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1.

SYMBOLENLIJST

A: Diffueie oppervlak

ApI: Oppervlak van de dwarsdoorsnede van
de plunjer

d: dikte van de vloeistoflaag

d eff : effeetieve dikte van de vloeistoflaag

Ji: Flux van stof i

ni: stofhoeveelheid van stof i

Pg,i: partiEHe druk van gas g in ruimte i

v: snelheid

R: universele gaseonstante

t: tijd

T: temperatuur

V: volume

x: plaatseoordinaat

jIi: permeabiliteit van stof i

p: druk

/um

j-Im
mol
em2 s
mol

torr

torr
em
-S-
torr em:!

mol K
s

em
mol

torr em s

N.B. De in dit verslag gebruikte eenheden zijn niet

in overeenstemming met de internationale af

spraken (S.I.-eenheden). De hier toegepaste

eenheden zijn aangepast aan de eenheden, die

gebruikelijk zijn in de literatuur op dit ge

bied.

1 torr = 133322 Pa.



Het onderzoek is een voortzetting van het

afstudeerwerk van H. de Swart en J. Janssen.

Het onderzoek is gedaan in samenwerking met

N-student T. v.d. Elsen.

Met de opstelling, naar ontwerp van J. de

Kanter, G. Gijsbers en J. de Koning, kunnen

m.b.v. een volumetrische meetmethode diffusie

metingen verricht worden aan vloeistoflagen.

Gemeten zijn de permeabiliteit van 02 (/u 02 )'

N2 (jUN2 ) en het verschil in permeabiliteit

(b/u) tussen 02 en N2 aan waterlagen.

Het meetsysteem is behept met een drift, d~e

ongeveer even groot is als het meetsignaal bij

/u02 en /uN2 metingen, zoals ze voorheen werden

gedaan. De drift is te ~erwaarlozen bIj A/u

metingen.

Er is geprobeerd om deze drift d.m.v. een tem

peratuureffect, dat ontstaat door de warmtever

liezen van de thermostaat aan de omgeving, te

verklaren.

Tijdens de eerste metingen, die gedaan zijn

volgens de oude methode, werd de drift d.m.v.

uitmiddeling geelimineerd. De resultaten stem

men weI overeen met de literatuur, maar de fout

die gemaakt wordt is groote

Vervolgens zijn metingen gedaan, waarbij de

jU 0 2 bepaald werd m.b.v. een concentratiemeting

en de ~/u tegelijkertijd bepaald werd met de

volumetrische meetmethode. De resultaten van

deze metingen reproduceren erg goed en stemmen

goed met de literatuur overeen.

Tijdens deze laatste metingen is er tevens voor

gezorgd, dat de fout in de diktebepaling kleiner

was dan voorheen.

2.



J.

2. De opstelling en membraanhouder
===============================

De opstelling die voor de metingen is gebruikt,

is ontworpen door J. de Koning en G. Gijsbers

(lit. 5). Later zijn er door H. de Swart (lit. 8)

en J. Janssen (lit. 9) nog enige veranderingen

aangebracht.

Voor de duidelijkheid van de volgende hoofdstukken

geef ik hier een beschrijving van de apparatuur

en de meetmethoden.

2.1 De opstelling

Een doorsnede van het meetsysteem en thermosta

tering wordt in fig. 2.1 gegeven •

..

-

1

fig. 2.1

Het meetsysteem bevindt zich in een met lucht

gethermostateerde bake Deze bak kan ook als

manostaat gebruikt worden. De buitenwanden van

de bak zijn met tempex bekleed.



4.

De thermostatering van de manostaat wordt ver

zorgd door een koelspiraal S (die gekoppeld is

aan een kryostaat), een platina weerstand Pt

(die als temperatuursensor fungeert voor een

regelunit) en een verwarmingsspiraal I.

Het constant houden van de temperatuur van het

water gebeurd door continu te koelen en m.b.v.

de verwarmingsspiraal zoveel te verwarmen, dat

de temperatuur constant blijft. Het water dat

zich in de wand bevindt wordt m.b.v. pomp P

rondgepompt. Via bypass B wordt m.b.v. hulp

pomp HP het water ook via het warmtescherm W

rondgepompt.

In fig. 2.2 is de opstelling schematisch weer

gegeven.

r-------------- --,
I Th.,.rno,~a.a~ I

I I
.... L_~·"'--'--I--"...

I
I
I
I
I

K. I
I

-==~~~QS~---O().-I:=====f:==l5?F=-~

1..-------+--.- ~l
L..._-_-_-_-_-_-_-_-.J........~

'------4P

fig. 2.2



In de mengvaten M"M2 kunnen enkelvoudige gassen

of gasmengsels opgeslagenworden.

Kl tim K6 zijn kranen en rk l tim rk4 zijn regel

kranen.

Het gas wordt in de bevochtigers B
l

verzadigd

met waterdamp. Deze bevochtigers B l zitten in

een aparte thermostaat, waarvan de temperatuur

zo geregeld wordt, dat het dezelfde temperatuur

heeft als de grote thermostaat.

Het gas wordt na de bevochtigers B
l

, via de

regelkranen rk, en rk2 naar de thermostaat ge

voerd. Hierna worden de gassen door de bevochti

gers B2 gevoerd. De bevochtigers B2 bevinden

zich in de thermostaat.

Via de kranen K) en K4 wordt het gas in het

meetsysteem gelaten. De gassen worden afgevoerd

via de kranen KS' K6' rk) en rk4.

Tijdens de metingen zijn de persluchtkranen

K), K4, KS en K6 gesloten, zodat het meetsysteem

tijdens de metingen van de buitenwereld is af

gesloten. Deze kranen worden aIle op hetzelfde

moment gesloten.

In fig. 2.3 op bIz. 6 is een schematische voor

stelling van het meetsysteem gegeven.

Het meetsysteem is in 3 delen te onderscheiden:

1) de meetkamers (Vl en V2 ) die van elkaar ge

scheiden zijn door de vloeistoflaag. In

beide meetkamers bevinden zich waterreser

voirs om het gas met waterdamp verzadigd te

houden.

2) het gedeelte waarin het drukverschil tussen

de beide meetkamers gemeten wordt. Als druk

opnemer wordt een capacitieve drukopnemer

gebruikt (type Lions DC 303 - 1M).
3) het plunjersysteem, dat het volume van

beide kamers kan veranderen.

s.
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-

PL

fig. 2.3
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In fig. 2.3 zijn

K4, K5 en K6 de persluchtkranen

de P02-elektrode

de membranen in de membraanhouder,

H

DO 1 M

P tot
K

PL

waartussen de vloeistoflaag zit

de vloeistoflaag

verschildrukopnemer

totaal drukopnemer

kortsluitkraan die de twee volumina

met elkaar kan verbinden

plunjer

De meetopstelling kan schematisch als een terug

gekoppeld systeem volgens fig. 2.4 worden voor

gesteld.

Vref +

fig. 2.4

x (5)
P dt

De spanning van de drukopnemer wordt m.b.v. een

aftrekschakeling van de referentie spanning af

getrokken. Het resulterende signaal wordt ver

sterkt. Van dit signaal wordt daarna een ampli

tude gemoduleerde wisselspanning (50 HZ) gemaakt.

Deze wisselspanning stuurt de servo-motor, die

de plunjer aandrijft. De plunjerverplaatsing

{Xp(t)} wordt geregistreerd op een rekorder.
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Door de plunjerverplaatsing zal de versehil

druk tussen de meetkamers veranderen. Deze

versehildruk wordt door de versehildrukopnemer

gemeten. Het door de versehildrukopnemer afge

geven signaal is een wisselspanning (1,3MHz),

dit wordt gelijkgerieht en weer vergeleken met

het referentiesignaal.

Een teruggekoppeld systeem zal zolang bijre

gelen, totdat het versehil tussen de referentie

spanning en de spanning van de versehildrukop

nemer nul is.

De versehildrukopnemer is gesehikt voor ver

sehildrukken van max. 1 torr. Dit is dus het

maximale totaaldrukversehil, dat over de laag

kan worden gezet.

Uit de plunjerverplaatsing {x~(t)} kan ook de

snelheid van de plunjer (dXa~ ) = v p ) worden

afgeleid.

Uit de snelheid waarmee de plunjer beweegt is

de netto flux (J) door de vloeistoflaag te be

palen.

In hoofdstuk 5 wordt de volgende formule afge

leid:
A'§.

J = A

Hierin is

l V, dx
(p + 6p) ...=.:E.

RT V" +V2 dt

R

T

P

6p=p, -P2

d~~ = v p :
v.,
V2

de netto flux

plunjeroppervlak (7,07 10-2 em2 )

. (6 4 torr emJ
)un1versele gaseonstante ,236 10 mol K

temp van de meetruimte (= 298K = 25°C)

totaaldruk in kamer 2 (torr)

totaaldrukversehil tussen de meetkamers (torr)

plunjersnelheid (~)
s

volume van meetkamer 1

volume van meetkamer 2
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2.2 De membraanhouder

Een doorsnede van de door ons gebruikte membraan

houder ziet er als voIgt uit:

•

It

1E:t:==:::====~riJ...UI...C4c-l
,~

fig. 2.5

Benaming en functie van de afzonderlijke delen:

1. Deze ringen zorgen ervoor dat de membranen

(M) vastgeklemd worden.

2. O-ringen, die voor een gasafdichting zorgen,

zodat er geen gaslekken zijn naar de omgeving

via de membraanhouder.

J. Teflonring, die het membraan tegen de afstand

ring aandrukt.

4. Afstandring; van de afstandring is de dikte

nauwkeurig bekend, zodat de dikte van de laag

aan de randen goed gedefinieerd is.

5. Een ring, die de afstandring goed in ring 6

vastdrukt.

6. Middenring.

7. Roestvrijstalen kraantje.

8. Aansluitstuk; hier kan het reservoi~waaruit

de vloeistof komt die tussen de membranen

moet, worden aangesloten.



9. Vloeistofkanaaltje; via dit kanaaltje wordt

de vloeistof tussen de membranen gebracht.

M. Membranen. Als membranen werden microporauze

teflon (MPT) membranen gebruikt met een

dikte van ongeveer 25 ;m. De belangrijkste

voordelen van MPT-membranen zijn de stevig

heid en de grote permeabiliteit. De permea

biliteit is zo groot, dat de invloed van de

membranen te verwaarlozen is op de diffusie

door een vloeistoflaag.

2.3 Het vullen.van de membraanhouder met vloeistof

10.

fig. 2.6

In fig. 2.6 is de vulopstelling schematisch ge

tekend.

Het vullen van de membraanhouder moet met een zo

laag mogelijke druk gebeuren. In het verslag van

Vader en Willems (lit. 7) wordt uitgebreid inge

gaan op de gevolgen van het met te hoge vuldruk

vullen. De vuldruk is in ons geval gelijk aan de

druk van de netto vloeistofkolom; deze druk is

bekend en regelbaar.



De vulproeedure is als voIgt:

1) Sluit de slang aan de membraanhouder

zonder dat er een netto vloeistofkolom is.

