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SAMENVATTING.

De invloed van eigenschappen van een stroming op het transport van

deeltjes vanuit deze stroming naar en door een semi-permeabele wand wordt

onderzocht. Daartoe is een opstelling gebouwd waarin de eigenschappen van de

stroming langs de semi-permeabele wand goed gedefinieerd zijn en eenvoudig

veranderd kunnen worden en is een meetmethode ontwikkeld om de deeltjesflux

door de semi-permeabele wand te meten. De deeltjesflux door de wand wordt

bepaald door de deeltjesconcentratie-verandering in de vloeistof, die langs

de andere zijde van de semi-permeabele wand stroomt te meten, waarvoor een

zogenaamde PH-meter gebruikt wordt. De gekozen meetmethode blijkt geschikt

te zijn om de invloed van het Reynoldsgetal van een stationaire stroming op

de deeltjesflux door de semi-permeabele wand waartenemen.

Daarnaast is een wiskundig model ontwikkeld, uitgaande van het behoud

van het totaal aantal deeltjes, waarmee het verloop van de deeltjes

concentratie in de verschillende situaties beschreven wordt. Met behulp van

dit wiskundig model kan de deeltjesflux door de semi-permeabele wand bij

verschillende waarden voor het Reynoldsgetal van de stationaire stroming

voorspeld worden.

Zowel uit de resultaten van de experimenten als uit de oplossingen van

het wiskundige model blijkt dat de deeltjesflux door het membraan toeneemt

bij toenemend Reynoldsgetal. Er wordt een signifikant verschil tussen de

experimentele resultaten en de oplossingen van het wiskundige model

geconstateerd. Oorzaak hiervan is het niet exactbekend zijn van bepaalde

karakteristieke grootheden in de experimentele opstelling.
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----------------------------------------------------------------------------

HOOFDSTUK 1

1.1 Doelstelling.

INI.EInING.

uit onderzoek van o.a. Zarins <17> is gebleken dat bij voorkeur op

bepaalde plaatsen in de halsslagadervertakking verdikking van de vaatwand

optreedt. nit is aanleiding tot de hypothese dat de lokale

stromingseigenschappen het optreden van verdikking van de vaatwand

beinvloeden. Kennis van de invloed van stromingseigenschappen op de

uitwisseling van stoffen tussen bloed en vaatwand kan aanwijzingen geven

over de relatie tussen de eigenschappen van de stroming en de mate van

verdikking. Bij deze stofwisseling spelen zowel biologische als transport

technische faktoren een rol. Veel onderzoekers hebben zich met name in de

biologische faktoren verdiept. In transport-technisch opzicht zijn weI een

aantal hypothesen geponeerd, maar deze zijn niet verder uitgewerkt en

onderzocht. In het eerste deel van het afstudeerverslag wordt een overzicht

van de tot op heden verschenen literatuur over dit onderwerp gegeven en

worden een aantal theorien naast elkaar gezet <10>.

De gevonden onzekerheden in de fysische modelvorming hebben aanzet

gegeven tot een modelonderzoek naar de invloed van eigenschappen van de

stroming op het transport van deeltjes vanuit deze stroming naar en door een

semi-permeabele wand. Voor het meten van deeltjestransport door een semi

permeabel membraan is daartoe eerst een meetmethode ontwikkeld en onderzocht

en is een opstelling gebouwd waarin de eigenschappen van de stroming langs

het membraan goed gedefinieerd zijn en eenvoudig veranderd kunnen worden.

Vervolgens is een wiskundig model ontwikkeld, uitgaande van het behoud van

het totaal aantal deeltjes, waarmee het verloop van de deeltjesconcentratie

in verschillende situaties beschreven wordt. De uitkomsten van het wiskundig

model worden met de resultaten van de experimenten vergeleken.
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1.2 Algemene beschriiving van het massa-transport.

Het transport van deeltjes in een vloeistofmengsel kan beschreven worden

door de continufteitsvergelijking voor de opgeloste deeltjes <4>:

OC
A +at = ( 1-1)

Hierin is CA de molaire concentratie van de deeltjes A, QA de molaire lokale

flux van de deeltjes ten opzichte van het vaste coordinatenstelsel en ~A ~s

de bran of put term (bijvoorbeeld door chemische reaktie). Als ~A de

snelheid van de deeltjes is ten opzichte van het vaste coordinaten stelsel,

dan geldt voor QA:

== (1-2)

De snelheid ~A is de som van de molair gemiddelde snelheid van het gehele

mengsel, ~g' en de diffusiesnelheid, ~DA' van de deeltjes A ten opzichte van

de molair gemiddelde snelheid:

~A == v + J!DA-g

Hierin is v te bepalen uit:-g

n n
v == r c. v. / r c.-g . 1 1.-1 i==1 1

1=

(1-3)

(1-4)

waarin n het aantal verschillende deeltjes in het mengsel is. Invullen van

vergelijkingen (1-2) en (1-3) in vergelijking (1-1) levert:

+ Ve(CAv)-g + == (1-5)

Ook voor andere deeltjes in het mengsel is een dergelijke

continuiteitsvergelijking op te stellen. Onder de aanname dat de diffusie

isotroop is levert het sommeren van deze n vergelijkingen de

continufeitsvergelijking van het mengsel:

- 4 -



= t tp.
. 1
J.

(1-6)

hierin is C de totale molaire concentratie, die gelijk is aan: C = [ c.
i 1

Volgens de wet van Fick kan voor de molaire lokale flux van stof A ten

gevolge van diffusie geschreven worden:

= = ( 1-7)

Hierin is D
A

de diffusie-coefficient van stof A in het mengsel. Substitutie

van de wet van Fick in vergelijking (1-6) levert de convectie-diffusie

vergelijking:

+ v • (CAv )-g = (1-8)

Ais de totale molaire concentratie C constant lS, voIgt uit vergelijking

(1-6) dat:

= 1
C

r ljl.
i 1

(1-9)

Als bovendien wordt aangenomen dat DA constant is en dat er geen put of bron

bijdragen zijn (deze aanname is onder bepaalde omstandigheden juist, zie

appendix A) dan kan vergelijking 1.8 geschreven worden als:

aC
A

at + v • VC =-g A (1-10)

In hoofdstuk 3 zal deze vergelijking nader worden toegepast op de in

hoofdstuk 2 te beschrijven experimentele situatie. In hoofdstuk 4 zullen de

experimentele uitkomsten vergeleken worden met numerieke data, die volgen

uit een berekening die gebaseerd is op vergelijking (1-10). Tenslotte volgen

in hoofdstuk 5 nog enige conclusies en suggesties voor verder onderzoek.
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HOOFDSTUK 2 EXPERIMENTEN.

2.1 Experimente1e opstelling.

In essentie bestaat de opste1ling uit een semi-permeabele wand,

waar1angs een vloeistof stroomt. De dee1tjes die vanuit deze stromende

vldeistof naar en door de semi-permeabe1e wand gaan, worden door de

vloeistof, die 1angs de andere kant van het membraan stroomt, meegenomen. De

semi-permeabe1e wand is dus opgespannen tussen twee kanalen: het hoofdkanaa1

en het spoelkanaal.

De afmetingen van de kana1en Zl]n zo gekozen dat de stroming 1angs de

semi-permeabele wand in beide kanalen als een twee-dimensionale Poiseuille

stroming mag worden beschouwd. Opdat de stroming ter plaatse x=O vo11edig

ontwikke1d is in de z-richting (zie figuur 2.1), moet de lengte van het

kanaal voor de semi-permeabele wand groter zijn dan 1. , de zgn.
In

in1aatlengte. Schlichting <13> leidt de volgende vergelijking af voor 1. :
In

1. = 0,04 * REh * h
In

(2-1)

hierin is:
U * ho

v
, het Reyno1dsgetal

Uo de gemiddelde snelheid

v de kinematische viscositeit

h de hoogte van het kanaal

Ter p1aatse x=O is bij de gekozen in1aat1engte het snelheidsprofiel nagenoeg

vlak in y-richting voor h<y<b-h. (zie appendix B). In het hoofdkanaal is

gekozen: b = 6*h, in het spoe1kanaa1: b= 10 * h.

- 6 -



~~ ~~=~h

;-;

z __ /b
~ ~~

x
y

figuur 2.1 De afmetingen van een kanaal.

Bij de overgang van dichte wand naar semi-permeabele wand, mag er geen

onregelfuatigheid (drempel) in de wanden van beide kanalen optredeo, opdat de

Poiseuille stroming ter plaatse niet wordt verstoord. Daarom zijn de kanalen

loodrecht op elkaar gezet. De wand in het raakvlak van beide kanalen is

gedeeltelijk semi~permeabel. In figuur 2.2 wordt de situatie schematisch

weergegeven. De semi-permeabele wand bestaat uit een kunststof netwerk (ter

versteviging), dat aan beide zijden bedekt is met een semi-permeabel

membraan (Cuprophan 150 PM). Deze twee membranen bevinden zich dus op z=O en

Z=-a. Tussen deze twee membranen bevindt zich dezelfde basisvloeistof als in

beide kanalen.

@
kanaal 2

semi - permeabel

figuur 2.2 Semi-permeabele wand in het raakvlak van twee loodrecht op

elkaar staande kanalen. A. Overzichtstekening;

B. Tekening van de wand in het raakvlak.
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In figuur 2.3 is het gedeelte van de opstelling geschetst (hoofdcircuit) dat

de stroming door het hoofdkanaal verzorgt. De tandradpomp zorgt voor een

constant debiet door het circuit (max 4,8 l/min, continu variabel). Het is

mogelijk om via kraan 2 aan het stationaire debiet een instationaire

component toe te voegen. Met behulp van de elektromagnetische flowmeter

[Skalar Transflow 601] wordt het debiet gemeten. De diffuser, gelijkrichter,

2D-contracter en de inloopseetie zorgen ervoor dat er in het stationaire

geval een nette Poiseuille stroming in de meetsectie aanwezig is. Voor de

inloopsectie wordt een kanaal met lengte 15, 30 of 45 em gebruikt,

afhankelijk van het ingestelde debiet. Aan het eind van het kanaal 1 na de

meetsectie, vindt vrije uitstroming plaats in overloopvat A. In tabel 2.1

worden enkele specifieke eigenschappen van het hoofdcircuit gegeven.

CIRCUIT 1

gelijk
diffuser richter"-.... 1=1-1=1-1-,=

20
contracter
/ lin

inloopsectie

overloopvat A

meetsectie,----,
I I
I (, I

Ir':=:~-~I
I ! CIRCUIT 2! semi-
I L --' I permeabele
L- ~ wand ..

tandradpomp

figuur 2.3 Het hoofdcircuit.

In het spoelkanaal is geen breed bereik in het debiet vereist en is het

niet nodig een instationaire component in het debiet te kunnen produceren.

Daarom is het spoelcircuit, dat de stroming door het spoelkanaal verzorgt,

veel eenvoudiger dan het hoofdcircuit. In figuur 2.4 wordt het spoelcircuit

geschetst. De stroming door het spoelkanaal wordt veroorzaakt door het

hoogteversehil ~h tussen de twee overloopschotten 51 en 52 in de
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overloopvaten B1 en B2. A1s de v1oeistof de meetsektie gepasseerd heeft,

wordt het in over1oopvat 83 en mengvat 84 gemengd. In tabe1 2.1 worden

enke1e speeifieke eigenschappen van het spoe1eireuit gegeven.

.. '" .
mengvat '. :: -: >.

84 .
l

afvoer.

,

semi-permeabele overloopvat overloopvat.
wand 82 83r----.

'.:: '.: 5L.: ~(IR(UIT I ::0$2"- ::': ,': :. ". 1 I . . ....,
.:'~ .: .... kanaal 2 L -:..... :::.:::....1 . . ',.:-:- .-

• : •••• : •••••••••• ; : •• ; ••• ::.: ••••.•••• : •••.•••••••••••• "0" •••••• eo ..

overloopvat
B1

water~

t
I
I
I
I
I
I
I I
L J

figuur 2.4 Het spoe1eireuit.

hoofdeircuit spoe1eireuit

h 0.5 em 1.0 em

b 6.0 em 10.0 em

1
1

8.0 em 4.0 em

1. 15.0 em 12.0 em1n
30.0 em 24.0 em

45.0 em

maxima1e

debiet: 8.0*10- 2 1fsee 7.5*1O-2 1fsee

maxima1e

R~ : 1600 840

tabe1 2.1 Gegevens over het hoofdeireuit en het spoe1eireuit.
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2.2 Meten van de deeltiesflux.

2.2.1 Keuze van de meetmethode.

Voor de vloeistof in het hoofdkanaal wordt een oplossing met hoge

deeltjesconcentratie C1 gebruikt. De deeltjesconcentratie C2 in het

spoelkanaa1 is 1aag. Ten gevolge van dit concentratieverschi1 za1 er een

dee1tjestransport van het hoofdkanaal naar het spoelkanaal plaatsvinden. In

het vervolg van dit verhaal zal met index n de vloeistof na het passeren van

de meetsectie aangeduid worden, met index v de vloeistof ervoor. Onder de

aanname dat de verandering hC1= IC1 - C1 I van de deeltjesconcentratie in,n ,v
het hoofdkanaal tijdens een experiment klein is ten opzichte van C1, is het

geoor1oofd de vloeistof in het hoofdcircuit rond te pornpen, zoals aangegeven

in figuur 2.3 (zie ook hoofdstuk 3.5)

A1s de debieten door de kanalen constant Zl]n en als de vloeistof door

het spoe1circuit niet wordt rondgepompt, ontstaat er een evenwichtssituatie,

waarbij de dee1tjesconcentratie weI een functie is van de plaats maar niet

verandert in de tijd en waarbij er een constante deeltjesflux door het

membraan optreedt. Uit metingen van de deeItjesconcentraties in de

overloopvaten A, B1 en 84 (zie fig 2.2 en 2.3) wordt de grootte van deze

deeltjesflux door het membraan berekend. Deze meetmethode zal in het vervolg

meetrnethode A worden genoemd.

Als, bij constante debieten, de vloeistof door het spoelkanaal weI wordt

rondgepompt, neemt de concentratie in het spoelcircuit toe als funktie van

de tijd. De helling van de te meten C2 (t) curve is dan een maat voor de,n
deeltjesflux door het membraan. Zolang C2 veel kleiner is dan C1
(C 2< 0.01 C1) mag de deeItjesflux door het membraan constant worden

verondersteid. Dit is meetrnethode B.

De deeltjes, die gebruikt worden, moeten aan de volgende eisen vo1doen:

1.De deeltjes moeten gemakkelijk door het membraan kunnen, opdat niet

de membraanweerstand, maar de diffusiegrenslaagdikte bepalend is
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voor het deeltjestransport.

2.De deeltjes moeten gemakkelijk in verschillende concentraties in

een vloeistof aan te brengen zijn.

3.Kleine concentratieveranderingen moeten goed on-line meetbaar zijn.

4.De deeltjesconcentratie mag niet in sterke mate beInvloed worden

door optredende chemische reakties met stoffen uit het oplosmiddel

of uit de lucht.

H+-ionen opgelost in water lijken aan deze voorwaarden redelijk te voldoen:

ad 1} H+-ionen zijn zeer kleine deeItjes , die gemakkelijk

door de porien van het semi-permeabele membraan kunnen.

ad 2} H+-ionen zijn gemakkelijk in verschillende concentraties in

water aan te brengen, zoals bijvoorbeeld door het oplossen van een

bepaalde hoeveelheid zuur (bijv. Hel, zoutzuur).

ad 3) Met behulp van de zgn. PH-meter kunnen de concentraties gemeten

wo.r:den. In een bepaald concentra'tiegebied (10- 11 mol/J. < [H+] <
10- 3 mol/l) .i~; de PH-meter zeer gevoel.ig voo:r kleine concmtratie

veranderingen. Met de PH-meter kan on-line gemeten

worden.

ad 4) Er zijn echter weI nevenreakties, die de H+-ionen concentratie

kunnen befnvloeden. Hierop wordt in hoofdstuk 2.2.3 dieper

ingegaan.

2.2.2 De PH-meting.

De concentratie van H+-ionen wordt gemeten met behulp van een PH-meter.

De PH-meter bestaat uit twee elektrodes, waarvan het potentiaalverschil

afhangt van de H+-ionen concentratie van de oplossing, waar deze elel{trodes

in worden aangebracht. Een groat aantal fysische en elektro-chemische

proceSsen spelen hierbij een rol. In de appendix C wordt uitgebreid op de

werking van degebruikte PH-meter (de glaselektrode) ing,e9aan.

Bet potentiaalverschil i tussen de twee elektrodenin een oplossing met
-9 + '. -1. .'. .

10 <[H ] Jmo111) __<10 IS gerelateerd aar de PH van de Oplosslng volgens
een lineair verband, waarbi j de PH 11edefinieerd is als:
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PH
10 += - log [H (mol/I)] (2-2)

Door de PH-meter te ijken met behulp van twee bekende buffer oplossingen l

wordt bet nulpunt en de helling van het lineaire verband tussen £ en de PH

bepaald.

2.2.3 IJkcurve van de PH-meter.

In figuur 2.5 staat de PH van een mengsel uitgezet tegen het volume van

aan het mengsel toegevoegde zuur-oplossing (0-.1 Nt zie appendix C). Dit 1.S

een zgn. titratiecurve. Bepalend voor het verloop van deze curve is de

evenwichtsreaktie:

(2-3)

De getrokken lijn in figuur 2.5 is een theoretische curve l die afgeleid is

onder de voorwaarde dat de betrokken zuren en basen volledig in ionen

gesplitst zijn ~n dat er qeen nevenreakties optreden (zie appendix 0)1
en de punten zijn experimenteel bepaald .

7020 30 40 50 60
~oegevoegd zuur (mll (0,1 N H2SOd

10

.. -
~ titrl1tie aan 100 ml

"-

O.bU N KOH
- fheoretische curve

meetpunten

'.
'. . . .. .'.- .

o
o

2

6

4

8

10
PH

12

figuur 2.5 Titratiecurve van 100 mlO.025 N KOHl getitreerd met 0.1 N

H
2

S0
4
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Uit de titratiecurve blijkt dat in het gebied 3<PH<11 de PH van een

oplossing zeer gevoelig is voor het toevoegen van kleine hoeveelheden zuur.

Dit maakt de PH-meting zeer geschikt voor het meten van kleine

concentratieveranderingen in het spoelkanaal.

In het spoelcircuit wordt aan een bepaalde hoeveelheid water (i.p.v.

KOH) een aantal H+-ionen toegevoegd via het membraan. De PH-meting moet oak

dan informatie geven over het aantal toegevoegde H+-ionen. Om na te gaan of

de experimentele situatie ook voldoet aan het theoretisch voorspelde verband

wordt het protes dat zich in het spoelcircuit afspeelt nagebootst door

titratie van leidingwater met een HCI-oplo5sing . In figuur 2.6 wordt de

gemeten PH gegeven als functie van het volume van het toegevoegd zuur bij

een titratie van 100 ml leidingwater met 10-3 N HCl-oplossing. Uit deze

figuur blijkt dat de experimentele waarden zeer afwijkend zijn van de

theoretische curve. Een mogelijke verklaring hiervoor is de aanwezigheid van

bepaalde stoffen in het leidingwater, die een bufferende werking hebben.

Hierdoor wordt de gevoeligheid van de PH van een oplo5sing voor het

toevoegen van zuur verminderd. Uit een analyse van het leidingwater ~s onder
-5 3-andere gebleken dat daarin 2.4 10 molll POt' al dan niet gebonden aan een

of meer H+-ionen, aanwezig is. Dus behalve h~t waterevenwicht (2-3) vinden

ook de volgende evenwichtsreakties plaats:

[H+] [P0 3-]
-13met K

4
:: :: 4.8 10 molll (2-4)z [HPO~- ]

[H+] [HPO~-] -8met K :: :: 6.2 10 molll (2-5)z
[H2PO~]

met K
[H+] [HlO~] -3=

(HlO 4]
:: 7.4 10 molll (2-6)z
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Reaktie (2-4) speelt een belangrijke rol voor 10<PH<14 f reaktie (2-5) voor

5.S<PH<9 f en reaktie (2-6) voor 0.S<PH<4. De vervlakking in de gemeten PH

curve rond PH~7 is dus waarschijnlijk te wijten aan het optreden van reaktie

(2-5) en rand PH~2 aan reaktie (2-6). De aanwezigheid van verontreinigingen

blijkt oak duidelijk uit de hoge PH van het leidingwater.

