verschil in permeabiliteit van het metaalschuim voor twee verschillende 
gassen te bepalen. Het principe van deze metingen is namelijk dat er een 
totaal drukverschil ontstaat, dat wordt gemeten door een verschildrukop
nemer (D.D.O.) en dat via een servo-plunjersysteem wordt weggeregeld. 
Als er geen meetbaar totaal drukverschil ontstaat zullen we dus ook me
ten dat de plunjer niet verplaatst wordt. 
Het enige dat wel nog enigszins mogelijk bleek te zijn was de bepaling 
van de permeabiliteit van het Retimet voor zuurstof m.b.v. de po2-elec
trode. Dit gebeurde door te meten aan gasmengsel met (op t=O sec.) 0% 
o2 in de boven- en 1% 02 in de onderkamer. Deze bepaling bleek vanwege 
de zeer snel oplopende concentratie van zuurstof in de bovenkamer niet 
zo r,auwkeurig te gaan. Wel kunnen we hieruit met zekerheid concluderen 

+5 dat de permeabiliteit van Retimet voor zuurstof meer dan een factor 10 
keer zo groot is dan die van water voor zuurstof. 
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fig.1 Retimet metaalschuim lOOx vergroot 

3) Diffusiemetingen aan lagen ondersteund door Retimet metaalschuim. 

In de vorige paragraaf hebben we gezien höe we een vloêistoflaag op een 
bekende dikte kunnen houden met behulp van het Retimet metaalschuim. 
Aan zulke lagen zijn nu een aantal diffusiemetingen gedaan met stikstof 
en zuurstof. 
Eerst is er alleen nog maar aan de dunne (130 ~m) en aan de dikke laag 
(855 ~m) gemeten. 
We hebben weer, evenals in de vorige serie metingen (zie tabel 2 blz. 29) 
gevonden, dat we bij een dikke laag duidelijk een hogere waarde voor 

~~( 02 _ N
2
) kregen dan bij de dunne laag. Om dit afstandseffect nog beter 

te kunnen meten, zijn er een aantal nieuwe afstansringen vervaardigd, elk 
met een andere dikte. Voor elke laagdikte is nu een aantal diffusiemetin
gen met zuurstof en stikstof gedaan. Het bleek weer weinig verschil uit te 
maken voor de waarden van ~~( 02 _ N ) of we Gore-tex dan wel M.P.T. membra-

2 ' 
nen gebruikten. 
In tabel 1 zijn de re~ultaten van deze metingen bij elkaar gezet. Hierin 
geeft de eerste kolom het aantal metingen aan waaruit ~~(O _ N ) bepaald 
is. De getallen tussen haakjes in de eerste kolom geven aa~ hoe~eel van 
deze metingen aan een nieuwe laag zijn gedaan. 
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Tabel 1 

aantal metingen deff .10 
+4 (cm) L'll-1(02 - N2)"10 

+14 (mol/(cm.sec.torr) 

5 (3) 130 + 4% 1,53 ± 0,06 

6 (3) 295 + 3% 1,64 ± 0,05 

7 (4) 430 + 2% 1,76 ± 0,04 

7 (4) 645 ± 1,5% 1,90 ± 0,04 

8 (5) 855 + 1% 1,96 ± 0,03 



Hoofdstuk VI. De oo2-electrode. 

1) Inleiding. 

In hoofdstuk I hebben we gezien dat er twee manieren zijn waarop gemeten kan 
worden: 
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a) metingen met mengsels van twee gassen. Uit de netto gasflux op het tijd
stip t = 0 wordt het permeabiliteitsverschil van het medium voor de twee ver
schillende gassen bepaald. Omdat het partiële drukverschil tussen de beide meet
ruimten op t = 0 bij al deze metingen ongeveer 740 torr is, is de gasflux op 
t = 0 in de orde van grootte van 10-10 à 10-9 mol/cm~.sec. 

b) metingen met een enkelvoudig gas~ Tussen de beide meetruimten bestaat 
een totaal drukverschil van 1 torr (=133,2 N/m2). Uit de gasflux J kunnen we 
de permeabiliteit van het medium voor het gas bepalen. De hierbij optredende 
gasfluxen zijn een factor 100 of meer kleiner dan de netto gasfluxen, die we 
krijgen bij de gasmengselmetingen. 

Omdat het driftsignaal van dezelfde orde van grootte is als het diffusiesig
naal bij meetmethode b en dit driftsignaal niet constant is gedurende de meet
tijd, is deze manier van permeabiliteitsbepaling niet zo nauwkeurig ( onnauw
keurigheid 15 à 20 %). Een ander , meer practisch, nadeel van meetmethode b 
is het feit dat een meetserie behoorlijk veel tijd in beslag neemt ( enkele 
dagen). Er zijn dus redenen genoeg om naar een nieuwe methode ter bepaling 
van ~g te zoeken. We hebben hiervoor een meetmethode met een p02-electrode 

. gevonden. Hiermee wordt de verandering van o2-concentratie in de bovenkamer 
gemeten en hieruit bepalen we dan weer, zoals we in volgende paragraaf zul
len zien, de permeabiliteit ~ 0 van het medium (water) voor zuurstof. 