2) Beweeg daarna de membraanhouder naar beneden

zodat een netto vloeistofkolom van een paar

em ontstaat (5 a 10 em).

3) Wanneer de vloeistof tussen de membranen

stroomt moet de membraanhouder langzaam ge

draaid worden om een gelijkmatige vulling te

krijgen en luehtbellen tussen de membranen

te vermijden.

4) Als de ruimte tussen de membranen volledig

met vloeistof gevuld is en de vloeistof in

het tegenoverliggende kanaaltje loopt, wor

den de kraantjes gesloten en de vloeistof

kolom verwijderd.

5) De membraanhouder wordt horizontaal gelegd,

waarna de kraantjes weer geopend worden,

teneinde overtollige vloeistof tussen de

membranen weg te laten lopeno (De membranen

staan altijd een beetje bol, zodat de mem

branen op de vloeistoflaag drukken.)

6) Als er geen vloeistof meer uit de kanaaltjes

stroomt, worden de kraantjes gesloten.

Na het vullen wordt de dikte van de laag met de

"fotonie sensor" gemeten, waarna de membraanhou

der in het meetsysteem wordt gemonteerd.

11 •
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In de formules voor de bepaling van de permea

biliteit komt de dikte van de laag voor. De

laag, waaraan bij ons gemeten wordt, ziet er

a1s vo1gt u~t~_~ -'--'-'-'-'-h

a£standring~isto0-:-.:::hoofum

•• -- teflon membraan

fig. 3. 1

De afstandring van de laag is nauwkeurig bekend.

De bplling is onbekend en moet gemeten worden.

Het is namelijk onmogelijk om een laag te maken

die volkomen vlak ligt.

Als meetinstrument gebruiken we de fotonic

sensor. Een fotonic sensor bestaatin essentie

uit een bundel fibers, welke aan een kant de

"probe" vormen. Aan het andere eind is de bun

del in twee helften gesplitst, een helft is

gekoppeld aan een lichtbron, de andere aan een

fotodetektor.

Via de fibers wordt het licht naar het object

geleid. Een gedeelte van het weerkaatste licht

zal door de detektor worden ontvangen. Het de

tektorsignaal is onder andere een maat voor de

afstand h van probe tot object.

lichtbron~I===~ ~==::::l-+detektor

probe

fig. 3.2



Hiermee is de fotonic sensor geschikt om ver

plaatsingen te meten, in ons geval het dikte

verloop over de laag.

Om de boIling te meten wordt de laag op een

nette manier onder de probe doorgeschoven.

Hoe we uit de boIling de e£fectieve dikte be

palen wordt op bIz. 16 besproken.

13.

De ijkkromme van de £otonic sensor ziet er als

voIgt uit (zie lit. 9):

~.

I
D

c

A. II :fig. 3.'
De top van de ijkkromme ligt op een bepaalde

a£stand van het oppervlak. We meten om een be

paald werkpunt heen.

Als het oppervlak loodrecht naar de probe toe

beweegt, zodat de probe slechts een punt van

het oppervlak ziet, zal de afstand tussen de

probe en het oppervlak tussen A en B bewegen.

Er wordt dan een ¢I gemeten tussen resp. C en

D. M.b.v. de steilheid (5) in het werkpunt

kan dan de a£stand AB berekend worden.

In ons geval ziet de probe niet een punt van

het oppervlak, maar zoals reeds eerder gezegd,

wordt de laag onder de proben heen en weer be-

wogen.



De probe ziet een lijn van punten van het opper

vlak en omdat de reflectie en absorptie niet in

alle punten hetzelfde is, is ook de intensiteits

afstandkromme van punt tot punt verschillend.

Als in een punt A de absorptie groter en de

reflectie kleiner is t.o.v. een punt B, dan zal

de ijkkromme in A lager liggen dan in punt B,
d-
P zoals de volgende figuur laat zien:

1
____ punt B

.~------- pun t A

__~>h

fig. 3.4

Voor dit effect moet dus gecorrigeerd worden.

Aan de ijkkromme kun je zien, dat de top over

een groot gebied constant is. Je kunt dus stel

len dat de top onafhankelijk is van de dikte

verandering van de laag. Daarentegen is de top

wel afhankelijk van de reflectie/absorptie

veranderingen.

Een logische conclusie is dan om de verande

ringen van ¢I in de top te meten en daarna een

meting in het werkpunt van de ijkkromme te doen.

In werkelijkheid lezen we niet ¢I af maar een

spanning evenredig met ¢I.

In een punt op het oppervlak wordt de meter zo

ingesteld (lichtintensiteit, versterking), dat

de intensiteit-afstandkromme de ijkkromme is.

In werkelijkheid wordt dus het afstandverschil

tot de probe vergeleken met de afstand van het

ijkpunt tot de probe.
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15.

We zullen nu een formule afleiden voor de

dikteverandering met een korrektie voor de

reflectie/absorptieveranderingen.

~ijkkrOmme

fig. 3.5

B: gemeteh verandering van de uitgangsspanning

bij verschoven kromme.

A: verandering van de uitgangsspanning als de

dikteverandering d is en er geen reflectie/

absorptieverandering is t.o.v. ijkpunt

P: gemeten verandering van de uitgangsspanning

als de dikteverandering d is met een andere

reflectie/absorptie dan in het ijkpunt.

Volgens lit. 9 geldt:

/). = S d

S = steilheid van de ijkkromme in het werkpunt.

6. = T(W-P) - W
T - B

d - WB - TP
- S (T-B)



In werkelijkheid worden de spanningen B en P

een factor A versterkt. We krijgen dan uiteinde

lijk=

d_Wb-~
- AS(T-bA)

waarin b en p de uiteindelijk gemeten spanningen

zijn en AS de steilheid van de ijkkromme bij een

bepaalde versterking van het gemeten signaal is.

16.

In de verslagen van Vader en Willems (lit. 7) is

een formule afgeleid voor de effectieve dikte van

een vloeistoflaag.

Er is uitgegaan van een vloeistoflaag, die een

vorm had zoals in fig. 3.6 is getekend en de

bollingen werden als bolkapjes beschouwd.

\
~\,

\
\

\ I
\ ,
\ I
\

~
fig. 3.6

r\.

D - d
De afgeleide formule is: d eff = In D

d

Als er in de formules in de volgende hoofdstukken

d staat wordt altijd d eff bedoeld.



4.1 Inleiding

In hoofdstuk is uitgelegd, dat een fluxmeting

bij ons berust op het constant houden van een

verschildruk over een laag vloeistof. Dit con

stant houden van de verschildruk gebeurt door

het bijregelen van de volumina, door de ver

plaatsing van een plunjer. Uit de snelheid van

de plunjer wordt de flux bepaald.

D.w.z. dat de volumina ook bijgeregeld worden

als de verschildruk dreigt te veranderen, al

was dat dan niet t.g.v. een deeltjesflux, maar

t.g.v. andere effecten zoals b.v. een tempera

tuureffect.

In dit hoofdstuk wordt de grootte van de schijn

bare deeltjesflux (driftflux) t.g.v. een ver

anderende temperatuur in de meetkamers uitge

rekend.

Ook zal worden berekend hoe groot het in de

meetkamers merkbare temperatuureffect is t.g.v.

verliezen van de thermostaat. Bekeken zal worden

of de driftflux te verklaren is met de verliezen

van de thermostaat.

Ais laatste voIgt dan iets over de mogelijkheid

om m.b.v. een thermokoppel temperatuurverschillen

te meten.

4.2 De schijnbare deeltjesflux t.g.v. temperatuur
effecten

Voor de berekeningen gaan we ervan uit dat we

werken met droge gassen. Verder maken we gebruik

van de algemene gaswet voor de gas sen in elk van

de kamers:

17.

a)



18.

De index slaat op de kamer. Als een grootheid

voor beide kamers dezelfde waarde heeft, dan

laten we in de berekeningen de index weg.

Vanwege de plunjerkonstruktie geldt:

= =
dV

dt
b)

Vanwege het teruggekoppelde systeem geldt:

dp,
dt

dP2 dp
= -=

dt dt
c)

Differentiatie van a) naar t geeft:

dp,
[~ ,

dT, 1
dV'J d)voor kamer 1 : = P,dt dt V, dt

voor kamer 2: dP2 P2 [~2
dT2 1 dV2J e)=dt dt V2 dt

f)

We veronderstellen bij deze schijnbare flux

flux is (:~=o).berekeningen dat er geen echte

Uit a) tim e) vinden we dan:

P, [~, :~. ~. ::] = P, [~, :~'

We stellen verder:

P, = P P2 = P + A p

V, = V V2 = V +bv

T, = T T2 = T +AT

We mogen er vanuit gaan dat: 6p « p

6T « T

g)

Dit allemaal in f) ingevuld krijgen we:

pU dT 1 dV] p+Ap dT p+~p dAT p+6p dV- = + +
dt V dt T+AT dt T~T dt V+AV dt

[~ _ P+AP] dT p+~p d6T
[~ +

P+APJ dV- =T+6T dt T+AT dt V+AV dt



dV V
(1 +

6v _ /1V) [(~T _ ~) (dT + dATj ~]=dt 2T V 2V: P dt dt + dt

dV V (1 + AV) [(t>T - Ap) (~ + dt>T) + ~J- =dt 2T 2V T P dt dt dt
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Er is gemeten dat AV ~ 20cc.--.AV =
v

20
75

Omdat het slechts grootte-orde berekeningen zijn

mag ~ weggelaten worden.
2V

dV
dt

= :!... f(/AT _ AP) (~ + d6T) + MTl
2T ~ T pdt d t d t -J h)

We zouden de drift als een schijnbare deeltjes

flux kunnen beschouwen. We kunnen dan schrijven

m.b.v. a)

P dV--
RT dt j)

De temperatuurseffecten zullen zich aan ons als

een schijnbare deeltjesflux manifesteren.

We kunnen nu een aantal getalwaarden in h) in

vullen die bij onze metingen constant zijn.

p = 760 torr

RT = 1,86 107 torr cm3 mol- 1 K- 1

V = 75 cm3

T = 300 K

We kunnen twee gevallen onderscheiden, nl.

I metingen met4P = 0 torr:

-6 r(/6T.) (dT d6T) ddT]
~drift = 5. 10 IJT'" dt + dt +""d't k)

II metingen metAp = 1 torr:

~dri£t = 5. 10-
6 ~~ - 1O-;~~ + ~~k~~~ J.)
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Wanneer de gassen niet droog zijn, maar zoals

in ons geval verzadigd met waterdamp, dan komt

er nog een extra bijdrage t.g.v. de dampspanning.

De dampspanning van water is bij 300K ongeveer

25 torr. De dampspanning is afhankelijk van de

temperatuur.

B · . b d i geldt.o dpsJ..J ena er ng dt =

Voor een droog gas geldt: dp
dt

-11,5 torr K

-1= 2,5 torr K

De dampspanning zal aIleen voor een effect zor

gen, wanneer de temperatuur van de kamers niet

in gelijke mate verloopt. Dat betekent dus dat

aIleen de laatste term in het rechter lid van

k) en 1) bijna verdubbelt, zodat

rJ. _ 10-6 ri(~T) (dT dAT) MTJPdriftmax - 5. ~T dt + 2""dt + 2""dt

4.3 De warmteverliezen van de thermostaat

Aan de hand van berekeningen aan de thermostaat

kunnen we een schatting geven van de waarde van

de parameters in de formule ~k).

