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Samenvatting 

De permeabiliteit van enkele synthetische membranen voor o
2 

, N
2 

en He 1s 

gemeten volgens twee methoden. 

Bij methode 1 bevindt zich aan de ene zijde van het membraan een andere soort 

gas dan aan de andere zijde. Van beide gassen is het partieel drukverschil 

over het membraan gelijk aan atmosfeer, het absolute drukverschil is nul. 

Bij methode 2 bevindt zich aan beide zijden van het membraan hetzelfde soort 

gas. Over het membraan wordt een drukverschil van 5 of 10 mmHg in stand 

gehouden, bij een gemiddelde druk van 1 atmosfeer. 

De permeabiliteit van het membraan kan met beide methoden tot op een 

onnauwkeurigheid van 3% bepaald worden. 

De metingen zijn verricht bij kamertemperatuur. 

De onderzochte membranen waren van polyisopreen (dikte ca. 4 m) en van 
è 

teflon (dikte ca. 28 m). 

De waarden van de permeabiliteit gemeten volgens methode 1 variëren van 

10 8 tot 5•10 10 m- 1s- 1Pa- 1• Van alle membranen is de permeabiliteit voor He 

het grootste. De permeabiliteit van het teflon membraan voor o
2 

is groter 

dan die voor N
2 

, van de polyisopreen membranen zijn die ongeveer gelijk. 

De volgens methode 2 gemeten permeabiliteiten hebben waarden van 107 tot 

2•10 11 m- 1s- 1Pa- 1 • 

Het gastransport door het teflon membraan wordt het beste beschreven door 

oplos-diffusie modellen, dat door de membranen van polyisopreen met 

poriemodellen. 

Homogene synthetische membranen worden toegepast in de sensor van een aantal 

typen po
2
-meters. De mogelijkheid om hiervoor poreuze membranen te nemen 

teneinde de insteltijd te verkorten en de gevoeligheid te vergroten is 

onderzocht. Het lijkt zeer wel mogelijk om membranen met een poriediameter 
-8 

van ca. 10 m toe te passen in dergelijke sensoren. 
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Inleiding 

- Algemeen 

Omstreeks 1830 nam J.H. Mitchell als eerste het verschijnsel waar 

dat een rubber membraan niet voor alle gassen even doorlaatbaar is. 

Dit verschijnsel werd veel later, bij de intrede van de kunststoffen, 

ook bij synthetische, polymere membranen geobserveerd. Men spreekt 

hierbij van " selektieve permeabiliteit ". De term selektief 

retekent in dit verband dus niet dat het membraan doorlaatbaar is 

voor sommige gassen en voor anderen in het geheel niet, maar dat 

onder gelijke omstandigheden de stroom van het ene gas door het 

membraan groter of kleiner is dan de stroom van het andere gas. 

Bij de verklaring van dit verschijnsel spelen drie aspekten een 

rol, nl. de struktuur van het membraan, eigenschappen van de 

gasmolekulen en de interaktie tussen de makromolekulen waar-

uit het polymere membraan is opgebouwd en de gasmolekulen. 

Grofweg zijn er twee soorten modellen die het gastransport 

door polymere membranen beschrijven. Kriterium is de struktuur 

van het membraan. Op membranen met een zeer dichte struktuur 

( homogene membran~n) zijn oplos--diffu~iemodellen van toepassing 

en op poreuze membranen zogenaamde poriemodellen. 

Vooral na de tweede wereldoorlog zijn veel nieuwe soorten van syn

thetische membranen ontwikkeld. Men werd steeds beter in staat 

membranen te vervaardigen met gewenste mate van doorlaatbaarheid 

en selektiviteit. Hierdoor namen, en nemen we nu nog steeds de 

indu~iële en commerciële toepassingen van synthetische membranen 

toe; Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt bij de scheiding van gassen 

en dampen (scheiding van zuurstof uit lucht), als verpakkings

materiaal, bij filtratie ( verontreinigingen uit lucht, makromole

kulen uit vloeistoffen ( bloed ) ) en bij het kweken van mikro

organismen. 
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- Het afstudeerwerk 

Het afstudeerwerk bestond uit het geschikt maken van een reeds 

bestaande opstelling voor het meten aan membranen, het verrichten 

van die metingen en bestudering van literatuur om de waargenomen 

verschijnselen te kunnen verklaren. 

Er zijn permeabiliteitsmetingen verricht aan zes membranen: 

Vijf membranen waren van polyisopreen en hadden een dikte van 

ongeveer 4 mikrometer; het zesde membraan, van teflon was 

ongeveer 30 mikrometer dik. 

De metingen zijn verricht bij atmosferische druk en kamertempera

tuur; de gebruikte gassen zijn zuurstof, stikstof en helium. 

Er zijn twee meetmethodes toegepast die verschillen in de manier 

waarop het drukverschil van een gas over het membraan wordt 

aangebracht. 

Bij de eerste methode bevindt zich aan de ene zijde van het 

membraan een ander soort gas dan aan de andere kant. Het druk

verschil over het membraan wordt nul gehouden. het partieële 

drukverschil van beide gassen over het membraan bedraagt tijdens 

de meting I atmosfeer. 
Bij de tweede methode bevindt zich aan beide zijden van het membraan 

hetzelfde gas. Over het membraan wordt een drukverschil van 5 of 

van JO torr in stand gehouden. 

Bij beide meetmethodes wordt de waarde van de permeabiliteit 

berekend uit de grootte van de gasflux door het membraan. 

In hoofdstuk 2 volgt een korte beschrijving van de meetmethodes en 

van de opstelling. In hoofdstuk 4 wordt verder op de metingen inge

gaan. De resultaten ervan zijn vermeld in hoofdstuk 5. 

In de literatuur is een aantal modellen gevonden, die toegepast 

worden op gastransport door membranen. In hoofdstuk 3 worden ze 

beschreven. Eerst wordt kort ingegaan op oplos-diffusiemodellen. 

Poriemodellen worden daarna uitgebreider behandeld. Het beste uitgewerkt 

wordt het stof-gas model, dat toepasbaar is op membranen met zeer kleine 

maar ook met grote porieën. Zowel het Kundsen diffusiemodel ( kleine 

porieën ) als het kontinuurn model ( grote porieën ) worden door het 

stof-gas model overlapt. 
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De resultaten van het stof-gas model vormen de basis van het 

kapiUairen model. 

In hoofdstuk 5 wordt getracht de theorie in overeenstemming te 

brengen met de meetresultaten. 

In hoofdstuk 6 wordt een meetinstrument behandeld waarin synthe

tische membranen worden toegepast: de p02--meter die werkt volgens 

het principe van Clark. Er is nagegaan of het, theoretisch gezien, 

zinvol is om poreuze membranen toe te passen in de sensor van zo'n 

p02-meter. 