8,0

PH
7,0

6,0

5,0

4,0

0 titratie aan
0

100 ml kraanwater0

0,
00

- theoretisch.
0..

meetpunten. .
00

.0
0'

f II •

0 .
, . .

•
0 ,.

0 ..
, ....

,,
0

0

3,0
o 100 200 300'

toegevoegd zuur (ml) (10-3 N HCll

figuur 2.6 Titratie van 100 mi leidingwater met 010- 3 N HCI-oplossing.

Vanwege de neveneffekten f die op kunnen treden in leidingwater f is

dezeIfde meting uitgevoerd met gedemineraliseerd water f ook weI demi-water

genoemd. Gedemineraliseerd water is water waar zuren en zouten grotendeels

uit verwijderd zijn met behulp van een gecombineerde anionen

kationenwisselaar. In figuur 2.7 zijn de gemeten en berekende curven

weergegeven van een titratie van 100 ml demi-water met 10-1 N HCl-oplossing.

Uit deze figuur blijkt dat de experimentele waarden van een titratie van

gedemineraliseerd water dichter bij de theoretische curve Iiggen dan de
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experimentele waarden van een titratie van leidingwater. De kleine

hoeveelheid ionen, die in het gedemineraliseerde water aanwezig zijn,

veroorzaken echter toch nog een vrij grote afwijking in de experimentele

waarden ten opzichte van de theoretische curve.

PH

6,0

5,0

4,0

3,0

titratie aan
100 ml gedemineraliseerd
water

theoretische curve

meetpunten

o 5 10 15 20 25

toegevoegd zuur (ml) (10-3 N HCl)

figuur 2.7 Titratie van 10-3 N HCl-oplossing aan 100 ml

gedemineraliseerd water.

Uit deze ijkmetingen kan geconcludeerd worden dat de experimentele

waarden afwijken van het theoretisch voorspelde verband, mogelijk ten

gevolge van de aanwezigheid van stoffen in water die een bufferende werking

hebben. In gedeminerali.seerd water is minder verontreiniging aanwezig dan in

leidingwater. Bij de massa-transport-experimenten wordt daarom

gedemineraliseerd water gebruikt in het spoelkanaal. De gemeten PH

veranderingen in het spoelkanaal zullen met behulp van de experimenteel

bepaalde titratie-curve van het gebruikte demi-water aan de hoeveelheid

toegevoegde H+-ionen worden gerelateerd. De relatieve onnauwkeurigheid in de

bepaalde hoeveelheid toegevoegde ionen bl.ijkt dan ongeveer 1.5% te zijn

(zie ook Hoofdstuk 2.4).

- 15 -
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2.2.4 Stapresponsie van de PH-meter.

Het is van belang te weten hoe snel de PH-meter reageert op een

verandering van de PH van een oplossing, zodat de gerneten variaties ~n het

PH-signaal op de juiste manier geinterpreteerd kunnen worden. Daarom is de

stapresponsie van de PH-meter bepaald. Daarvoor wordt de PH-elektrode

plotseling vanuit een bepaalde buffer-oplossing (buffer 1) in een andere

buffer-oplossing (buffer 2 met een andere PH) gebracht. De gemeten PH wordt

als funktie van de tijd geregistreerd. In figuur 2.8 staat een voorbeeld van

de gemeten PH als fllnctie van de tijd weergegeven. Ret. blijkt dat de tijd

waarin de gerneten PH tot de eindwaarde nadert, afhankelijk is van de

beweging van de oplossing. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de

neutralisatie van de met de elektrode meegekomen buffer 1 door buffer 2 ~n

een stilstaande oplossing veel langer duurt dan in een bewegende oplossing.

In een oplossing, die 'maximaal' geroerd wordt (d.w.z. dat een hogere

roerfrequentie geen grotere aPH/at geeft) zijn de eigenschappen van de

elektrode en de apparatuur bepalend voor oPH/ot.

9,2

:r:
0..

a

4,01-----...J

b

a: 'maximale' beweging

b: geen beweging

figuur 2.8

15 30
tijd (sec.)

Stapresponsie van de PH-meter. Gebruikte buffer-

oplossingen: Borax (PH=9.18) en Kaliumwaterstofftalaat

(PH=4.01) a) 'maximale' beweging b) geen beweging
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In tabel 2.2 wordt voor verschillende oplossingen bij stilstand en bij

maximale beweging het verschil tussen de gemeten PH, na bepaalde tijdsduur,

en de eindwaarde gegeven, bij stilstaande en maximaal bewegende oplossingen.

Hieruit voIgt dat de PH-elektrode en apparatuur een responsietijd van 5 tot

10 seconde heeft. Bij de massatransport experimenten worden daarom variaties

in het meetsignaal met een frequentie groter dan 1 Hz weggefilterd.

PH van PH van afwijking gemeten PH

Buffer 1 Buffer 2 beweging tijd (sec) t.o.V. eindwaarde <

4.01 9.18 0 240 0.025

max 10 0.025

max 30 0.011

9.18 4.01 0 120 0.025

max 5 0.025

max 9 0.001

6.86 4.01 0 300 0.037

max 2 0.025

max 5 0.001

4.01 6.86 0 170 0.046

max 2 0.025

max 7 0.001

6.86 9.18 0 160 0.034

max 3 0.025

max 9 0.001

9.18 6.86 0 45 0.025

max 2 0.025

max 7 0.001
~

tabel 2.2 Responsie van de PH-meter

Gebruikte Bufferoplossingen: Kaliumwaterstofftalaat

(PH=4.01), Fosfaatbuffer (PH=6.86) en Borax (PH=9.18)

- 17 -



2.3 Metingen en signaalverwerking.

Door beide kanalen gaat een constante volumestroom. In het hoofdkanaal

\vordt het debiet gemeten met behulp van een elektromagnetische flowmeter

[Skalar Transflow 601]. Bij meetmethode A wordt het debiet door het

spoelkanaal bepaald door de massa van de vloeistof te meten( die gedurende

een tijdsperiode At het spoelcircuit verlaat. Bij meetmethode B wordt het

debiet door het spoelkanaal bepaald met behulp van een Rotameter.

De PH-meters (gecombineerde glas/Ag/AgCl elektrode( CE1-probe( met

PW9421 digital PH-meter en CE1-probe met PW9408 digital PH-meter) worden

vobr elk experiment geijkt met behulp van twee bufferoplossingen:

Kaliumwaterstofftalaat met PH=4(008 (bij T=25 DC) en Fosfaatbuffer

met PH=6(865 (bij T=25 DC). Met behulp van een temperatuurgevoelige

weerstand (Pt100) wordt automatisch de gemeten elektrodespanning omgezet in

de PH bij 25 DC. Van het gedemineraliseerde water dat door het spoelkanaal

gestuurd wordt( wordt per experiment de titratiecurve gemeten. Vanaf het

moment dat het debiet door het hoofdcircuit op een bepaalde waarde ingesteld

is( wordt gedurende 10 minuten tot een half uur de PH in het spoelkanaal

gemeten als funktie van de tijd. Bij meetmethode A (evenwichtssituatie)

wordt In het spoelkanaal de PH op twee plaatsen gemeten( n.l. in overloopvat

B1 en in mengvat B4 . Bij meetmethode B (rondpompen) wordt aIleen de PH in

mengvat B4 geregistreerd. De [H+] in het hoofdkanaal( die constant wordt

verondersteld (zie hoofdstuk 2.2 en hoofdstuk 3.5)( wordt voor en na een

experiment gemeten met behulp van de PR'-meter. Bij zeer zure oplossing

(PH<1) moet hiervoor een monster uit het hoofdkanaal verdund worden, omdat

voor PH<1 de PH-meter onjuiste waarden geeft (zie Appendix C). Tijdens een

meting wordt de temperatuur in het spoelkanaal en het hoofdkanaal gemeten

met behulp van een temperatuurgevoelige weerstand en wordt het

temperatuursignaal via een weerstandsmeter naar een X-Y-schrijver gestuurd.

In fig 2.9 wordt een overzicht van de signaalverwerkende apparatuur

gegeven. Het uitgangssignaal van de PH-meters, dat ligt tussen -1300 en 1300

mV( wordt eerst met behulp van een Tektronix AM502 versterker versterkt tot

een signaal( dat ligt tussen 0 en 5 V (dit is het toegestane bereik voor het
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ingangssignaal van de AD-(Analoog Digitaal)-converter). Vervolgens worden de

signalen gefilterd met een Krone-Hite [model 3750] filter

(laagdoorlaatfilter ingesteld op 1 Hz, 12 dB/octaaf). De signalen worden dan

via de 2-kanaals AD-converter en een microprocessor (LAM) in de PRIME

computer ingelezen met een sample frequentie van 2 Hz.

PW9421 Tektronix Krone ~Hite. 3750
digital f---- AMS02 - LP filter (1 Hz)
PH-meter versterker t:=:h-

PW9408 Tektronix Krone-Hite 3750
,.--

digital ~ AMS02 f---'- LP filter (1 Hz) f---

r-- PH-meter versterker ~

rX-
Y

- ·l Jweerstands~ .
schrijver meter

~J AD labaratorium PRIME
converter f---- micro·computerI--- computer

PH elektrode CE1 (LAM)

figuur 2.9 Overzicht van signaalverwerkende apparatuur

2.4 Resultaten en diskussie.

2.4.1 Resultaten meetmethode A.

De PH's in het spoelkanaal worden gedurende bepaalde tijd gemeten. Aan

het verloop van de PH 2 als funktie van de tijd is te zien wanneer het,n
evenwicht zich heeft ingesteld. Van de ongeveer 600 samples van de PH, die

vanaf dat moment gedaan zijn, wordt het gemiddelde genomen en uit de

standaarddeviatie wordt het 95% betrouwbaarheidsinterval van deze gemiddelde

waarde bepaald. Bij de te bespreken metingen is het debiet door het

spoelkanaal constant gehouden op 0.51 ± 0.05 l/min. Het Reynoldsgetal van de

stroming door het spoelkanaal is dan 94 ± 10. De bij dat experiment

behorende H+-ionen concentratie in het hoofdkanaal bleek gelijk te zijn aan
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0.311 + 0.031 molen/I. In het experiment werd het debiet in het

hoofdstroomkanaal gevarieerd. In tabel 2.3 staan de gevonden meetwaarden

getabelleerd .
....

nr. Q1 (l/min) Re1 PH2 PH2 Temperatuurverloop,v ,n
+ 0.05 +3 tijdens meting

(oC + 0.05 DC)

1 0.15 50 5.586:1.: 0.004 3.728:1.: 0.004 19.15 -19.20

2 0.27 89 5.607:1.: 0.004 3.714:1.:0.003 19.10-19.14

:3 1.81 597 5.556:1.: 0.004 3.661:1.: 0.004 19.40 ~19.41

4 1.85 611 5.595:1.: 0.004 3.672i 0.004 19.05-19.10

5 3.56 1175 5.593±, 0.004 3.636±, 0.004 19.35 -19.40

6 3.56 1175 5.591±, 0.004 3.659±, 0.005 19.25 -,19.26

tabel 2.3 Meetresultaten meetmethode A; Re 2 = 94 ± 10 en

C1 = 0.311 ±. 0.031 mol/I.

Om de gemeten PH in het spoelkanaal te kunnen relateren aan de

deeltjesflux door het membraan wordt van het gebruikte demi-water een

ijkgrafiek gemaakt, waarin de gemeten PH van de oplossing uitstaat tegen de

logaritme van het aantal per volume-eenheid aanwezige H+-ionen (x). Deze

ijkgrafiek, die berekend wordt uit de gemeten titratie-curve van het

gebruikte demi-water, staat weergegeven in figuur 2.10. De rechte lijn in

figuur 2.9 is berekend met behulp van de kleinste kwadraten methode en wordt

beschreven door de volgende vergelijking:

PH = -~ 101og (x) + a (2-8)

Hierin Zl]n ~ = 1.060 l/molen en a = -0.257 en de 95%

betrouwbaarheidsintervallen voor de helling en het snijpunt met de PH-as

zijn 0.002 respektievelijk 0.002.
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figuur 2.10 PH als funktie van log(x)

Uit de gemeten PH's wordt met behulp van vergelijking (2-8) het aantal

per volume-eenheid toegevoegde H+-ionen bepaald, AXv' De onnauwkeurigheid In

de ijkcurve veroorzaakt een systematische fout in AXv ' Met behulp van de

theorie van Fieller (appendix E) kan een schatting worden gegeven voor de

grootte van deze fout. De relatieve fout blijkt ongeveer 1.5% te zijn. In

tabel 2.4 is de berekende Ax met de toevallige fout, die voIgt uit dev
toevallige fout in de PH-meting, gegeven. Uit Ax wordt met behulp van dev
volgende vergelijking de totale flux F [mol/sec] door het membraan berekend:

(2-9)

Hierin is Q2 het debiet door het spoelkanaal, die gedurende het hele

experiment constant wordt verondersteld. De onnauwkeurigheid in het bepalen

van het debiet veroorzaakt nog een systematische fout in de flux, die

ongeveer 10% van de flux bedraagt. De berekende flux, met toevallige fout en

met totale maximale systematische fout, wordt gegeven in tabel 2.4.
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-4 Flux -6
nr. Re1 hx (10 molen/I) (10 molen! sec)v

maximale syste-

matische fout

1 50 1. 707 .±- O. 008 1.451 ± 0.001 0.11

2 89 1.761 .± O. 001 1.497 ± 0.005 0.11

3 597 1.971 .r 0.008 1.681 .:t 0.006 0.19

4 611 1. 931 ± 0.008 1.641 ±: 0.001 0.19

5 1175 2.103 : 0.008 1. 788 ~ 0.008 0.21

6 1175 1.991 ::I: 0.010 1.692 ;t 0.009 0.19

tabel 2.4 Deeltjesflux als funktie van het Reynoldsgetal (Rei) volgens

het experiment meetmethode A, Re2 = 94 t 10,

C1= 0.311 t 0.031 mol/I.

2.4.2 Resultaten meetmethode B.

Bij meetmethode B neemt de PH in het spoelkanaal toe als funktie van de

tijd. Uit het gemeten verloop van de PH wordt de concentratie als funktie

van de tijd berekend. Bij deze berekening wordt weer gebruik gemaakt van de

ijkcurve van het gebruikte demi-water. Net zoals bij meetmethode A zijn de

helling en het snijpunt met de PH-as van de ijkcurve volgens vergelijking

(2-8) berekend. Het blijkt dat ~ = 1.091 en a = -0.441 en de bijbehorende

betrouwbaarheidsintervallen zijn 0.004 respektievelijk 0.004. De

onnauwkeurigheid van deze ijkcurve veroorzaakt weer een systematische fout

in de gemeten PH van ongeveer 3%. In figuur 2.11 staat een voorbeeld van het

bepaalde concentratieverloop bij Re1= 120. uit deze figuur blijkt dat bij de

meting inschakelverschijselen optreden. Na deze inschakel-verschijnselen

wordt uit de C(t)-curve de helling oC!ot en het bijbehorende

betrouwbaarheidsinterval berekend met behulp van de methode van de kleinste

kwadraten uit ongeveer 3000 samples. In tabel 2.5 worden de resultaten van

deze berekeningen weergegeven.
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figuur 2.11 Concentratie in spoeikanaal ais funktie van de tijd bij

Re 1= 120, PH 1= 0.24 en Re 2= 789.

nr. Q1 Re2 PH1 aC/at Temperatuur- V
-7 m

(1/min) (10 mol/sec) verloop (1)

±0.01 ±7 ( °C±O.OSoC) ±1 10 -q

7 0.36 789 0.24 + 0.03 2 . 5194 ±O. 0004 19.35-19.85 5.353

8 1.88 832 0.24 + 0.03 3.3050 ±0.0004 19.95-20.29 6.312

9 3.40 818 0.23 + 0.03 2.3718 ±0.0004 20.28-20.62 7.541

tabel 2.5 Meetresultaten meetmethode B.

uit ac/at kan met de volgende vergelijking de totale flux F door het

membraan berekend worden:

F = V ac
m at

(2-10)

Hierin is Vm het volume van het water dat door het spoelcircuit wordt

rondgepompt. Vm is bepaald door de massa van het water in het spoelcicuit te

meten. Hierbij treedt een systematische fout op, doordat een gedeelte van

het meetvolume in de opstelling achterblijft. De grootte van deze

systematische fout is niet bekend, maar verwacht wordt dat deze kleiner is
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dan 5%. In tabel 2.6 staat de berekende flux met bijbehorende toevallige

fout en maximale systematische fout.

-6nr. Re 1 Flux 10 (molen/sec)

+ 3 maximale systematische fout

7 119 1.3486i 0.0002 0.09

8 620 2.0860i 0.0003 0.15

9 1122 1.7880i 0.0003 0.12

tabel 2.6 Deeltjesflux als funktie van het Reynoldsgetal (Re1 ) volgens

experiment, meetmethode B, Re2~ 800, PH1~ 0.24.

2.4.3 niskussie.

Volgens de resultaten van tabel 2.4 en 2.6 neemt de flux door het

membraan toe als Re 1 groter wordt. nit is in overeenstemming met de

verwachting, zoals ook beschreven zal worden in hoofdstuk 3. In meetpunt 8

wordt echter een opvallend hoge deeltjesflux door het rnembraan gevonden. Een

mogelijke verklaring hiervoor is dat er tijdens deze meting een 1ek in een

van beide (of beide) membranen aanwezig was. Na het openen van de meetsektie

na deze meting (het betreft hier de laatst uitgevoerde meting) bleek een van

de membranen gescheurd te zijn.

Uit de tabellen blijkt tevens dat de flux door het membraan bij B lager

lS dan bij A (afgezien van meetpunt 8). Het verschil in Reynoldsgetal in het

spoelkanaal kan dit niet verklaren, aangezien bij een hogere Re2 (bij B)

juist een hogere flux door het membraan verwacht wordt. Het verschil wordt

echter veroorzaakt door een verschil in concentratie in het hoofdkanaal: bij

meetmethode A is een hogere H+-ionen concentratie in het hoofdkanaal

gebruikt dan bij meetmethode B, zodat bij A de flux door het membraan groter

is. Later, bij de numerieke analyse, zal ook blijken dat de

hoofdstroomconcentratie inderdaad een vrij grote invloed heeft op de flux.

In de tabellen 2.4 en 2.6 is ook te zien dat de toevallige fout bij

meetmethode B kleiner is dan die bij meetmethode A. nit is gevolg van het

feit dat bi.j meetmethode A de flux bepaald wordt ult het gemiddelde van

ongeveer 600 rnetingen, terwijl bij meetmethode B ongeveer 3000 metingen
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gebruikt worden. Aangezien de toevallige fout berekend wordt uit 1.96 slfn

(s is de schatter voor de standaarddeviatie en n is het aantal metingen)

levert een grater aantal metingen een kleinere toevallige fout in het

gemiddelde van deze metingen. In principe is het natuurlijk mogelijk om bij

A ook meer metingen uit te voeren. Dit stuit echter op het praktische

bezwaar dat daarvoor heel veel demi-water nodig is (ongeveer 20 I voor

n=3000) .

Oak de systematische fout is bij B kleiner dan bij A. Dit komt doordat

het meetvolume V bij B nauwkeuriger bepaald is dan het debiet door het
m

spoelkanaal bij A. Door het debiet door het spoelkanaal bij A vaker te meten

kan echter deze systematische fout nog teruggedrongeh worden.

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat zowel meetmethode A als

meetmethode B geschikte methoden zijn om in de gebruikte opstelling de

deeltjesflux door het membraan als funktie van het Reynoldsgetal te bepalen,

en dat de resultaten van meetmethode B nauwkeuriger zijn dan de resultaten

van meetmethode A.

In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de experimenten vergeleken met

oplossingen van het numerieke model I gevolgd door een uitgebreide diskussie.

3.5 Conclusies.

Het is mogelijk gebleken am verschillen in de flux bij verschillende

Reynoldsgetallen te onderscheiden l dankzij de kleine toevallige fout in de

bepaalde flux. Er is echter weI een vrij grate systematische fout in de

experimenteel bepaalde flux aanwezig. Het verdient aanbeveling in de

toekomst aan de reduktie van deze fout aandacht te besteden l o.a. door een

betere registratie van het debiet bij meetmethode A en een nauwkeuriger

bepaling van het meetvolume bij methode B.

Vanwege de discrepantie tussen de theoretisch af te leiden titratie

curve en de experimenteel bepaalde titratie curve zal de experimentele curve

gebruikt worden om de gemeten PH in het spoelkanaal aan de H+-ionen

concentratie te relateren. De relatieve fout in [H+] is dan ongeveer 2%.