2 

Fig. 1: De p02-electrode 

(sensor) 

'7 

3 -----.4n 

6 

----H--4 
t----iH-- 'l. 

..-.~lf---1 

1,4,5: D-ringen 
3,7: beschermkapjes 

2: membraan 
6: electrische toe- en 

afvoerdraden 
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2) Afleiding van de formule ter bepaling van ~ 0 m.b.v. de po
2
-electrode. 

2 
We gaan uit van een beginsituatie op t = 0 waarin we 100% o2 in de onderkamer 
en 100% N2 in de bovenkamer hebben (zie fig.2 ).Het totaal drukverschil tussen 
beide kamers is nul en dit wordt gedurende de rest van de meting gelijk aan 
nul gehouden. 

P.t>.o. 

100%02. 

Wanneer we op het tijdstipt = 0 het meetsysteem van de buitenwereld afslui
ten zal er stikstof naar de onderkamer en zuurstof naar de bovenkamer diffun
deren. In de bovenkamer is nu een po2-electrode gemonteerd, die de partiële 
zuurstofdruk meet als functie van de tijd. 
Vanwege de speciale vorm van de meetruimten ( vrij ruime kamers en nauw, lang 
buizensysteem ) zal de zuurstof, die van onder- naar bovenkamer diffundeert 
slechts heel langzaam in het buizensysteem doordringen. In lit.1 zijn schat-
tingen gemaakt voor de tijdconstanten 'A en 'B van het diftusieproces van 
zuurstof in de eigenlijke meetkamer A en in het buizensysteem B. Daarin werd 
gevonden dat 'A en ,

8 
respectievelijk 8 en 7300 sec. zijn. Dat wil zeggen dat 

we aan kunnen nemen dat de eerste tientallen seconden zich alleen zuurstof in 
de eigenlijke meetkamer ( met volume VA ) bevindt. Voor het aantal zuurstof
deeltjes n0 in het volume VA geldt dan de volgende vergelijking: 

2 
p02.VA 

RT 
-----6.1 

differentiëren van 6.1 naar de tijd levert: 

-----6.2 



Als we rekening houden met het feit dat de po2-electrode nog zuurstof con

sumeert en _dat de·ze consumptie rechtevenredig is met de partiële zuurstof
druk kunnen we ook opschrijven: 

-----6.3 

hierin is Keen constante met de dimensie mol/(sec.torr). 
Combinatie van 6.2 en 6.3 levert op: 

-----6.4 

We hebben de zuurstofconsumptie van de po2-electrode gemeten bij een par
tiële zuurstofspanning van 740 torr, zelfs dan bleek deze verwaarloosbaar 
klein ( 0,5.10- 12 mol/sec.) te zijn t.o.v. (A~02~p0 2 )/deff ( 0,5.10-9 mol/ 
sec). 
We zien dus dat de zuurstofconsumptie ( zéér zeker bij lagere waarden van 
p02) te verwaarlozen is. Hieruit volgt: 

In het bijzonder geldt op het tijdstip t = 0: 

-----6.5 

Hierbij is: ART= 2,12.10+8 (torr.cms)/mol 

VA= 25 cm3 ~ 5% 
Doordat A,&,T en p(t=O) vrijwel exact bekend zijn, is de relatieve onnauw
keurigheid in ~02 de som van de relatieve onnauwkeurigheden van VA, 

(ap02/at)t=O en deff' 
Dit is 5% + 2 ä 3% + 1 ä 4% = 8 ä 12%. 
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3) Metingen met de po2-eleètrode 

De in onderstaande tabel gegeven grootheden zijn allemaal bepaald uit 
metingen aan waterlagen vastgehouden door twee membranen, die worden 
ondersteund door Retimet-metaalschuim. 

tabel 1: 

aantal metingen 4 "üö 10 14 ( . mo 1 1 -a 1014( mol ) deff'10 (cm) ~ 2' cmsectorr. ~~ 2' c~ectorr. 

4(3) 130 3,0 0,2 

5{4) 295 3,2 0,2 

5(3) 430 3,3 0,2 

6(4) 645 3,5 0,2 

9(6) 855 3,6 0,2 

De eerste kolom uit tabel 1 geeft aan uit hoeveel metingen ~02 is bepaald, 
de getallen tussen haakjes geven aan hoeveel van deze metingen aan een 
nieuwe laag, waar nog niet eerder aan gemeten is, gedaan zijn. 
De belangrijkste conclusie, die we uit tabel 1 kunnen halen,is dat we weer 
zien dat evenals bij ~~o2 -N2 ook de door ons bepaalde ~o 2 -waarden toenemen 
voor groter wordende laagdikten. We komen hierop nog uitgebreid terug in het 
volgende hoofdstuk. 
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Hoofdstuk VII. Het wandlaageffect. 

1) Inleiding. 