In hoofdstuk 7 volgt een opsomming van de konklusies. 
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2 Meetmethodes 

2.1 Korte beschrijving 

- Methode 1 : twee gassen; 4 P=O 

Zie figuur 2. 1 

Bij het begin van de meting bevindt zich zuivere zuurstof in reservoir B 

en een ander zuiver gas ( helium of stikstof ) in reservoir A. Beide 

gassen zullen door membraan M diffunderen vanwege de partieële drukver

schillen. Omdat de gassen in het algemeen met verschillende snelheden 

diffunderen ontstaat er een absoluut drukverschil tussen de reservoirs 

A en B, wat gemeten wordt door de drukverschilopnemer P. Deze stuurt het 

servesysteem S met als resultaat dat het absoluut drukverschil tussen 

de reservoirs nul blijft, door het in- en uitschuiven van de plunjers 

F
1 

en F
2

• 

De plunjer-snelheid is evenredig met het verschil in permeabiliteit van 

het membraan M voor zuurstof. Op deze manier kan de permeabiliteit voor 

zuurstof en die voor het andere gas bepaald worden. 

·--·--·Fl M 

F2 ----·-· 

Figuur 2.1 De meetopstelling 

Enkele afmetingen : 

Oppervlakte membraan M 

Volume reservoir (A, B) 

Oppervlakte dwarsdoorsnede plunjer (F
1

, F
2

) 

Maximale verschuiving plunjer (F 1, F
2

) 

- b-

2 
1,17 cm 

3 
163 cm 

2 
0, 196 cm 

ca. 10 cm 



- Methode 2: één gas; AP=konstant~O 

Bij het begin van de meting bevindt zich in reservoir A hetzelfde 

soort zuiver gas ( zuurstof, stikstof of helium) als in reservoir B. 

Tussen de beide reservoirs is door het resp. in- en uitschuiven van 

de plunjers F1 en F
2 

een drukverschil tot stand gebracht. 

Ten gevolge van dit drukverschil is er een netto gasflux door het 

membraan M, hetgeen resulteert in een verlaging van het drukver

schil. Dit wordt gemeten door de drukverschilopnemer P. Deze stuurt 

het servesysteem S met als resultaat dat het drukverschil tussen 

de reservoirs een konstante waarde houdt, door het in- en uitschuiven 

van de plunjers F
1 

en F
2

• De plunjersnelheid is evenredig met de 

permeabiliteit van het membraan van het gas en evenredig met het 

opgelegde drukverschil tussen de reservoirs. De permeabiliteit kan 

hieruit berekend worden. 

2.2 Definitie van het begrip permeabiliteit 

Bij metingen volgens methode 1 bevindt zich een zuivere gasvormige 

komponent 1 ( stikstof of helium ) in reservoir A en zuivere zuurstof 

( gas 2 ) in reservoir B. De druk in beide reservoirs is gelijk aan 

P ( 1 atmosfeer ). Omdat er geen drukverschil over het ~embraan staat, 

is diffusie het mechanisme van gastransport door het membraan, zowel 

volgens het oplos-diffusiemodel als het poriemodel ( zie hoofdstuk 3 ). 

De permeabiliteit ( skoefficient )K. van het membraan voor gas i 
1]) 

( i=1,2) wordt in dit geval gedefinieerd d.m.v. de relatie 

> 

waarin ]in de flux per oppervlakte-eenheid 

membraan voorstelt, ~iA en~iB de druk van 

A en B en L de dikte van het membraan. 

L = I I 2. (2.1) 

[s- 1m-2 ) van gas i door het 

gas i in resp. reservoir 

Zijn beide reservoirs gevuld met hetzelfde soort gas maar 1s de druk 

in reservoir A ongelijk aan de druk in reservoir B ( PA~PB ) zoals bij 

methode 2, dan wordt de permeabiliteit KAP van het membraan voor het gas 

gedefinieerd d.m.v. de relatie 

J K (fA -I's) (2 .2) 
aP = - óf L 



waarin~AP de gasflux per oppervlakte-eenheid is die optreedt ten 

gevolge van een absoluut drukverschil over het membraan. 

In het algemeen zal voor een membraan waarop het poriemodel van 

toepassing is, bij hetzelfde gas, KAP niet gelijk zijn aan KiD' 

De reden hiervoor is dat in het poriemodel een absoluut drukverschil 

over het membraan viskeuze stroming tot gevolg heeft. De permeabili

teit van het membraan is bij viskeuze stroming niet gelijk aan die 

bij diffusie en dus is de permeabiliteit afhankelijk van de meet

methode. 

In het oplos-diffusiemodel is het mechanisme van gastransport bij 

beide meetmethodes diffusie en dus is in dat geval KAP gelijk aan 

KiD' (Zie [2.1]) 
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3 Theorie 

3. 1 Inleiding 

In de literatuur vindt men twee soorten modellen waarmee gastransport 

door synthetische membranen beschreven kan worden, te weten oplos-diffusie 

modellen en poriemodellen. Op membranen met een zeer dichte struktuur 

(homogene membranen) zijn oplos-diffusiemodellen van toepassing en op 

poreuze membranen poriemodellen. In paragraaf 3.2 worden enkele uitgangspunten 

van oplos-diffusiemodellen beschreven. Uitwerking ervan vindt niet plaats. 

Op de poriemodellen wordt dieper ingegaan. In paragraaf 3.3 worden vier 

poriemodellen beschreven namelijk het Knudsen diffusiemodel, het kontinuum

model, het stof-gas model en het kapillairen model. 

De toepasbaarheid van de eerste twee poriemodellen is afhankelijk van de 

afmetingen van de porieën. Zijn die afmetingen klein ten opzichte van de 

gemiddelde vrije weglengte van de gasmolekulen dan is het Knudsen diffusie

model van toepassing, anders het kontinuurn model. 

Volgens het kontinuurn model zijn er in principe twee mechanismen van gastrans

port mogelijk namelijk diffusie en viskeuze stroming. Diffusie treedt op als 

het gasmengsel aan de ene zijde van het membraan anders van samenstelling is 

als aan de andere zijde; viskeuze stroming treedt op als er over het membraan 

een drukverschil bestaat. 

Het stof-gas model omvat het Knudsen diffusie model en het kontinuurn model 

en is dus zowel toepasbaar op membranen met zeer kleine als met zeer grote 

porieën. 

In het hier gepresenteerde kapillairen model zijn de resultaten van het 

stof-gas model gebruikt. Er wordt in dit model aangenomen dat het membraan 

bestaat uit een bundel kapillairen van gelijke diameter. 

Uitgaande van elk model worden in dit hoofdstuk uitdrukkingen afgeleid voor 

de permeabiliteit van het membraan voor de beide meetmethoden. 



3.2 üplos-diffusiemodellen 

Met behulp van oplos-diffusiemodellen kan gastransport door homogene 

ofwel niet-poreuze membranen beschreven worden. Zulke membranen 

hebben in het algemeen een zeer dichte struktuur. Men neemt aan dat 

het transport van een gasmolekuul door een homogeen membraan uit drie 

processen bestaat die na elkaar worden doorlopen, te weten : 

- oplossen van het gasmolekuul in het membraan aan de ene zijde van 

het membraan; 

- diffusie van het molekuul van deze zijde van het membraan naar de 

andere kant waar de dichtheid van gasmolekulen kleiner is; 

- verdamping van het gasmolekuul aan die kant uit het membraan. 