Uit het stapresponsie experiment blijkt dat de PH meter een responsietijd

heeft van 5 tot 10 sec/ welke hem ongeschikt maakt om momentane

veranderingen in de PH te registreren.Hiervoor is echter de huidige

opstelling toch niet erg geschikt. WeI kan hiermee de over de tijd
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gerniddelde PH-verandering ten gevolge van een instationaire hoofdstrorning

worden geregistreerd .

•
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HOOFDSTUK 3 NUMERIEKE ANALYSE.

3.1 Wiskundige beschrijving van het 3-dimensionale probleem.

(3-1)

De concentratie-verdeling C(XrY1Z) in beide kanalen r hoofdkanaal en

spoelkanaal van fig 2.2, wordt beschreven door de massadiffusievergelijking

(1-10). In het vervolg zal de index A achterwege blijven. In het hoofdkanaal

geldt:

In het spoelkanaal:

oC
v - =

2 OY
(3-2)

hierin zijn:

U1 = u
1

(z) vloeistofsnelheid in het hoofdkanaal

v2 = v2 (z) vloeistofsnelheid in het spoelkanaal

D Diffusiecoefficient.

Deze twee vergelijkingen zijn gekoppeld via de volgende randvoorwaarden aan

beide membraanoppervlakken op z=O en z=-u (x1<x<x21 Y1<Y<Y2):

ac!oz z!O =
dCI
07. ztO = ~;I = ~~I. z!-u zt-u

(3-3)

en ocrD-
OZ z!o

= = D acIoz tZ -11
= k (C + - C )a a-

(3-4)

hierin zijn

k permeabiliteit van het membraan (materiaaleigenschap)

CA,(xrY) = lim C(xrYrz)
VT z!o
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Co_(X,y) = lim C(x,Y,z)
ztO

cu+(x,y) = lim C(X , y, z )
z~-u

C (x,y) = lim C(x,y,z)u- zt-u

Overige randvoorwaarden voor het probleem zijn:

x(o, Z>O, Vy C=C
1

y(O, z(-u, Vx C=C
2

z>o, 'r/x, 'r;fy
z(-B-u, 'r/x, 'Iy

C=C
1

C=C
2

(3-5)

met: 0

8

de diffusiegrenslaagdikte in het hoofdkanaal

de diffusiegrenslaagdikte In het spoelkanaal

3.2. Mbdelvorming.

De volgende aannamen worden gedaan om te komen tot een eenvoudiger

beschrijving van het diffusieprob1eem:

1) De diffusie van ionen in axiale en zijwaartse richting wordt

verwaarloosd ten opzichte van het convectieve transport en de

diffusie in z-richting (zie appendix F).

2) Vanwege de geringe dikte van de diffusiegrens1aag « 0.05 h, bij

Re=500) wordt het snelheidsprofiel binnen de diffusiegrens1aag als

lineair beschouwd:

u1 = 51* z

v 2 = -52* (z+o:)
(3-6)

Deze linearisatie van het snelheidsprofiel is geoorloofd met een

fout in de snelheid, die k1einer is dan 5% a15 Izl ( 0.05 h (zie

appendix G). In testprobleem 3 (hoofdstuk 3.4) wordt de relatieve

fout in de deeltjesflux, die gemaakt wordt door het lineariseren van

het snelheidsprofiel, uitgerekend.
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3) Voor de concentratieverdeling als functie van z wordt de volgende

functie aangenomen (derde orde model, zie Appendix H)

z>o

o<z<o

-cr<z<O

3 z+a. 1
2

(z+ea.)3)C(x,y,z) = C_o(x,y) + (C_o - G2{x'Y»*(2 ~ -

-B-cr<z<-a.

z<-B-a. (3-7)

Ter vergelijking zal in het eerste testprobleem (hoofdstuk 3.4) oak

een oplossing bepaald worden waarhij de derde orde termen in

bovenstaande vergelijking verwaarloosd zijn. In dat geval wordt

gesproken van een lineair model.

4) De permeabele wand wordt beschouwd als een serie van drie

weerstanden: twee semi-permeabele memhranen en een

vloeistoflaag, zodat voor de totale permeabiliteit van de wand

geschreven kan worden:

1/ktot = 2/k + cr/D (3-8)

Met behulp van deze aannamen kunnen de twee gekoppelde differentiaal

vergelijkingen in 3 dimensies, vereenvoudigd worden tot twee gekoppelde

differentiaalvergelijkingen ~n 2 dimensies (zie Appendix H):

05 3
+ 1 (/3 Q..

5
45 .!LIn =" 2 ox 3D/2ktot + 0 + a 2 51ox

oe 3
+ 1 83 Q.... B 45 .!LIn =oy 2 oy 3D/2ktot + (, + B 2 52-

(3-9)

(3-10)
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Met als randvoorwaarden:

x=O, '( y 5 = 0

y=O, VX : 8 = °

3.3. Numerieke oplossingsmethode.

Om vergelijkingen (3-9) en (3-10) op te lossen wordt een iteratieve

I · th db'k I' 1<:(2i -1) f2.i) d b J dop osslngsme. 0 e ge rUl .t. De op osslngen u en 8 war en ere {en
. C2.i.-3) 12.i.-2'>Oplosslngen 0 en 8 met behulp van de volgende vergelijkingen:

uit

+

+ (3-11)

(3-12)

Hierin zijn:

F ( ) - 1 1 08 ( kID )/.00 + 3S.\
8 o,B - 2 B oy - 3/2 + k(0+9)/D\oy 3W

(3-13 )

(3-14)

en duidt i de iteratieslag aan.

De quasi-lineaire vgl(3-11) en (3-12) worden opgelost volgens de zgn.

Runge-Kutta methode. In Appendix I staat het gebruikte algoritme van Gill

<16> beschreven. Tevens worden daar berekeningen aan de convergentieorde van

het algoritme gepresenteerd.

Als beginschatter worden de analytische oplossingen van bovenstaande

vergelijkingen gebruikt veer het geval dat F = 0, dus:

00 = {22.5 n x)1/3
\ S 1

80 =(,?2.5 D y)1/3
\ 52

Het iteratieproces wordt gestopt na n slagen als geldt:
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(3-17)

waarin

/). . = 5(x = x , + il\x, Y = Y,+ it.y)
l,J

S. = S(X = X, + il\x, Y = y,+ it.y)
1,J

10
-4 2 2Voor £ wordt een waarde gekozen zodanig dat £ < Max ( li . ., a. .)

1.] 1,J

3.4 Testproblemen.

De in hoofdstuk 3.3 gegeven numerieke oplossingsmethode wordt op een

aantal testproblemen toegepast, waarvan ook op een andere manier: analytisch

of m.b.v. de Eindige Elementen Methode (E.E.M.), een oplossing te bepalen

.is.

Ten behoeve van het oplossen van de testproblemen met de E.E.M. wordt de

massa-diffusie vergelijking in dimensieloze vorm geschreven. Hiervoor worden

de vo1gende dimensieloze grootheden geintroduceerd:

x' = xll ,
y' = yll,
z' = z (D 1 , /5 , )-1/3

C' = C/C, (3-18)

k' k (D 1 /5 ) 1/3 -1
= 0

Z
2 1 1

:= 5, 1, /D

Hierin is:

11 de lengte van het membraan in x-richting.

(D 1, /5 , )'/3 de karakteristieke diffusiegrenslaagdikte<3>.

C, de hoofdstroom concentratie.

De dimensie10ze diffusievergelijking heeft dan de volgende vorm, waarbij de

accenten weggelaten zijn:
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oe
Z ax (3-19)

De lokale deeltjesflux Qr zoals gedefinieerd door vergelijking (1-2)

wordt in dimensieloze vorm gerepresenteerd door de di.mensieloze parameter

Sh , het lokale Sherwoodgetal r dat gedefinieerd wordt door:x

Sh
x

7,1/3 ael
oz 7,=0

(3-20)

Het totale deeltjestransport door een bepaald oppervlak, of een lijn bij een

twee dimensionaal probleem r is de integraal van Sh over dat oppervlak r diex
gerepresenteerd wordt door het integrale Sherwoodgetal Sh:

x 1/3 x oe,Sh(x) := J Sh dx = Z J -- dx
o x 0 oz z=O

(3-21)

Het totale deeltjestransport door het membraan ~s dus gelijk aan Sh(l).

3.4.1 Testprobleem 1.

In dit probleem wordt de diffusie vanuit een vloeistof; die stroomt door

een rechte twee-dimensionale buis r naar een wand met constante concentratie

berekend (zie figuur 3.1).

oC/on =0
I

u -
-aC/an =0

r2 r3 r4
.....--:---- ••••• I!I •••• --';-:---'

, C 'aC/on = 0 W oC/on =0

figuur 3.1 Testprobleem

De dimensieloze massadiffusie vergelijking voor dit probleem is:
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2,,-2/3 a C
[, 2

ax
(3-22)

met als randvoorwaarden:

f 1 C=1

f 3 C=O

f 2 , f 4 , f S ' f 6
oC/an=O

Als de diffusie in voorwaartse richting (x) verwaarloosd mag worden

t.o.V. het convectieve transport en de diffusie in hoogte richting (z) (zie

appendix F), is van dit probleem ook een analytische oplossing te bepalen.

nit is de zogenaamde rkveque oplossing, die o.a. door van den Beucken < 3

beschreven wordt. Deze oplossing luidt:

Sh(x) = (
51 x

2
) 1/3

0.808 -n- (3-23)

Daarnaast is de volledige massa-diffusievergelijking van dit probleem

ook met behulp van de Eindige Elementen Methode (E.E.M) opgelost (zie

appendix J).

Voor dit probleem neemt vergelijking (3-9) tenslotte, na dimensieloos

maken, de volgende eenvoudige vorm aan:

'l~3 1_tiC! = 22ox 2

met de analytische oplossing:

(3-24)

(3-25)

Met behulp van het aangenomen derde-orde model voor het concentratieprofiel

(vgl 3-7) is uit o(x) de concentratieverdeling C(x,z) te bepalen en daaruit

het integrale Sherwoodgetal. Deze grootheid is ook bepaald met het lineair

model voor het concentratieverloop

In figuur 3.2 wordt het met de vier verschillende methoden berekende

integrale Sherwoodgetal Sh als funktie van x gegeven langs de rand f
3

, voor

7.=104 . Uit deze figuur blijkt dat het derde-orde model even goede resultaten
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geeft als de Eindige Elementen Methode en dat deze resultaten minder dan 3%

van de analytische oplossing afwijken. Het eerste-orde model geeft minder

goede resultaten dan het derde-orde model. De afwijking bij dit model van de

analytische oplossing is ongeveer 7%. Tevens hlijkt dat door het verkleinen

van de discretisatieafstand de numerieke resultaten dichter bij de

analytische oplossing komen te liggen.

2

Z=104

0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

X

16 analytisch (Leveque)

3e orde model & E.E.M.14
Ih= 0,25)

12
J:: 1e orde model
(/) lh= 0,5)

10

3e orde model & EEM.
8 lh= 0,5)

6

4

figuur 3.2 Integrale Sherwoodgetal als funktie van x, langs rand r 3 van

fig 3.1.

3.4.2 Testprobleem 2.

In dit prohleem wordt de diffusie door een weerstandsloos membraan

(k=oo), dat opgespannen is tussen twee evenwijdige rechte kanalen (twee

dimensionaal) herekend (zie figuur 3.3).

111

f9

f3 f7
II ---------r;-
-5---------6

f4 I
l

'I fa
~o

112
figuur 3.3 Membraan tussen twee evenwijdige kanalen.

U1
11..

(1

U2ZL .. f2
(2

X
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De dimensieloze massa-diffusie vergelijking voor dit probleem 15:

5{z) 3c = D o2c
ax 2az

{

S 1 z voor z >0

met S{z) = 5 () <-'2 ztu voor z -a

met de randvoorwaarden:

r1 C=1
r

2
C=O

overig: oC/on=O

(3-26)

Ook dit probleem kan met behulp van de Eindige Elementen Methode worden

opgelost.

Daarnaast zijn de vergelijkingen (3-9) en (3-10) in dimensieloze vorm

voor dit probleem te schrijven als:

00
3

1 53 .L
In\{;/2kJ

0

~'81 =
221

ax + 2 ax -+ 0 2

09
3

1 93 .L
B

5 + 91 221+ In = 51/52ax 2 ox (3/2k) + 2

(3-27)

(3-28)

Ret probleem is opgelost voor zowel a=O als a=1. De waarde a=1 komt

ongeveer overeen met de experimentele waarde voor a (dimensieloos!).

In figuur 3.4 wordt het met de verschillende oplossingsmethoden

berekende integrale Sherwoodgetal gegeven, langs het membraan ais funktie

van x, voor Re 1= 333 en Re 2= 67. Uit deze figuur blijkt dat het verschil

tussen de resultaten van het derde-orde model en die van de E.E.M minder dan

1% is bij a=O. Ook voor a=1 liggen de resultaten van beide methoden minder

dan 1% van elkaar af. Hieruit mag geconcludeerd worden dat aanname 4,

betreffende de totale permeabiliteit van de wand, geoorloofd is.
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100

90 E.E.M. (IX= 0)

80
3e orde model (IX=Ol

..r:: 70
V1

60

50
E.E.M. (IX=')

40 3e orde model (II=')

30

20

10

0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

figuur 3.4 Integrale Sherwoodgetal als funktie van x langs r.

3.4.3 Testprobleem 3.

In dit testprobleem wordt de invloed van het lineariseren van het

snelheidsprofiel op de te berekenen deeltjesflux door het memhraan nagegaan

door het probleem van figuur 3.3 op te lossen met behulp van de E.E.M. met

zowel een lineair als een parabolisch snelheidsprofiel. In figuur 3.5 is het

berekende integrale Sherwoodgetal gegeven als funktie van XI voor beide

profielen met Re1= 3331 Re2=67 en (1= 1.
70T-----------------,

60

SO
..r::
V1

40

30

20

10

lineair snelheidsprofiel

~\
parabolisch

snelheidsprofiel

Re, =.3~)

o.f---r_-..----,r--.,.-_..--..--_~-'-rR_e2=-=.,....:c6.!...7-_1
o 0.1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

X

figuur 3.5 Integrale Sherwoodgetal als funktie van XI voor lineair en

parabolisch snelheidsprofiel.
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uit deze figuur blijkt dat het lineariseren van het snelheidsprofiel een

relatieve fout van 3% in de totale deeltjesflux door het membraan

veroorzaakt. Hieruit mag geconcludeerd worden dat aanname 2 (vgl (3-6)) uit

hoofdstuk 3.2 geoorloofd is.

3.4.4 Testprobleem 4.

De invloed van de permeabiliteit r 1/k r van het semi-permeabele membraan

op de deeltjesflux door de semi-permeabele wand wordt nagegaan door het

tweede testprobleem op te lossen met behulp van het derde-orde model, met

zowel

1/k=0 sec/m als 1/k=0.8 105 sec/m (zie appendix K). In figuur 3.6 is het

berekende integrale Sherwoodgetal gegeven als funktie van x, voor beide

waarden van 11k. Uit deze figuur blijkt dat de weerstand van het membraan

niet zander meer verwaarloosd mag worden.

70

60
.L:
Vl

50

40

30 \ 411k =8·10 sec/m

20

10
ReI:: 133
Rez = 133

O~"":"""'-....-----.---r---.,..--~--.-----l""""-:'-r---l

o 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

X

figuur 3.6 Integrale Sherwoodgetal als funktie van x voor 1/k=0 sec/m

en 1/k= 0.8 105sec/rn.
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3.5 Oplossing van het experimentele probleem.

De vergelijkingen (3-9) en (3-10) voor het probleem van figuur 2.2 zijn

opgelost volgens de in hoofdstuk 3.3 aangegeven methode. Voor de

materiaaleigenschappen zjjn hierbij de volgende waarden gebruikt (zie

appendix K):

-9D = 3.3 10

~ = 1.0 10-6

11k = 0

2m Isec
2m Isec

De rekencondities zijn:

10- 15 2
f. = m

nx = 32

ny = 16

Hierin Zl]n nx en ny het aantal discretisatiepunten inx respektievelijk y

richting. De resultaten van de berekeningen worden hier in dimensievolle

grootheden gepresenteerd, am de betekenis van de waarden van verschillende

grootheden beter te kunnen doorzien.

In figuur 3.7 staat het uit vgl(3-9) en vgl(3-10) berekende verloop van

o als funktie van x en y, en B als funktie van x en y weergegeven. In deze

figuur is te zien dat de plaatsafhankelijkheid van de diffusiegrenslaagdikte

in axiale richting veel groter is dan in zijwaartse richting.

De grafiek van figuur 3.8 geeft aan hoe de deeltjesflux door het

membraan van het Reynoldsgetal in het hoofdkanaal afhangt. Hieruit blijkt

dat de flux door het membraan een faktor 3 toeneemt als het Reynoldsgetal

een faktor 1000 is toegenomen.

Tenslotte staat in de grafieken van fig 3.9 de berekende PH (gemiddeld

over de plaats) van de vloeistof in het spoelkanaal, na het passeren van het

membraan, als funktie van het Reynoldsgetal van de stroming door het

hoofdkanaal. Tevens is in deze figuur aangegeven met welke nauwkeurigheid de

PH in het spoelkanaal gemeten kan worden. In grafiek 3.9b zijn de resultaten

van berekeningen met verschillende waarden voor de H+-ionen concentratie in

het hoofdkanaal weergegeven. In grafiek 3.9a wordt de invloed van het
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Reynoldsgetal in het spoelkanaal op het betreffende verband geIllustreerd.

Uit deze figuur blijkt dat het mogelijk is om bij niet te kleine stappen in

Re1 een verandering van de PH waar te nemen. Het veranderen van de

experimentele condities, binnen de experimentele mogelijkheden, levert geen

grotere afhankelijkheid van de PH van het Reynoldsgetal.

Uit de berekeningen blijkt oak dat de verandering van de PH in het

hoofdkanaal verwaarloosbaar klein is, dus dat het geoorloofd is de zoutzuur

aplossing door het hoofdkanaal rand te pompen.

50 30,05
x= bz/4y=b1/4 30,00

E 40 E
lJ"l 29,95lJ"l I

I 0 29,900 30 ~

~

- 29,85

"0 20 "'0 29,80

10
29,75
29,70

0 29,65
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 2 3 4

X (em) y (em)

40 25,36
y=b1/4

E E 25,32
lJ"l 30 lJ"l

I I
0 0 25,28
~ ::.

20 25,24
CD CD

25,20
10

25,16

0 25;12
00 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8

Y(em) X (em)

Re1 =667
Rez =133 .

figuur 3.7 Diffusiegrenslaagdikte als funktie van x voor y=b 1/4 en als

funktie van y voor x=b 2/4 bij Re 1= 667 en Re Z = 133.

A. in hoofdkanaal; B. in spoelkanaal.
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"
"

PH,= 1
PH2v =7
Re2'=267

500 1000
.

100

"

I

50

lrl
VI......

2,0~
-0
E

..0
I
0...-

1,5
x
..3
u..

1,0

"
"

0,5 .. :-
I I

1 5 10

figuur 3.8 Flux door het membraan als funktie van Re, bij PH,=', Re2=267

en PH 2 =7,v

-J,..~PH
PH2v = 7 o Re2 = 533

T PH; = 1 D Re2 =267

5,0- I + Re2 = 133
0

0
c c 0 - 0('...j -C 0 - 0:r: - D - D -0... + - + D - D

4,0 + -+
+ - +

®
3,0

<:>
I

5
I

10
I

50
I

100
I

500 1000

Re1
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500 100010050105

+llPH
PH2v :: 7 • PH, :: 3

,0
Re2' :: 133 x PH, :: 2

+ PH, :: 1
o PH, :: 0,3
o PH1 :: 0,1

- • l> PH1 :: 0,0- .
0- - - . - . - - . - .

- x - x - -I- x - x - - x - x

- + - + - -1- + - + - - + - +- 0 - 0- c - -- A - C 0 - 0- -- A - - 0- 0 - -0- A 0 -1- - A - 0- -0- A _A< ;>

3,0

7

5,0

6,

4,0

figuur 3.9 PH in het spoelkanaal na het passeren van het membraan

(PH 2,n) als funktie Re 1 bij PH 2,v= 7

a. PH 1= 1 ; Verschillende waarden voor Re 2
b. Re 2= 133 ; Verschillende waarden voor PH 1

3.6 Conclusies en suggesties.

Uit de oplossingen van de testproblemen wordt geconcludeerd dat voor

deze prohlemen het numerieke model een goede benadering geeft voor de

werkelijke oplossing van een probleem. Het derde-orde model geeft een betere

benadering dan het eerste-orde model. Het verkleinen van de discretisatie

afstand levert betere resultaten. De invloed van het lineariseren van het

snelheidsprofiel op de oplossing is verwaarlooshaar klein. De waarde van de

membraanweerstand heeft weI een vrij grate invlaed op de deeltjesflux door

het memhraan.