Uit de vorige hoofdstukken blijkt dat de gemeten waarden van ~O en ~~(O -N ) 
2 2 2 

. afhankelijk zouden zijn van de laagdikte. We vinden dat dikke lagen relatief 
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gezien permeabeler zijn dan dunne lagen. We zullen eerst aantonen dat dit zou 
kunnen duiden op de aanwezigheid van wandlagen die een remmende invloed hebben 
op de diffusie van gassen door de vloeistof. Deze wandlagen hebben natuurlijk 
relatief meer invloed op dunne dan op dikke lagen. 
Daar we redelijkerwijs mogen veronderstellen (zie ook de volgende paragraaf) 
dat de wandlagen op de diffusie van alle gassen eenzelfde remmende invloed 
hebben, verandert ~~(A-B) met dezelfde factor als ~A en ~ 8 . 

Om het vermoeden omtrent de invloed van wandlagen bij onze metingen wat beter 
te funderen, zullen we aan de hand van een zeer eenvoudig model (zie fig.1) 
de invloed van wandlagen op het diffusieproces bekijken. We zien in fig. 1 
een waterlaag met daarin twee wandlagen die overal een constante waarde voor 

het permeabiliteitsverschil voor twee gassen, ~~wandlaag' hebben. Tussen 
deze wandlagen in hebben we een waterlaag waarin de diffusie minder bemoei
lijkt wordt, d.w.z. we vinden hier een hogere waarde voor het permeabiliteits
verschil voor beide gassen. 

.p~ nc:U.,qoq 0 

' ~ 

~p ~t..r· c~,c::f~;tocrd. d.~~rJ 

1 

6. p~,A;>Q..., d J..c.. a g •Ir .. 

fig.l 

Voor dgemeten > 2dwandlaag geldt: 

~Pgemeten = ~Pwater(ongestoord) + 2~Pwandlaag (1) 

en dgemeten = dwater(ongestoord) + 2dwandlaag (2) 

verder geldt vo~r de stat1.onaire toestand. 

~pwater(ongestoord)'~~water(ongestoord) 
Jgemeten = 

dwater(ongestoord) 

= ~Pwandlaag.~~wandlaag (3) 

dwandlaag 



--

Uit (1) en (3) volgt: 
J d 2J d 

LiPgemeten 
= gem. water(ong.) + gem. wandlaag 

6flwater(ong.} lif.lwandlaag 

met (2) vinden we: 

6Pgem. 

Jgem. 

= dgem. - 2dwandlaag + 2dwandlaag 

6flwater(ong.) 6flwandlaag 

Deze vergelijking geldt voor alle tijdstippen t, dus geldt voor t=O 

in het bijzonder 

d = gem. 
6flwater(ong.) 

+ 2d (--1--wandlaag 6 flwandlaag 
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1 ------) 
6flwater(ong.) 

t.P 
Als we ( gem.)t=O in een grafiek uitzetten tegen dgemeten dan krijgen we 

Jgem. 

een rechte, die na extrapolatie niet door de oorsprong gaat (zie fig.2) 

.6P 
gem.) 

J t=O 
gem. 

-. 
/.j----------lijn 1 

I : 
I - d 

1 ! ge~ 

fig.2 

-----lijn 2 

In fig.2 is ook nog de lijn getekend die we zouden krijgen voor 

dgem. < 2dwandlaag (lijn 1). Dit gebied is voor ons minder relavant 

daar bij onze metingen altijd ruimschoots aan de voorwaarde dgem. > 2dwandlaag 



42 

blijkt te zijn voldaan (zie ook de volgende paragrafen). 
AP 

( gem. ) 
J t=O 
gem. 

Van een groot aantal van onze diffusiemetingen hebben we nu ook 

uitgezet als functie van d ff (=d ). Het resultaat is te zien in grafiek 3. e . gem. 

IJ. P~ = v) torr cm' SU 

IJ&::oo) mol 

j i 1 I 
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We zien dat wanneer we een lijn door de meetpunten in grafiek 3 trekken, 

dat deze evenals in fig.2, na extrapolatie niet door de oorsprong gaat. 

Ook niet wanneer er rekening wordt gehouden met de spreiding in de meet

punten. Het is nu dus wel aannemelijk dat ook bij onze metingen wandlaag

effecten een rol zullen spelen. 

2) Nadere beschouwing van de wandlaag in onze vloeistoflaag. 

In de vorige paragraaf is getracht duidelijk te maken dat de door ons geme

ten effecten hoogstwaarschijnlijk het gevolg zijn van de aanwezigheid van 

wandlagen. De membranen maken geen deel uit van de wandlagen, want de dif

fusieweerstand van de membranen is verwaarloosbaar klein t.o.v. de diffu

sieweerstand van een waterlaag. Dit is enkele malen gemeten voor droge en 

vochtige membranen (zie appendix I). Ook in literatuur 1 is gevonden dat 

de diffusieweerstand van de membranen mag worden verwaarloosd als de druk- · 

ken waarmee de membraanhouder wordt gevuld niet al te groot zijn ( <lOtorr). 

Volgens lit. 1 zijn dan de membraanporiën nog zeker niet gevuld met water. 

De wandlaag bevindt zich dus in de vloeistoflaag zelf. 

In deze paragraaf zullen we nagaan waardoor een wandlaag veroorzaakt wordt, 

en er zal een afschatting worden gemaakt van de invloed van zo'n wandlaag. 