Zie (3.1] ~~ (J.l) 

Aan de hand van de volgende redenering wordt aannemelijk gemaakt dat 

het transport van de ene zijde van het membraan naar de andere zijde 

diffusief van karakter is. Een homogeen membraan bezit op molekulaire 

schaal een poriestruktuur. 

Zowel de vorm als de afmeting van de porieën veranderen door de 

thermische beweging van de makromolekulen waaruit het membraan is 

opgebouwd. Gasmolekulen bewegen zich individueel van de ene porie 

naar de andere. Zowel devo«"'i"~van een porie die groot genoeg is om een 

gasmolekuul op te nemen als de bezetting ervan door een gasmolekuul 

berusten op toeval. Dit is essentieel voor een diffusieproces. Zie GL 1] 
De snelheid waarmee het gastransport plaatsvindt wordt in het algemeen 

bepaald door de snelheid van het diffusieproces. 

Diffusie wordt wiskundig beschreven door de twee wetten van Fick. 

De eerste wet van Fick geeft de relatie tussen de gasflux per opper

vlakte-eenheid J en de gradiënt van de deeltjesdichtheid in het 

membraan. Voor het geval het gastransport één-dime~ionaal ~s in de 

z-richting krijgt men : 

J = - D è)n 
';)Z 
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Hierin is n de dichtheid [m-3] van gasmolekulen in het membraan 

en D de diffusiekoefficient van die molekulen in het membraan

gas systeem in kwestie. Voor bijna alle polymeren geldt dat D 

bij atmosferische druk slechts afhankelijk is van de temperatuur. 

Een uitdrukking voor~ wordt verkregen door de tweede wet van 

Fick; 

(3.2) 

~ is de snelheid waarmee de deeltjesdichtheid in de tijd ver

andert, ter plaatse z. Deze is nul wanneer zich een stationaire 

J h f · 1 · 1 ( 3 2 ) 1 d d ~n · toestana. ee t 1.ngeste d. U1.t vg . . vo gt an at 'Cl2. 1.s 

konstant en uit vgl. ( 3. 1 ) dat J is konstant. 

De deeltjesdichtheid van het gas in het membraan is afhankelijk 

van de oplosbaarheid S~ In het geval dat er evenwicht is ( wat 

oplossen betreft ) tussen membraan en gasfase, is de dichtheid 

van het gas in het membraan recht evenredig met de druk P in 

de gasfase, 

, 
n== S·P (3.3) 

I 
Dit is de wet van Henry. De oplosbaarheid (Skonstante ) S mag 

konstant worden verondersteld zolang het aantal poriën dat bezet 

is door een gasmolekuul verwaarloosbaar klein is ten opzichte van 

het totale aantal poriën. Hieraan wordt door de meeste polymeren 

bij atmosferische druk voldaan. s'is specifiek voor het membraan

gas systeem en afhankelijk van de temperatuur. 

Substitutie van vgl. ( 3.3 ) in vgl. ( 3.1 ) levert: 

J =- s'D ~ 
d"l 

-" -

(3.4) 



Toepassing van vgl. ( 3. 4 ) op meetmethode 1 ( twee gassen ; 4P=-0 ) 

geeft voor de flux per oppervlakte-eenheid van gas i 

, - s. ]). 
I. (.. 

( 3. S") 

Stelt men vgl. ( 2.1 ) gelijk aan vgl. ( 3.5) dan wordt de volgende 

uitdrukking gevonden voor de permeabiliteit van het membraan voor gas i 

( KiD ) als het membraan voldoet aan het oplos-diffudiemoàel en 

meetmethode 1 wordt toegepast, 

k· = tD 

I 

S. D· /... I. 
(3.Ó) 

Past men vgl. ( 3.4 ) toe op meetmethode 2 ( één gas, absoluut druk

verschil ) dan vindt men 

( 3.1) 

Stelt men vgl. ( 3.7) gelijk aan vgl. ( 2.2) dan vindt men voor de 

permeabiliteit K6fdat 

, 
SD (3.8) 

Uit de vgln. ( 3.6 ) en ( 3.8 ) samen, volgt dat 

Dit betekent dat voor een membraan waarop het oplos-diffusie model 

van toepassing is, de permeabiliteit niet afhangt van de meetmethode. 

Dit komt omdat het mechanisme van gastransport bij dit soort membranen 

altijd hetzelfde is, ongeacht de wijze waarop het drukverschil van 

een gas over het membraan wordt aangebracht. 

De permeabiliteit is gelijk aan het produkt van de oplosbaarheid en 

de diffusiekoefficient en, voor een bepaald membraan, alleen afhan

kelijk van het soort gas en de temperatuur. 

(?ie ook [3.3]-[3.6)) 
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3.3 Poriemodellen 

3.3. 1 Inleiding 

Bij poriemodellen wordt aangenomen dat in het membraan gefixeerde porieën 

aanwezig zijn die zowel met elkaar als met de omgevende ruimte in verbinding 

staan. Gastransport door het membraan kan alleen via deze porieën plaats

vinden. 

Afhankelijk van de randvoorwaarden kunnen drie mechanismen van transport 

optreden, te weten diffusie, viskeuze stroming en oppervlaktestroming. 

Diffusie en oppervlaktestroming treden op als de samenstelling van het 

gasmengsel aan de ene zijde van het membraan niet hetzelfde is als aan de 

andere zijde. Bovendien treedt viskeuze stroming op als er een absoluut 

drukverschil over het membraan staat. 

In de literatuur gaat men ervan uit dat de gasfluxen, die optreden ten 

gevolge van de drie mechanismen additief zijn. 

Bij diffusie moet nog onderscheid gemaakt worden tussen Knudsen diffusie en 

kontinuurn diffusie. Een grof kriterium voor het optreden van Knudsen diffusie 

is dat de gemiddelde vrije weglengte van de gasmolekulen groter is dan de 

poriediameter. Het aantal botsingen tussen gasmolekulen en de poriewanden 1s 

dan veel groter dan dat tussen gasmolekulen onderling. Kontinuurn diffusie 

treedt op als de gemiddelde vrije weglengte van de gasmolekulen kleiner is 

dan de poriediameter. In dat geval zijn botsingen tussen gasmolekulen onderling 

bepalend. Van de in dit werk beschouwde membranen is de poriediameter onbekend. 

De gemiddelde vrije weglengte van de gasmolekulen heeft een grootte-orde van 

0,1 mikrometer. We moeten voorlopig rekening houden met het optreden van zowel 

Knudsen diffusie als kontinuurn diffusie. 

Oppervlaktestroming is een transportmechanisme dat mogelijk van belang is bij 

een kleine waarde van de poriediameter. Bij oppervlaktestroming bewegen de 

gasmolekulen zich 1n een geadsorbeerde laag langs de wanden van de porieën. 

Dit mechanisme wordt verder buiten beschouwing gelaten. 