In fig. 4.1 is de thermostaatbak schematisch

getekend.

kk)

Ffir=Z::Z::::Z::Z:::::;9::Z:::Z:Z:::I:::fI=::Z::Z:::;CZ:::z::il~~~R. V • S. dek s e 1

Tomgeving Tbak

=;:;;•• f

warmteschild

fig. 4.1



De temperatuur van het water wordt op een tempe

ratuur gehouden die enkele graden hoger is dan

die van de omringende kamer. De lucht in de bak

veronderstellen we altijd even warm als het

water. Er vindt alleen warmtetransport plaats

naar de omgeving. Vanwege de verschillende con

structies van de boven-, onder- en zijkant van

de bak, gebeurt het warmtetransport door deze

delen verschillend.

We kunnen dan de door het water totaal afgegeven

warmte berekenen, waarmee we kunnen uitrekenen

hoeveel het water in temperatuur is gedaald.

Om uit de verliezen van de thermostaat de drift

flux t.g.v. deze verliezen te berekenen, rekenen

we dan het geval dat het water eerst via de ene

zijwand stroomt en als laatste langs de andere

zijwand, zodat er een temp. gradient tussen de

twee buizen (zie par. 4.4) van het meetsysteem

staat.

De verliezen door de zijwanden

We nemen aan dat het water slechts in horizon

tale richting rondstroomt. De omtrek van de

bak is 1 en de hoogte h. Het water heeft bij

binnenkomst een temperatuur T(O) en bij het

verlaten T(l). We nemen aan dat de thermostaat

is ingesteld op 25°C en dat de kamertemperatuur

Tk = 20°C is.

Omdat de zijwanden bekleed zijn met een laag

tempex isolatie, zal de warmteoverdracht voor

namelijk door geleiding plaatsvinden. In fig.

4.2 is een bovenaanzicht van de zijwand getekend.

De x-coordinaat ligt in de richting van de

waterstroom.

21.
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x~

) water rr(x >
s

Tkamer
'If,

d

fig. 4.2

~: de f'lux van de waterstroom

Q: warmtef'lux naar de omgeving

De hoeveelheid warmte Q, die over een lengte dx

door het water, via de tempex isolatie, aan de

omgeving wordt af'gestaan is:

dQ = (T(x) - Tk ) Ah dx
d

m)

waarin A: warmtegeleidingscoef'f'icient van tempex

( \ -1 -1)
Atempex = 0,035 W m K

d: dikte van de tempexlaag (d = 21o-2 m)

h: hoogte van de zijwand (= 1 m)

Het water daalt T(x) - T(x+dx) in temperatuur

over een af'stand dx. De hoeveelheid warmte (dQ)

die daardoor vrijkomt wordt aan de omgeving af'

gestaan.

dQ = (T(x) - T(x+dx))Cw¢

waarin Cw : soortelijke warmte van water
(= 4. 10' Wkg- 1K- 1 )

¢: debiet van de waterstroom

(= 0,5 kg s-1)

n)

Vergelijking m) is gelijk aan vergelijking n).

Dit geef't dan:

(T(x) - Tk) ~ h dx = (T(x) - T(x+dx))Cw¢



T(x) - T(x+dx)
dx
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d T(x)
dx

= _ ~.h (T(x) - Tk)
dC;9J 0)

met 1 =
en k =

De oplossing van vgl. 0) is

T(x) - Tk = 5 e-
kx

met k = ).. h
dCw¢

Hieruit is de totale temperatuurval over de

zijwanden te bepalen.

T(o) - T(l) = 5 - 5 e-
kl

3. m.

~ = 8,75 10-4m- 1
dCwp

T(o) - T(l) = 1,3 • 10-2
K

Het verlies door de hele wand is dus:

Qv,w = (T(o) - T(l)) Cw¢ = 26w

De verliezen door het deksel

Het deksel is een roestvrijstalen plaat, die

in ieder geval aan de randen een goed thermisch

kontakt heeft met het water, dat door de zijwan

den stroomt. We rekenen alsof we te doen hebben

met een vlakke ongeisoleerde plaat. De waarden

voor de verliezen die hieronder berekend worden

zullen dus ongunstiger zijn, dan in werkelijk

heid het geval is.

Het transport van warmte vindt plaats aan de

vlakke plaat door konvektie.

Voor konvektie geldt: Q = h.A.~

p)

q)



waarin Q: warmtestroom (W)

h: warmteoverdrachtscoefficient (Wm- 2 K- 1 )

A: oppervlak van het deksel

h is een ingewikkelde en variabele grootheid,

die afhangt van de geometrie van het oppervlak

en de fysische eigenschappen van lucht.

Bij konvektie geldt: Nu = f(Pr,Gr)n

f is afhankelijk van de geometrie van het opper

vlak en is getabelleerd. Pr(andel) en Gr(ashoff)

Z1Jn afhankelijkvan het gebruikte medium, de

temperatuur en de druk. Ook deze waarden zijn

in tabellen te vinden.

De tabellen die wij gebruikt hebben staan in

Wong (lit. 5).

24.

r)

Per definitie is hx
Nu = ~ s)

waarin x: een karakteristieke afmeting

A: warmtegeleidingscoefficient van

lucht (= 0,025 wm- 1K- 1 )

M.b.v. r) en de tabellen uit Wong kunnen we

Nu berekenen.
1

Voor het deksel geldt: Nu = 0,5 (Gr,Pr)~

Pr = 0,7

Gr = 1 ,3 108 x J T

De karakteristieke lengte voor de plaat (x)

is 1 m.

We nemen voor ~T = 5K.

Met deze waarden is Nu = 80.

Dus geldt voor s ) : 80 hx
=/\

dus h 2 -2 -1
= Wm K

h ingevuld in q) levert:

Q = lOW



Als laatste zullen we dan de verliezen van

de thermostaat aan de omgeving via de bodem

berekerten.

De thermostaatbak staat op een zware stalen

plaat, welke weer met vier pootjes op de grond

staat. Omdat het gewieht van de bak zo hoog

is, is er beslist een thermiseh kontakt tussen

het water en de grondplaat. In het ergste ge

val vindt warmteafvoer plaats via geleiding

door de stalen pootjes naar de vloer.

De diameter van de pootjes is 2 em.

De Iengte van de pootjes is ook 2 em.

De warmtegeleidingseoeffieient (A) voor staal

is 40 Wm- 1K- 1 •

Q = A.A&'
d

Het warmteverlies naar de omgeving via de bodem

is ongeveer 10W.

Het totaal verlies door deksel, bodem en de

zijwanden is ongeveer 45W.

De watertemperatuur daalt door de verliezen

met een bedrag AT volgens:

25.

6T Cw¢ =
met Cw=

en ¢ =
krijgen

45
4 103 J kg-1 K- 1

-10,5 kg s
-2we voor aT = 2,25 10 K.

4.4 Verband tussen warmteverliezen en de drift

Een bovenaanzieht van het meetsysteem in de

thermostaatbak is in fig. 4.3 getekend.



I~~~l.buis

fig. 4.3
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~thermostaatbak

De twee meetkamers staan verticaal boven elkaar,

vanuit elke kamer loopt een buis naar achter

(doorsnede ~ 1 cm2
) in de thermostaat. De beide

buizen liggen evenwijdig in een horizontaal

vlak. Als we nu aannemen dat het temperatuur

verschil t.g.v. de verliezen van de thermostaat

over de beide zijwanden van de thermostaatbak

staat, staat dus de temperatuurgradient in de

bak loodrecht op de buizen in het vlak van de

beide buizen. (De reele situatie zal gunstiger

zijn, onbekend is echter hoeveel gunstiger.)

T.g.v. de temperatuurgradient in de bak, zal

er een warmtestroom (Q) zijn van links naar

rechts en deze warmtestroom zorgt voor een

temperatuurverschil van de beide buizen.

We kunnen dan schrijven:

waarbij R1 en R2 de warmteweerstanden zijn.

De warmteweerstand van lucht tussen de twee

buizen is veel groter dan de warmteweerstand

van de metalen verbinding tussen de twee bui-

zen.

t)



R1
11 2000 W K- 1

= NuX 1A 1 =

1 1 = breedte van de bak (= 1 m)

Nu = voor dit geva1 ~10

warmteg1eidingscoefficient

(= 0,025 Wm- 1K- 1 )

= 2 10-3 m2

van 1ucht

27.

u)

v)

12 = afstand tussen de twee buizen (= 0,2 m)

warmtege1eidingscoefficient van staal

(= 40 Wm- 1K- 1 )

A2 = doorsnede verbindingsbuis (10- 4 m2
)

M.b.v. t), u) en v) krijgen we:

_4°
~ T 2 = 6.10 K

Dit is dan het temperatuurverschi1 dat over de

buizen staat. We doen nu a1sof dit het tempe

ratuurverschi1 tussen de kamers is. Tijdens het

spoe1en van de kamers hebben de gas sen in de

kamers deze1fde temperatuur. T.g.v. de tempe

ratuurgradient in de bak verandert het tempe

ratuurverschi1 tussen de beide kamers in de

tijd.

Conc1usies

Laten we nu nog eens vg1. kk) beschouwen.

¢ 5 10-6J(~T)(dT + 2d~T) + 2 d~T ~
driftmax =. l T dt dt dt J

Er ontstaat dus een drift a1s dT I 0 en/of
dt

dAT J
dt F O.



s

Voor de meettijd nemen we 5.10) s.
-4Voor 41 T nemen we de berekende 6. 10K.

Ale gedurende de meettijd de temperatuur van

de beide kamers 1 0 K in temperatuur daalt of

stijgt, krijgen we door dit effect een drift

ter grootte van:
-15 mol

¢drift = 2.10

Als gedurende de meettijd het temperatuurver
_4 0

schil tussen beide kamers 6.10 K verandert

krijgen we voor de drift:
d 10- 12 mol
Pdrift = s

Uit dit verhaal blijkt dat de thermostatering

van de bak al snel goed genoeg is, maar dat er

voor gewaakt moet worden dat de variaties in

inhomogeniteit niet te groot worden.

De conclusie uit dit verhaal kan zijn, dat de

drift niet 100% te verklaren is door het tem

peratuureffect t.g.v. verliezen van de ther

mostaat. (Voor het meest ongunstige geval

wordt er nog maar een drift berekend, die een

factor 10 kleiner is dan de gemeten drift
d -11 mol).
Pgemeten drift~ 10 s

De drift kan missohien weI veroorzaakt worden

door andere temperatuureffecten, die invloed

hebben op de homogeniteit van de temperatuur

verdeling. Daarom is het gewenst dat de ver

schiltemperatuur tussen de twee meetkamers

gemeten zou kunnen worden. Dit zou mogelijker

wijs met een thermokoppel kunnen gebeuren.