Hiervoor is het belangrijk te weten hoe vlak achter de membranen het dif

fusieproces van gassen verloopt. 
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De membranen die we gebruiken zijn vervaardigd van teflon. Over geheel het op

pervlak zijn poriën aangebracht, die willekeurig verspreid liggen. Van de-

ze poriën is bekend dat zij een maximale gat-diameter hebben van 1 ~m. 

Zeer vereenvoudigd kunnen we onze membraanoppervlakken als volgt voorstel

len: 
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....._ Q. . D 
a. bovenaanzicht van 

een membraan 

(sterk vereenvoudigd) 

D D 

0 D 0 
f.!_g .1 

Ter vereenvoudiging veronderstellen we dat deze poriën rechte kanaaltjes 

met vierkante doorsnede zijn, die loodrecht op het teflon oppervlak staan. 

Verder nemen we aan dat alle kanaaltjes identiek zijn en dat ze op gelijke 

afstand a van elkaar liggen. We zien dus dat aan het membraan het oppervlak 

dat voor diffusie beschikbaar is kleiner is dan het totale membraanopper

vlak. In figuur 2 is ter verduidelijking een zeer schematische dwarsdoor

snede van onze vloeistoflaag getekend. 

Hierin is te zien dat vlak achter de membranen slechts een gedeelte van het 

oppervlak voor diffusie beschikbaar is. We hebben dus te maken met een soort 

van in- en uitstroomverschijnselen van ditfunderende gassen. We nemen nu voor 

de eenvoud aan dat de diffusiestroomlijnen van gasdeeltjes die uit een mem

braankanaal komen minimaal een hoek van 45° maken met het membraanoppervlak, 

(zie fig. 2). Dit betekent dat de gasdeeltjes zich binnen een afgeknottepyramide 
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bevinden met een vierkant als dwarsdoorsnede en basishoeken van 45°. 

In de volgende paragraaf zullen we aan de hand van een analogon en bereke-

ningen aantonen dat deze aanname een vrij redelijke benadering is. 

Op een bepaalde afstand van het membraan (de wandlaagdikte) zullen vanwege 

de bijzondere geometrie de pyramiden van alle membraankanalen elkaar pre-

cies overlappen en vandaar af is het gehele oppervlak voor diffusie beschik-

baar. Dit geldt zowel voor de vloeistoflaag aan het onderste als aan 

het bovenste membraan. 

ie[Lon membi"QOYl 

~--

' 
- -~--~-

/ ' 
/ 



Uit fig. 2 is af te leiden dat voor de dikte van de wandlaa~ 

geldt: 

dwandlaag 
= a - g 

2 ( 1) 

In stationaire toestand geldt voor de netto gasstroom door de ongestoorde 

waterlaag respecrievelijk door de wandlaag: 

dn 
(dt)ongestoorde waterlaag = 

dn 
(-ëff)wandlaag (2) 

Over elk van de wandlagen staat een partieel drukverval ~pwandlaag' zodat 
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we voor het totaal gemeten partieel drukverschil vinden ( dgem. > 2dwandlaag) 

6P(tot.) = 6Pgem. = 6Pwater ong. + 26Pwandlaag (3) 

We zijn nu geïnteresseerd in het partieel drukverval over de wandlaag. 

Hiervoor moeten we eerst kijken naar een wandlaagsegmentje met dikte dh 

en op een afstand h van het membraan (zie fig. 3). 

Voor het drukverval over het segmentje geldt: 

d( 6Pwandlaag) 
Jwandlaag(h) 

= • dh 

' ,, 
' / 

f'IJJwater 

--~--

(4) 



Als we nu vergelijking (2) toepassen op de diffusiestroom door het wand-

laagsegmentje uit fig.3 en op het bijbehorende stuk ongestoorde waterlaag 

dan vinden we: 

J x s water ong. ong. = Jwandlaag(h).Sopen wandlaag (5) 

Hierin is Swater ong. de oppervlakte van de ongestoorde 

waterlaag,a
2 

en Sopen wandlaag de oppervlakte die open is 

voor diffusie ter hoogte h -, (g + 2h) 2. 

Vergelijking (5) kunnen we dus schrijven als: 

Jwater ong. h 2 
llP = l a .dh wandlaag 

6llwater 0 (g+2h) 2 

hieruit vo 1 gt 

llP wandlaag 
= Jwater ong. ~(% _ 1) 

.A.U.water 

-Jwater 
= 

6llwater 

Met vergelijking 3 en met Jwater ong. = Jgem. vinden we 

öP d gem. = water ong. + _a __ _ 

Jgc~. 6~water 6~water 

a 
- - 1 ) g 

a2 
2 

(6) 

a - g Met d = d + 2d = d + 2 -gem. water ong. wandlaag water ong. • 2 ' 

als dgem. > 2dwandlaag' kunnen we vergelijking 6 schrijven als 

öP d gem. = gem. 

Jgem. 6~water 

a 2 1 + g( 1 - g ) . 
61lwater 

( 7) 

llP 
Als we in een grafiek__]~ uitzetten tegen dgem. dan zullen we 

Jgem. 