Zowel in poreuze media als in de vrije ruimte korrespondeert met elk 

transportmechanisme een transportkoefficient. Hier zijn van belang de 

Knudsen diffusiekoefficient DK (Knudsen diffusie), de binaire diffusie

koefficient D .. (kontinuum diffusie) en de viskositeit m (viskeuze stroming). 
1] ~ 

Verder wordt er per transportmechanisme een parameter ingevoerd die 

karakteristiek is voor het poreuze medium: de parameter E voor Knudsen diffusie, 

de porositeits/bochtigheids parameter Ejq voor kontinuurn diffusie en de 

parameter B voor viskeuze stroming. 



Deze drie parameters worden in het algemeen, bij gebrek aan voldoende 

informatie over de struktuur van het medium, eksperimenteel bepaald. In het 

geval dat een eenvoudige poriestruktuur verondersteld wordt (bijvoorbeeld 

een aantal evenwijdige kapillairen van bekende diameter) kunnen de 

parameters berekend worden. 

3.3.2 Knudsen diffusie model 

Voor Knudsen diffusie door een cilindervormige buis met diameter d 1s 

afgeleid (zie (3.7], blz. 60) dat de deeltjesflux JK evenredig is met de 

gradient van de deeltjesdichtheid n , namelijk 

( 3. 10) 

waarin v de gemiddelde snelheid van de molekulen is, 

(3.11) 

Analoog hieraan kan voor Knudsen diffusie door een poreus membraan geschreven 

worden 

!!vE 
3 

In vgl.(3. 12) is JK genomen per oppervlakte-eenheid membraan. Eis de 

parameter voor Knudsen diffusie en wordt geheel bepaald door de poriestruktuur 

van het membraan. De Knudsen diffusiekoefficient DK is volgens vgl.(3.12) 

gelijk aan 

= 4 vE 
3 (3.13) 

Uit de vgln.(3. 11) en (3. 13) volgt dat DK onafhankelijk is van de dichtheid. 
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Als het gas bestaat uit verschillende komponenten i dan kan, op grond van 

het feit dat het aantal botsingen tussen molekulen onderling verwaarloosbaar 

klein is ten opzichte van het aantal botsingen tussen molekulen en de 

poriewanden, voor elk van de komponenten geschreven worden 

( 3.14) 

Integratie van vgl.(3. 14) over het membraan met dikteL levert op 

Dik (f<A - tf>is) 
~BT L 

Hierbij is gebruik gemaakt van de ideale gaswet in de vorm p.=n.k T . 
1 1 B 

Vergelijkt men vgl.(3. 15) met achtereenvolgens de vgln.(2.1) en (2.2) 

dan ziet men dat de waarde van de permeabiliteit in het Knudsen diffusie 

model onafhankelijk is van de gebruikte meetmethode 

(3.1b) 

3.3.3 Kontinuurn model 

Dit model is geldig wanneer de diameter van de porieën groter 1s dan de 

gemiddelde vrije weglengte van de gasmolekulen. Men onderscheidt 1n dit model 

twee mechanismen van gastransport: diffusie en viskeuze stroming. 

Bij metingen volgens methode 1 (twee gassen; AP=O) is het gastransport zuiver 

diffusief en bij gebruik van methode 2 (één gas; AP=konstant) treedt alleen 

viskeuze stroming op. 

Achtereenvolgens worden nu diffusie en viskeuze stroming behandeld. 

-IS"-



Diffusie 

Voor het vinden van een vergelijking die kontinuum diffusie door een poreus 

membraan beschrijft wordt eerst de diffusie bekeken door een dun buisje dat 

twee reservoirs met elkaar verbindt. Zie figuur 3.1 en [3.8], blz. 155 . 

In het ene reservoir bevindt zich een licht gas, in het andere een zwaar gas. 

De lichte molekulen bewegen sneller door het buisje dan de zware waardoor een 

drukverschil tussen de beide reservoirs ontstaat. Om de druk tijdens het 

eksperiment uniform te houden (zodat geen viskeuze stroming optreedt) moet de 

zuiger naar links bewegen. Er is dus een netto transport van gasmolekulen 

door het buisje naar rechts. De diffusie door het buisje wordt beschreven 

door de vergelijkingen 

1\ dx. 
- Y\ u, ... 

- ' cl'2 + x.JD 

waarin J 1D , J 2D en JD=J 1D+J2D deeltjesfluxen per oppervlakte-eenheid door 

diffusie voorstellen. x
1
=n

1
/n en x2=n2/n zijn resp. de deeltjesfraktie 

van komponent 1 en 2 in het gasmengsel. 

Optelling van de vgln.(3. 17) en (3. 18) levert op dat D12=D
21 

. 

Een algemene vergelijking voor de diffusie door het buisje wordt dus 

+ x· J l D L = 11 2. 
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Een goede benaderingsformule voor de binaire diffusiekoefficient D
12 

, 

waarin de molekulen worden voorgesteld als harde bollen, is 
( l i~ [ l. rJ . blr. 5S") 

D,~ = l (rrJ 8T)~--=--
8 2.mjt nlTd,~ 

(3.:(0) 

met m* =m1m2
/(m

1
+m

2
) is de gereduceerde molekuulmassa en d12=!(d

1
+d

2
) 

waarin d 1 en d
2 

de botsingsdiameters van de molekulen zijn. 

Een andere manier om de vgln.(3. 19) te begrijpen is door te realiseren dat 

D12 gedefinieerd is ten opzichte van een koordinatenstelsel dat beweegt met 

een snelheid gelijk aan de gemiddelde deeltjessnelheid door diffusie JD/n 

van de molekulen (zie (3. <J] , blz. 502). 

De flux JiD ten opzichte van het buisje is dan de som van de flux -nD 12dxi/dz 

die diffusie van molekulen i representeert en de flux xiJD die de bijdrage 

van molekulen i tot het netto gastransport aangeeft. 

Wordt het buisje in figuur 3. I vervangen door een poreus membraan dan 

blijven de vgln.(3.19) geldig, zij het dat D12 vervangen wordt door een 

zogenaamde effektieve diffusiekoefficient (D 12)eff • Het is gebruikelijk om 

te schrijven 

( 3. 'LI) 

waarin é/q de zogenaamde porositeits-bochtigheids parameter is, waarvan de 

waarde slechts afhangt van de poriestruktuur van het membraan. De naam is 

afkomstig van een eenvoudig model waarin het poreuze medium voorgesteld wordt 

als een aantal bochtige kanaaltjes door een vaste matrix. De porositeit E 
is dan de volumefraktie van het poreuze medium dat niet in beslag genomen 

wordt door de vaste matrix. De bochtigheid q is het getal dat aangeeft 

hoeveel maal het kanaal met een ~emiddelde lengte langer is dan een recht 

kanaal door de vaste matrix (q~l). 