Het is aan te bevelen om nog extra aandacht te besteden aan de

uitwerking van het wiskundige model in verband met de singulariteit in x=O.

Door het introduceren van de funkties ~ en ~ volgens:

5(x,y)

8(x,Y)

1/3= x
1/3= y

~(x,y)

~l (x, y) (3-29)
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kunnen de singulariteiten in x=O en in y=O ontlopen worden. Substitutie van

bovenstaande vergeIijkingen in de differentiaaIvergeIijkingen (3-9) en

(3-10) levert twee differentiaalvergelijkingen in ~ en ~l, waarvoor er geen

singuliere punten zijn. Oak kan nag uitgezocht worden hoe bij de oplossing

van het probleem gebruik gemaakt kan worden van de symmetrie in het

probleem. Het is mogelijk een coordinaat ~ in te voeren, die geIijk is aan

(x 52 )/(y 51)' zodat, en • beiden aIleen nog maar een funktie zijn van ~.
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HOOFDSTUK 4 VERGELIJKEN VAN EXPERIMENTELE

EN NUMERIEKE RESULTATEN.

4.1 Berekenen van numerieke resultaten voor de experimentele situaties.

Met behulp van het ontworpen computer-programma wordt de deeltjesflux

uitgerekend voor de experimente1e situaties, die zich hebben voorgedaan. Bij

deze berekeningen worden voor enkele grootheden de volgende waarden gebruikt

(zie appendix K):

D [m 2/sec] = 2.523 10-6 exp(-2003/T)

v = 1.01 10- 6 m2/sec
-2h1= 1 10 m

-2h
2
= 0.5 10 m

-21
1
= 7.87 10 ill

-212= 4.11 10 rn
, - r- 87 10-2
..... 1, eff- ::J. -2 m

12,eff= 3.27 ~O m
1/k = 0.75 10 sec/rn

e.t = 0.339 10-3m

Hierin Zl]n 11 en 12 de geometrische en 11,eff en 12,eff de zogenaamde

effektieve afrnetingen van het rnernbraan. Deze effektieve afmetingen onstaan

door de geornetrische afrnetingen van de serni-permeabe1e wand te corrigeren

voor het feit dat het rnernbraan gedeeltelijk afgesloten is door niet

perrneabele draden. Daartoe worden 1 1 en 1
2

vermenigvuldigd met de verhouding

van de lengte van het onafgesloten membraan tot de lengte van de gehele

semi-perrneabele wand (zie appendix K). Omdat het bij de analyse te

beschouwen afrnetingen onzeker zijn worden de diffusiegrenslaagdikten 5(x,y)

en 8(x,Y) berekend met zowel de geometrische afmetingen van het membraan als

de effektieve afrnetingen. De oplossingen hiervan worden aangeduid met 5
max

en B respektievelijk met O. en B . .max mln rnln
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De berekeningen zijn uitgevoerd onder de volgende rekencondities:

n = 64
x

n = 32
Y -15

£ = 1 10

Hierin zijn n en n het aantaldiscretisatiepunten in x respektievelijk inx y
y-richting. Uit de berekende diffusiegrenslaagdikten is vervolgens een

bovengrens en een ondergrens voor de totale flux door het membraan

berekend,Fn,max resp. F . ,met behulp van de volgende vergelijkingen:n,mJ.n

F =n,max

D (C1 - C2 ) )
-------:.-----'=---------::-,~- dx dyo (x,y) + B (x,y) + 3Dt2kt tmax max .0

F ~ =n,mln + 3D/2k ) dx dy
tot

(4-1)

Deze integralen worden numeriek opgelost met behulp van de trapezium-regel.

In tabel 4.1 zijn de gemeten flux F en de berekende fluxen, F ene n,max
F ., naast elkaar gezet.n,mln

Re 1 T C
1

F (
-6 F Fnr Re2. . 10 mol/sec)

e n,m~l; n,max
(K) (mol/I) rmax. syst. fout (10 mol/sec)

meetmethode A

1 50 94 292.3 0.31 1.451 ± 0.007 0.17 1.167 1.845

2 89 94 292.3 0.31 1.497 ± 0.005 0.17 1.215 1.965

3 597 94 292.5 0.31 1.681 ± 0.006 0.19 1.369 2.305

4 611 94 292.2 0.31 1.641 ± 0.008 0.19 1.365 2.298

5 1175 94 292.5 0.31 1.788 ± 0.008 0.21 1.463 2.395

6 1175 94 292.4 0.31 1 .692 ± 0.009 0.19 1.461 2.392

meetmethode B

7 119 790 292.8 0.24 1.3486± 0.0002 0.09 1.0191 1.7054

8 620 832 293.6 0.24 2.0860± 0.0003 0.15 1.2069 1.9803

1122 818 293.6 0.23 1.7880± O. 0003 0.12 1.2019 1.9772,.,

tabel 4.1 Vergelijking van experimentele en numerieke resultaten.
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uit deze tabel voIgt dat zowel bij experimentele als bij numerieke

resultaten de flux door het membraan toeneemt bij toenemend Reynoldsgetal in

het hoofdkanaal, en dat deze toename bij experimenten en berekeningen in

absolute waarde ongeveer even groot is. Daarnaast liggen de experimenteel

waargenomen fluxen, zoals verwacht relatief dicht bij de numeriek voorspelde

waarden (F. .) op basis van de effektieve membraanafmetingen ..n.mln
Bij de numerieke berekeningen zijn ook de experimenteel bepaalde waarden

van de temperatuur, Reynoldsgetal in het spoelkanaal en de concentratie in

het hoofdkanaal gebruikt. De onnauwkeurigheden van deze grootheden geven een

fout in de numeriek bepaalde flux. Met name de relatieve fout in C
1

, die

ongeveer 10% bedraagt,veroorzaakt een grote fout (~ 10%), die bij

meetmethode A systematisch is en bij meetmethode 8 toevallig.

4.2 Diskussie.

Hoewel de invloed van het Reynolsgetal op de deeltjesflux door het

membraan beperkt is (volgens numerieke berekeningen is de flux bij Re
1
= 1

algelijk aan 0.698 10-6 mol/sec.), is deze signifikant aanwezig. Het is

dan ook zinvo1 om ook de invloed van instationaire stromingen op het

deeltjestransport te onderzoeken. Verwacht wordt dat bij instationaire

stroming rond Re
1
=O, vanwege de re1atief hoge snelheidsgradient bij de

wand, een grote flux door het membraan gemeten wordt.

Uit tabe1 4.1 blijkt dat, hoewe1 de grootte-orde van de experimenteel en

numeriek bepaa1de flux op basis van de effektieve afmetingen (F .)n,mJ.n
overeenstemmen, er een signifikant verschil is tussen beide. Een be1angrijke

reden waardoor dit verschil kan ontstaan is dat de aanwezigheid van het

netwerk tussen de tweemembranen niet op de juiste manier in de wiskundige

modelvorming is opgenomen. Bij de modelvorming op basis van het effektieve

oppervlak zijn a1s het ware de stukjes door draden bedekte membraan

verwijderd en de overgebleven stukjes membraan tegen elkaar geschoven. De

numeriek berekende flux door het membraan is dan gelijk aan het oppervlak

onder de in figuur 4.1 aangegeven doorgetrokken lijn. Deze lijn

representeert namelijk de flux per oppervlakte-eenheid (lokale flux) als

funktie van x. In werkelijkheid zu1len er op de plaats waar de wand dicht is

weI ionen vanaf z=O verder het kanaa1 in diffunderen. Doordat geen nieuwe

ionen vanuit de wand naar z=O worden getransporteerd neemt CO+ af. Daardoor
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wordt het concentratieverschil over het membraan groter, en de lokale flux

direkt na de draad is dus groter dan het numerieke model voorspelt. Voor de

volledigheid is daarom in tabel 4.1 ook een boveschatting voor de flux

gegeven, op basis van de geometrische afmetingen van het membraan

(Fn,max).Tn figuur 4.1 wordt met de gestippelde lijn een indikatie gegeven

van de waarde van de werkelijke lokale flux per oppervlakte-eenheid. Hieruit

blijkt oak dat de afwijking tussen numerieke en werkelijke flux kleiner

wordt naarmate de draden dunner worden.

Een andere mogelijke reden voor de discrepantie tussen experimentele en

numerieke flux is het feit dat de weerstand van het membraan voor HCI in

werkelijkheid waar8chijnlijk kleiner is dan de bij de berekeningen gebruikte

d 0 . 75 105 / d' 't d t d / I t ( d' K)waar e sec m, le Ul. e weers an s massa-curve vo g. appen IX .

HCl is namelijk een zeer sterk zuur en is dus nagenoeg helemaal in de ionen

H+ en Cl-opgesplitst. De H+ ionen hebben een zeer lage molaire massa

(~ 1 g/mol) en zullen dus vrijwel 'moeiteloos' het membraan passeren. De CI

ionen hebben weliswaar een grotere molaire massa (~ 35 g/mol) maar door de

aantrekkingskracht van de snellere H+-ionen worden zij door het membraan

heengetrokken. Het transport van de Cl--ionen is dus sneller dan op grond

van de molaire massa van deze ionen verwacht wordt. Daarom bestaat het

vermoeden dat de weerstand van het membraan kleiner is dan de

weerstand/massa-curve voorschrijft. uit berekeningen is gebleken dat de flux

door het membraan, waarvan de weerstand op 0 wordt gesteld, ongeveer een

faktor 1.5 groter is.

Andere onzekerheden bij het vergelijken van de resultaten Zl]n

natuurlijk de in hnofdstuk 2.1 genoemde systematische fouten bij de

experimentele bepaling van de flux.

Tenslotte moet nag opgemerkt worden dat de afname van de flux bij znwel

numerieke als experimentele re5ultaten bij de overgang van meetpunt 3 naar 4

niets te maken heeft met de waarde van Re
1

vonr beide meetpunten. De lagere

flux bij meetpunt 4 is een gevolg van de lagere temperatuur. Zo moet oak met

het vergelijken van de andere resultaten bij verschillende Reynoldsgetallen,

Re 1, er mee rekening worden gehouden dat behalve het Re 1 oak de heersende

temperatuur, Re 2 en de concentratie in het hoofdkanaal van de betreffende

metingen verschillen in de fluxen kunnen veroorzaken. Bijzonder is oak het

grate verschil tussen F en F . bij het neetpunt 9 bepaald mete n,mln
meetmethode B. Hiervoor is nag geen bevredigende verklaring gevonden. Het
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verschil bij meetpunt 8 is, zoals eerder behandeld, waarschijnlijk het

gevolg van een scheur in het membraan.

c
ro
~

x.o
::IE
~cu

cuE
- t-°o~o
..9-0

,

o

- -- - -~ -- - - -~ - - - - -~

-x
figuur 4.1 Lokale flux door het membraan als funktie van x.

---- volgens numerieke berekeningen op basis van effektieve

afmetingen.

-- _. indicatie voor de werkelijke lokale flux.
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HOOFDSTUK 5 CONCLUSIES EN AANBEVELtNGEN.

5.1 Conclusies.

De ontworpen meetopstelling in combinatie met de PH-meting blijkt

redelijk geschikt te zijn om de invloed van het Reynoldsgetal van een twee

dimertsionale Poiseuille stroming, die stroomt langs een semi-permeabele

wand, op het deeltjestransport naar en door de semi-permeabele wand te

bepalen. Met name met behulp van meetmethode Bt die beschreven wordt in

hoofdstuk 2.2, is de toevallige fout in de deeltjesflux veel kleiner dan de

verschillen tussen de fluxen bij verschillende Reynoldsgetallen. WeI treden

er in de resultaten grote systematische fouten OPt bij meetmethode A ten

gevolge van de grote onnauwkeurigheid in het bepaalde debiet door het

spoelcircuit en bij meetmethode B ten gevolge van de systematische fout in

het bepaalde meetvolume in het spoelcircuit.

Uit de verschillende testproblemen blijkt dat de oplossingen van het

numerieke model t dat is opgesteld ter beschrijving van het massatransport in

de experimentele situatie t overeensternmen met de op andere manieren bepaalde

oplossingen van de betreffende testproblemen.

Zowel uit de experimenten als uit de numerieke berekeningen blijkt dat

de flux door het rnembraan groter wordt bij toenemend Reynoldsgetal voor de

hoofdstroming. De door het numerieke model voorspelde trend in de

verandering van de flux als funktie van het Reynoldsgetal is in

overeenstemming met de experimentele resultaten.

Er zijn signifikante verschillen tussen de resultaten van de numerieke

analyse en de resultaten van de experimenten. Deze verschillen kunnen

verklaard worden door het feit dat de aanwezigheid van het netwerk tussen

beide membranen niet op de juiste manier in de nurnerieke modelvorming is

meegenomen t dat bij de numerieke berekeningen waarschijnlijk een te hoge

membraanweerstand is gebruikt, dat de bij de numerieke berekeningen

gebruikte concentratie in het hoofdkanaal vrij onnauwkeurig bepaald l5 en
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tenslotte dat er vrij grote systematische fouten bij de experimenten

optreden.

5.2 Aanbevelingen, suggesties.

Bij de voortgang van dit onderzoek zal aandacht besteed moeten worden

aan de invloed van het netwerk op het diffusie-proces, door hiervoor in het

wiskundige model veranderingen aan te brengen. Er kan natuurlijk oak aan

gedacht worden om zonder het netwerk of met een netwerk van veel dunnere

draden metingen te doen. Uit experimenten is echter al gebleken dat een

membraan dat niet verstevigd is door een netwerk, heel moeilijk op te

spannen is tussen de beide kanalen, dat het doorbuigt en gemakkelijk

inscheurt op de hoekpunten. De mogelijkheden van een dunner netwerk zijn nag

niet anderzacht.

Oak is het belangrijk de werkelijke weerstand van het membraan vaor Hel

te achterhalen. Deze weerstand zou bepaald kunnen worden ult een meting van

de deeltjesflux door het membraan bij hele hoge Reynoldsgetallen in beide

kanalen, zodat de weerstand van de diffusiegrenslagen verwaarloosbaar klein

is. Het huidige spoelcircuit is niet geschikt voor het bereiken van

Reynoldsgetallen in het spoelkanaal die groter zijn dan 800. Daarvoor zullen

dus enige veranderingen in het spoelcircuit moeten worden aangebracht.

Het is ook aan te bevelen om de systematische fouten bij de

experirnentele bepaling van de flux proberen terug te dringen. Bij

rneetmethode A kan dit eenvoudig door het debiet door het spoelkanaal

nauwkeuriger te bepalen. Bij meetmethode B dient een andere meetmethode

gevonden te worden om het meetvolume te bepalen of kan misschien het

residuale volume in het spoelcircuit bepaald worden.

Tevens zou het nuttig zijn ais de PH in het hoofdcircuit nauwkeuriger en

gedurende een hele meting, on-line, bepaald kon worden. De PH in het

hoofdcircuit bij de beschreven experimenten was te laag om deze met behulp

van de PH-meter on-line te kunnen meten. Door een minder geconcentreerde

oplossing te gebruiken (PH>1) kan dit probleem opgelost worden. Het

gebruiken van een minder geconcentreerde oplossing in het hoofdkanaal heeft

volgens de numerieke resultaten (zie fig 3.9.a) geen direkte gevolgen voor

de meetbaarheid van de PH als funktie van Rei' Er moet echter weI rekening
I

mee worden gehouden dat bij meetmethode B de flux door het membraan aIleen
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als constant mag worden beschouwd als PH
1

< PH
2

- 2. Eventueel kan voor deze

situatie de tijdsafhankelijkheid van de flux in de numerieke analyse worden

meegenomen.

Ook moet nag opgemerkt worden dat behalve de PH-meting er nog andere

methoden zijn am deeltjesconcentraties te meten. Het valt te overwegen om

een ion-selektieve elektrode te gebruiken in p1aats van de PH-meter. Een

ion-se1ektieve elektrode werkt volgens hetzelfde principe als de PH-meter en

deze geeft ook een signaa1 af dat evenredig is met 10log eX' als X het

gebruikte ion is. Voordee1 van het gebruik van een ion-se1ektieve e1ektrode

kan zijn dat ionen gebruikt kunnen worden die niet a1 in water aanwezig

zijn, zodat er geen verstoringen van nevenreakties kunnen optreden.

Als de hiervoor beschreven problemen opgelost zijn kan tenslotte de

gevolgde werkwijze goed gebruikt worden am oak de flux door het membraan bij

instationaire stroming door het hoofdkanaal te bepalen. Vervolgens kan

overwogen worden de deeltjesflux door een membraan dat geplaatst is na een

bocht of in een caviteit te bepalen.
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APPENDIX A Invloed van het waterevenwicht.

Bij de experimenten wordt een waterige oplossing, hier aangeduid met

oplossing 2, gebruikt, waarin H+ en OH ionen aanwezig zijn in de

concentraties [H+]2 respektievelijk [OH-]2' In deze oplossing vindt de

volgende evenwichtsreaktie plaats:

(A-1)

met de evenwichtsconstante K = [H+] [OH-] = 10- 14.
w

Aan deze oplossing wordt eenaantal H+-ionen toegevoegd, zodat de

concentratie gelijk wordt aan [H+]2 . Door het toevoegen van deze H+-ionen,n
treedt er een verschuiving in het waterevenwicht (A-1) op, waardoor ex weer

een aantal H+-ionen verdwijnen. Deze concentratie-afname moet eigenlijk in

de term· ~.~ iriv~~gelijking (1.".,8) worden opgenomen. De grootte van de

concentratieverandering is maximaal gelijk aan de heersende OH--ionen
- . - +

concentr~tie: [OH ]¥' ,A1S geldt dat [~H ]2< 0.01 [H ]2,n dan mag de,
verander~ng 1n de H -10nen concentrat1e ten gevolge van het verschu1ven van

. 10 +het waterevenwicht verwaarloosdworden. In termen van PH (= 10g[H]) en POH
10 -

(= 10g[OH]) wordt deze voorwaarde: POH2> PH2,n+ 2. Omdat POH = 14 - PH kan

hiervoor oak geschreven worden: PH 2,n< 12 - PH 2.
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APPENDIX B Verkrijgen van een 2-D stroming.

Om in de z-richting (zie fig 2.1) een volledig ontwikkelde stroming te

verkrijgen (parabolisch profiel) is een inloop-sectie gebruikt met

inlooplengte die gelijk is aan lin (lin volgens vgl.(2-1».

Omdat er een 2-dimensionale stroming gevraagd is, moet het stromingsprofiel

in y-richting vlak zijn, dus de vloeistofgrenslaagdikte in y-richting moet

klein zijn ten opzichte van de breedte b van het kanaal. Voor de

ontwikkeling van de vloeistofgrenslaagdikte 6v langs een vlakke plaat geldt

<13> (zie figuur B.1):

~
v' x

6 = 5v Uo

Uo

(B-1)

•
•....
•

x
figuur B.1 Grenslaagontwikkeling langs vlakke plaat.

Dus voor de vloeistofgrenslaagdikte in y-richting ter plaatse x=l. geldt:
In

(B-2)

Hierin is gebruik gemaakt van de vgl (2-1).
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Activiteit:

De activiteit

APPENDIX C De werking van de PH-meter.

Alvorens op de werking van de gebruikte PH-meter in te gaan worden eerst

enkele chemische begrippen behandeld (appendix C.1). Vervolgens wordt een

algemene beschrijving van het elektro-chemische proces gegeven (appendix

C.2). In appendix C.3 wordt de waterstof elektrode behandeld en tens lotte

wordt in appendix C.4 een beschrijving gegeven van de meest gebruikte PH

meter, de glaselektrode.

C.1Enkele begrippen.<5>

a. van een stof i is een maat voor de reaktiviteit
1

van die stof onder de betrokken omstandigheden. Vaak worden voor een stof

standaardomstandigheden bepaald, waarin de activiteit van de stof per

defin-itie geli):.k is aan 1. De stof is dan in zijn standaardtoestand.

Oplosmiddel:

De standaardtoestand van een oplosmiddel is de zuivere vloeistof. De

activiteit van oplossingen metlage concentraties opgeloste stof mag

gelijk gesteld worden aan 1 (als C< 0.5 Molair dan is de fout < 1%).