E+~J 
h 

0 
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voor d > 2dwandlaag een rechte vinden die na extrapolatie de positieve~ -as 
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·doorsnijdt (zie fig. 4). De doorsnijding met de verticale as geeft de 

extra diffusieweerstand van~de wandlagen weer. 

l!IP ~em. 
J gem. 

-
• • 

dgem. 

fi 9. 4 

Uit sterk vergrote beelden van de membranen kunnen we de waarde van a en 

g afschatten. Het blijkt dat g ~ l~m en een iets grovere schatting voor 

a is 7 A B~m. Met behulp van vergelijking 7 kunnen we nu de extra diffu

sieweerstand van de wandlagen afschatten ( = de doorsnijding met de ver

ticale as in fig.4). 

Met deze waarden vinden we voor de rechte in fig.4 

~Pgem. = _dg_e_m_. 0,4). 10+11 torr.cm2.sec 
+( 2•2 + mol 

Jgem. ~~gem. 

De theoretisch gevonden waarde van de diffusieweerstand van de wandlagen 

blijkt nu ongeveer 40% lager te liggen dan de experimenteel gevonden 

waarde (zie grafiek 1). Toch kunnen we aan de hand van dit wel zeer een-

voudige model en de ruwe schattingen voor a en g de door ons gemeten 

effecten al heel aardig verklaren. 
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3) De 11 diffusie-ui tstroomhoek" 

In deze paragraaf wordt bekeken of de aanname, dat de diffusie-stroomlijnen 
van de Basdeeltjes minimaal een hoek van 45° met het membraanoppervlak 
maken, wel gerechtvaardigd is. We zullen op verschillende manieren een indruk 
proberen te krijgen van de grootte van deze diffusie-uitstroomhoek nl: 

A) Aan de hand van een theoretisch, model met oneindig lange evenwijdige 
cilinders met gelijke concentraties Ca van een bepaalde stof. 

B) Met behu1p van een theoretisch 3-dimensionaal model met 'puntbronnen'. 
C) Met een eenvoudig experiment waarbij de elektrische equipotentiaal
lijnen worden opgetekend. 

ad A) We willen de cocentratieverdeling bepalen in de buurt van twee 
evenwijdige oneindig lange cilinders met concentratie Ca van 
een bepaalde stof. De cilinders hebben een straal Ren liggen 
op een afstand a van elkaar ( a~l4R ). Vanwege symmetrie
overwegingen hebben we te maken met een twee-dimensionaal 
probleem. We zijn ge1nteresseerd in de verdeling van de con
centratie beneden de lijn h=a (zie figuur la) •. Dit probleem 
kunnen we beschouwen als een zeer simpel twee-dimensionaal model 
van het "instroom-verschijnsel" van diffunderende gassen aan de 
capillairen van de membranen. In lit. (9,la) zijn overeenkomstige 
stationaire warmtegeleidingsproblemen beschreven. Met behulp van 
de Laplace vergelijking V~C=a kunnen we de concentratie berekenen 
als functie van de plaats. Dit wordt gedaan voor punten die lood
recht onder beide cilinders liggen en voor punten die precies tus
sen beide cilinders in liggen (zie figuur la}. 

• I 
I 

h=o 

h= ~Q 

h: 'h~ Q 

h =%ct 
h = 7z.. q 



De concentratie-verdeling in figuur la is symmetrisch ten opzichte van 
de rechte midden tussen beide cilinders. Als we nu punten met gelijke 
~0~~entratie door middel van lijnen verbinden krijgen we figuur lb. 

ca. 
·~~~============~============~~~---- h~o 

fiq.lb __..__ 

I 
-r--

......______~:_;:-__ ~- t -~ - ;-~ 
, +--·---

T 

In bovenstaande figuur is te zien dat het concentratie-profiel 
voor toenemende waarde van h van holvormig naar bolvormig overgaat. 
Deze bolle vorm van het concentratie-profiel zal steeds meer 

h:: '/'la. 

h=1!ot 

~=%.a 
h :: 'l,. a 

verdwijnen als we in plaats van ~~n paar meer paren 
beschouwing opnemen (zie figuur 2a.2b}. 

cilinders in onze 

fig. 2a 

h=O 

h={-a 

1 
h=~ 

5 
h~ 

h-Àa 
'-

~ Cl 

-,.. --
- -r-- -
~--

t;, h=O 

--.,.- __ h~ 1 
h-

-- ..J...- 5 -~ 
h•- a 

12 h=~ ---1 

1 i nks {=rechts} 

ca 

C -ln(17Y6s'a41 
O 256 R4J 

c -1 n{Ioff71 a 4J 
O 81 R4 

C -l{845V6Qi1 a
4
] 

O (144} 2 R4 

c -lnf_sVïr a4} 
0 '[16 R4 
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We vinden nu de volgende concentratie-profielen (2 cilinders zijn niet 

!:i..9.l:!?_ 
beschouwing 
4 cilinders 

We willen de diepte h (=afstand tot h=O) weten waarbij het concentratie
profiel zo vlak mogelijk loopt.Vanaf deze diepte h wordt aangenomen dat 
dat het concentratie-profiel verder vlak blijft,dat wil dus zeggen dat 
die diepte h de wandlaagdikte weergeeft. Hieruit kan bij aanname van een 
pyramidevormige uitstroming de "diffusie-uitstroomhoek" bepaald worden. 
Uit fig.(lb,2b) blijkt dat voor deze wandlaagdikte(dw} bij beschouwing 
van 2 resp. 4 cilinders geldt: d~ , d~~ . Bij beschouwing van 3 Ra
ren cilinders hebben we gevonden dw-ja. 6 