Uit de vgln.(3.20) en (3.21) volgt dat zowel D12 als (D 12 )eff omgekeerd 

evenredig zijn met de dichtheid n. 
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Integratie over het membraan van vgl.(3. 17) waarbij n12 is vervangen door 

(D 12)eff levert op 

o< - I+ 

(D,t )tff · "f 
A8 T l o< 

]tD 

]lD 

Uit 1n de literatuur beschreven eksperimenten volgt dat 

( 5.U) 

Tijdens metingen verricht volgens methode 1 wordt verondersteld dat x
1
A=l 

en dat x 1B=O • Substitutie van deze waarden in vgl.(3.22) levert de volgende 

uitdrukking voor de deeltjesflux per oppervlakte-eenheid van gas 1 op, als 

gemeten wordt volgens methode 1 

Vergelijkt men de vgln.(3.24) en (3.25) met vgl.(2.1) dan vindt men dat de 

permeabiliteit van het membraan voor gas 1 gelijk is aan 

(Da Jeff ~ {t _ "-) (J.'Lb) 
~z:.T IX 

en dat de permeabiliteit voor gas 2 gelijk is aan 

.L 

K,D- (~)'I<,D 
als gemeten wordt volgens methode 1 . 
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Viskeuze stroming 

Onder viskeuze stroming wordt verstaan dat deel van het gastransport in het 

kontinuurngebied dat veroorzaakt wordt door een drukgradient. Bij metingen 

volgens methode 2 waarbij er maar één soort gas in het meetsysteem aanwezig 

is, treedt alleen viskeuze stroming op. Er wordt verondersteld dat de stroming 

laminair is. De redenering bij de afleiding van een uitdrukking voor de 

viskeuze flux per oppervlakte-eenheid J . k is dat wanneer het gas niet 
V~S 

versneld beweegt, de som van de krachten op elk volume-element nul is. Dit 

betekent dat de kracht, veroorzaakt door de drukgradient juist gekompenseerd 

wordt door de remmende viskeuze kracht. Het resultaat is 

]vis!. = 
n B 

'7. 

dP 
d~ 

( 3.:z8) 

De parameter B voor viskeuze stroming hangt alleen af van de poriestruktuur 

van het membraan. De viskositeit ~is onafhankelijk van de dichtheid. 

Integratie van vgl.(3.28) over het membraan met dikteL levert op dat 

met P=!(PA+PB) . De drukgradient in het membraan is konstant verondersteld. 

Vergelijkt men vgl.(3.29) met vgl.(2.2) dan wordt de volgende uitdrukking 

gevonden voor de permeabiliteit van het membraan voor het gas bij toepassing 

van methode 2 , 

( 3 3 0) 
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3.3.4 Stof-gas model 

Het idee waarop het stof-gas model is gebaseerd is reeds omstreeks 1860 

door James Clerk Maxwell geopperd. Pas in de jaren zestig van deze eeuw is 

het zóver uitgewerkt dat het met succes toegepast kan worden op transport 

van gassen door poreuze media. Het model dankt haar naam aan het feit 

dat het poreuze medium voorgesteld wordt door grote, zware deeltjes 

(stofdeeltjes) die stilstaan in en uniform verdeeld zijn over de ruimte. 

(zie figuur 3.2) 

///// 
-;.-:;;-. </:; .: :) ... 

Op deze manier wordt rekening gehouden met de gas-wand interaktie in het 

membraan. Deze interaktie is in het algemeen niet in rekening te brengen 

als het membraan wordt gerepresenteerd door één kapillair.In het model worden 

de stofdeeltjes opgevat als zijnde molekulen en de kinetische gastheorie 

wordt toegepast. Stroomt er één gasvormige komponent door het membraan 

dan wordt de theorie voor binaire mengs2ls gebruikt, bij twee gasvormige 

komponenten die voor ternaire mengsels enz. De struktuur van het membraan 

komt tot uiting in de waarden van de parameters E , Efq en B die ook in dit 

model als koefficienten in de diffusievergelijkingen en de vergelijking voor 

viskeuze stroming optreden. Een groot voordeel is dus dat ter afleiding van 

de transportvergelijkingen geen kennis van de struktuur van het membraan 

nodig is. De waarden van de parameters E , l;q en B worden pas na de 

afleiding, in het algemeen eksperimenteel, bepaald. Een tweede voordeel van 

het stof-gas model is dat met de kinetische gastheorie van een goede 

theoretische basis wordt uitgegaan. 

De toestand waarin een gas of een gasmengsel zich op een bepaald moment be

vindt is in de kinetische gastheorie volledig bepaald als de verdelings

funktie van de molekulaire posities en snelheden bekend is. In het geval 

het systeem in evenwicht verkeert (er zijn dan geen gradienten van samen

stelling, snelheid en temperatuur in het gas) is de Maxwell verdelingsfunktie 

van toepassing. 

- :zo-



Als er geen evenwicht is (zoals bij het in dit werk te beschouwen gastrans

port door membranen het geval is) dan wordt de verdelingsfunktie uit de 

Boltzmann integro-differentiaalvergelijking opgelost. Dit kan onder meer 

met behulp van de methode van Chapman-Enskog. Bij deze methode wordt de ver

delingsfunktie benaderd in de vorm van een reeks. De eerste benadering, 

waarin slechts eerste-orde afwijkingen van de lokale Maxwell-verdeling 

worden beschouwd is geldig voor situaties waarin de genoemde gradienten 

klein zijn. De fluxen zijn in dit geval evenredig met de gradienten. De 

resulterende oplossing wordt gebruikt om uitdrukkingen voor de fluxen en 

de transportkoefficienten af te leiden. Zo wordt voor elke komponent uit het 

gasmengsel afzonderlijk een diffusievergelijking verkregen en voor het meng

sel als geheel een vergelijking voor viskeuze stroming. 

Voor het geval dat het transport (effektief) ééndimensionaal is en het sys

teem een uniforme, konstante temperatuur heeft, worden de diffusievergelij

kingen gegeven door (zie [3. 10] , vgl.(8. 1-3)) 

X<M~M)~ +~(~.ti- ~Kiïn~~) 
l"' 

v ( 3. 31) 
m=!x.m. 

. J J 
de gemiddelde molekulaire massa voorstelt en Y het aantal waarin 

i"'' 
komponenten in het gasmengsel. F. is de uitwendige kracht die uitgeoefend 

~ 

wordt op komponent i • De binaire diffusiekoefficient D .. is de eerste 
~J 

benadering van de diffusiekoefficient in de theorie van Chapman-Enskog, 

(zie [3. 10], vgl. (8. 2-44)) 

er . . =!(Q-.+0"'.) is 
~J ~ J 

D,~ - t (~~s:)t rr tr 1 .Q.''·•l• 
\- 'k n '« "~ 

(1,1)* 
een botsingsdiameter (met dimensie lengte) en i} is een 

( 3. 32) 

dimensieloze botsingsintegraal die de waarde I heeft voor botsingen tussen 

harde, elastische bollen met botsingsdiameter ~ ... 
~J 

De vergelijking uit de theorie van Chapman-Enskog die viskeuze stroming 

beschrijft is dezelfde als vgl.(3.28). 

De vgln.(3.28) en (3.31) zijn niet zonder meer toepasbaar in het stof-gas 

model. De volgende aanpassingen moeten worden gemaakt: 
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- D .. wordt vervangen door (D .. ) ff , gedefinieerd door middel van vgl.(3.2I). 
~J ~J e 

- De molekulen die het membraan representeren (stofdeeltjes) worden 

aangegeven met de index d • Omdat ze stilstaan in, en uniform verdeeld zijn 

over de ruimte geldt Jd=O en dnd/dz•O • 

- De grootheden n en p worden vervangen door resp. n+nd en p+pd (=p+ndkBT) 

n en p blijven resp. de deeltjesdichtheid en de druk van het gas 

exclusief de stofdeeltjes. 