28.



4.5 Thermokoppel als verschiltemperatuurmeter

Als we de temperatuurverschillen van de twee

meetkamers t.o.v. elkaar willen meten zouden

we b.v. gebruik kunnen maken van een thermo

koppel. Het thermokoppel zou dan Pt-PtRh moe

ten zijn vanwege de stabiliteit. De gevoelig

heid hiervan is 10-5 VK- 1 • Dat betekent dat

het uitleesinstrument een ruis moet hebben

die kleiner is dan 10-9 V en ook de drift

moet gedurende It uur beneden die waarde

blijven.

Voor de ruis van een galvanometer leidt

Zernike (lit. 6) een betrekking af:

72 2hT
1 =

W S

waarin S de meettijd is en W de impedantie van

de meter. Voor een Kippgalvanometer in ons

bereik is W = 35A. Nemen we voor de meettijd

b.v. 100 s, dan vinden we

7 -12
1 ruis = 1,5 10 A

Vruis = 5 x 10-
11

V

Dit is ruimschoots voldoende en hoe groter S

hoe kleiner de ruis.

Een thermokoppel zou gebruikt kunnen worden

met een galvanometer als uitlee.sinstrument,

aIleen de gevoeligheid van de galvanometer

is z6 dat het effect maar net te meten zou

zijn.

Het voordeel van een thermokoppel is dat het

geen vermogen dissipeert.

29.
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5.1 Inleiding

Het doel van het onderzoek was om de permeabiliteit

van een enkelvoudig gas en het verschil in permeabi

liteit van 2 gassen aan een laag vloeistof te meten.

De permeabiliteit (JU) van een gas is het produkt

van qe oplosbaarheidscoefficient (~) en de

diffusiecoefficient (D).

De meeste metingen werden verricht aan 02 en N2 •

Als vloeistof werd 3x gedestilleerd water gebruikt.

5.2 Beschrijving van de methode

Schematisch ziet de opstelling er als voIgt uit:

D.D.O.
V 1

J
lxp vp

--- .....
P I

I
I
I
I
I
I
I
I.

~=~~~._ .. _--_ .._----j
Vref servo-versterker

fig. 5.1

VI

V2

D.D.O.

Ap=P, -P2

J

Jd

bovenkamer

onderkamer

verschildrukopnemer

verschildruk

deeltjesflux

scmijnbare deeltjesflux t.g.v. drift in
de apparatuur



M

Vref'

PI

Xp
v =dXp

P dt

servomotor

ref'erentiespanning

plunjer

plaats van de plunjer

snelheid van de plunjer
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- In f'ig.5.' is aangegeven in welke richting Xp ,

v p , J en Jd positief' zijn genomen.

6p wordt positief' genomen als de druk in de

bovenkamer groter is dan de druk in de onder

kamer.

In principe verloopt de meting als voIgt:

Men stelt een waarde van ~f' in. De terugkoppeling

zorgt er dan voor dat de plunjer zolang schuif't,

totdat de door de drukopnemer geleverde spanning

gelijk is aan de ingestelde ref'erentiespanning.

De grootte van het drukverschil (Ap) over de laag

wordt dus geregeld met de ref'erentiespanning (Vref').

We zullen voorlopig uitgaan van een constante

waarde van Vref' en dus van een constante 6p.

We gaan uit van: pV = nRT

Dif'f'erentieren van ( ,) naar t geef't (bij con-

stante T)

voor kamer ,: V, dp, + P dV, = RT dn,
dt ' dt dt

voor kamer 2 : V~ + P2 dV2 = RT dn22
dt dt dt

(,)

voor de plunjer geldt: dV,
dt

= - dV2
dt = (4)

waarin A·: oppervlakte van de plunjer

v p : snelheid van de plunjer



Als er een flux van kamer 1 naar kamer 2 loopt

geldt voor de deeltjesverandering in kamer 1

en 2:

32.

dn,
dt

- dn2 _ -AJ
= dt -

(5)

waarin A: het diffusieoppervlak

J: de flux

Verder geldt P, - P2 = 6p

bij constante Vref is dp,
dt

(= constant)

dP2
= dt

(6)

Uit 2 tim 6 voIgt

J = A'" --!.
A RT

dan:

In eerste orde benadering schrijven we:

p, = P2 = P - 760 torr
""

V = 2V,

Ap = 1 torr

We kunnen voor (7) dan ook schrijven:

A'" 1J = - pvp
A RT

(8)

Als er sprake is van drift gebruiken we:

A'" 1(J + Jd) = - - pVp (9)
A RT
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5.3 Metingen aan enkelvoudige gassen

We gaan voorlopig uit van een enkelvoudig gas

met een constant totaaldrukverschil over de

laag. Tengevolge van dit drukverschil (Ap)

zal er een deeltjesstroom door de laag ontstaan.

Die deeltjesstroom beschrijven we met de wetten

van Fick en Henry, die ons de volgende verge

lijking leveren voor de stationaire toestand

met een planparalelle laag

J=~
d

waarin ;u: de permeabiliteit van het gas

4p: het drukverschil over de laag

d: de dikte van de laag

Zoals gezegd is het meetsysteem behept met

een drift, die opgevat kan worden als een

schijnbare deeltjesflux J d •

De gemeten flux is dan opgebouwd uit een ware

deeltjesflux en een schijnbare deeltjesflux.

Om de drift te elimineren hebben we gedurende

een tijd afwisselend een totaaldrukverschil

van +1 en -1 torr over de laag gezet.

De ware deeltjesflux J is bij 6p = +1 torr

en6p = -1 torr gelijk, maar tegengesteld van

teken.

De gemeten flux wordt bij ~p = +1 torr J+1

genoemd en bij Ap = -1 torr, J_ 1 •

Om de drift numeriek te elimineren worden de

gemeten fluxen tegen de tijd uitgezet. In de

grafiek trekken we twee onderling evenwijdige

lijnen. Een door de meetpunten van Ap = +1 torr

en een door de meetpunten van Ap = -1 torr.

( 10)



De verticale afstand tussen de twee lijnen is

dan (J+l) - (J-l) en dit is gelijk aan

(J + Jd) - (-J + Jd) = 2J

34.

dus ~d ( 1 1 )

~ =
d

• 6p
( 12)

5.4 Metingen met gasmengsels

Wanneer zich in de meetkamers gasmengsels

(A en B) bevinden van verschillende samen

stelling zal, t.g.v. partiele drukverschillen

van de componenten over de laag en de ver

schillende permeabiliteit van de componenten

voor de laag vloeistof, een netto flux tussen

de twee kamers ontstaan.

Deze netto flux is de som van de afzonderlijke

fluxen van de componenten.

De plunjer wordt bij deze meting zo geregeld

dat er tussen de kamers geen totaaldrukver

schil is, dus 8.p = O.

De gemeten flux is volgens (8)

We hoeven bij deze methode niet met een drift

rekening te houden, omdat de partiele drukver

schillen en dus de fluxen zo groot zijn, dat

we drift mogen verwaarlozen.

Volgens de wetten van Fick en Henry geldt:

PA,l - PA,2
JA = ?A d

P B,l - P B ,2J B = fiB d
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P -P 6~ Ap
J = J + J = ()J. A - )J.' ( A,1 A,2) = A

A B I IE d d

In ons geval hebben we altijd zo gewerkt, dat

op t = 0 in de ene kamer slechts de ene compo

nent aanwezig was en in de andere kamer uit

sluitend de andere component, dus

l1PA (0) = -11% (0) = 760 torr

Voor t = 0 geldt: .1j1 =

In de afstudeerverslagen van Vader en Willems

wordt een theoretische afleiding gegeven voor

J(t) in afhankelijkheid van de verschillende

permeabiliteiten en de samenstelling van de

gasmengsels.

Er wordt gebruikt APA (t) = AlA (0) e - ~

dus: J (t) = Ae twA (0) e-}
d

J(O).d
.6P

A
( 0)

J(t) wordt berekend met formule (8) uit de ge

meten snelheid van de plunj~r:

en omdat J(t) op t = 0 niet te meten is wordt

in een grafiek -In J(t) tegen de tijd uitgezet

en m.b.v. een kleinste kwadraten methode een

rechte door de punten getrokken. J(O) volgt

ook meteen uit de kleinste kwadraten methode.

Bij de resultaten wordt ook een r 2 (de cor

relatiecoefficient) gegeven. Dit zegt iets

over hoe goed de punten op een rechte liggen.

Hoe dichter r 2 bij 1 ligt, hoe beter.

( 14)

(8)
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6. Meetresultaten----------------------------

6.1 Inleidirtg

Voor de metingen die wij gedaan hebben werd

in eerste instantie O2 en N2 gebruikt.

De resultaten van de meetmethode met gasmengsels

worden vergeleken met die van diffusiemetingen

aan de enkelvoudige gassen volgens par. 5.3.

Bij de gasmengselmetingen was de uitgangspositie

dat in de ene kamer zuiver N2 en in de andere

kamer zuiver 02 zat, dus was op t = 0 het

partieel drukverschil 760 torr.

Als diktemeter is gebruik gemaakt van de fotonic

sensor.

De fout in de effectieve dikte van de vloeistof

laag wordt bij een afstandring van 100 ;urn geschat

op 10 %.
De formule voor de bepaling van de IU m.b.v. de

grafische methode is:

d

Ap ( 12)

De formule voor de bepaling van de blu bij gas

mengsels is:

J(O).d
A;U = APA(O)

6.2 le serie metingen

Diffusieoppervlak: 12,6 cm2 •

De flux J wordt uit de snelheid van de plunjer

als voIgt berekend met formule (8):

A'lf. 1

J = A RT pVp

( 15)

(8)



datum: 771019

soort gas: 02

effeetieve dikte van de waterlaag: 319 fum

Ap (torr) (em s -1 ) J (mol -2 -1)vp em s

-1 (1) +1,85 10-6 0,4 10- 12

+1 +1,23 10- 5 2,8 10- 12

-1 (2) +5,65 10-6
1 ,3 10- 12

Met behulp van middeling kunnen we uit deze drie

meetpunten de ;u bepalen volgens
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r = 2
d

.~

We vinden dan /u02 = 3,1 10-14 mol
torr em s

datum: 771027

soort gas: N2

effeetieve dikte van de vloeistoflaag: 145 jUm

6p (torr) (em s -1 ) tijd (uur) J (mol -2 -1)vp em s

+1 9,5 10-6 0 2,2 10- 12

-1 0 12 0

-1 ,7 10-6
36 -0,4 10- 12

-4,6 10-6 64 - 1 , 1 10- 12

+1 5, 1 10-6
76 1 , 1 10- 12

4,8 10-6
92 1 , 1 10- 12

-1 -5,8 10-6 100 -1 ,3 10- 12

-5,7 10-6 112 -1 ,3 10- 12
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-
Deze resultaten zijn gra£iseh uitgezet in

£ig. 6. 1 •

• (2,25 + 0,1) 10- 12 mol
cm2 s

•
-a,.