D.w.z. dat voor de 11 diffusie-uitstroomhoek" geldt: 
bijlpaarcilinders Q;:::38 

0 

bij 2 paar cilinders e ~45° 
bij 3 paar cilinders e ~48° 

ad~oroe capillairen in de membranen worden nu beschouwd als elektrische puntla
dingen met allemaal dezelfde sterkte Q. Deze puntladingen liggen alle in 
êên vlak op gelijke afstand b van elkaar. Daar ook nu de Laplace-verge
lijking (~~o } geldt, vertoont dit 3-dimensionale elektrische-potentiaal 
probleem een sterke overeenkomst met het concentratieprobleem aan de 
membranen. Op een kleine afstand van het vlak, waarin zich alle punt
ladingen bevinden, wordt de elektrische-potentiaal berekend. Dit wordt 
gedaan in een punt waar we een maximum voor den potentiaal verwachten 
( nl loodrecht onder een puntlading ) en in een punt waar de potentiaal 
een minimum aanneemt ( dit is loodrecht onder het midden precies tussen 
vier puntladingen in }. Deze berekening is gedaan met deelname van een 
beperkt aantal ( 9 en 21 } puntladingen. Er is gekeken hoeveel procent 
de maximale en de minimale waarden van de potentiaal van elkaar afweken 
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voor verschillende afstanden h tot net vlak met de puntladingen. voor het mo
del met de 9 puntladingen (zie fig.3 ) geldt, op een afstand h van het vlak 
met de puntladingen, voor de maximale waarde van de potentiaal: 

u (h) = .Q. +.~ + .19...__ 
max. h \f!b2+hl' ~ 

(1) 

• • • fig.3 model van 9 puntladingen 

• • • 

• • • 
Voor de minimale waarde van de potentiaal, 
de kruisjes in fig.3, geldt: 

llmin!hl = Wbz+h2' +~ 

• = puntlading 

~=plaats waar
onder we een 
minimum voor de 
poteniaal vinden 

d.w.z. voor punten loodrecht onder 

(2) 

Voor h=ib levert (1) op Umax~ 8,2AQ en (2) levert op U i ~7,6~. We zien dus • .,; m n. -I:>. 
dat volgens dit 11 9-puntsmodel" op h=ib de potentiaal minder dan 4% rondom een 
gemiddelde varieert.Dat wil zeggen dat op h=ib het equipotentiaalvlak al bijna 
niet meer gekromd is. Voor h=ib geldt dat Umax~l0,7% en.Umin~B.~. op deze 
diepte is het equipotentiaalvlak dus nog duidelijk gekromd. We kunnen op dezelfde 

manier met deelname van 21 puntladingen berekenen hoeveel de maxima en minima ver
schillen voor bepaalde afstanden h. Er geldt op h•ib dat Umax:::= 16,2~ en ·Um;n:;14,15%. 
Op h=ib geldt u =r13,70 en u . =s13,-:~0, Het blijkt dus dat op h=ib !.t equipoten-max. ö m1n. ~ 
tiaalvlak vrijwel niet en op h=ib nog wel gekromd is. 

ad C) We proberen de instroomverschijnselen van diffunderende gassen onder een ca
pillair van de membranen na te bootsen m.b.v. een 2-dimensinaal elektrisch ana
logon. Bij dit eenvoudige experiment maken we gebruik van de geleidbaarheid van 
een papiersoort, teledeltos .. genaamd. Op een lange reep van dit papier wordt áan 
de ene kant over de breedte van het papier een goed geleidende elektrode gedrukt. 
Aan de andere kant klemmen we een goed geleidende cilinder vast, waarvan de dia
meter ongeveer t van de breedte van het papier is (zie fig.4). Deze afstandsver
houding is zodanig gekozen dat een goede overeenstemming verkregen wordt met de 
verhouding diameter membraancapillair 

afstand membraancapillairen ' 
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Aan de hand van fig.4 is te zien hoe we de equipotentiaallijnen bepalen. 

fig.4 

j=oppervlaktestroomdicht
heid 

RQ
1 

V0=spanning van de voe~ 
" dingsbron. 

lllJll 

r~et behülp van meetstift r1, die door instelling van de regelbare weer
standen Rgl en Rg2 bepaalde spanning kan worden gegeverr~ kunnen we de 
equipotentiaallijnen opmeten. We zoeken namelijk met M die plaats op 
het papier op waarbij de nul:punts.galvanometer (W\) geen uitslag geeft. 
Met voltmeter V wordt de waarde van de spanning afgelezen. Door nu een 
carbonvel onder het geleidende papier ( alleen het oppervlaktelaagje 
is geleidend ) te leggen, kunnen de potentiaallijnen zichtbaar worden 
gemaakt. Op deze manier hebben we de potentiaalverdeling in de buurt 
van de cilinder opgetekend. Dit is gemeten voor verschillende lengten 
van de papierstrook, steeds met een ongeveer gelijk resultaat. 
In fig.5 is te zien dat in de buurt van h = ~b de equipotentiaallij
nen al vrij horizontaal liggen. 