Uit vgl.(3.32) blijkt dat het produkt nD .. onveranderlijk blijft wanneer 
~J 

n wordt vervangen door n+nd . 

Y wordt vervangen door Y+d • 

Blijkbaar wordt aan de stilstaande deeltjes zowel een temperatuur als een 

druk toegekend. 

Als er een drukgradient ~n het gas aanwezig is, dan werkt er op elk 

stofdeeltje een kracht die er voor zorgt dat het stofdeeltje stil blijft 

staan. De aanwezigheid van deze kracht wordt aannemelijk als men bedenkt 

dat ook het membraan, middels zijn bevestiging, op zijn plaats gehouden 

moet worden bij aanwezigheid van een drukgradient. 

Het stof-gas model wordt nu achtereenvolgens uitgewerkt voor de meetmethodes 

1 en 2 . 
"Zie ook [~.12] -[J.I}] 

Meetmethode I (twee gassen; AP=O) 

Het aanbrengen in vgl.(3.31) van de boven beschreven aanpassingen leidt 

wat dit geval betreft (geen drukgradient, geen uitwendige kracht) na enig 

rekenwerk tot de vergelijking 

2. (x} ]tn -XL]it>) )(cl J i D ~ + 
J.x,· '-= l,l, J.. 

n (ni6 \ff 
:-

~cl n lnid)~H 
d1 

( 3. J 3) 
Voor i= I ,2 kan vgl. (3. 33) geschreven worden in de vorm 

JLD -n(DJ~ff 
dx.; 

+ )(i. ~i., JD i:./ 12 (3.34) - d.t 
> 
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met 

J)~Kwordt de Knudsen diffusiekoefficient genoemd. De reden hiervoor blijkt 

uit het volgende. Neem het geval n_,o (lage druk). Uit de vgln.(3.32),(3.35) 

en (3. 36) volgt dan achtereenvolgens dat "D,l...,. cO , ("D;)e{l-"> Dik en ~t ~ o 

In het limietgeval n-+O blijkt vgl. (3.34) over te gaan in vgl. (3.14) die 

Knudsen diffusie door een poreus membraan beschrijft. Dit is natuurlijk een 

eis waaraan het model moet voldoen. 

Neemt men n~oe dan volgt resp. uit de vgln.(3.32),(3.35) en (3.36) dat 

"D,1~ 0 , ("DJeff~o en bi-"> I • 

Vgl.(3.34) gaat in dit geval (hoge druk) over in vgl.(3.19) voor kontinuurn 

diffusie. Ook aan deze eis moest door het model worden voldaan. 

Vgl.(3.34) beschrijft derhalve lokaal het gastransport van een binair 

mengsel ~n een poreus membraan ~n het gehele drukgebied lopend van het 

Knudsen tot het kontinuurn gebied. 

Werkt men vgl. (3.33) uit voor ~=d dan wordt gevonden 

h = -(ml)-I 
J 21) I'Yl, 

Ook vgl. (3.38) geldt 

Bij de afleiding van 
1t 

M2J. = ml ; ~J = Cl"ïd. 

voor diffusie door membranen bij willekeurige druk. 

vgl. (3. 38) zijn de volgende aannames gemaakt: YYI 1J::: Yr1 1 
(1,1) * () (1,/]lt 

en f2
1
J.. = ~':.J . Hieraan is voldaan als de stofdeeltjes 

worden beschouwd als grote bolvormige molekulen, met een grote massa. 

Vgl.(3.38) is eksperimenteel geverifieerd (literatuur). 

Voor een membraan met dikteL levert integratie van vgl.(3.34) de volgende 

uitdrukking voor de deeltjesflux per oppervlakte-eenheid van komponent I 

door het membraan op (zie ook [3. 11), vgl.(4.6.8)) 
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}n = (D,.).!f P kv [ I- oOC1A + 

J.B T L t:( I- o<X,e.+ 

met Jzp (wt')t. 
tX = I + JU>= I- ~~ (zie vgl. (3. 38)) 

Als X
1
n::/ en x18 .. o dan gaat vgl. (3. 39) over in 

J ro = (D,,)e}f. p 
18 TL c( 

~[I-
I + 

(D,z)eff 

] ~Ik (3.Jj) (D,t)eff 
1:>,1.< 

] 
Kombineert men vgl.(3.40) met vgl.(2. I) dan wordt voor de permeabiliteit 

van het poreuze membraan voor gas I gevonden dat 

kiD - (DI,_)efl h[, I+ ~ .. ),H] J&T rx. D,u 
De vgln.(2. I) en (3.38) leveren samen op dat 

1 
K:tD (~:) k',D 

Meetmethode 2 (één gas; ~ P=kons tant) 

Als er een drukgradient in het gas bestaat werkt op elk stofdeeltje een 

uitwendige kracht lF~ die juist groot genoeg is om het stofdeeltje op de 

plaats te houden. Een uitdrukking voor deze kracht wordt als volgt gevonden: 

Beschouw een dunne schijf van een niet-poreus materiaal met dikte J~ en 

oppervlakte (enkelzijdig)A . De gasdruk aan de ene zijde van de schijf is 

P en aan de andere zij de 'P-td.:P. De kracht op de schijf is dus A J.P . 
In de schijf wordt een opening met een oppervlakte Q gemaakt. De kracht op 

de schijf is nu (R-~)d1? , vermeerderd met de schuifkracht die het gas, dat 

onder invloed van het drukverschil JP door de opening stroomt, op de wand 

van de opening uitoefent. Aangenomen wordt dat het gas niet versneld wordt 

bij het doorstromen van de opening. 
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Dit betekent dat de kracht die het gas bij het doorstromen van de opening 

ten gevolge van de drukgradient ondervindt c~JP) gelijk is aan de schuif

kracht die op de wand wordt uitgeoefend. De totale kracht op de schijf is dus 

( F).a,)dP + a.d.P: Ad.P . De aanwezigheid van de opening heeft dus geen invloed 

op de grootte van de kracht die op de schijf wordt uitgeoefend. 

Hetzelfde verhaal gaat op als in de schijf zeer veel openingen gemaakt worden: 

als het gas niet versnelt bij het stromen door de schijf is de kracht erop 

Als de schijf wordt vervangen door een verzameling stofdeeltjes dan is de 

kracht op die verzameling ook AJ..P. De stofdeeltjes staan stil in de ruimte 

dus moet de uitwendige kracht op de verzameling de door het gas uitgeoefende 

kracht kompenseren. Een uitdrukking voor die totale uitwendige kracht is 

n,L Tj R d2 . Uit nif'J. AJ..ë:. Acl.'E volgt 

dP 
d.l: 

De uitwendige kracht wordt verkregen door inklemming van het membraan 1n het 

meetsysteem. 