-." ~-~~--;;------;t--"""t;-~;:::::=:::::~--. ..,
tijd

£ig. 6. 1

M.b.v. formule (12) vinden we voor

mol
torr em s

De fout in de bepaling van (J+1) - (J_1) noemen
-12 -2 -1we AJ en AJ = 0,1 10 mol em s •

De £out in de e££eetieve dikte is 10 %, zodat

de totale fout 15 %wordt.

= (1,6 + 0,2) 10- 14 mol
torr em s
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datum: 771115

soort gas: N2

effectieve dikte van de vloeistoflaag: 148 ;urn

6,p (torr) vp(cm s-1 ) tijd (uur) J (mol -2 -1)em s

+1 1),8 10-6 0 ),) 10- 12

-1 ),2 10-6 10 0,7 10- 12

-0,) 10-6 72 -0, 1 10- 12

+1 9,4 10-6 SO 2, 1 10- 12

8,) 10-6 110 1 ,9 10- 12

-1 -2,2 10-6 125 -0,5 10- 12

De resultaten zijn uitgezet in fig. 6.2.

12 -2 -1)10 (1R01 em e

o

-v

10- 12
J+1 - J_1 = 2,)

-12
6J = 0, 1 10

.. IjJI

tijd (uur)

, fig. 6.2

M.b.v. formule (12) vinden we voor /u
N2

j\l N2 = (1, 7 + 0, 2 ) 10 - 14 rno 1
I torr em 5
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datum: 771119

soort gas: 02

e£feetieve dikte van de vl09istoflaag: 136 ;urn

6,p (torr) vp(em s-1) tijd (uur) J (mol -2 s -1 )em

+1 2,2 10-5 0 5,0 10- 12

-1 -1,8 10-6 12 -0,4 10- 12

-2,2 10-6
52 -0,5 10- 12

+1 2,4 10-5 65 5,5 10- 12

2,5 10-5 70 5,6 10- 12

-1 -2,7 10-6 80 -0,6 10- 12

De resultaten zijn uitgezet in fig. 6.3.

•
x 10 12 ( IRol )c.' I!It L-----.----....:----

I,. (J+1) - (J_1) = 5,9 10-
12

AJ = 0,2 10-13

o

•

to

fig. 6.3

M.b.v. formule (12) vinden we:

~ O
2

= (4, 0 ..±. 0, 6 ) 10- 14
mol

torr em s
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datum: 771109

soort gas: bovenkamer 100 %02

onderkamer 100 %N2

effeetieve dikte van de vloeistoflaag: 150 fum

In fig. 6.4 is het resultaat van deze meting

uitgezet.

• •
..

• • •
•

•

•

t-1n ,J

~.

f~"

"""tq",

!D",~~~

to,,-
10

. fig. 6.4

J( ~(I

tijd (min.)

-In J(O) = 20,92

M.b.v. formule (15) 6;U = krijgen we

14 mol= (1,62.± 0,18) 10-
torr em s

Als we voorgaande resultaten in tabelvorm

samenvatten krijgen we het volgende resultaat:

~ gemeten ( 1e serie) literatuur

02
C3,2 + 0,5 ) 10- 14 (3,74 .± 0,58) 10- 14

(4,0 + 0,6 ) 10- 14

( 1 , 6 + 0,2 ) 10- 14 ( 1 ,69 + 0, 16) 10- 14

N2 ( 1 ,7 + 0,2 ) 10- 14

02/N2 ( 1 , 6 + 0,2 ) 10- 14
(2 + 0,7 ) 10- 14



Deze lit. waarden zijn ontleend aan Douglas

(lit. 1), Benson (lit. 2) en Ferell, Himmel

blau (lit. 3).

Uit de tabel is te zien dat de gemeten waarden

met de literatuur overeenstemmen.

6.3 2e serie metingen (met gemanostateerde bak)

Omdat bij de metingen die in 6.2 besproken

zijn, telkens een andere laag wordt gebruikt,

was het interessant om te kijken wat er zou

gebeuren als we een serie metingen deden met

telkens dezelfde laag.

Tevens werd de gethermostateerde bak, waarin

het meetsysteem zit, ook gemanostateerd om te

onderzoeken of hiermee de drift verkleind kon

worden. Bij deze metingen werd ook een nieuwe

afstandring gebruikt, waarvan de dikte 100 ;urn

was en het diffusieoppervlak (A) 11,4 cm2 •

De gemeten dikte van de laag was 148 ,urn.
I

De metingen met een enkelvoudig gas en een

totaaldrukverschil over de laag worden uitge

rekend met de grafische methode, waarvoor

formule (12) geldt.

42.

d
• 6p (12)

De resultaten van de metingen met de gasmeng

sels worden ook grafisch uitgezet en dan wordt

met de kleinste kwadraten methode weer de

-In J(O) uitgerekend. Verder geldt dan weer

formule (15)



datum: 780317-780320

soort gas: 02

Ap (torr) vp(em s -1 ) tijd (uur) ( -2 -1)J mol em s

+1 2,31 10-.5 0 .5,9 10- 12

-1 1 , 1.5 10-.5 .5,3 2,9 10- 12

1 , 0.5 10-.5 20 2,7 10- 12

+1 2,08 10-.5 26 .5,3 10- 12

De resultaten zijn uitgezet in fig. 6 . .5 op bIz. 47.

( J+l) - (J-l) = 2 8 10- 12 mol, em2 s

60J = 0,1 10- 12 mol
em2 s

M.b.v. formule (12) krijgen we:

mol
torr em s

datum: 780320

soort gas: bovenkamer 100 %N2

onderkamer 100 %O2

De resultaten van deze meting zijn uitgezet in

fig. 6.8 op bIz. 48.

r 2 = 0,99

-In J(O) = 21,30

riehtingseoeffieient: 2,40 10-5

14 mol
6.i'u = (1,09.± o,l) 10-

torr em 5
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datum: 780320-780323

soort gas: N2

Ap (torr) vp(em s-l) tijd (uur) J(mol em- 2 s- 1 )

+1 1 ,62 10-5 15 4, 1 10- 12

-1 0,80 10-5 21 ,5 2,0
-12

10

0,61 10-5 35 1 ,6 10- 12

+1 1,20 10-5 37 3, 1 10- 12

De resultaten zijn uitgezet in fig. 6.6 op blz. 47.

1 ,6 mol
em2 s

AI = 0,1
mol

em2 s

M.b.v. formule (12) krijgen we:

( ) 10-11~ mol
jUN2 = 1,2 ± 0,2 torr em 5

datum: 780323

soort gas: bovenkamer 100 % N2

onderkamer 100 % 02

De resultaten van deze meting zijn uitgezet in

fig. 6.9 op blz. 48.
r 2 = 0,92

-In J(O) = 21,26

riehtingseoeffieient: 4,979 10-5

ajU = (1, 14 ± 0, 1) 10 - 14 mol
torr em s
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datum: 780329

soort gas: bovenkamer 100 % N2

onderkamer 100 %02

De resultaten van deze meting zijn uitgezet in

fig. 6.10 op bIz. 48.

r 2 = 0,90

-In J(O) = 21,13

riehtingseoeffieient: 1,605 10-5

10-14 molAj1 = (1,2 9 .± 0,13) torr em s

datum: 780329-780405

soort gas: 02

~p (torr) vp(em s -1 ) tijd (uur) J(mol -2 -1)em s

+1 -5,0 10-6 2 -1,4 10- 12

-1,04 10-6 16 -2,6 10- 13

-1 -1,21 10-5 18,3 -3,0 10- 12

-6,94 10-6
37,5 -1,7 10- 12

+1 5,9 10-6 42 1 ,5 10- 12

1,03 10-5 87 2,6 10- 12

-1 -3,47 10-7 90 -8,7 10- 14

4,6 10-7 103 1 ,2 10- 13

+1 1,34 10-5 106 3,4 10- 12

De resultaten zijn uitgezet in fig. 6 p 7 op bIz. 47.

= 2,7 10- 12 mol
em2 s

mol
em2 s

M.b.v. formule (12) krijgen we:

/
u

02
= (2,0 .± 0,4) 10- 14 mol

torr em s
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datum: 780405

soort gas: bovenkamer 100 %N2

onderkamer 100 %02

De resultaten zijn uitgezet in ~ig. 6.11 op bIz. 48.

r 2 = 0,89

-In J(O) = 21,01

riehtingseoij~~ieient: 2,44 10-5

A. (4 ) 10- 14 mol,U = 1, 6.± 0, 15 torr em s

Bij deze metingen hebben we steeds dezel~de

vloeisto~laag gebruikt, dat wil dan zeggen dat

de ~/ steeds ongeveer dezel~de waarde zou

moeten hebben. Als we de resultaten in een ta

bel uitzet ten is te zien, da t de tJ.? steeds groter

wordt en dat de 0/ evenals de /02 en de ;N2
t.o.v. de literatuurwaarden (zel~de bronnen als

in par. 6.2) te klein zijn.

~ q.~tum gemeten ( mol
s) literatuur ( mol )

torr em torr em 5

780320 (2, 1 + 0,3 ) 10- 14
(3,74 + 0,58) 10- 14

02
10- 14

780405 (2,0 + 0,4 )

N2 780323 ( 1 ,2 + 0,2 ) 10- 14 ( 1 ,69 + 0, 16) 10- 14

780320 ( 1 ,09 + 0, 1 ) 10- 14 (2,0 + 0,7 ) 10- 14

780323 ( 1 , 14 + 0, 1 ) 10- 14
N2 /02

780329 ( 1 ,29 0, 13) 10- 14
+

780405 ( 1 ,46 + 0, 15) 10- 14
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fig. 6.5
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fig. 6.6

datum: 780329-780405
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•
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o

fig. 6.7
tijd(uur)
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•
fig.

fig.

g&emengsels

•

datum: 780320

2 datum: 780323

~T ( t )

J/,18

datum: 780329 ... -....~~-..~..
• •

.11,/1 fig. 6. 10

J. /,08

datum: 780405

•

JI,OO
•

fig. 6. 1 1

I

tijd(sf'r)



In onderstaande fig. 6.12 is ;u tegen de tijd

uitgezet.

x 10 14 mol
torr em s

IIOJU fhJg dag )
~aoc,or

fig. 6. 12

De punten in fig. 6.12 liggen mooi op een reehte

lijn. Dit zou kunnen betekenen dat de laag in de

tijd dunner is geworden en dit zou dan op twee

manieren kunnen gebeuren:

1. de laag wordt dunner, omdat tijdens het spoe

len van de gassen tussen twee metingen in,

de laag verdampt.

2. de laag wordt op zieh niet dunner, maar er

is water op de membranen geeondenseerd bij

het inbrengen van de laag voor de seriemetin

gen en dit water is langzaam verdampt.

Omdat de laagdikte voor en naalle metingen is

opgemeten en er slechts een dikteverandering

uitkwam, die binnen de meetonnauwkeurigheid lag,

is het gevonden effect niet met de 1e manier te

verklaren. De 2e Manier is aannemelijker, omdat

eondenseren gemakkelijk kan gebeuren, daar de

membraanhouder, de membranen en het water bij

kamertemperatuur werden bewaard voor deze metingen

en de met waterdamp verzadigde gassen een tempe

ratuur van 25°C hebben.
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Er waren ook waterdruppeltjes op de membranen

te zien toen de laag weer uit het meetsysteem

werd gehaald.