Opgeloste stof~

Voor de activiteit van de opgeloste stof geldt:

a. = f. *C.
11.],

(C-1)

waarin C. de cencentratie [molen/I] van de opgeloste stof is en f. de
1 1

zgn. activiteitscoefficient. Volgens Debije en Huckel geldt voor f. (bij
1

T=20oc) :

-log f. = 0,50 * Z. 2 * II
1 1

0,50 * z? * II
-log f. 1= II1 1 +

voor 1<0.01

voor 0.01<1<0.1
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waarin en Z. de valentie van het opgeloste ion en I de zgn. ionsterkte
1

van de oplossing is, die gedefinieerd wordt door~

n
I - 1 * r ~ * Z2- 2 k=1 -k k (C-3)

Gassen:

De aetiviteit van gassen wordt o.a. bepaald door de partiele druk p. van
1

het gas. Voor ideale gassen wordt gesteld:

a. = p.
1. 1.

Vaste stoffen:

De standaardtoestand van de vaste stof is de zuivere stof.

PH van een oplossing:

De PH van een oplossing is per definitie:

10PH = - log (a +
H

Hierin is a + de activiteit van de H+-ionen in de oplossing.
H

De normaliteit van een oplossing:

(C-4)

(C-5)

Als van een zure of een basische oplossing de normaliteit gelijk is aan

1 (1 N) dan wil dat zeggen dat zieh in de oplossing 1 mol H+ respektievelijk

1 mol OH ionen in de oplossing vinden. Van een 0.5 molaire oplossing H2S04
is de normaliteit dus gelijk aan 1.

C.2 De elektro-ehemisehe eel.

Een elektroehemisehe eel bestaat uit twee elektrodes, die geplaatst ZlJn in

een zoutoplossing. In het algemeen is een van de elektrodes een reductor (R)

van elektronen en de andere elektrode een oxidator (0) van elektronen. De

i.onen die hierbij ontstaan lossen op in de zoutoplossing. Aan de reduetor
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e1ektrode vindt de vo1gende reaktie p1aats, waarbij index s de vaste fase

aangeeft:

(C-6)

en aan de oxidator elektrode is de reaktie:

os +
l

Ie ~ 0 1op . (C-7)

Voor het gemak za1 in het vervo1g van dit verhaa1 voor 1 en k de waarde 1

genomen worden. Uit bovenstaande reakties blijkt dat de reductor negatief

geladen wordt (anode) en de oxidator positief (kathode).

De tota1e celreaktie is te schrijven als:

(C-7)o
opl.+opl.

R+>os+R
5

In figuur C.1a wordt de situatie schematisch weergegeven.

+

Eext
+

R 0 (h\
'----II t----'J2J

L..'_'_'_._..;.;......._:_._zo:....u_to_.P...:.~o_~......s......in......g......._·_'_'_._._"_'.----# ®
+

e.m.f.
figuur C.1a De elektrochemische cel.

figuur C.1b E1ektrisch schema.

De e1ektrode reakties kunnen voortgang vinden als de e1ektronen die aan de

anode worden geproduceerd via een extern circuit naar de kathode worden

getransporteerd. De ce1reaktie is in evenwicht als een externe spanning

tussen de elektroden wordt aangebracht, die tegengesteld gericht is aan het

potentiaalverschi1, dat de celreaktie veroorzaakt. In fig C.1b wordt van

deze situatie een e1ektrisch schema gegeven. In deze evenwichtssituatie is
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de reaktie van vgl.(C-8) omkeerbaar door een infinitesimale verandering van

de extern aangebrachte spanning.

Stel dat een externe spanning € t wordt aangelegd, die infinitesimaalex
kleiner is dan de spanning die nodig is voor de evenwichtssituatie. De

celreaktie vindt dus gewoon plaats, waarbij de vrije energie van het systeem

afneemt. De verandering van de vrije energie toG bij de vorming van 1 mol

R+ en O--ionen, is gelijk aan de energie die nodig is voor het transport van

1 mol elektronen door het externe circuit, dus:

(lol + + 1J
R 0

) - (lJR + 1J0s s
= toG = - F * e:ext (C-9)

F

hierin is: 1.1.J. de chemische potentiaal (ofweI de vrije energie per mol)

van een stof i in de betrokken omstandigheden.

1 Faraday, dit is de lading (in Coulomb) van 1 mol

elektronen.

e wordt ook weI de elektro-motive-force (e.m.f.) genoemd.ext
Voor de chemische potentiaal 1J van een component kan geschreven worden:

+ RT In
a.
J
oa.J.

(C-10)

met: a.J.

0a.
0

1.1.J.

T

R

de activiteit van de desbetreffende component J.n de

betrokken omstandigheden.

standaardactiviteit van component i.

standaardpotentiaal, dit is de chemische potentiaal van de

component als deze zich in de standaardtoestand bevindt.

absolute temperatuur.

gasconstante.

Met behulp van (C-10) kan, als aIle standaardactiviteiten gelijk aan 1

worden gesteld, de volgende uitdrukking voor de e.m.f. van een

elektrochemische cel worden afgeleid:

a + * a
0 RT

* In R 0 (C-11 )F; = € F a
R * a0s s I
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o 0 [0 0 0 + 1I0_)/Fmet £ = -~G IF = (~R + ~O ) - (~+ ~

s s R 0

Deze vergelijking staat bekend als de vergelijkinq van Nernst.<2>

C.3 De waterstofelektrode.

C.3.1 De werking van de waterstofelektrode.

Als anode in de elekro-ehemisehe eel kan een platina elektrode gebruikt

worden, waarlangs waterstofgas (H2) borrelt. De evenwiehtsreaktie bij de

anode is dan:

-- + e (C-12)

De potentiaalbijdrage EH van de anode aan de totale e.m.f. van de eel is dan

gelijk aan:

(C-13 )

Voor het waterstofgas geldt bij benadering dat de aetiviteit ~ gelijk is
2

aan de partiele druk P
H2

. Afspraak is dat de standaardpotentiaal E~ van de

waterstofelektrode, bij PH = 1 atm. (en a += 1) gelijkis aan nul:
2 H

E~(1 atm)=O. Dus potentialen van elektroden zullen altijd gegeven worden

t.o.V. de waterstofstandaardpotentiaal £~.

Als PH = 1 atm., dan is voor de potentiaal van de waterstofelektrode dus te
2

sehrijven:

2 3026 RT 1 ( ) = -2.3026 FRT ·PH€H = - . ~ og a +
H
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C.3.2 PH-meting met behulp van de waterstofelektrode.

Om het gesloten circuit van figuur C.1 te verkrijgen, z~Jn twee

elektrodes nodig: de indicator-elektrode (H 2-elektrode) en een referentie

elektrode. Vaak wordt een referentie-elektrode gebruikt, die een constante

potentiaal heeft, onafhankelijk van de te onderzoeken oplossing. Wanneer

twee elektrodes gebruikt worden waarvan de elektrolytische oplossingen niet

gemengd mogen worden, wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde liguid

junction. Een liquid junction houdt de ionen van de twee verschillende

oplossingen van elkaar gescheiden, terwijl weI lading van de ene oplossing

naar de andere oplossing kan worden doorgegeven via de liquid junction. Ten

gevolge van de weerstand van de liquid junction ontstaat er een

potentiaalverschil over de junction, die ook een bijdrage levert aan de

gemeten e.m.f.

De eel die gebruikt wordt bij PH-metingen met behulp van H2-elektrode, heeft

de volgende samenstelling:

H2 (Pt) I opl.X I liq.junc. I F I Referentie elekt.
gas

(C-15)

Hierin is F de oplossing die hoort bij de referentie-elektrode. Meestal

wordt voor de liquid junction een zout(KCl)-brug gebruikt.

Er is een aanname nodig om de bijdrage van de liquid junction potentiaal uit

de gemeten e.m.f. van de eel te kunnen elimineren. Deze aanname is dat de

liquid-junction potentiaal niet verandert als een van de elektroden in een

andere oplossing wordt gehangen.

Als eerst de e.m.f. t gemeten wordt van een oplossing met bekende PH = PH ,
5 5

dan kan gebruikmakend van de vergelijking van Nernst (C-11) en van

bovenstaande aanname, de PHx van een willekeurige oplossing X bepaald worden

Ult de gemeten t x' met behulp van de volgende relatie:

PBx = PHs + 2.3026 RT/F

- A 8 -
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C.4 De glaselektrode.

C.4.1 Het mechanisme<2>.

Een belangrijke eigenschap van de glaselektrode is dat de potentiaal niet

tot stand komt door de verschuiving van elektronen, zoals dat bij andere

elektroden gebeurt, maar door de verschuiving van positief geladen ionen. De

potentiaal tussen het appervlak van het glasmembraan en de elektrolytische

oplossing wordt grotendeels bepaald door de activiteit van de waterstofionen

in de oplossing. Over het mechanisme dat zich hierbij afspeelt, bestaat nag

geen zekerheid. Naat aanleiding van een groot aantal experime~ten, maakt men

zich de nu volgende voorstelling van het mechanisme.<2>

Het glas bestaat uit een onregelmatig drie-dimensionaal netwerk van zuurstof

en silicon atomen. De residuele lading van dit netwerk is negatief. De open

ruimtes in dit werk worden opgevuld door kationen (van alkali-metalen). In

figuur C.2 wordt schematisch een twee dimensionale laag uit het netwerk, met

daartussen de kationen, weergegeven.

o : Si

o :0

~ 0 :kationen •

figuur C.2 Structuur van het glas.

T.g.v. deze structuur kunnen kationen uit de oplossing naar de

oppervlaktelaag van het glasmembraan migreren. Het zullen voornamelijk de
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meer beweeglijke waterstofionen zijn, die deze ruimtes in de oppervlaktelaag

bezetten. De buitenste laag van het gla5 functioneert hierdoor als een

reservoir van waterstofionen met constante activiteit. Het

potentiaalverschil dat op deze manier ontstaat tussen het oppervlak van het

glasmembraan en de elektrolytische oplossing, hangt af van het verschil

tussen de activiteit van de H+-ionen in de oplossing en de constante

activiteit van de H+-ionen in de oppervlaktelaag van het glas.

Aan de H+-ionen die naar het glasmembraan migreren is een H20-molekuul

gebonden ( ~ H30+) , zodat de buitenste laag van het glas enigzins opzwelt.

C.4.2 PH-responsie van de glaselektrode.

Voor de waterstofelektrode geldt de volgende PH-responsie:

Of: =
oPH

RT
-2.3026 F (C-17 )

Voor de glaselektrode geIdt, als deze geijkt is met een oplossing met PH=PH1
(met e. m. f . =f: 1) :

Of:
oPH =

e - E:
X 1

PBx - PH1
(C-18)

Door een bepaalde samenstelling van het glas te gebruiken en de dikte van

het glas aan te passen is het mogelijk om een glas elektrode te rnaken met

dezelfde respons als de waterstofelektrode, zodat bij de glaselektrode een

bepaalde afgegeven spanning dezelfde betekenis heeft als bij de

waterstofelektrode. Dan geIdt:

o RT
8X = E: - 2.3026 r- P~ (C-19)

. 0 d f' b" 0waar1n E e e.m.. 15 1J PH=

Voor PH<1 en PH>9 wijkt de gemeten e.m.f. af van de e.m.f. volgens

vergelijking (C-19). Deze afwijkingen worden de zuur-fout respektievelijk de

alkali-fout genoemd.
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Bij basische oplossingen geeft de glaselektrode een minder negatieve

e.m.f., dus een lagere PH dan er in werkelijkheid heerst. Het zijn de

alkali-ionen in de oplossing, die de 1ineaire respons vo1gens

vergelijking (C-19) verstoren. Bij hoge PH (lage [H+ 1] ) treedt erop
namelijk een uitwisse1ing op van de H+-ionen in de opperv1akte1aag van

het g1as, met alkali-ionen in de oplossing. Hierdoor wordt de activiteit

van de H+-laag k1einer en dU5 ook het potentiaa1verschi1 tussen de 1aag

en de op10ssing. De fouten b1ijken reproduceerbaar te zijn zodat de PH

meting met behu1p van de glaselektrode to PH=12 moge1ijk is, als de

grootte van de fout bekend is.

b) Z.u,Yr.:.f,Qu.t lP.H<l)..;.

De g1ase1ektrode geeft in een zeer zure omgeving een te negatieve e.m.f.,

dus een hogere PH dan er in werkelijkheid heerst. In tegenstelling tot de

a1ka1ifout is hier niet een ion verantwoorde1ijk voor. Het optreden van

de zuur-fout blijkt samen te gaan met reduktie van de dikte van de

gezwol1en glas1aag. Een bevredigende verklaring voor het optreden van de

zuur-fout is nog niet gevonden.

C.4.3 G1aselektrode, halfcel<8>.

Aan beide zijden van het glasmembraan ontstaat een waterstofionen

oppervlaktelaag, dus een potentiaal verschi1 tussen deze laag en de

oplossing aan die zijde van het membraan. Aan de ene zijde van het

glasmembraan bevindt zich de onbekende oplossing X. Aan de andere zijde (de

binnen-zijde) wordt een oplossing met goede buffercapaciteit en een

elektrode met constante potentiaal geplaatst, zoals is weergegeven in figuur

C.3.
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binnenelektrode
/ bufferoplosslng
/~erZadigd met KG

1--+-+
1

....

fl
...... -- .. -:\. .. . . .. '.

. glasmembraan

. oplos~ing X

figtiur C.l Glaselektrode halfcel.

De samenstelling van de halfcel is dan:

binnenelektrode I B, H+ I Glas I X (C-20)

waarbij B het ion in de binnen-oplossing is, afkomstig van de

binnenelektrode.

De bufferende werking van de binnen-oplossing zorgt voor een constante

potentiaal tussen de binnen-oplossing en de binnen-zijde van het

glasrnernhraan. Vaak wordt de bufferoplossing azijnzuur (CH3COOH) met

natriurnacetaat (Na+- CH
3

COO-) gebruikt.

Als binnenelektrode wordt vaak een Ag/AgCl elektrode gebruikt, waarvan de

elektrodereaktie is:

AgCI + e ---. Ag + CI-s s opl. (C-21)

De potentiaal tussen de binnenelektrode en de binnen-oplossing wordt dan

bepaald door de CI- -ionen concentratie in de oplossing. Door de binnen

oplossing te verzadigen met KCl wordt deze concentratie constant gehouden.

De e.m.f. van dit systeern is dus aIleen afhankelijk van de H+-ionen

concentratie in X, aangezien de potentiaal tussen de binnen-zijde van het

glasmernbraan en de binnenelektrode constant is.
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C.4.4 De referentie-elektrode - de cel<1.2>.

Om het circuit compleet te maken wordt de oplossing X V1a een zoutbrug in

contact gebracht met een referentie-oplossing met daarin een referentie

elektrode, met constante potentiaa1. De complete cel heeft dan de vo1gende

samenstelling:

binnenelektrode I B, H+ l gla5 l X l zoutbrug I F I Ref.-elek. (C-22)

Hierin is F de referentie-oplossing.

Vaak wordt als referentie-elektrode de zgn. Calomel-elektrode gebruikt. De

calomel-elektrode bestaat uit een kleine hoeveelheid metallisch kwik, met

daaromheen een pasta, die een mengsel is van Hg2Cl
2

, Hg en KCl. Deze

elektrode hangt in een verzadigde KCI-oplossing (F in (C-22». De elektrode

reaktie van de Calomel-elektrode is:

(C-23)

uit vgl.(C-23) voIgt dat de potentiaalverschil tussen de Calomel-elektrode

en de referentie-oplossing bepaald wordt door de Cl--ionen concentratie in

de referentie-oplo5sing. Aangezien de referentie-oplossing verzadigd 15 met

KCI, is [Cl-] constant, dus het potentiaalverschil is constant.

In figuur C.4.a wordt een schets gegeven van de opbouw van een complete

eel, bestaande uit een Glas-elektrode en een Calomel-elektrode. Figuur C.4.b

geeft de opbouw van de eel, zoals die door de fabriek geleverd wordt. De

e.m.f. van deze elektrochemische cel (C-22) kan aIleen veranderd worden door

verandering van de PH van de oplossing X. Door de e.m.f. van de eel te meten

voor twee bekende ijkoplossingen kan de PH van elke wi1lekeurige oplossing

bepaald worden (als 1<PH<,).
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binnen-elektrode
lAg, Agtll

verzodigde
/([1- oplossing

l-zoutbrug
I (/([1).

" . .glosmembroon
bUfferoplossing . . .
verzodigd met /( ([ .

oplossing X

,.:::'., ."

I
I
I
I
I
I
I
I

®

zoutbrug
(KCl)

/
glasmembraan

oplossing X

referentie- elektrode
(Hg, Hg2[12 i___--r-_

binnenelektrode r------iEext t-----, referentie- elektrode
(Ag,AgCI) (Hg,Hg2 (12) tvv-..o"VV"'~

bufferoplossing
verzadigd met K(I

1-+-1

figuur C.4 De elektrochemische cel met een Glaselektrode en een

Calomelelektrode. A. Principe schema; B. Praktiesche schema.

C.4.5 Meten van de e.m.f.<1>

De e.m.f. van de eel wordt gemeten met behulp van een potentiometer. In

figuur C.5 wordt een vereenvoudigd schema van een dergelijke meter gegeven.

De variabele weerstand in deze schakeling kan zo worden ingesteld, dat er

geen stroom loopt door kring 2, zodat de spanning over AD gelijk is aan de

e.m.f. van de eel:

e.m.f. = RAD (C-24)

- A 14 -



spanningsbron

Ebron
+

elektroehemisehe eel

figm.ir C. 5 Vereenvoudi.gd schema van een potentiometer.

G: galvanometer.
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APPENDIX D Mengen van twee oplossingen, berekenen van de PH.

In een waterige oplossing heerst het volgende evenwicht:

(D-1)

met de evenwichtsconstante: K = (OH-] [H+] = 10- 14
w

Notatie:

X. :
~

y. :
J.

n. :
1

mi :

v. :
~

de H+-ionen cocentratie (molen/I) in oplossing i

de OH--ionen concentratie (molen/I) in oplossing ~

aantal molen H+ in volume V.
1

aantal molen OH in volume V.
1.

volume van oplossing i

Vanwege (D-1) geldt dus

x. y. = 10- 14
1. 1.

(D-2)

(D-3)

Stel aan volume V1 van oplossing 1 wordt een volume V2 van oplossing 2

toegevoegd. In het verkregen mengsel (oplossing 3) stelt zich een nieuw

evenwicht in. De H+- en OH--ionen concentraties in oplossing 3 zijn dan

gelijk aan:

n
3 n1

+ n2 - "1
x3 = =V

3
V1 + V2

m
3

m1
+ m

2
- "(

Y3 = =V3 V1 + V
2

(0-4)

(D-5)

Hierin is "1 de verandering van de H+- en OH--ionen concentraties ten gevolge

van het verschuiven van het evenwicht (D-1). Vgl (D-4) en (D-5) invullen in

(D-2) levert een kwadratische vergelijking in "1 op, waarvan de wortels zijn:

=-b + !(b2 - 4ac)
2a

- A 15b-
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met a = 1

b = m
1

+ m
2

+ n
1

+ n
2

Welke wortel de juiste oplossing is voIgt uit de eisen die aan y opgelegd

worden:

'Y < n1 + n 2
'Y < m1 + m2
'Y >_10-7

Met de berekende 'Y wordt x3 (en ook de PH van oplossing 3) bepaald uit vgl

(0-4) .

Behalve het waterevenwicht zijn er vaak ook andere evenwichten in waterige

oplossingen, die de H+-ionen concentratie mede bepalen (bijvoorbeeld:

H+ + CI-~ HCI, met K = [H+] [Cl-] / [Hel] = 10-3 ). Het principe vanz
bovenstaande afleiding verandert hier niet door: aIleen het aantal

vergelijkingen en het aantal onbekenden wordt groter.
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APPENDIX E Bepalen van het betrouwbaarheidsinterval uit iikcurve.(12)

Voor de ide ijkmeting geldt:

PH. = -~ 10log (x.) + a + E.
1. 1. 1

(E-1)

toevallige afwijking van de PH. t.o.v.
I

gemak zal in het volgende verhaal de volgende

Hierin representeert·€:. de
1

-~ log (x.) + a. Voor het
1

notatie worden gebruikt:

y = PH
10,)

r = -' log(x

zodat' (E:::'1) geschreven kan worden als:

(E-2)y= /3r. + a + E.
1 1

Er zijn n ijkmetingen uitgevoerd. Bij elke r. (i=1 .. n) is een y. gemeten.
I 1

Met behulp van de kleinste kwadraten methode worden uit de n metingen- -de schatters' a en:'~~vohr a respektievelijk ~ in vergelijking (E-2) bepaald

en schatters 5;',.~n.s~, voor de varianties van 'a en /3:

/3 =
n
r (r. - x) (YI' - y)

. 1 11=
j S

r
(E-3)

a. = y - /3r (E-4)

2 s2 (1jn + 1/5 )5 = ra.