Uit zowel A, B als C blijkt dus dat de aanname, dat we met een uit
stroomhoek van 45° te maken hebben, vrij redelijk is. 



b 

fig.5 

---- ....._.~ ___ ..,... 

4) Een 2-dimensionaal electrisch analogon. 

M.b.v. de in vorige paragraaf onder C beschreven opstelling wordt een ex-
periment gadaan dat beschouwd kan worden als een 2-dimensionaal analogon van 
de diffusiemetingen door onze waterlaag. Voor verschillende lengten van de 
reep papier wordt ~U/I bepaald, hierin is ~U het spanningverval over de reep 
papier en I is de totale oppervlaktestroom. Om bij de metingen van ~U geen 
hinder te hebben van de contactpotentiaal tussen de electrode en het papier, 
wordt het spanningsverval bepaald tussen twee punten van het papieroppervlak 
(vlak bij beide electroden). 
Door ~U/1 uit te zetten als functie van de lengte, d van de reep papier gem. 
kunnen we een eventuele extra weerstand t.g.v. de wandlaag bepalen (zie gra-
fiek 1). 
In grafiek 1 is te zien dat ook bij dit electrische analogon een extra weer
stand in de wandlaag optreedt. 
We gaan nu de invloed van zo'n wandlaag op de weerstand berekenen volgens 
het al eerder gebruikte model met de uitstroomhoeken van 45°, nu echter 

zoals getekend in 

fig.2a 
/ 

/ 

a 

probl:eem. Er wordt een situatie beschouwd 

dgemeten 

dongestoord . 
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Hierbij geldt: ~w = !.Rong. + I.Rwandlaag (1) 

heirin is: Rong.de electrische weerstand van de ongestoorde 
oppervlaktelaag, en 

Rwandlaag de electrische weerstand van de wand
laag. 

We kunnen (1) ook schrijven als 
d 

AU = ! ong. R 
I a a + wandlaag (2) 

waarin a de geleidbaarheid is van het papi~erop.perylak.(l/S1). 

Rwandlaag wordt als volgt berekend (zie fig. 2b) 

' ' ! cl / /--_ -_-_-_-_-_-_-_ ...... _ ...... _-_-:_~ ~ ~ 

/ ' 
' 

fig.2b 

We kijken eerst naar de 

weerstand dRwandlaag van 
een infinitésimaal stukje 
papieroppervlak met lengte 
dy en met breedte 2y+g. 
Dan geldt 
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dR :'!. dy , waaruit volgt 
a 2y+g 

~ y 
1 ...s!L 1 1 n. a R =· f -. = -. -

y=O a 2~+g 2a g 



Met (2) . d L\U 1 
d - d gem. wandl aag_ + ..!.._ 1 n. a v1nenwe--=-. -

I a a 2a g 

öU : .!. d 1 a ~· +- ln. - - a-g 
I a a 2cr g 2cra 

bij ons experiment geldt: g = 1,5 cm. 
a = 10,5 cm. 

-4 a = 5,4.10 (1/n) (gemeten) 

~ = l.. dgem. + 1000 n 
I a a 

Deze theoretische waarde voor de extra weerstand t.g.v. de wandlaag komt 
heel aardig overeen met wat we experimenteel in gnafiek 1 vonden. Het model 
met de "uitstroomhoeken" van 45° geeft dus een redelijk goede voorspelling 
van de invloed van de ~'4andl aag. 
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Hoofdstuk VIII. Coclusies, opmerkingen en suggesties. 

1) Doordat nu de laagdikte in vergelijking met vorige onderzoeken 
exacter bepaald kan worden, is .de onnauwkeurigheid in de bepaling 
van het permeabiliteitsvcrschil van water voor 2 verschillende 
gassen teruggebracht van ± 10% tot ± 5%. 

2) Met behulp van de meetmethode met de p02-electrode (zie hoofd
stuk 6) is de permeabiliteit van water voor zuurstof op ongeveer 
8% nauwkeurig te bepalen. Met een verbeterde meetopstelling (zie 
opmerking 5) zou deze onnauwkeurigheid verder verkleind kunnen 
worden. 

3) Het verdient aanbeveling om de diffusiemetingen met argon en helium 
uit paragraaf 3 van hoofdstuk 4 te verrichten aan lagen ondersteund 
door Retimet, daar dan de permeabiliteiten exacter te bepalen zijn. 

4) In hoofdstuk 7 is aangetoond dat de extra diffusieweerstand, die 
bij onze experimenten optreedt, verklaard zou kunnen worden door 
wandlaageffecten. 