Om de fout in de diktemeting te verkleinen en

effeeten, zoals het eondenseren van water op de

membranen, te meten, zou je je kunnen voorstellen

dat een gasmengselmeting gedaan wordt ter ijking

van de effeetieve dikte van de laag.

Maar dit houdt dan weI in dat de a;U voor 02/N2

nauwkeurig bekend moet zijn.

Om een nauwkeurigere ~u te bepalen moet de effee

tieve dikte van een laag nauwkeuriger bekend zijn.

Daar er geen andere diktemeter voorhanden is dan

de "fotonie sensor" {-die de boIling van een laag

meet zoals in hoofdstuk 3 is besehreven) is er

aan een dikkere afstandring gedaeht, zodat de

fout die de "fotonie sensor" blijft maken bij

het meten van de boIling van de laag, relatief

gezien, voor de effeetieve dikte veel kleiner

wordt.

6.4 3e serie metingen

Metingen aan een "dikke" laag.

Om een nauwkeurige 6j1 te bepalen hebben we een
-4afstandring van 850 10 em genomen en een diffu-

sieoppervlak (A) van 11,4 em 2
•

De fout in de diktemeting is nu 5%.
Er zijn een aantal gasmengselmetingen (02/N2)

uitgevoerd. De resultaten van de metingen zijn

uitgezet in fig. 6.13 op bIz. 53 en in onderstaande

tabel.

Voor deze gasmengselmetingen geldt weer formule (15)

Au =~ (15)
/ Ai>TO)



In onderstaande tabel worden ook de r 2 en de

riehtingseo~ffiei~nt (r.e.) van de lijn

-In J(t) tegen t gegeven, zoals die werden

berekend door het kleinste kwadraten programma.

De d(6ju) di_~ ~~geven is, is de fout die op-

treedt ten gevolge van een fout van 5~ in de

diktebepaling.

51.

r 2 5 -In J(O) 4 6jX10 14 d~U)datum 02 r.e.x10 d efr10 (em)

780423 onder 0,82 1,92 22,57 900 1 ,87 0, 1

780419 onder 0,37 0,91 22,72 1000 1 ,79 0, 1

780419 boven 0,64 2,33 22,66 1000 1 ,90 0, 1

780420 boven 0,12 0, 17 22,64 960 1 ,86 0, 1

780420 onder 0,72 2,91 22,61 960 1 ,91 0, 1

780503 onder 1493 1,87 0, 1

780505 onder 0,63 1 ,45 23,07 1493 1,87 0, 1

De gemeten waarden liggen aIle goed bij elkaar

in de buurt. Voor deze meting is 4 x een nieuwe

laag gemaakt, zodat aangenomen mag worden dat

A? = 1,87 10-
14

•

6.5 Aanpassing van de 2e serie metingen

Als we nu aannemen dat de~, die in par. 6.4

gevonden is, de goede waarde voor het versehil

in permeabiliteit is, dan kunnen we met deze

waarde en m.b.v. fig. 6.12 de dikte berekenen,

zoals die op de versehillende tijdstippen ge

weest zou moeten zijn.

M.b.v. de berekende dikte kan dan de jU02 en de

?N
2

berekend worden.
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gemeten geeorrigeerde

gas datum u ( mol ) ( mol ) literatuur
/ torr em s· ? torr em s

780320 ( ) -14 ( ) -14 (3,7 4±.0,58 )10-1402 2, 1±.0, 3 1O 3,6±.0,5 10

780405 (2,0±,0,4)10-14 ( ) -142,8±.0,5 10

780323 ( ) -14 (2,0i.0 ,3)10-14 ( ) -14N2 1 ,2±.0, 2 1O 1 , 69±.0, 16 1O

Als de waarden gecorrigeerd zijn blijken ze

beter met de literatuurwaarden overeen te

stemmen. De literatuurwaarden zijn ontleend

aan Douglas (lit. 1), Benson (lit. 2) en

Ferell, Himmelblau (lit. 3).
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J(t)
gasmengselmetingen 3e eerie

JJ,

•

•

fig. 6.13

•
1,/s'.",

,t,q

Jlp04----......----.-:t.--~/l:t-fO--~JT.,---h"="..----Ib=--H--~n-~--"""rl':.~"
¥H -7 ~

tijd (:-;)
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7. Metingen m.b.v. de P0
2

- elektrode
=================================

Met behulp van een p02-elektrode kan de concen

tratie van 02 in een ruimte gemeten worden.

Als we dan bij een gasmengselmeting de verande

ring in concentratie van 02 in een kamer meten

kan hieruit de permeabiliteit voor O2 bepaald

worden.

Het voordeel van deze meting met de p02-elektrode

is, dat de j1 0 2 bepaald kan worden uit een gas

mengselmeting, waardoor we geen last van de drift

hebben, waarvan we weI last hebben als we meten

met een enkelvoudig gas en een totaaldrukverschil.

p 0 2-elektrode

(8 )

fig. 7.1

In fig. 7.1 is de opstelling nog een keer schema

tisch getekend met in ~e bovenkamer (V
1

) de

p02-elektrode.

Voor een meting gaan we uit van de beginsituatie,

waarbij er in V
1

stikstof (N2 ) en in V2 zuurstof

(02) zit, beide met een druk p.

De laag vloeistof heeft een dikte d.

We kunnen dan weer de vergelijking voor de netto

deeltjesflux door de vloeistoflaag opschrijven:

A- 1
J(t) =~ iT pVp(t)

J(t) ( 1J)



7. 1 Afleiding van de formule

met de p02-elektrode

voor ).l 02 ui t metingen

55.

Vanaf t = 0 diffunderen er 02 deeltjes naar V 1

en N2 deeltjes naar V2 •

De p02-elektrode consumeert 02 evenredig met de

p02 (p02 is de partiijle zuurstofdruk).

We gaan weer uit van de gaswet

pV = nRT

(i.p.v. 02,N2 schrijven we in de formules O,N)

Voor 02 geldt in de bovenkamer:

PO,t;V· = no" RT

( 1 )

( 16 )

Omdat 02 in de bovenkamer diffundeert zal de

concentratie van 02 in de bovenkamer niet overal

even groot zijn, daarom wordt er gewerkt met een

effectief volume V·, dat in par. 7.2 wordt uitge

rekend.

Als we (16) differenti~ren naar t krijgen we:

( 17)

V• dpo, t
+ Po"dt

( 18 )

We moeten in (18) nog rekening houden met de

consumptie van de elektrode:

( dn) _ (dn)
dt meetflux dt ware flux

Cpo
.~ (consumptie)



M.b.v. (17), (18) en (19) krijgen we

56.

+ PO,I (20)

De consumptie van de po2 -elektrode is gemeten

en het bleek dat deze bij lage concentraties

te verwaarlozen is.

We krijgen dan

J10 +

dV·
dpo,1 ~

ARTAPo(t)
(21 )

We bepalen de dpo,1 uit de eerste vijf minuten
dt

(300 s. = t 1 ) •

Voor PO,I in de tweede term nemen we de Po, I

na 2t minuut en weI volgens:

(Po, I )t2 t2
dpo I

= x~

dt

t 2 = t1
2

(21) anders geschreven,levert:

De oplossing van deze D.V. levert

Apo(o) = 760 torr

~po(t) verandert binnen de meettijd gezien

minder dan i%, dus mag 6p(t) constant gesteld

worden binnen de meettijd.

(22)
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• dV·
Bepaling van de grootte van V en ~

De bovenkamer V, kan sehematiseh als voIgt

getekend worden.

P02-elektrode

opp:
em

De zuurstof die in de bovenkamer komt zal zieh

niet meteen volledig mengen, maar zal langzaam

in het volume diffunderen.

We kunnen een vergelijking afleiden, hoe de

zuurstof diffundeert.

We gaan uit van de volgende situatie:

c
o

Ot-----------~ x

We zien het volume als half-oneindig.

Voor t(O heerst er in de kamer een eoneentratie

C(x,t) = O.
Op t = 0 wordt de eoneentratie op x = 0 plotse

ling gelijk aan C,.
Hoe zal dan het eoneentratieverloop in de kamer

met de tijd veranderen?

De diffusievergelijking is

21:r=D~
()t dX

waarin D: de diffusieeo~ffiei~nt voor 02 in N 2 is
em2

D = 0,22 --
s

C(x,t)
en V'" = C,



De beginvoorwaarden zijn:

58.

lJ"(x, 0) = °
2'"(x,o) = 1

voor x)o

voor x<.o

De randvoorwaarden zijn:

V'{x,t) = °
~(x,t) = 1

voor t)O

voor t,O

De oplossing van de D.V. wordt:

1"(X,t) =

waarin u

l-erf u = erfc u

x
= V4Dt'

We kunnen nu een effeetieve x invoeren en hier-

mee bedoelen we dan dat 02 na een tijd t 1 een

afstand xeff in de kamer is gediffundeerd en

dat voor X4Xeff geldt:

en voor x)xeff is C(x,t 1 ) = °
Xeff is dan als voIgt te berekenen:

eo

~~(X,tl)dX = xeff
o

dus:

00 x co ()
jerfe V4i5't'1 dx = V4Dtl' .jerfe V4~tlj d V4~tlj

[~ e-oJ __ V4 i= V4Dtl' ~ " Dt l = xeff

Voor tl nemen we 5 minuten

.===t) Xeff = 9,2 em

We kunnen dus stellen dat op t = t 1 in VA een

eoneentratie C heerst.

De afstand van het midden van het diffusieopper

vlak tot het begin van VB = 3,2 em.



De zuurstof diffundeert dus in 300 see. 6 em

in het buizenvolume VB.

dV· = dVB = 1(4 Dt)-t x 4 D = 2D
d t d t "2 1T TT V4I1'Dt'

(dV.) ~ -1= 0,0153 em"'s
dt t=300

7.3 Meetresultaten m.b.v. de p02-elektrode

Tijdens de gasmengselmetingen, die in par. 6.3

zijn uitgewerkt is tegelijkertijd ook de p02

meegemeten. De resultaten zijn uitgezet in

onderstaande tabel.

De ;P02 is uitgerekend met formule (21):

59.

+
d POI (~)
ART ~Po (a)

(21 )

waarin V· = 30 em'

Apo(o) = 760 torr 4
ART 2.12 108 torr em s

= mol

De ~;U waarden zijn de waarden, die in

par. 6.3 zijn uitgerekend.