2 2 /S5 = 5

13
r

2 1 " n _ 2 -V (r. -r)(y. -y)r/ smet 5 = - .. [(y.-y)
n-2 i=1 1 .=1 1 1 r

r - 2en Sr = (r·-r)
i I

- r y. Inen y = • 1.
I

(E-5)

(E-6)

(E-7)

(E-8)
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-en r = r r. In
i J.

Vervolgens moet uit een gemeten Yn+1 het betrouwbaarheidsinterval voor
de onbekende r n+1 bepaaid worden. Uitgegaan wordt daartoe van de

stochastische variabeke un+1:

= (E-9)

ofweI u 1n+

De schatter s2 voor de variantie van u is dan gelijk aan:
u

2
5 =

U

2
5 (1 + 1/n + (rn+1

(E-10)

Verondersteld wordt dat de stochastische variabele u/s verdeeld is volgens
u

een student-t verdeling met n-2 vrijheidsgraden. Dan geldt:

ofweI
P( luIs I < t 2 1 /2) = 1-1u n- • -1

(E-11)

De waarden van t bij de gewenste 1 staan getabellerd in <18>. Door de

vergelijkingen (E-9) en (E-10) in de ongelijkheid onder het kansteken in te

vullen is deze ongelijkheid eenvoudig om te werken tot de ongelijkheid:

(E-12)

waarin r o en r b oplossingen zijn van de vergelijking:
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APPENDIX F Invloed van axiale en zijwaartse diffusie.

Van den Beucken <3> loste voor testprobleem 1 (hoofdstuk 3.4) de

convectie-diffusie vergelijking met en zander de axiale diffusieterm

(=a2c/oX2) numeriek op, volgens de Eindige Elemeneten methode, am de fout te

bepalen die gemaakt wordt door het verwaarlozen van de axiale diffusie. Uit

zijn berekeningen blijkt dat voor Z>1000 de fout in het integrale

Sherwoodgetal Sh(x=1)kleiner is dan 1%.

Aangezien de concentratiegradient in zijwaartse richting (y) kleiner is

dan de concentratiegradient in voarwaartse richting, is oak de fout in

Sh(x=1) die gemaakt wordt door zijwaartse diffusie te verwaarlozen kleiner

dan 1% voor Z>1000.

In ons experiment geldt Z > 105, voor R~ > 40, zodat oak hier de

gemaakte verwaarlozingen te rechtvaardigen zijn.
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APPENDIX G Lineaire snelheidsprofiel.

De vergelijking voor het parabolische snelheidsprofiel 15:

u(2) (z) = Umax
2 2

(4z/h - 4z /h ) (G-1 )

Hierin is

U de maximale snelheid.max
h de hoogte van het kanaal.

Voor voldoende kleine z mag voor het snelheidsprofiel geschreven worden:

=U 4zthmax (G-2)

De re1atieve fout R.F. die hierbij gemaakt wordt ter p1aatse z=6 is ge1ijk

aan:

R.F. =
Iu (2'\0) - u ( 1) ( 6) I

lu(2)Ui)1
:::

6th
1 - 6/h (G-3)

Ter p1aatse (x,y) ::: (1
1

,0) wordt de dikste. diffusiegrenslaag gevonden en

deze is daar gelijk aan:

=
= (D 11 h2) 1/3

8 Re v
(G-4)

-2 -6 2 -1 -9
Uit (G-3) en (G-4) voIgt (met h=1 10 m, v=1 10 m 5 , D=3.3 10 ,

-2
1

1
=8 10 ) :

(G-5)0.149
R.F. ~ 1/3

Re1 -0.149

Dit betekent dat bij Re1= 100 de re1atieve fout in de sne1heid k1einer is

dan 9.5% en bij Re1= 1000 kleiner dan 4.4%.
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APPENDIX H Derde-orde model.

H.1 Concentratieverloop.

Aangenomen wordt dat het concentratieverloop als funktie van z ~n de

diffusiegrenslaag de volgende vorm heeft:

C(X Y z) = a + b z + c z3, , (H-1)

uit de massa-diffusie vergeIijking (vgl 3-1) voIgt, als axiale en zijwaartse

diffusie verwaarloosd worden, dat op z=O moet gelden dat 32C/3z 2=O. Daarom

mag in vergelijking (H-1) geen term met z2 worden opgenomen. In bovenstaande

vergelijking zijn a,b en c parameters die uit de randvoorwaarden bepaaid

worden. De randvoorwaarden voor het concentratieverloop in het hoofdkanaal

zijn:

op z=O: C(x,y,O) = COt(x,y)

op z=~: C(x,y,5) = C1
oC/oz = 0

Voor C ais funktie van z in de diffusiegrenslaag in het hoofdkanaal (z)O)

wordt dan de volgende relatie gevonden:

(H-2)

Voor het concentratieverloop in de diffusiegrenslaag in het spoeikanaal

(z(-cr) is op dezeIfde wijze een vergelijking op te stellen:

C(x,y,z) = CN_(x,y) t (CN_(x,y)- C
2

) (3 ~tcr)
~ ~ 28(x,y) (H-3)

uit de randvoorwaarden gegeven in vergelijkingen (3-3) en (3-4) zijn met

behuip van vergelijking (3-8) twee koppelvoorwaarden tussen de

vergeIijkingen voor het concentratieverloop in het hoofdkanaal (H-2) en het

spoelkanaal (H-3) af te Ieiden. Deze koppelvoorwaarden zijn:
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oC(x,v,z)
oz

z~o

ac(x,v,z)
oz

zt-Il

D ocex,v,z)
oz

z~O

= k (CO+(x,y) - Ca_(x,y»tot (H-4)

Invullen van vergelijkingen (H-2) en (H-3J in deze koppelvoorwaarden geeft

de volgende uitdrukkingen voor CO+ en Ca_:

o(x,y) (C
Z

-C1)
CO+(x, y) - C1 = 3D/2ktot+ o(x,y) + 9(x,y)

9(X,y) (C1 - C
Z

)
C (x,y) - C2 = 3D/2ktot+ o(x,y) +a- 9(x,y)

(H-5)

(H-6)

H.2 Afleidinq van differentiaalverqelijkinqen in a en B (3-9) (3-10).

De diffusietermen in x en y-richting in vergelijking (3-1) worden

verwaarloosd en de vergelijking wordt geintegreerd over z met de grenzen 0

en 0. Dit levert de volgende vergelijking:

u
1

(o) C 00 =
1 ax D ac I

- oz z~O
(H-7)

Invullen van de vergelijkingen (H-2) en (3-6) en het uitvoeren van de

integraties levert tenslotte de valgende vergelijking:

= (H-8)

Deze vergelijking leidt tot vergelijking (3-9) door hierin vergelijking

(H-5) in te vullen.

Op dezelfde wijze is vergelijking (3-10) vaar de diffusiegrenslaagdikte

in het spoelkanaal af te leiden.
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APPENDIX I Algoritme van Gill.

Van de volgende eerste-orde gewone differentiaalvergelijking:

(1-1)

met de beginconditie:

(1-2)

wordt de oplossing berekend in de punten xO+ i hi waarbij h de

discretisatie-afstand is en i loopt van 1 tot n (n is aantal stappen). De

oplQssing s(xO+ i h) wordt berekend uit de al berekende oplos5ing

5(X
O
+ (i-1) h) met behulp van het volgende Se orde algoritme van Gill, dat

in feite een verbeterde versie van de Runge-Kutta methode is:

k1 . = h f(x.,PO .) Po . = S.
,l. l. ,1 ,1 l. 1k2 . = h f(x.+ h/2,P1 .) P1 . = Po . + "2 (k 1,i - 2qO .)
,l. l. ,l. ,l ,l ,1

k3 . = h f(x.+ h/2,PZ .) P2 . = P1 . + (1-/(1/2» (kz . - q1 .)
,1 l. ,l. (1 (1 (1 ,1

k4 . = h f(x.+ h,P3 .) P3 . = P2 . + (1+1 (1/2» (k3 . - q2 .)
( 1 1 . (1 ,1 , 1

+1
,1 ,1

P4 . = P3 . (k
4

. - 2q3 .)
,1 . ,1 6 ,1 ,1

met

dan

= q4,i.-1
= CIa, i + 3

= q1 . + 3
,1

= q2 . + 3
,.1

= q3 . + 3
. ,1

= P4 .
,1

(1-/ ( 1/2»k2 .
,1

( HI ( 1/ 2 ) )k
3

.
,1

(1-3)

Convergentie van algoritme van Gill.

Met behulp van het algoritme van Gill wordt de volgende 'quasi'-lineaire

differentiaalvergelijking in 5 (met 5=03 ) opgelost in het gebied O<x<1 :

(1-4)
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met a1s randvoorwaarden:

x=O 5=0

De afbreekfout in oplossingen, die volgens het algoritme van Gill bepaald

zijn, is van de orde grootte h5 , a1s h de discretisatieafstand in x-richting

is, du~:

5 = S + £
S

met ~ = O(h5). ~s (1-5)

Hierin is s de exacte'oplossing van vergelijking (1-4) en s de numerieke

benadering voors.

De convergentie-orde Q van de numerieke benadering is gedefinieerd als

de orde van h in de afbreekfout. De convergentie-orde Q van de numerieke
~ . 5

benadering s volgens Gill is dus gelijk aan 5. De convergentie-orde Q kans
gecontroleerd worden door de numerieke oplossing te berekenen bij

~

verschillende waarden voor de discretisatieafstand h. Als sh(x) de nu~erieke

op1ossing is in het punt x, berekend met een discretisatieafstand h, shI2(x)

met discretisatieafstand h/2, enzovoorts, dan is met behulp van de volgende

vergelijking de convergentie-orde Q te berekenen:s

1 10g(1/2) (1-6)

Met behu1p van deze betrekking is de convergentie-orde Q . berekend met
S,1

h=1j16, in de punten x= i (1/16) met i=1 .. 16. Uit aile Q . (i=1 .. 16) is
5,1

vervolgens de gemiddelde convergentie Q bepaa1d:
s

= _1

16

16
r
i=1

(1-7)

Q is bepaald voor verschillende funkties F(s,x). De resultaten van des
berekeningen staan weergegeven in tabel 1.1.
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Op dezelfde manier is de convergentie-orde Qa in 0 bepaald, voor de

numerieke oplossing volgens Gill van de volgende 'quasi'-lineaire

differentiaalvergelijking:

+ = R (1-8)

-
De berekende Q5 voor verschillende F(o,x) zijn ook in tabel F.1 weegegeven.

Qs Qo F

5.0 3.0 1.0

1.7 -2 -1/310 s

1.0 F(o,8) volgens vergelijking (3-13 ) -15met £=10

zodat n=6.

tabel 1.1 Convergentie-orde.

Uit de berekeningen blijkt dat er verlies in de convergentie-orde in s

optreedt tengevolge van de niet-lineaire faktor F(s,x). Tevens blijkt dat de..
afbreekfout van 0 van lagere orde is dan de afbreekfout van s.

Uitgebreidez onderzoek naar het verlies in de convergentie-orde is

wenselijk, maar dat valt buiten het kader van dit afstudeeronderzoek.
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APPENDIX 3 De Eindiqe Elementen methode.

De eindige elementen formulering van de partiele

differentiaalvergelijking is afgeleid op analoge wijze als in <6 >. Om de

vergeIijking (3-22) op te lossen wordt het gebied Q waarbinnen de oplossing

gezocht wordt, verdeeid in elementen. Op elk element worden een aantal

knooppunten gedefinieerd waarin de oplossing wordt berekend. Voor de

benaderingsoplossing C{x,y) wordt een lineaire combinatie van basisfunkties

!p. ingevuld:
1

M
C(x,y) = r.

i=O
C.

1
tIli (x,Y) (3-1)

De basisfunkties worden geconstrueerd volgens de eindige elementen methode.

De grootheid Ci stelt dan de concentratie voor in het ide knooppunt, en M

is het aantal knooppunten in het gebied Q. De berekeningen zijn uitgevoerd

voor het element dat is weergegeven in figuur J.1. Dit driehoekige element

heeft drie knooppunten in de hoekpunten, en de bijbehorende basisfunkties

zijn lineair.

figuur J.1 Driehoekig element met 3 knooppunten

In vergelijking (.1-1) wordt de concentratie in aIle knooppunten onbekend

verondersteld. Door het invullen van de Dirichlet RVW reduceert het totaal

aantal onbekende C. tot M-D, als D het aantal knooppunten op de randen met
1

Dirichlet RVW is. Er is dan een stelsel met N=M-D lineaire vergelijkingen

nodig om het probleem te kunnen oplossen. Daartoe wordt de methode van

Galerkin toegepast. De partieIe differentiaalvergelijking (PDV) wordt

vermenigvuldigd met de weegfunkties tIli en vervolgens gefntegreerd over het

gebied Q. Na partiele integratie van de tweede-orde termen en het invullen

van de nodige RVW wordt de benaderingsoplossing ingevuld. De hiervoor
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beschreven plaatsdiscretisatie van de convectie-diffusie vergelijking levert

dan het volgende stelsel lineaire vergelijkingen, dat in matrix vector

notatie kan worden weergegeven als:

5(U) ~ = [(U) (,J-2)

waarin £ de vector is met de gezochte knooppuntswaarden (lengte N). S is de

zgn. stijfheidsmatrix (NxN):

s ..
J,l

(J-3)

i=1, ,N

j=1, ,N

En E is de rechterlidvector:

N+D 2/3 a~. a~.
F. = r f [-Z- . ~~
-J i=N+1 Q ax ox (J-4)

j=1, ... ,N

-4 L..-:~-="""--"'::::-L...--:::=--

-6 0 1 5
figuur J.1 Gebruikte elementen verdeling vaar testprableem 2 met a=O

Van den Beucken voerde enkele numerieke tests uit op verschillende

elementen-verdelingen. Daarvan is een elementenverdeling overgenomen die

weinig oscillaties geeft in de oplossing en die bovendien relatief weinig

rekentijd kost. In figuur J.1 is de gebruikte elementenverdeling vaor

testprobleem 2 met a=O weergegeven.

4SE~~~

- A. 27 -



100 1000 10.000
motaire massa (g fmot)

APPENDIX K Materiaaleigenschappen.

K.1 Eigenschappen van de semi-permeabele wand.

K.1.1 Weerstand van het membraan.

Van het gebruikte membraan (Cuprophan 150 PM) is niet de permeabiliteit

voor HCl bekend. Farrell en Babb <7> maten de membraanweerstand van

Cuprophan voor bepaalde molekulen en zetten de gevonden weerstand R uit

tegen de molaire massa van de gebruikte molekulen. In figuur K.1 wordt het

resultaat weergegeven.

E 10.000+----'---'--.L...U~~-'--.J.-.J....w...r..L.LI--t--'--...L....l..:.u.J..I.Il-
u-c
'E

"0

§ 1000.....
III
L
OJ
OJ
3
c
d
d
L-

~ 100
OJ
E

10 +----.---+-r-r-r-,...,..,.,..-,........,.-.,....,.-r-rn.,---......,.--r-r-T"M"'._.+_

10

figuur K.1 Membraanweerstand R als funktie van molaire massa.

Door extrapolatie van de door de meetpunten getrokken regressielijn, kan

een schatting van de membraanweerstand voor HCl gemaakt worden. Het

molekuulgewicht van HCl is 36.5, dus de membraanweerstand voor HCl ligt in

de beurt van 0.75 105 sec/m. Aangezien de weerstand van de vloeistoflaag met

hoogte a van de orde grootte 106 sec/m is (a/D), veroorzaakt het

verwaarlozen van de membraanweerstand een fout van 16% (er zijn twee

membranen) in de totale weerstand van de semi-permeabele wand.
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K.1.2 Afmetingen van de semi-permeabele wand.

Het semi-permeabele membraan is bedekt met een netwerk van draden. Onder

een microscoop worden de dikte van deze draden en de onderiinge afstanden

gemeten. In figuur K.2 staan de afmetingen, die bepaaid zijn uit het

gemiddelde van 24 onafhankelijke metingen, weergegeven.

sem;permea~ membruUt1

\
d

l..- .....- ....I

draden
~

b d

a = 0.775 ± 0.008 mm

b = 0.590 ± 0.009 mm

d = 0.200 ± 0.014 mm

figuur K.2 De afmetingen van het netwerk.

Uit deze metingen Z1Jn de verhoudingen p en p van de onbedekte Iengte vanx y
het membraan tot de totale lengte van de semi-permeabele wand in x

respektieveIijk in y-richting bepaald uit:

p
x

=
_b_
b + d

p =y
_a_
a + d

(K-1)

Door de gevonden waarden voor a,b en d in vergelijkin (K-1) 1n te vullen

voIgt dat Px = 0.75 i 0.01 en Py = 0.79 i 0.01

De afmetingen van de semi-permeabele wand zijn:
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11 = 7.87 ± 0.04 em

12 = 4.11 ± 0.03 em

Hieruit voIgt dat de effektieve afmetingen van het membraan in x, 11,eff' en

y, 12,eff' zijn:

11/ eff = 5.87 i 0.02

12,eff = 3.27 ± 0.02

Opgemerkt moet worden dat in bovenstaande afmetingen een systematisehe fout

zit, omdat is aangenomen dat de draden een vierkante doorsnede hebben,

terwijl deze een werkelijkheid rond is.

K.1.3 De dikte van de vloeistoflaag.

Met behulp van een meetklokje is de dikte van het netwerk tussen de twee

membranen gemeten. Uit de 24 onafhankelijke metingen b1eek dat de dikte

gelijk was aan: 0.339 i 0.010 mm. Ver volgens is aangenomen dat de dikte van

het netwerk gelijk is aan de dikte a van de bij de modelvorming aangenomen

dikte van de vloeistoflaag.

K.2 De Diffusieeoefficient van HCl.

De ionen H+ en Cl- in de zoutzuuroplossing moeten in dezelfde mate

diffunderen om overal in de oplossing aan de neutraliteitsvoorwaarde te

voldoen. De H+-ionen, die beweeglijker zijn dan de Cl--ionen, worden geremd

door de negatieve aantrekking van de Cl--ionen, en vice versa worden de Cl-

ionen versneld. Voor de diffusieeoeffieient van H+-ionen mag dus de molaire

diffusieeoeffieient van HClgebruikt worden.

Stokes <14> deed experimenten om de diffusiecoefficient van HCl te

bepalen. Hiervoor bracht hij twee oplossingen met versehillende H+

ionenconcentraties een bepaalde tijd via een semi-permeabel membraan met

elkaar in contact, en mat hij de concentratie veranderingen. Hieruit

berekende hij de diffusiecoeffieient van HCl in water. Deze bleek

afhankelijk te zijn van de eoncentratie. In fig K.3 staat de verkregen

diffusieeoefficient als funktie van de HCI coneentratie weergegeven, bij een
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temperatuur van 25°C. Deze resultaten hebben een onnauwkeurigheid van

maximaal 1%.

u
ClJ
V)..aE
u..

Io
~

Cl

o 1 2

VC (molen /liter)

figuur K.3 Diffusiecoefficient van HCl 1n water als funktie van de

concentratie, bij 25°C (uit <14».

De relatie tussen de Diffusiecoefficient D en de temperatuur T wordt

gegeven door de zgn Arrhenius vergelijking <11>:

D = A exp(-E fRT)a
(K-2)

Hierin zijn:

A een voorfaktor, die nag afhangt van de concentratie.

E de aktivatie-energiea
R de gasconstante

James en Gordon <9> hebben de Diffusiecoefficient van HCl gemeten als

funktie van de temperatuur bij verschillende concentraties. uit (K-2) voIgt

dat de meetpunten bij een concentratie in een grafiek, waarin In(D) tegen

1fT uitstaat, op een rechte lijn moeten liggen. Met behulp van de kleinste

kwadraten methode worden de hellingen en de snijpunten van die lijnen met de

In(D)-as bepaaid voor de verschillende concentraties. Uit de helling van de

lijnen kan nu E bepaald worden, uit het snijpunt met de In(D) as de
a
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voorfaktor A. Zowel E als A blijken af te hangen van de concentratie, zoals
a

lS weergegeven in figuur K.4.