5) z~wel voor de bepaling van het wandlaageffect als voor de bepaling 
van de permeabiliteiten is het noodzakelijk bij meerdere dikten te 
meten. 
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6) Voor water wordt uiteindelijk gevonden: ~ 0 =(3,7~0,2)1o- 14mol.cm-~sec-!torr.- 1 

2 
en voor ~ 02 -~N2 = (2,05~0,08)10- 14mol.cm: 1 sec:ltorr~ 1 

7) Aan de dimensienering van het nu gebruikte meetsysteem kunnen nog 
wel enkele verbeteringen worden aangebracht: 

a) Door het diffusie-oppervlak groter te kiezen zal hoogstwaar
schijnlijk de signaal-driftverhouding worden vergroot. 

b) Het volume van het buizensysteem moet kleiner worden gemaakt, 
zodat bij de metingen met de p02-electrode het effectieve vo
lume van de meetkamer (zie hoofdstuk 6) nauwkeuriger bepaald is. 



c) De constructie moet zodanig worden dat er geen "dode" ruimten 
ontstaan, die bij het spoelen met een nieuw gas niet 11 Ververst 11 

worden (zie hoofdstuk 1). 
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Appendix A Metingen aan membranen. 

Behalve aan waterlaag-membraansystemen zijn er ook diffusiemetingen 
verricht aan enkelvoudige membranen. Er is aan drie verschillende 
soorten membranen gemeten namelijk:siliconen~membranen, M.P.T.-mem
branen en Gore-tex-membranen. 
We kunnen de diffusieweerstand van een membraan voor een gas g als 

volgt definiëren: R _ ~ = ~membraan 
membraan- J(g) ~g 

hierin is: ~g =permeabiliteit van het membraan voor gas g 
~P(g) = drukverval van gas g over het membraan 
J(g) = flux van gas g door het membraan 

Voor het siliconen-membraan vinden we,als we meten met een totaal 
drukverschil van +1 torr. en -1 torr. : 
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. + 10 2 -1 R ·1· n mbraan voor 02= (5,2 _0,2)10 sec.torr.cm.mol (1) s1 1cone -me 

Met de p02-electrode gemeten wordt dit: 
10 2 -1 

Rsiliconen-membraan voor o2= f4•? ~0 • 3 ) 10 sec.torr.cm.mol 

Voor M.P.T.-membranen geldt (gemeten met de p02-electrode in een N2-02 
mengse 1): 

R 0 = (3,7 :!:0,2)108 sec.torr.cm?mol-1 M.P.T. voor 2 

Hieruit kunnen we m.b.v. de plunjersnelheidsmeting de diffusieweerstand 
van het membraan voor stikstof halen. Hiervoor geldt: 

R N = (3,2 :!:0,3)108 sec.torr.cm?mol-1 M.P.T. voor 2 

Bij Gore-tex-membranen vinden we voor de diffusieweerstand voor 
zuurstof: 

Als we nu de diffusieweerstand voor zuurstof van een waterlaag met 
een dikte van 1o-2 cm. berekenen, dan vinden we: 

R -d = 2,7.1011 sec.torr.cm~mol- 1 
water 1 a a g -lJ 

02 

(2) 

(3) 

(4) 
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Uit vergelijking van (4) met resp. (1),(2) en (3) kunnen we concluderen 
dat de M.P.T.-membranen en zeker de Gore-tex-membranen geen extra dif
fusieweerstand vormen bij onze diffusiemetingen aan waterlagen. 
De siliconen-membranen hebben echter geen verwaarloosbare diffusieweer
stand. 



Appendix B De testopstelling 

Daar de oorzaak van de drift nog niet vastgelegd kan worden en 
het met de meetopstelling moeilijk is de bron van de drift te 
vinden, is er een proefopstelling gebouwd om een systematisch 
onderzoek te verrichten naar de mogelijke oorzaken van de drift. 
In deze eenvoudige opstelling die geplaatst is in een thermo
staatbak kunnen verder drukopnemers gelijktijdig worden getest 
en vergeleken (zie lit. 11). 

K .. 

fig. 1 de testopstelling 

K1 t.lm K7: kranen 

K.K. : kortsluitkraan K.K. 
D.D.O. :verschildrukopnemer 
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a 
A 

A* 
d 

c( en J1 
deff. 
D. 

1 

g 

J. 
1 

ng 

p 

Pg • i 
R 

t 

T 

V 

V 

x 

cxg 

~ 
7: 

ip 

Symbolenlijst 

afstand (capillairen) 
diffusie-oppervlak 
plunjeroppervlak 
dikte van de afstandsring 
doorbuigingen van de membranen 
effektieve dikte van de vloeistoflaag 

diffusie-coäfficiänt van stof i 

diameter (capillair) 

flux van stof i 
stofhoeveelheid van stof g 

druk 
partiële druk van gas g in ruimte i 

universele gasconstante 

tijd 

temperatuur 

snelheid 

volume 

plaatscoördinaat 

oplosbaarheid van gas g 

permeabiliteit van gas g 

tijdconstante 

deeltjesstroom 

Mm 

cm2 

cm2 

Mm 

-Urn 

.urn 

2 -1 cm .sec 

.-urn 

mol. cm.:·2• sec -1 

mol 

torr. 
torr. 

3 -1 -1 torr.cm .mol .K 

sec. 

t of K 
-1 cm.sec. 

cm3 

cm 
-3 -1 mol.cm .torr. 
-1 -1 -1 mol.cm .sec. torr. 

sec. 
-1 mol.sec. 
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