(/um) 6/u (tor~m s}
( mol ) ( mol )datum deff jJ.~ torr em s i N2 torr em 5

780423 ( ) -14 (2, 51.±0, 3 )10- 14 (0,64.±.0,4)10
-14

900 1,87+0,1 10
- -14

(3,56.±.0,3 ) -14 -14
780419 1000 ( 1 , 79'±'0, 1 ) 1O 10 (1,77.±.0,4)10

960 ( -14 (3,6 1.±.0,3
-14 -14

780420 1,9 1.±.0,1)10 ) 10 ( 1 , 70+0 , 4) 1O

1493
-14

(3,79.±.0,3 )10- 14 ( ) -14780503 ( 1 ,87 +0 , 1 ) 1O 1 , 92.±.0, 4 1O
( ) -14 ) -14 -14

780505 1493 1 , 8 7.±.0, 1 1° (3,56.±.0,3 10 (1,69.±.0,4)10



( )
-14= 3,6 ±0,3 10

-14
= (1,8 ±O, 1 ) 10

mol }

_t_o_r..;;:;;.;o;.:~=-m__ss

torr em

>
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-14
~ = (1, 7 ±o, 4) 10

mol
torr em s

Volgens Douglas (lit. 1), Benson (lit. 2) en

Ferell, Himmelblau (lit. 3) is:

3,74 0,58 10- 14 mol
/U02 = + torr em s

1 ,69 0,16 10- 14 mol
;UN2 = ± torr em s

~ 2,0 0,7 10- 14 mol
= ± torr em s

AIle gemeten waarden van /u 02 ' op een na, liggen

binnen de literatuurwaarden, Als we dan, met

~N2 = ;U02 - J::.~, de ~N2 berekenen, dan blijken

deze iets minder mooi aan de literatuurwaarden te

voldoen.

De eonelusie uit deze metingen kan zijn, dat het

bepalen van de permeabiliteit van O2 m.b.v. de

p02-elektrode uitstekend gedaan kan worden.

De metingen reprodueeren binnen 4%, terwijl bij

deze metingen versehillende vloeisto£lagen zijn

gebruikt.

Formule (21) kan dus ook gesehreven worden als:

d c&(Po" V:E )

/u 02 = ART APo(t)

APo(t) is op t = ° gelijk aan 760 torr. De ~Po(t)

verandert gedurende de meettijd max. 4 torr, zo

dat de £out die we maken doorApo(t) constant te

veronderstellen kleiner is dan 0,5%.

(22 )
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Als nu Po,'. yI grafiseh tegen de tijd wordt

uitgezet, kan uit de helling van deze grafiek

de /u0
2

bepaald worden.

De lijn die door de punten (Po, •• yI_ t ) getrokken

wordt moet een reehte zijn en deze reehte moet

door nul gaan, omdat op t = 0 geldt: Po,. (0) = 0

en V-(O) = O.

Als we nu de meting van 780419 volgens deze

methode uitwerken krijgen we het volgende

resultaat.

yI is berekend volgens: yI(t) = 24 +V;D~ - 3,2

tijd(see.) yI( em' ) Po,. (torr) Po " .yI(torr em' )

0 0 0 0

120 26,60 0, 19 5, 1

240 29,00 0,48 13,9

360 30,84 0,58 17,8

480 32,40 0,80 28,9

600 33,76 0,99 33,4

720 35,00 1 , 14 39,9

840 36,14 1,33 48, 1

960 37,20 1 ,47 54,6

In fig. 7.2 op bIz. 62 zijn de berekende waar

den van VS(t) en de gemeten waarden van Po,. (t)

tegen t uitgezet.

In fig. 7.3 op bIz. 62 zijn ook de waarden van
IPo, I • Y tegen t ui tgezet.

Ui t de helling van Po, t • yI voIgt voor /u02 :

10- 14
/u02 = 3,57
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De waarde die met formule (21) is berekend was

Deze waarden stemmen goed met elkaar overeen.

De conclusies uit dit verhaal zijn:

63.

1 •

2.

dat de theoretisch afgeleide grootte voor

V~(t) gebruikt kan worden, omdat de punten

•van PO,I.V goed op een rechte liggen.

dat om de /u0
2

te berekenen zowel van for

mule (21) gebruik gemaakt kan worden, als

van de methode, waar de JU 0 2 uit de helling

•van Po, •• V tegen de tijd voIgt.



Om een volledig overzieht van de metingen te

krijgen, worden aIle meetresultaten hieronder

nogmaals in tabelvorm gegeven, met erbij ver

meld volgens welke methode het resultaat ver

kregen is door naar de desbetreffende paragraaf

te verwijzen.

Eerst worden dan nog eens de literatuurwaarden

gegeven, die ontleend zijn aan Douglas (lit. 1),

Benson (lit. 2) en Ferell, Himmelblau (lit. 3).

(3,74 0,58)10- 14 mol
IU02 = .± torr em s

( 1,69 0,16)10- 14 mol
IUN2 = .± torr em s

4/u (2,0 0,7 ) 10- 14 mol= .± torr em s

soort gas: 02

datum 10 14 mol
IU x torr em 's par.

771019 3,2 + 0,5 6.2

771119 4,0 .± 0,6 6.2
780320~ 3,6 .± 0,5 6.3
780405~ 2,8 .± 0,5 6.3

780419 3,6 .± 0,3 7.3
780420 3,6 .± 0,3 7.3
780423~ 2,5 .± 0,3 7.3
780503 3,8 .± 0,3 7.3
780505 3,6 .± 0,3 7.3

soort gas: N2

771027 1,6 + 0,2 6.2
771115 1,7 .± 0,2 6.2
780323~ 2,0 + 0,3 6.3
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soort gas: 02/N2

datum ~u 10 14 molx torr em s par.

771109 1 ,62 + 0,2 6.2

780419 1 ,79 + 0, 1 6.4

780419 1,90 + 0, 1 6.4

780420 1,86 + 0, 1 6.4

780420 1 ,91 + 0, 1 6.4

780423 1,87 + 0, 1 6.4

780503 1 ,87 + 0, 1 6.4

780505 1 ,87 + 0, 1 6.4

De met I gekenmerkte resultaten zijn niet voor

100% betrouwbaar.

We kunnen nu uit de resultaten de gemiddelden

uitrekenen.

Volgens de theorie moet gelden: ~u = /u02 - /UN2

Om de resultaten (/U02 , jIN2 , fIT) met elkaar

te vergelijken kunnen we kijken naar het vol

gende quotient:

q = (,U02 - }iN;) - 6F
r '~ ,

r.a. = q x 100% kunnen we de relatieve afwij

king noemen.

Als we aIle meetresultaten meenemen krijgen we:

3,41 10- 14 mol
/U02 = torr em s

1 ,77 10- 14 mol
/ uN2 = torr em s

1 ,87
10- 14 mol

6/u = torr em s

r.a. = 11% •
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Als we de met JE gekenmerkte resultaten ver-

geten krijgen we

3,63
10- 14 mol

j U 0 2 = torr em s

1,65 10- 14 mol
j U N2 = torr em s

1 ,87
10- 14 mol

A,P = torr em s

r.a. = 6%.

De eonelusie uit deze besehouwing mag zijn dat

de met JE gekenmerkte resultaten waarsehi.jnlijk

fout zijn, hoewel niet gezegd kan worden waar

door de fouten ontstaan zijn.

De gemiddelde waarden van jU02, jUN2 en 6jU

stemmen goed met de literatuur overeen, zodat

de metingen hoopvol voortgezet kunnen worden.

Vooral de metingen m.b.v. de P02-elektrode

lijken goede resultaten te zullen geven.

Er moet aIleen geprobeerd worden om VJE experi

menteel te bepalen en de nauwkeurigheid waarmee

dpo bepaald wordt, te vergroten.
dt

Een zwak punt blijft de diktemeting. De fout

in de resultaten ontstaat voor een groot ge

deelte door de fout in de bepaling van de

effeetieve dikte.

Geprobeerd moet worden om de nauwkeurigheid

van de fotonie sensor te vergroten of een andere

diktemeter te ontwikkelen.
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9. Alternatieve meetmethode
========================

In dit hoofdstuk wil ik een mogelijk alternatief

beschrijven voor de permeabiliteitsmeting van een

enkelvoudig gas.

Uitgaande van de algemene gaswet kan een diffusie

vergelijking afgeleid worden.

We nemen T constant.

Deze diffusievergelijking is:

•= 2pA v
V

2RTA Jd
V

I

waarin:

A p (t): drukverschil tussen de kamers

R algemene gasconstante

T temperatuur (oK)

A diffusieoppervlak

d effectieve dikte van de vloeistoflaag

V volume van een kamer (gesteld is V,~V2)

p totaaldruk

A· oppervlak van de plunjer

v snelheid van de plunjer

J d drift

k, = 2RTA
dV

2RTA
V

We gaan dus uit van een enkelvoudig gas met een

totaaldrukverschil over de laag.

Het drukverschil wordt opgedrukt m.b.v. de

referentiespanning.

De referentiespanning wordt zo gemaakt dat voor

Ap(t) geldt: 6p(t) = 4Po + C7.t

II ingevuld in I geeft:

II
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De snelheid van de plunjer v{t} is dan:

{} C.., ~ k kJ
v t = k; + k 2 /u~Po + ~ ;U C7 t - k2Jd

v{t} = V o + ~2 / uC7· t III

V o is een constante als de meettijd kort is

{< 1 uur}

Deze meetmethode zou op de volgende manier uitge

voerd kunnen worden:

Er wordt in eerste instantie een constant druk

verschil over de laag gezet, totdat het inscha

kelverschijnsel is uitgedempt {op t = O;4P = 4po}.

Vanaf t = 0 wordt het drukverschil over de laag

tlP{t} = 4Po

We meten de

dus: v{t} =

+ C7· t •
snelheid van de

k
V o + k:" /uC7 ·t

plunjer en deze is

III

Uit d vet}
dt is dan de /u te bepalen.

Een moeilijkheid is nu echter dat met de ge

bruikelijke methode {uit de verplaatsing van

de plunjer, de snelheid berekenen} d ~it) niet

nauwkeurig genoeg te bepalen is.

De snelheid van de plunjer kan ook op een andere

manier gemeten worden. Daartoe gebruiken we de

spanning die van de generator {die aan de servo

motor zit} komt, te meten.

De spanning die van de generator afkomt is een

wisselspanning. Deze moet dus netjes gelijkge

richt worden.

De amplitude van de spanning is evenredig met

het toerental van de servomotor en het toeren

tal van de servomotor is weer evenredig met de

snelheid van de plunjer.

Van deze gemeten spanning moet dan een spanning,

die overeenkomt met constante snelheid vo, worden



afgetrokken en uit de resulterende spanning,

die evenredig is met ~ juC7 .t, kan dan de ;u
bepaald worden.

69.

(t) h c t -v =v 0 + k
2

/
u 7 v t~!..L.....[;::=)-+--f::-"'"

-v0 '-)< - V 2---c;=a-.J.,
Uit d Vuit is dan dep rechtstreeks te bepalen

dt I



Hoe groot is de drift?

Bij welk soort metingen is de drift verwaarloos

baar of kan de drift uitgemiddeld worden?

Appendix A

Ais we in de opstelling i.p.v. de membraanhouder

met vloeistoflaag een stalen schijf gebruiken om

de twee meetruimten van elkaar af te sluiten, dan

kan er geen deeltjesflux zijn.