In ons experiment is er sprake van een concentratie, die ligt tussen

1 10-7 en 0.35 molen/liter. Door deze grate spreiding in de concentratie

kunnen de waarden van de aktivatie-energie en de voorfaktor ni~t erg

nauwkeurig bepaald worden. Uit figuur K.4 wordt afgeleid dat bij de gegeven

spreiding in de concentratie geldt:

Ea/R = {2003 i 23)K- 1

A = (2.523 i 0.264) 10 -6 m2/sec (K-3)

®

x

0.4 0,6 0,8 1,0
C (molen/liter)

0,2°
1,00,8

®
0,6

4
x

XC x
u X
QJ

X V)
........

N

E
u

x
<{ 3-
.s x

I

0,4

C (molen /liter )
figuur K.4 a. -E /R ais funktie van Ca

b. InA ais funktie van C.

afgeleid uit gegevens van James en Gordon <9 >

2,4
~

".,

a 2,3~

f-
0::: 2,2......

c:l
Lr.J

2,1

x
2,0 Xx x

x'

<;>

° 0,2

Als deze waarden in vergelijking (K-2) worden ingevuld, en als T=298 K wordt

ingevuld, wordt goede overeenstemming gevonden met de resultaten van Stokes.
2,5.,...------------~

K.3 Viscositeit.

In tabel K.1 wordt de kinematische viscositeit v van een HCI-oplossing

gegeven ais funktie van de procentuele massa concentratie (uit <15». In ons

experiment varieert de molaire concentratie van 10-7 to 0.35 mol/I, dus de

procentuele massa concentratie varieert van ongeveer 0 tot maximaal 1.5%.
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Uit tabel 1.1 blijkt dan dat deze variaties in de concentratie een relatieve

verandering in v geven die kleiner is dan 1\.

De temperatuurafhankelijkheid van v van een HCl-oplossing is niet

bekend. Omdat de viscositeit van zuiver water slechts weinig afwijkt van de

viscositeit van een verdunde HCl-oplossing (~1\ t.o.V. 0.5 N HCl-oplossing),

is de viscositeit van water als funktie van de temperatuur gebruikt om een

idee te krijgen van de invloed van de temperatuur. In tabel 1.2, die

berekend is met behulp van gegevens ult <15>, staat deze

temperatuurafhankelijkheid van v weergegeven. Bij ons experiment is de

temperatuur steeds tU5sen de 19°C en de 21°C geweest. Uit tabel 1.2 blijkt

dan dat de relatieve verandering van v ten gevolge van de

temperatuurvariaties maxlmaal 2.2% bedraagt.

Op grand van de tabellen 1.1 en 1.2 wordt voor v in het experiment de

waarde 1.01 aangenomen.

percentage massa v (10 "bmG/ sec )

concentratie (%)

0.50 1.008

1.00 1.012

1. 50 1.016

2.00 1.021

tabel 1.1 Kinematische viscositeit v als funktie van de procentuele

massa concentratie voor een HCl-oplossing bij 20°C (uit <15».
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Temperatuur (oC)
-0 t.

v (10 m /sec)

17 1.082

18 1.054

19 1.029

20 1.004

21 0.980

22 0.957

tabel K.2 De kinematische viscositeit v van zuiver water als funktie van

de temperatuur (uit <15».
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Appendix L Het computerprograrnma.

Programma voor derde-orde model met algoritme van Gill.

1>
2) C
3' C
4) C
5) C
6)
7>
e,
9)

10) t
11>
12)
13)
14)
15)
16)
17>
18)
19)
20)
21>
22)
23)
24)
25)
26)
27>
~8)

29)
30'
31>
32)
33)
34'
35), C
36) C
37) C
38) C
39) C
40) C
41>
42)
43)
44)
45)
461
47)
48)
49)
50)
51>
52) 5.
:b)

.5<4)
55)
56) -
57) 10
58)
59'
60)
61> 20
62'
63) C
64)

PROGRAM DV3D
**************************.******************.********
********3-DIM-PROBLEEM********************************
**~*************************************************

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)
COMMONI DETHXYI DE(70,70',TH(70,70),NX,NY,DX,DY,SX,SY
COMMONI DIFCOI DC,GEFF
WRITE(*,1>
FORMAT< 'START')
OPENWNIT=5, FILE= 'POOL:>MKROON:>DV3D.DIR:>DV3D. OUT',

V STATUS='UNKNOWN')
OP£N<UNIT=6,FILE='POOL:>MKROON:>DV3D.DIR:>DV3D.DEX',

v STATUS=~UNKNOWN')

OPENWNIT=8, FILE= 'POOL:>MKROON:>DV3D. iHR:>DV:3D. THX',
V STATUS='UNKNOWN')

OPEN(UNIT=9,FILE='POOL:>MKROON:>DV3D.DIR:>DV3D. DEXl',
v STATUS= 'UNKNOWN"

OPEN(UNIT=10,FILE='POOL:>MKROON>DV3D.DIR>DV3D.DEX2',
v 5TATUS='UNKNOWN')

OPEN(UNIT=11,FILE='POOL:>MKROON>DV3D.DIR:>DV3D. THX1',
v 5TATUS~'UNKNOWN')

OPEN(UNIT=12,FILE='POOL:>MKROON>DV3D.DIR:>DV3D. THX2',
v 5TATUS='UNKNOWN')

OPEN(UNIT=13,FILE='POOL:>MKROON:>DV3D.DIR:>DV3D.DEY1',
v STATUS= 'UNKNOWN')

OPEN(UNIT=14,FILE='POOL:>MKROON:>DV3D.DIR:>DV3D.DEY2',
v STATUS='UNKNOWN"

OPEN<UNIT=15, FILE= 'POOL:>l'lKROON:>DV3D. DIR:>DV3D. THYl',
V STATUS='UNKNOWN"

OPEN<UNIT=16,FILE='POOL:>MKROON>DV3D.DIR:>DV3D. THY2',
v ,STATUS='UNKNOWN')

OPEN(UNIT=17,FILE='POOL:>MKROON>DV3D.DIR>DV3D.FI',
v STATU5='UNKNOWN')

OPEN<UNIT=18, FILE= 'POOL:>MKROON:>OV3D. DIR:>DV3D. THY1',
V STATUS='UNKNOWN"

OPEN(UNIT=19,FILE='POOL:>MKROON:>DV3D.DIR:>DV3D. THY2',
v STATUS= 'U:(IlKNOWN ' )

OP-EN(UNIT=20, FILE~ 'POOL:>MK-ROON:>DV3D. DIR:>DV3D. THY3',
V, " STATUS='UNKNOWN')

XMAX=5. 87D-2 '- '
XMIN=ODO
YMAX=3.270-2
.YMIN=;;OpO ,'0'

BX=5D-2
BY~D-2
EP5=1'D--15'
OIAX=1D-2
DIAY=O. 5D-2

; ,YI5=1., 01076
WRITE<*, 5)'.' .... -
FORMAT('GEEF DE TEMPERATUUR IN KELVIN')

:READC*, *) 'tEM c' "

WRITE<*,*> TEM .
DC=2. ,523D-6*EXP (-20Q3/TEM)
wRITEcj, for '
FORMAT('GEEF DEBIET DOOR HOOFDKANAAL IN LITER/SEC')
READ<*,*) GH
GH=GH*10-3
WRITEC*,20)
FORMAT('GEEF OEBIET DOOR·SPOELKANAAL IN LITER ISEC')
READ(*,*) GS
GS=850-4
GS=GS*1D'-3
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WRITE(*, 30)
FORMAT('GEEF MEMBRAANWEERSTAND IN SEC/M')
REAO(*,*) G
G:O. 7S0S
WRITE(*,40)
FORMAT('GEEF DE MEMBRAANDIKTE IN M')
READ(*,*) TALFA
TALFA:0.339D-3
WRITE(*, 50)
FORMAT< 'GEEF MAXIMAAL AANTAL ITERATIES')
READ(*,*) NI
NI=20
WRITE(*, 60)
FORMAT('GEEF STAPGROOTTE OP X RESP. Y-AS IN M')
REAO(*,*) OX
REAO(*,*) OY
OX=0.250-2
0'1'=0.250-2
REX=GH/(V1S-lI:BX)
REY=GSI <VIS*BY)
SX:6*REX*VIS/«OIAX)**2)
SY=6*REY*VIS/«OIAY)**2)
NX=IONINT< (XMAX.,.XMIN) lOX)
NY:IONINT«YMAX-YMIN)/OYJ
NX:64
NY=.32
DX:(XMAX-XMIN)/NX
DY=(YMAX-YMIN)/NY
WRITE(*,*) OX,OY
GEFF=2*G+(TALFA/OC)
WRITE(S, 70)
FORMAT('DIT IS UITVOER VAN TEST.F77')
WRITE(5, 75) TEM
FORMAT('TEMPERATUUR IN KELVIN IS: ',016.5)
WRITE(S,80) TALFA
FORMAT('MEMBRAANDIKTE: ',016. 5,2X, 'METER')
WRITE(S,8S) DC
FORMAT('DIF.COEF. = ',016. 5,2X, 'M2/SEC')
WRITE{5, 90) G
FORMAT('G.: ',016. 5.2X, 'SEC/M')
WRITE(S,100) GEFF
FORMAT( 'GEFF = " D16. 5, 2X, 'SECIM"
WRITE( 5', 110) GH
FORMAT('DEBIET HOOFDKANAAL ',016. S,2X, 'M3/SEC')
WRITE(5, 120) GS
FORMAT{'OEBIET SPOELKANAAL = ',D16. 5,2X, 'M3/SEC')
WRIT~(S, 130) REX
WR ITE (5, 140) REY
FORMAT( 'REX = ',016.5)
FORMAT('REY = ',D16.5)
WRITE{S,150) SX
WRITE{S, .160) SY
FoRMAT('SX= ',011.3)
FORMAT('BY: ',011.3)