Uitwerking van vgl. (3.31) met behulp van vgl.(3.43) en met inachtname van 

de aanpassingen die in het kader van het stof-gas model moeten worden 

gemaakt, levert op dat 

X\ ]t.D - )(~Ja-D 
n D~~ 

waarin de index ~het gas aanduidt. 

+ ( 3.44) 

Als men nu vgl. (3.44) uitwerkt voor het geval L=} , vgl. (3.37) én de 

ideale gaswet toepast dan wordt de volgende vergelijking voor de flux per 

oppervlakte-eenheid door diffusie gevonden als er een drukverschil over het 

membraan aanwezig is, 

]n !k J.P 
~sT J.z 

( 1.4~) 

De index ~ is 1n vgl. (3. 45) weggelaten. (werkt men vgl. (3. 44) uit voor het 

geval i.= J.. dan wordt ook vgl. (3. 45) gevonden) 
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Bij deze flux, verkregen uit de diffusievergelijking moet ter verkrijging 

van de totale gasflux de viskeuze flux, gegeven door vgl.(3.28) worden 

opgeteld. Dit geeft 

JAP - J + J --( Dl< + .!!]_) o( p 
D vis.l. - -'<eT fYL ol~ 

Integratie van vgl.(3.46) levert, samen met de ideale gaswet de volgende 

uitdrukking voor de deeltjesflux per oppervlakte-eenheid door het membraan 

op 

(
DK + ~) 

Á:.aT 

Hierin is Ï = 1 ('fA+ 'Pa) de gemiddelde druk in het systeem. 

Uit kombinatie van vgl.(2.2) met vgl.(3.47) volgt voor de permeabiliteit 

van het membraan voor het gas als er een drukverschil over het membraan 

aanwezig is 

( 3.48) 

Middels aanwezigheid van JDk in vgl.(3.48) wordt het verschijnsel viskeuze 

slip in rekening gebracht. 



3.3.5 Kapillairen model 

Voor beide meetmethodes zijn met behulp van het stof-gas model uitdrukkingen 

afgeleid voor de permeabiliteit van het membraan (zie vgln.(3.41),(3.42) en 

(3.48)). In deze uitdrukkingen zitten echter nog drie onbekenden, namelijk 

de parameters frî , E en B , waardoor de struktuur van het membraan in 

rekening wordt gebracht. In principe is het mogelijk deze drie parameters 

eksperimenteel te bepalen. Dit kan bv. door twee metingen volgens methode 

één bij lage druk (Knudsen gebied) en één bij hoge druk (kontinuum gebied) 

waardoor achtereenvolgens E en 'i bepaald worden. Vervolgens kan B bepaald 

worden door één meting te verrichten volgens methode 2 . 

Een tweede mogelijkheid om de parameters l/t , E en B te bepalen ~s door het 

verrichten van metingen met verschillende gassen (gasparen). 

In deze paragraaf wordt verondersteld dat het membraan bestaat uit een 

evenwijdige bundel kapillairen met cirkelvormige dwarsdoorsnede. De straal 

van de kapillairen is r en de lengte is L (= dikte membraan). Het aantal 

kap i llairen per oppervlakte-eenheid bedraagt t'2k (zie figuur 3. 3) 

Door van deze eenvoudige poriestruktuur uit te gaan ~s het mogelijk de 

parameters 'Ir_,. , E en B uit te drukken in twee nieuwe parameters r en ~ . 
Ook de permeabiliteiten k,o , 1{4D en k'A.P (zie vgln.(3.41),(3.42) en (3.48)) 

zijn dan uitdrukkingen in r en riJ<. • Door I<,D (of k'a) en k'A.f eksperimenteel 

te bepalen kunnen ( en n~ berekend worden. 

Ofschoon het onwaarschijnlijk is dat de membranen waaraan gemeten is een 

dergelijke eenvoudige poriestruktuur bezitten, geven de te berekenen waarden 

van r en ~toch een indikatie over de struktuur van het membraan. 
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In de hier aangenomen poriekonfiguratie is de bochtigheidsfaktor gelijk 

aan 1 : t =I 

De porositeitsfaktor E. ~s gelijk aan de verhouding van het volume dat 

ingenomen wordt door de kapillairen tot het totale volume (inklusief 

kapillairen) van het membraan. Hieruit volgt dat 

~Srrr2. L 
S L 

Ter bepaling van de parameter f wordt Knudsen diffusie door één kapillair 

bekeken. Voor de deeltjesflux per oppervlakte-eenheid geldt in dat geval 

dat (zie vgl.(3. 10) 

Voor een membraan met ~~ kapillairen per oppervlakte-eenheid geldt dus 

( Jk wordt genomen per oppervlakte-eenheid membraan) 

J z. , - dn 
k = n ~ rr r . - I v r rl~ - (3.rt) 

Stelt men vgl.(3.51) gelijk aan vgl.(3. 12) dan volgt hieruit voor de waarde 

van de parameter voor Knudsen diffusie E 

3 

E = t 1T Vli r ::; i t. r ( ]S 2.) 

De parameter B wordt bepaald met als uitgangspunt de vergelijking die 

laminaire viskeuze stroming door een buis met cirkelvormige dwarsdoorsnede 

beschrijft, 

z. 

= -
nr 
Brrt_ 

( 
,.....__.. 

ee1.1 

Voor een membraan met ~ buisjes per oppervlakte-eenheid geldt dus 

]vis~ - - 2. 
n~ !IV 
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Stelt men vgl.(3.54) gelijk aan vgl.(3.28) dan volgt hieruit voor de 

parameter voor viskeuze stroming B 

Kombineert men vervolgens de vgln.(3.12),(3.21),(3.41),(3.49) en (3.52) met 

. elkaar dan wordt een uitdrukking gevonden voor de permeabiliteit k' 1n van 

het membraan voor gas I met r en ~als onbekenden: 

:::= - ] 
Door kombinatie van de vgln.(3. 12),(3.48),(3.52) en (3.55) vindt men voor 

de permeabiliteit kAP van het membraan 

Ook in deze vergelijking zijn de enige onbekenden r en ~~ • 

De volgende numerieke waarden heeft men nodig bij het verder uitwerken van 

de vgln.(3.56) en (3.57) 
D -> 1 -t Ï'\ -s- , -1 

N~o1 =2.,S·l0 VWS ·> vHeo"-=-8,3·10 WIS 

Deze waarden zijn berekend m.b.v. vgl.(3.20). De hierbij benodigde waarden 

van de botsingsdiameters zijn : JH, = I, jO ~ i d.N% = 3,/S' ~ ; do4 = ~I~ 8 n 
(zie [3. 1B], blz. F210) 

De waarden van de gemiddelde molekulaire snelheden zijn 
- ~ -1 - 1 -1 
V He = I, l4 · /0 ~ s ) Vf·lt = 4, 9( · ID M ~ j 

De waarden van de dynamische viskositeit 
-t~ -(~ '?. He ::: I~ I 4' . I 0 rt.l . s ~ ~ÎL = I t ' r I 0 IC( s 

- g t -1 
Vo.t"" 4,J ·ID Wl5 

zijn : (zie [3.18], blz. F58-61) 

) IYJ.._o~,= ~0 1 f·ID- 6 Pa.s 

Na het invullen van de numerieke waarden in de vgln.(3.56) en (3.57) Z1Jn 

met behulp van de komputer grafieken gemaakt waarin resp. K 10 en I-( ó:P zijn 

uitgezet als funktie van r voor verschillende waarden van ~ . 