Dit houdt in dat, wanneer het drukverschil over de

stalen schijf is bijgeregeld, de plunjer verder stil

zou moeten staan. Ais we dan deze meting in werke

lijkheid doen blijkt het niet zo te zijn. We zien

toch een verplaatsing van de plunjer; wezeggen

dan dat er een drift is of een schijnbare deeltjes

flux.

De vragen die dan gesteld kunnen worden zijn:

a) Waardoor ontstaat deze drift?

b)

c)

70.

De vorige afstudeerders (lit. 8 en 9) hebben zich

vooral met vraag a) bezig gehouden en weI zochten

zij naar mogelijke oorzaken in het meetsysteem zelf

en naar mogelijke oorzaken in de elektrische regeling.

Het resultaat was onbevredigend, omdat geen oorzaak

opgespoord kon worden.

Zoals in de inleiding geschreven heb ik geprobeerd

om met de drift "te leven" en via bepaalde metingen

de drift te elimineren (dit wordt in hoofdstuk 5,

6 en 7 behandeld). Dit wil echter niet zeggen dat

ik niet heb geprobeerd de oorzaken van de drift op

te sporen.

In dit hoofdstuk zal ik de driftmetingen die ik heb

gedaan behandelen.



1e driftmeting

Bij deze meting werd de stalen schijf gebruikt. Voor

dat deze resultaten werden geregistreerd was de ther

mostaatbak al 1 dag dicht. Als gas werd gewone lucht

gebruikt.

In fig. A.1 zijn de resultaten uitgezet.

71.

t3JX10
12

mol
cm's

9

1

"
t

4

J

,

o

o 9 ,.

fig. A.1

"
10 ,It Iy .16

Uit deze resultaten is weinig zinnigs m.b.t. de oor

zaak te zeggen; toch werd na deze meting aan de moge

lijkheid gedacht dat de atmosferische druk misschien

invloed zou hebben. Deze invloed zou dan moeten ont

staan, doordat er een lek naar buiten is (hoewel er

geen lek met een He-lekkentester is gevonden) of

doordat het meetsysteem gevoelig is voor kruip.

Daarom is de volgende meting gedaan.
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In fig. A.2 zijn uitgezet: de gemeten drift in de tijd;

de atmosferische druk in de

tijd, en

de gemeten drift tegen de

atmosferische druk.

Van de punten van de gemeten drift in de tijd kan

niet gezegd worden dat deze op een rechte lijn liggen,

ook niet als het eerste punt buiten beschouwing gela

ten wordt (gemeten terwijl de meting nog niet stabiel

was). Ook de atmosferische druk verloopt niet volgens

een rechte.

Als dan de drift tegen de atmosferische druk wordt

uitgezet, dan kan, als met de fout in de drukmeting

rekening wordt gehouden, een rechte door deze punten

getrokken worden. Het geheel is niet al te overtui

gend, vooral ook omdat er slechts 4 echte meetpunten

waren.

am het effect van een constante omgevingsdruk op het

systeem te kunnen bekijken, werd de bak waarin het

meetsysteem zit gemanostateerd en werd een drif'tmeting

gedaan. De resultaten van deze meting zijn in fig.

A.3 uitgezet.

tPa m(torr) Patm
)(

~Qt d x l0
12 mol • Jd

cmz s
1''' ..,

I

l'f' ..x,'_I,' ,
}\Ct

-".}I4o ...
0 10 ., )0 Iff ,.

fig. A.2a

mol
cmz s

•

~t8 16' )
Patm(torr)

fig. A.2b
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r JdXl012 mol
cm2 s

~O •• •• • • • •
'~

• • • • •• •
Ip ••

• •
c,' •
0 j" lQO,. .to 1Q )

tijd(uur)

f'ig. A.3

Deze resultaten zijn verkregen met een stalen schijf'

tussen de meetkamers. De drif't is veel constanter

dan bijv. in f'ig. A.l. Door de druk in de manostaat

te veranderen, veranderde ook de drif't. Het is echter

moeilijk om de metingen goed te doen, omdat het tempe

ratuuref'f'ect t.g.v. het gasinlaten of' het gasuitpompen

niet in de meting te verdisconteren is, of' je zou

voor elk meetpunt min. 2 dagen moeten wachten, maar

dat zou te veel tijd in beslag nemen. Daarom werd er

meteen een dif'f'usiemeting gedaan met een gemanosta

teerde bak, zoals in hoof'dstuk 5 besproken is, maar

daaruit kan niet geconcludeerd worden dat de drif't

constanter of' kleiner is.

Daarom werd na deze dif'f'usiemetingen de drift van

het systeem nogmaals gemeten in af'hankelijkheid van

de druk, maar nu niet met een stalen schijf' maar met

een laag vloeistof' tussen de kamers. De resultaten zijn

uitgezet in f'ig. A.4.
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Uit deze metingen kan niet de conclusie getrokken

worden dat de drift lineair afhankelijk zou zijn

van de atmosferische druk.

Mogelijkheden, waardoor de drift zou kunnen ontstaan,

zouden volgens mij nu nog kunnen zijn:

een temperatuurseffect in het meetsysteem of dat de

drift te maken heeft met het gebruik van met water

damp verzadigde gassen.

De invloed van temperatuureffecten is in hoofdstuk 4

berekend.

Aan het berekenen van de invloed van de met waterdamp

verzadigde gassen op de drift ben ik niet meer toege

komen.
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Appendix B

De errorf'une:tie===============

erf x =}" f: -z' dz

o

1 - ert' x

00

2 f _Z2= Vir e dz

-xe
1

-Vii'
-0

e
1

= Vi'zdz

o

erf'c x =

Appendix C

Het rekenprogramma (HP97) dat gebruikt is voor de

berekening van de boIling van de laag.

l (' _ .f .. ~; .. ,.
l' •..

882 4 e;ooy tlU 6 B6
883 CHS -22 823 -62
884 EEX -23 824 5 85
885 3 83 825 CHS -22
886 CHS -22 826 EHIt -21
88? EHT1 -21 827 RCLl 36 31
888 RCL2 36 82 828 x -35
889 x -35 829 + -55
818 6 86 838 x -35
811 -62 831 4 84
812 5 85 832 x -35
813 + -55 833 1 81
814 1/X 52 834 -62
815 3 83 835 5 85
816 -62 836 4 84
817 9 89 837 . -24
818 2 82 838 DSP8 -63 88
('14 0 E/oJH -21 839 PRTX -14

~..-.: ."

.~,:" ~" 848 RTM 24- ~ 51~.' ,~ ..
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Het r <:/ I{enprogramma (HP97) voor de kleinste kwadraten

methode (curve :fitting) •
l1t...;,: ; .- I'

eI 8e .,D'; .u~~tIo "'... .... l"" + -55
883 F2? J6 23 82 864 SF3 J6 2J 83 J25 F2? 16 23 82
B84 RTN 24 865 F2? 16 23 82 126 GT09 22 B9
B85 J 8J 866 GSB3 23 83 J27 RTf' 24
B8f: SF2 16 2J 82 867 GTOB 22 88 J28 .LBLl 21 8J
887 RTf' 24 868 .LBLC 2J 13 129 F8? 16 23 88
888 .LBLD 2J 16 J2 869 P:S J6-5J J38 GT02 22 82
889 eF8 16 22 88 878 SPC 16-JJ J31 x -35

818 eFJ 16 22 81 87J RCLB 36 88 132 el( 33
B11 P:S 16-5J 872 RCL4 36 84 133 x -35
812 CUG J6-53 873 RCL6 36 86 J34 F21 16 23 82
8J3 P:S J6-5J 874 )( -35 135 GT09 22 89
814 1 8J 875 RW 36 89 J36 RTH 24
815 RTH 24 876 · -24 137 .LBL2 2J 82
8J6 .LBLe 2J J6 J3 877 -45 138 x:r -41
817 GSBD 23 J6 12 878 EHTt -21 J39 yl( 31
818 SFJ J6 2J 81 879 EHTt -2J J48 x -35
8J9 RTH 24 88. RCL4 36 84 14J F2? 16 23 82
828 .LBL. 2J J6 J4 88J XI 53 J42 GT09 22 89
82J 'SBD 23 J6 J2 882 RW 36 89 J43 RTN 24

822 SFB J6 21 8B 883 · -24 144 .LBL3 21 83
823 RTH 24 884 RCL5 36 85 J45 SPC 16-11
B24 .LBLe 21 J6 15 885 X:Y -4J 146 J 81
825 GSBIII 23 16 J4 886 -45 J47 eHS "1"1-,:.,-

826 SFJ J6 2J 8J 887 · -24 J48 PRT>:: -14
827 RTN 24 888 STOB 35 J2 149 SF2 16 21 82
828 .LBLA 21 JJ 889 x -35 J58 R~ -31
B25 CFJ 16 22 83 898 RCLe 36 86 151 RTH 24
B3B .LBL8 21 88 89J X2 53 152 .LBLD 21 14
B31 F21 J6 23 82 892 ReL9 36 89 J53 STOE 35 15
B32 'SB9 23 89 893 · -24 154 RCLB 36 12
B33 STDD 35 14 894 CHS -22 155 J/X 52
8J4 Fl? J6 23 81 895 RCL7 36 B7 156 RCLA 36 11
835 LH 32 896 + -55 J57 ReLE 36 15
836 ::<.... -41 897 -24 158 X:V -41

• ~T ·
837 STaC 35 J3 898 PRTX -J4 159 FJ? 16 23 81
838 F8? J6 23 88 899 RCL6 36 86 168 GTOl 22 81
839 LN 32 Jft RCL4 36 84 161 -45
848 F3? J6 23 83 J8J RCLB 36 J2 J62 x -35
84J GTOB 2288 J82 )( -35 J63 F8? 16 23 8B
842 1+ 56 J83 -45 164 el( 33
843 fLaL? 21 87 J84 RCL9 36 89 J65 F2? 16 23 82
844 EHTt -2J J85 ~ -24 166 GT09 22 89
845 J B1 J86 FJ? 16 23 8J 167 RTH 24
846 + -55 J87 tl( 33 J68 .LBLl 21 81
847 ReLe 36 J3 J88 STO~ 35 JJ J69 . -24
848 x:y -41 J89 PRTX -14 J78 F8? 16 23 8B
849 ReLO 36 J4 JJI RCLB 36 J2 J71 G10l 22 81
858 x:y -41 111 PRTX -14 J72 LH 32
851 RTN 24 JJ2 P:S 16-51 J73 x -35
852 .LBU 21 8e JJ3 RTH 24 174 F2? 16 23 82
853 1- 16 56 114 .LBLE 21 15 175 'T09 22 89
8S4 'T07 22 81 115 5TOE 35 15 176 RTH 24

855 .LBL9 21 89 116 RCL~ 36 11 lfi .LBLl 21 81
856 spe J6-11 117 RCLB 36 12 178 X:V -41
857 :<:y -41 JJ8 RCLE 36 J5 179 i.')( 31
858 PRTX -14 119 Fl? 16 ('7 p~ J88 F2? 16 23 82

12P t= :t:,~
..: i": j -1--

" , - -- --..... " "

I. ~ ~- ....
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