CALL SCHf\TTING
DO 170 L=l,NI
CALL DELTA.( vn

~~~~E~~7~~6i~~,vO'VT
FORMAT { 'L.... ', 13, 3X,'VD= -'. Dl1. 3. 3X, 'VT= ',011. 3)
IF (VO. LT. EPS. ANO. VT. LT. EPS) THEN

WRITE(S, 190) L
FORMAh('AANTAL.ITERATIESLAGEN IS ',13)
GOTO 220

70

11.0

100

€I5

-3:0

120

080

60

·<"0

180

130
140

ENOIF
170 CONTINUE'

IF (VO.GT.EPS.AND.VT.GT.EPS) THEN
GOTD 200

ENOl,:' .
WRITE(S,210) NI
FoRMAT('MEER OAN ',13.' ITERATIESLAGEN NOOIG')

CONTINUE
DO 230 K=l,NY+l

DO 240 L:l, NX+l
WRITE(6,*) DE(L,K)
WRlTE{8,*) TH(L.K)

CONTINlJE
CONTINUE

240
230

200
'210
220

,,190

C
C 50
C

C
C
C '40

65)
66)
67>
68)
69)
70)
71> C
72)
73)
74)
75)
76)
77) C
78) -e
79) C.
80)C
81) C
82) C
83)
84)
85)
86)
87) C
88) C
89)
90)
91)
92)
~3)

94)
95)
96)
97)
98)
99)

100)
lOU
102)
103)
104)
lOS)
106)
107)
108)
109)
110)
110
112)
113)
114)
115)
116)
117)
118)
119)
120)
121>
122)
123)
124)
i2S)
120)
127)
128)
129)
i30)
i3U
132)
133)
134)
135)
136)
137>
138)
139)
140)
141>
142)
143)
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PER SEC ')
',D16.5)

= ',D16. 5)

v

31.0

.300

*******.*******************,******.********************
********SUBROUTINE SCHATTING***iI:********************
***************.*************************************

SUBROUTINESCHATTING
IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z)
COMMON/DETHXY/. DE(70,70),TH(70, 70),NX,NY, DX, DY,6X, SY
COMMONI DIFCOI DC, GEFF . - .

DO 260 K=1. 2
IF (K.EG. 1) THEN

J=CNY/4)+1
ENDIF
IF (K.EG. 2) THEN

J=C3*NYI4)+1
ENDIF
MD=8+K
MT=10+K
DO 250 L=l. NX+l

WRITE(MD,*) DE(L,J)
WRITECMT,*) THCL,J)

250 CONTINUE
260 CONTINUE

DO 270 K=1.2
IF (K.EG. 1) THEN

I=(NX/4)+1
ENDIF
IF (K.EG.2) THEN

1=C3*NX/4)+1
ENDIF

MD=12+K
MT=14+K
DO 280 L=l, NY+1.·

WRITE(MD,*) DE(!,L)
WRITE(MT,*) TH(!,L)

280 CONTINUE
270 CONTINUE

WRITE<*,350)
.350 FORMATe 'GEEF CVOOR IN SPOELKANAAL (IN MOL PER L>')

READ(*,*) CTH
CTH=CTH*lD3
WRITE(5,370) CTH

·3.70 FORMAT ('CTH1 = " D16. 5,2X, 'MOL/M3')
WRITE(*, 290)

29.0 .FORMAT< 'HOEVEEL VERSCHILLENDE CDE')
READ(*,*> NC
DO 330 I=l.NC

WRITE(*.300)
FORMAT('GEEF C IN HOOFDKANAAL (INMO~ PER L) ')
READ(*,*) CDE

CDE=CDE*lD3
CALL FLUX(CDE.CTH,FL)
CALL CONCNA(BX,BY,GH,GS.VIS,FL,CDE,CTH.

XMAX,XMIN,YMAX.YMIN,PDV,PTV.PDN,PTN)
WRITE(5,310) CDE
FORMAT< 'CDE .=', D16. 5, 2X, 'MOL/M3')
WRITE(5,320) FL
WRITE(5,340) PDV,PTV
WRITE(5,390) PDN,PTN

320 FORMAT<'FLUX= ',D16. 5,' MOLEN
340 FORMAT('PDV = ',D16.5,5X, 'PTV
390 FORMAT( 'PDN ':" ' ,D16. 5. 5X, 'PTN
330. CONTINUE

CLOSE(UNIT=5,STATUS='KEEP')
CLOSE(UNIT=6,STATUS='KEEP')
CLOSE(UNIT=10,STATUS='KEEP')
CLOSE(UNIT=8,STATUS='KEEP')
CLOSE(UNIT=9,STATUS='KEEP')
~LOSE(UNIT=11,5TATUS='KEEP')

CLOSE(UNIT=12,STATUS='KEEP')
CLOSE(UNIT=13,5TATUS='KEEP')
CLOSE(UNIT=14,STATUS='KEEP')

. CLOSE<UNIT=15, STATUS='KEEP')
CLOSE(UNIT=16,STATUS='KEEP')
CLOSE(UNIT=17. STATUS= ~KEEP')

CLOSEWNIT=18, STATUS='KEEP')
CLOSE(UN1T=19, STATUS='KEEP')
CLOSEc.UNIT=20, STATUS='KEEP')
WRITE(*, 380)

380 FORMAT ( 'EINDE')
END

144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)
158)
159)
160)
161>
162)
163)
164)
165)
166)
167)
168)
169)
170)
1.71)
172)
173) .
174)
175)
176)
177)
.178)
1.79)
leo)
181>
182)
183)
184)
185)
186)
187)
188)
1139)
190>
191)
192)
193)
194)
195)
196)
197)
198)
1.99) C
200) C
201) C
202)C
203). C
204) C
205) cC
206)C
207) :c
208) C
209>· C
210) C
211) C
212) C
213)
214)
.215)
216) C
217) C
218) C
219) C
220) C
221>
222)
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224)
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CX=22. S*DC*OX/SX
WRITE(*,400) NX,NY
FORMAT ( 'NX= ',13, 'NY= ',13)
CY=22. 5*DC*OY/SY
E=100/300
DO 420 I=1,NX+2

DO 410 ..J=1,NY+2
DE(I,.J)=(CX*(I-1»**E
TH(I,.J)=(CY*(.J-1»**E

CONTINUE
CONTINUE
RETURN
END

**')10*************************************************
********SUBROUTINE DELTA****************************
****************************************************

SUBROUTINE DELTA(VD)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A~H,O-Z)

DIMENSION VA(70),ZA(70),OVA(70)
COMMON/ DETHXY/ DE(70, 70), TH(70, 70), NX,NY, DX,DY, SX,SY
COMMON/ UIFCO/ DC,GEFF
VD=OOO
R=22. 5*DC/SX
RKU=OOO
H=OX
SV=SX
SZ=SY
DO 450 .J=1. NY+2

DO 430 I=1,NX+2
OVA( I )=DE( I,.J)
VA(I)=DE<I,.J)
ZA ( I ) =TH ( I, .J)

CONTINUE
DO 440 I=1,NX

CALL PLUS(I,VA,ZA,RKU,H,R,5V,SZ,OVA)
VD=VP+(VA(I+1)-OVA(I+1»**2
OE(I+1,.J)=VA(I+1)

CONTINUE
DE(NX+2,.J)=2*OE(NX+1,.J)-DE(NX,.J)

CONTINUE
RETURN
END

**************************~****************************

********SUBROUTINE THETA*******************************
*******************************************************

400

450

410
420

430

440

SUBROUTINE THETA(VT)
IMPLICIT DOUBLE PREC1SIONCA-H,O-Z)
DIMENSION VA(70),ZA(70),OVA(70)
COMMON/ OETHXYI DE(70,70),TH(70,70),NX,NY,DX,DY,SX,SY
COMMONI DIFCOI DC,GEFF
VT=ODO
R=22~5*DC/SY
RKU';'OOQ '.
H=OY
SV=SY
SZ7'SX.
DO 480 ',1=1, NX+2,

DO ,460·.J=1/NY+2
·',OVA(..J)==TH(I, .J)

VA(.J)=TH(I,.J)
ZA(.J)=DE( I,.J)

CONTINUE ",.
DO 470 .J=1iNY

CALL PLUS(.J, VA, ZA, RKU. H, R,SV. SZ, OVA,)
VT";VT+(VA(.J+IJ-OVAC.J+l»**2
TH(I,.J+1)=VA{.J+1)

CONTINUE
. TH( I, NY+2J=2*TH( I, NY+l )-TH( I, NY)

480 CONTINUE
'RETURN'

',ElIiC:,

470

460.

c.
C

225)
226)
227)
228)
229)
230)
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232)
233)
234)
235)
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238) C.
239) C.
240) C
241) C
242) C
243)
244)
245)
246)
247)
248)
249)
250)
251>
252)
253)
254)
255)
256)
257)
258)
259)
260)
261>
262)
263)
264)
265)
266)
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268)
269)
270)
271) C
272) C
273) C
274)
275)
276)
277)
278)
279)
280)
281 )
282)
283)
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286)
287)
288)
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301) c:
302) C
303) C
304) C
305)
306)
307>
308)
309)
310)
311)
312)
313)
314)
315)
316)
317>
318)
319)
320)
321>
322)
323)
324)
325)
326)
327)
328)
329)
330)
331)
332)
333)
334)
335)
336)
337)
338)
339)
340)
341)
342)
343)
344)
345)
346)
347)
348) C
349) c:
350)C
351:) C
352)C
353)
354)
355)
356)
357)
358)
359)
360)
361)
362)
363)
364)

;365)
366)
367)
368),
369)
370)
37,1 )
372)
373)
,374)
375)
376)
377)
378)
379)

***'ll**'ll'll**'ll*'ll'll*'ll,It*'ll*,It*****'.'ll**'ll**'ll***'ll*'ll***'ll****'ll'll**'ll*
'll*******SUBROUTINE PLUS***'ll'll'll*'ll'll*'ll'll*'ll******'ll********'ll*
*'ll*****'ll*********'.'ll******************'*****'.********'ll**

SUBROUTINE PLUS(I,VA,ZA,RKU,H,R,SV,SZ,OVA)
IMPLICIT DOUBLE PRECrSIDN(A-H,D-Z)
DIMENSION VA(70),OVA(70),ZA(70),RK(S),P(S),G(S)
COMMONI OIFCOI DC,GEFF
E=1DO/3DO
G(1)=RKU
P( 1 )=VA( 11**3

V=VA(I)
CALL BF(V, I,O,OVA, ZA,H,F,SV,SZ)

RK(2)=H*(R-(P(1)'llF»
P(2)=P(1)+(RK(2)-2*G(1»/2
G(2)=G(1)+3*«RK(2)-2*Q(1»/2)-RK(2)/2

V=P(2)**E
CALL BF(V, I, 1,OVA,ZA,H,F,SV,SZ)

RK (3)=H*(R-P (2)*F)
P(3)=P(2)+(1-DSGRT(O, SDO)'ll(RK(3)-Q(2»
Q(3)=G(2)+3*«1-OSGRT(0.500))*(RK(3)-G(2)))

V -(1-0SGRT(0. SOO»*RK(3)

V=P(31**E
CALL BF(V, I, 1,OVA,ZA,H,F,SV,SZ)

RK(4)=H*(R-P(31*F)
P(4)=P(3)+( l+DSGRT(O. SOO) )~t(RK(4)-G(3»
Q(4)=Q(3)+3*«1+0SGRT(O. 5DO»*(RK(4)~Q(3»)

V -(1+0SGRT(0. SOOl)*RK(4)

V=P(4)**E
CALL BF(V, I+1,O,OVA,ZA,H,F,SV,SZ)

RK(5)=H*(R-P(4)*F)
P(S)=P(4)+(RK(5)-2*G(4»/6

. Q(S)=Q(4)+3*( (RK("S)-2*G(4)')/6.J-RK(5)/2

RKU=Q(S)
VA( 1,+1 )=1" (5)**E

RETURN
END

*'ll:.*****oll-*******:*:.***'*****'~*oll-************:.****************

********SUI3ROUTINE. BF*******·It****************************
*********'ll**********'ll****'ll*'ll'll'll'll*****,***'ll*'ll*************'ll*

SUBROUTINE BF(V, I, IPAR,VA,ZA,H,F,SV,SZ)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z)
DIMENSION VA(70),ZA(70)
COMMONI DIFCOI DC,GEFF
E=100/3DO
IF (I.EG. 1. AND. IPAR.EG.0) THEN

F=OOO
"GOTO 490

ENOIF
IF (L NE. 1) THgN

IF fIpAR.E(LO) THEN
Z=ZA( I)

...• DZ=( ZA( I'+'1)-ZA( 1-1» 1 (2DO*H)
DV=( VA (1+1 )-VA( 1-1.» 1 (2DO*H)

ELSE
DZ=(ZA(I+!)-ZA(I»/H
Z=Zft, ( IJ+H*OZl2DO
DV=(VA( 1+1 );...VA( I)) /H

ENDIF'
ENOIF
IF (I. EG. 1) THEN

IF UPAR. NE.OJ THEN
DV",VA(2)!H
DZ=ZA(·2) /H
Z=ZA(f}+H*DZl2DO

ENDIF
ENOIF
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************************~****************************

********SUBROUTINE FLUX******************************
**,~********-lt*************.. ******·It******************** . ,

SUBROUTINE FLUX(CDE.CTH.FL)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H.O-Z)
COMMONI DETHXYI DE(70. 70). TH(70. 70). NX. NY. DX.DY. SX.SY
COMMON/'DIFCOI DC. GEFF
FL=ODO
DO 510 -J=2.NY

DO 500 I=2.NX
CALL BFI(I.-J,CDE,CTH.FI)
F!=FL+DX*DY*FI

500 CONTINUE
:510 CONTI NUE

DO 520 -J=2,NV
CALL BFI (NX+1.-J, CDE. CTH,FI)
FL=FL+DX*DV*FI/2DO
CALLBFI(I,J.CDE,CTH,FI)

. FL=FL+DX*DV*FI/2DO
:520 CONTINUE",. "

DO 530 :t=2. NX. .. .
CALL. >BFI,(. I.; NV+1. CDE;CTH. FI)
FL=FL+DXitDY*FI/2DO·..
CALL BFI( r. I,CDE. CTH, FI)

. FL=FL+D.X*:DY*FI/2DO
530 CONTINUE' "'"0" .

CALL·BfT(NX+1', NYH, CnE,erN,/:' I)
FL=FL+DX*DV*FII4-DO :.. . .
CALL BFI(!. l,eDE,eTH.FI/
FL=FL+~X*DV*FIi4DO

. .RETURN.,.
END·,' .

380)
381)
382)
383)
384) C.
385) C
386) C
387) C
388) C
389)
390)
391>
392)
393)
394)
395)
396)
397)
398)
399)

'400)
401>
402)
403)
404).

, 4Q5)
406)'
407)'·
408)
409)
41:0)
411'f
412Y
413)
414)
415>

.416).
417)
418) C
.419) C
420/ C
421) C'
422) C
423)
424/

·425)
426)
427)
428)

-429)
'430)
4311 ·C: .
.432) C.
433/C
434) C
'435) C:
436/
437)
438)
439)

.440)
441)
442)

.443/,
444)
445)
446)
447) C
448) C
4491 C
450) C

TEL=3*DC*GEFF/2+V+Z
F=3DO*(DV*(1/V-I/TEL)+DZ*(-1/TEL»/2DO

490 RETURN
END

***************************************************
********SUBROUTINE BFI******************************
·:t*·lt*******.********·:t******·:t**************·lt**********

SUBROUTINE BFI(I.-J.CDE.CTH,FI)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)
COMMON/DETHXV/DE(70.70),TH(70.70).NX.NY.DX.DY,SX,SY
COMMON/DIFeO/ DC,GEFF .
FI=I, 5*DC*(CDE-CTH)/(TH(I.-J)+DE(I,J)+I. 5*DC*GEFF)
WRITE <17, *) FI
RETURN
END

*************************************************
********SUBROUTINE CONCNA************************
*************************************************

SUBROUTINE CONCNA(BX, BY. GH.GS. VIS, FL. CDE,CTH,
V XMAX, XM1N, YMAX. YMIN,PDV, PTV, PDN,PTN)

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H.o-Z)
CDN=CDE-FL/GH
CTN=CTH+FL/GS
PDV=-DLOG10(ID-3*CDE)
PTV=-DLOGI0(ID-3*CTH)
PDN=-DLOGI0(lD-3*CDN)
PTN=-DLOGI0( ID-3·ItCTN)
RETURN
END

***************************************************
*EINDE*E:INDE*EINDE*EINDE*EINDE*EINDE*EINDE*EINDE****
****************************************************
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Eindige Elementen programma m.b.v. SEPRAN-pakket.

U
2)
3)
4)
5)
6)
7)
S)
9)

10)
lU
12)
13)
14)
IS)
16)
17)
18)
19)
20)
2U
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31>
32)
33)
34)
3S)
36)
37)
38)
39)
40)
41) c:
42) C
43) C
44)
4S) C
46) C
47) C
48)
49) C
50)
51)
S2)
53)
54)
55)
56)
57)
S8)C
59) C
60) C
61> C
62)

-63)-t
64) C
65) C
66)
67)
68)
69)
70)
7" ,• ':'1

72)

SUBROUTINE SEPRAN
IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z)
DIMENSION KMESH(1~0),KPROB(100), INTMAT(5),MATR(S),

V IRHSD(S), ISOL(S), I USER (100) , USER(100),
V IWORK(10),·WORK( 10). CONTLN(30),IDX(S). IDY(5),
V IVX(S), IVY(S), IUl(S),Ul(S), ICONC(5).KSSHX(S),
V IDCX(S), IDCY(S),ICURVS(5). ISSHX(S). IDSHX(S),KDSHX(S)

COMMONI DETHI DEOOO).TH(100).CDE,CTH
COMMONI DDI TALFA,SX.5V.NX,RE
COMMON/CPLOT/XMIN.XMAX,YMIN'YMAX,ZMIN,ZMAX,JMAX,

VJMARK,JKADER,JTIMES
COMMONI INTI FD(100).FS(100),AI
COMMON/CMCDPI/IREFWR,IREFRE,IREFER
OPEN(UNIT=6,FILE='POOL>MKROON>DV3D.DIR>TEST.DEX'.

v STATUS='UNKNOWN')
OPEN(UNIT=10.FILE=·POOL>MKROON>DV3D.DIR>TEST. THX'.

v STATUS='UNKNOWN')
KMESH(I)=100
KPROB(1)=100
I USER ( 1) =100
USER 0 )=100
CONTLN(I)=30
NX=20
CDE=IDO
CTH==ODO
DC=3.3D-9
RL=SD-2
VIS=lD-6
DIAX=lD-2
DIAY=lD-2
REX=100
REY=100
TALFA=IDO
SX=6*VIS*REX/(DIAX**2)
SY=6*V I S*REYI (DIAY**2)
P=(DC*RL/SX)**(IDO/3DO)
RM=0.8DS*2DO
RD=RM*DC/P
RE=RD+TALFA
Z=SX*RL*RL/DC

-----initialiseren----------------------------

CALL START(O. 1. 1. 1)

-----mesh derinieren-~------------------------

CALL MESH(O, IINPUT.RINPUT.KMESH)
CALL PRINI2(KMESH. IVECTR. 1)
CALL PRINRV(IVECTR. KMESH. KPROB. 4.-1, 'COORDINATEN')
JKAOER=-2
JMARK=S
JMAX=l
XMIN=-5
XMAX=7
YMIN=-S
YMAX=4
CALL PLOTM2(O,KMESH, IUSER, lS00. IDO)

-----prollleem derinieren-'----------------------

CALL PROBDF(O,KPROB.KMESH, I INPUT)

-----matrixvullen.rvlU vastleggen, oplossen----

CALL COMMAT(2,KMESH,KPROB, INTMAT)
CALL BVALUE(O. 2, KMESH. KPROB, ISOL,CDE, 11, 11. 1.0)
CALL BVALUE(O. 2,KMESH. KPROB. ISOL, CDE. 20, 21.1. 0)
CALL BVALUE(O,2,KMESH,KPROB, ISOL,CDE,23,24, 1,0)
CALL BVALUE(0.2,KMESH.KPROB, ISOL.CTH.39,40. 1.0)
CALL BVALUE(O.2.KMESH,KPRDa. rSOL,CTH.44,45,1.0)
CALL BVALUE(0.2. KMESH. KPROB. ISOL.CTH,48,4B, 1.0)
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-----funlctie uCz) t. b.v. coefficienten in MD-vgl. ----

-----furr·ktie vaal' toncentratieverde·ling in DV--------

CLOSE(UNIT=6.STATUS='KEEP')
CLOSE(UNIT=10.STATUS='KEEP')
CALL FINISH(O)
END

FUNCTION FUNC(ICHOIS,X,Y,Z)
IMPLICIT DOUBLEPRECISION(A-H,O-Z)
COMMONI ,DETHI DE(100),TH(100),CDE.CTH
COMMONI DDI TALFA.SX.SY,NX.RE
COMMONI INTI FD(100),FS(100).AI

FUNCTION FUNCCF(ICHOIS,X,Y.Z)
IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z)
COMMONI DETHI DE( 100), THUOO), CDE, CTH
COMMON/DOl TALFA,SX,SY,NX,RE
IF (Y. LT. -TALFA> THEN

FUNCCF=-SY*CY+TALFA)/SX
ELSE

IF (Y. GT.ODO) THEN
FUNCCF=Y

ELSE
FUNCCF=ODO

ENDIF
ENDIF
END

KN=1633
H=lDO/NX
FD< 1 )=ODO
FS( 1 )=ODO
CALL ALGEBR(4, 1, IDY, lOY, IDY,KMESH,KPROB,Al,B,p,a, 123)
CALL ALGEBR(4, 1, IDY, IDY, IDY,KMESH,KPROB,A2,B,P,G,KN)
OS=(Al+A2)*H/2DO
FS(2)=OS
BV=(22. 5**( IDO/3DO) )*< 1+( (SX/SY)**< IDO/3DO»)
CV=3DO*RE/2DO
OD=4. 5"*(CDE-CTH)*( «H**T2DO/3DO»)1 (2*BV»-CV"*CH**( IDO/3DO» I

V <BV*BW+CCV*CV*DLDGC IDO+ (BV* (H**<1DO/3DO) )fCV) ) )1 CBV**3DO) )
FD(2)=OD
DO 500 I=3,NX+l

IP01=KN+( I-::U
IP02""IPOl+l
IF <lP02.EG. 1652) THEN

IP02=436
ENDIF
CALLAL~EBR(4d, IDY,IDY, IDY,KMESH,KPROB,Al,B,p,a, IP01)
CALL ALGEBR(4, 1, IDY, lOY, TOY, KMESH,KPROB,A2,B,P, a, IP02)

WRtTE(IREFWR,*) Al.A2, IPO
OS=OS+(Al+A2)*H/2DO
FS(I)=05
CALL ALGEBR(4, 1, IDCY,IDCY, IDCY,KMESH,KPROB,Al,B,p,a, IPOl)
CALL ALGEBR(4, 1, IDCY, IDCY, IOCY,KMESH,KPROB.A2.B,P,Q, IPD2)

WRITE(IREFWR,*) Al,A2. IPD
OD=OD+(Al+A2)*H/200
FO(I)=OD

:;00 CONTINUE
IUl< 1>=3
CALL CREAVC(O, 1. IVEC, ISSHXdol,MI::SH,KPROB, lUI, Ulr

V IU2,U2)
IU1(1)=4
CALL CREAVC(O, 1, IVEC, IDSHX,KMESH,KPROB., IU1,Ul,

V IU2, U2)
ICURVS(l)=O
lCURVS(2)=53
CALL PLOTFN(O, 1. 1,KMESH,KPRDB, ISSHX, 1, ICURVS,20DO,

V-2000, ·X(CM)'. 'SHX',FUNCX, FUNCY)
CALL PLOTFN(O. 1,1,KMESH,KPROB, IOSHX, 1. ICURVS,20DO,

V -2000, 'X(CM) " 'SHX', FUNCX, FUNCY)
CALL PLOTFN(O. 1,2,KMESH,KPROB, ISSHX, 1, ICURVS,20DO,

V -20DO, 'X(CM)', 'SHX', FUNCX, FUNCY)
CALL PLOTFN(0,2,2,KMESH,KPRDB, IDSHX, 1. ICURVS.20DO,

V -2000, •X(CM) '. 'SHX', FUNCX, FUNCY)
-----einde------------------------~---------------

1~~)

1:56)
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202) C
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2)
3)
4)
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8)
9)
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63)
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67)
68)
69)
70)
71>
72)

, d'

Invoerfile voor E.E.M. programma.

MESH2D
POINTS
Pl=(O.O)
ft2=(0.7.0)
P3=(1,O)
P4=(2.0)
p;;::.( 2. 5. 0)
P6=(7,0)
P7=(7.4)
P8:'(2. 5. 0.4)
P.9=(0. 7,0. 4)
P·,10=(0,4)
PI1=( 1. 0.4)
P'12=(2, 0.4)
P13=(2.4)
PIA=( 1,4)
P'1·5=(-5.0)
P16=(-5.4)
P17=(-S,-1)
.P18=(0, -1)
,P'19=(0. 7, -1)
P20=(O. 7; -1. 4)
P.21=(2. 5, -1. 4)
-P2?=(2.5,-1)
P23:.(7. -1)
P2~=(-5,-5)

P25:.(0.-S)
P26='( 1, -5 )
-P27=(2. -5)
P28=(7.-5)
P29=; ( 1, ,..1 )
~30=(2. -1)
P.31=( 1. -1. 4)
P32=(2. -1. 4)
P33=(1, O. 033)
F34=(2.0.033)
CURVES
Cl.,,;,LINEl (PI. P2. NELM=8)
C2=LINEl(P2.P3.NELM=6)
C3=LX-NEl(P33.P34.NELI'I=20)
C4=;LINEl (P4. P5, NELM=10)
C5=LIII/El(P5,P6,NELM=S)
C6=LINEl(P6,P7,NELM=12)
C7=LINElJP7, pe. NELM=8)
C8=LINEl(P5.'P8. NELM=12)
COC;>=LINEI (pit, P12; NELM=20)

, CI0=l.INEl(P9,PlO.lIIELM";S)
C'f1=LINEl (P7. P13, NELM=;10)
C1?=LlNEl(P10,Pl,NELM=12)
Cl~""L~IIIEl(e2,P9'Nr::LM",1?)
C14=LINE1(PI2,P34,NELM=11)
ClS",LINEI (P3, P33;NELM=1)
C1.6=LINEUP12, P8. NELM;"10)
-C17=LINEl (P9,P11., NELM=6)
C18;"LINEl (P14; i:>!i,NELM=8)
C,19=LINEl (P12. P13. NELM=8>
C20=LINEl (P13. P14,NELM=20)
C21=LINEl (P14. PI0. NELI'I=6')
C22=LINEl(P15.Pl.NELM=4)
C23=LINEl(P10.P16.NELM=4)
C2~=LINEl(P16,P15,NELM=12)
C2~=LINEl(P3. P29' NELM=30.)
C26=::LINEl(P4,P30'NEL/'l=:30 )
,C27=LINEl (P29; P30,NELM=20)
C28",LtNEl (P3!. P32iNELM=20)
C29=LINEl (P29. P31 .• NELM=12)

.C30..LINEl (P30. P32,NELM=12)
03·1=LINEI (P19, P20. NELM=12>'
C32=LINEl (P22, P2l'.NELM=12)
C33=LINEl(p19,P29,NELM=6)
C34=LINEl(P30,P22,NELM=10)
C35=LINEI (P20, P31, NELM=6)

73)
74)
75)
76)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81>
82)
83)
84)
8S)
86)
87)
88)
89)
90)
91>
92)
93)
94)
95)
96)
97)
98)
99)

100)
101 )
102)
103)
104)
lOS)
106)
107)
108)
109)
110)
111>
112)
113)
114)
11S)

! 116)
117)
118)
119)
120)
121>
122)
123)
124)
125)
126)

C.36=LINEl (P32', P2hNELM=10)
, C37=;LINEl(P31,P26, NELM=8)
C3~=LINEl(P32,P27,NELM=8)

C39=LINEl(P26,P27,NELM=20)
C3B=LINEl(P32,P27,NELM=8)
C39=LINEl(P26,P27.NELM=20)
C40=LINEI (P27. P28,NELM=10)
C41=LINEl(P28.P23,NELM=12)
C42=LINEl (P22. P23,NELM=8)
C43=LINEl(P21,P28,NELM=8)
C44=LINEl(P26,P2S,NELM=6)
C45=LINE1(P25,P24.NELM=4)
C4:6=LINEl (P25, P20, NELM=8)
'C4.7=LINEl (P18. P2S, NELM=12)
C48=LINEl(P17.P24.NELM=12)
C49 LINEl(P18,P19.NELM-8)
~50=LINE1(P17.P18.NELM=4)

C51=LINEl (P33. Pl1, NELM=ll)
CS2=LINEl (P34. P4. NELl'l=l)
C~3=LINEl(P3.P4,NELM=20)

SURFACES
Sl=RECTANGLE3(N=8,M=12.Cl.C13,C10,C12)
S2=RECTANGLE3(N=6,M=12.C2,C15,C51,'-CI7,-C13)
S3=RECTANGLE3(N=20,M=11,C3.-C14,-C9.-C51)
S4=RECTANGLE3(N=10.M=12,C4,C~,-C16,C14,C52)

S5'FRECTANGLE3(N=8,M=12.C5.C6..C7.-C8)
S6=RECTANGLE3(N=10.M=8,C16,-C7,C11,-C19)
S7=RECTANGLE3(N=20,M=S,C9,C19,C20.C1S)
S8,'FRECTANGLE3(N=6, M=B. C17. -ClS.C21. -CI0)
Sl)i'=RECTANGLE3(N=4, 1'1=12. C22,-C12. C23, C24)
SlO=RECiANGL£:3(N~0,M=36'C27,,..C26;';'C53,C25~
Sl1=R£CTANGLE3(N=8, 1'1=12, C46, -,C::31,-C49, C47)
,S12=RECTANGL£3 (N=6,M=12,C3S,-C29, ,...C33. C31)
Si.3=RECTANGLE3(N=20, 1'1=12. C28, ..C30,>~C2.7,C29J
Sl,4=RECTANGLE3(N",,10, 1'1=12,036: ...(;32, '.,..C34; C30)
S1.S=R£CTANGLE3(N=8,M"C12,C43,C41,'..C42,C3?)
S16=RECTANGLE:3(N=10, M=8iC40, "';C43. -C36,.C38
S17=RECTANGLE3(N=20iM=8. C39,-C38,";'C2S, C37)
S18=RECTANGLE3(N=6, 1'1=8, -C44. ,..C37, -C35, ..C46).
S19=RECTANGLE3(N=4,M=12, -C45.,-C,47.,...CSO, (48).
S20=RECTANGLE3(N=20,M=1,C53,-C52.-c3;':';C1S)
MESHSURF " '
SELMl=(Sl,S20)
RENUMBER
END
PR.OBLEM
TYPES
ELGRP1=(TYPE=100)
'ESl>BOUNCOND
DEGFDl=CURVESO(9111 __
DEGFD1=CURVESO(C20.C21)
DEQFDl=CURVESO(C23.C24)
,DEGFDl=CURVESO(C39, (40)
DEGFOl=CURVESO(C44,C4S)
DEGFDl=CURVESO(C48)
END
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