Zie figuur 3.4 en figuur 3.5 ; hierin zijn de grafieken voor helium 

weergegeven. 

Heeft men de beschikking over gemeten waarden van ~ID en ~AF dan kan men 

r en ~ grafisch oplossen. 
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4 De eksperimenten 

4. 1 De meetopstelling 

De opstelling die gebruikt is ter bepaling van de permeabiliteit 

van membranen voor gassen is enkele jaren geleden gebouwd met het 

doel de permeabiliteit van vloeistoflagen ( water, elektrolyton

lossing, bloed ) voor gassen ( in het bijzonder zuurstof ) te 

meten (zie (4.1]). 

Om te kunnen meten aan membranen zijn enkele veranderingen 

aangebracht. De meetopstelling van nu is schematisch weergegeven 1n 

figuur 4.1 . De werking ervan is reeds beschreven in hoofdstuk 2. 

Ks 

Figuur 4. 1 

B 

F1 
M .......... 

F2 

De me.etopstelling 

recorder 

A 

yVref 
I 
I 
I 
I 
I 
L 

De houder van de vloeistoffen is vervangen door een membraanhouder. 

Zie figuur 4.2. Het membraan is ingeklemd tussen twee teflon a
ringen die zelf weer ingeklemd zijn tussen de plaat van RVS die de 

scheiding vormt tussen de twee reservoirs ( met 1n het midden een 

circelvormige opening ) en een messing ring die op de plaat wordt 

geschroefd. Het geheel kan eenvoudig uit de opstelling genomen 

worden. Bij de bevestiging van het membraan wordt erop gelet dat de 

spanning in het membraan niet te groot is. Dit is mogelijk van 

invloed op de permeabiliteit. 
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Figuur 4.2 : De membraanhouder 

De tweede wijziging betreft de bediening van de kleppen in de gas

leidingen. Dit is gedaan om zowel de drukopnemer als het volume van 

de reservoirs te kunnen ijken. In figuur 4. I is de ~ositie van de kle~

pen K
1 

t/m K
5 

1n de gasslangen aangegeven. 

K
1 

en K
2 

zijn de kleppen in de toevoerleidingen ( aangesloten op een 

gasfles ) , K
3 

is de kortsluitklep ( in geopende stand zijn de reser

voirs met elkaar verbonden ) en K
4 

en K
5 

zijn kleppen in de afvoer

slangen. Alle vijf de kleppen worden pneumatisch bediend; lucht 

wordt toegevoerd door het openen van magneetkleppen die door middel 

van schakelaars op een paneel bediend worden. Eerst werden K
1

, K2 , K4 
en K

5 
met één schakelaar tegelijk geopend of gesloten. K

3 
werd bediend 

met een aparte schakelaar. Nu kunnen alle kleppen afzonderlijk worden 

geopend of gesloten. Het is daarmee mogelijk in een reservoir slechts één 

opening te hebben waarop een, reeds geijkte, drukopnemer kan worden 

aangesloten. Hiermee kan de drukopnemer in de opstelling worden geijkt. 

- 32-



Vervolgens worden enkele onderdelen van de meetopstelling beschreven, 

te weten de drukverschilopnemer, het plunjersysteem en de zuurstofmeter. 

- De drukverschilopnemer 

De gebruikte sensor is een induktieve drukverschilopnemer van Validyne. 

Als er een drukverschil is, geeft de sensor een elektrische spanning 

af die vervolgens versterkt wordt. 

Uit ijking van de drukopnemer is hebleken dat in het drukverschilinterval 

-15mmHg- +15mmHg de versterkte spanning recht evenredig is met het 

drukverschil. Bij een versterkingstaktor van 2,48 bedraagt de span-

ning per mmHg-drukverschil 42,0 ~ 0,1 mV. 

~ Het-plunjersysteem 

Met elke positie van de plunjers F1 en F2 korrespondeert een elektrische 

spanning. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een lin~aire weerstand. 

Bij de metingen aan de membranen varieerde de spanning globaal tussen 

600 en 800 mV. Het elektrische signaal wordt geregistreerd door middel 

van een X-t-rekorder. Een verplaatsing van de plunjers met I cm 

resultaat in een uitslag van de schrijver van 8,25 cm als het bereik 

van de schrijver is ingesteld op 600 - 800 mV. 

- De zuurstofmeter 

Ter bepaling van de toename van de fraktie zuurstofmolekulen in reser

voir A bij metingen volgens methode I wordt een zogenaamde process 

oxygen analyzer ( Beekman Instruments Inc. Model 778 ) gebruikt. De 

handleiding vermelt een onnauwkeurigheid van het instrument van 1%. 

De sensor wordt regelmatig grondig gereinigd waarna een nieuw laagje 

elektrolyt-gel en een nieuw membraan ( teflon ) aangebracht worden. 

Vervolgens wordt de p02-meter geijkt door achtereenvolgens zuivere 

stikstof ( X02 A = 0% ) en zuivere zuurstof ( X02 A = 100% ) in reser

voir A te brengen. Tijdens de metingen wordt het bereik van de 

meter op 0 - 5% ingesteld. De po2~meter levert een elektrische 

spann~ng die een waarde heeft tussen 0 en 50 mV. 

Dit signaal wordt geregisreerd door middel van de X-t-rekorder. 

Het ingestelde bereik hiervan is JO mV. Een volle uitslag van 
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de schrijver betekent dus dat XolA • 1%. 

Het is gebleken dat ondanks het feit dat X02 !\ = 0 de zuurstof

meter toch een spanning opgeeft van * I mV. 

Volgens de handleiding is dit het gevolg van het feit dat het membraan 

een beetje vuil is. Uit de metingen blijkt dat het signaal vrijwel 

direkt na aanvang van de meting lineair toeneemt met de tijd. Omdat 

men geïnteresseerd is 1n de toename van X
04

A is een dergelijke 

"offset" niet storend. 

4.2 De meetprocedure 

Hierbij worden de belangrijkste handelingen die voor, tijdens en na 

de meting worden verricht, opgesomd. 

- Metingen volgens methode 

- beide reservoirs spoelen met hetzelfde gas 

- K1,K2 ,K4 ,K5 dicht; K3 open 

- offsetspanning V f van de versterker van de drukverschilopnemer 
re 

zodanig afregelen dat de plunjersnelheid ~=0 

- spoelen reservoirs met meetgassen ( ~ 15 min ) ; K
3 

dicht 

- K
1 

t/m K
5 

dicht, servesysteem aan, rekorder aan 

- na afloop meting: toename van x 0~~ ;en ~F uit rekorder-output 

bepalen; T noteren. 

- Metingen volgens methode 2 
_ beide reservoirs spoelen met meetgas 

- K1,K
2

,K
4

,K
5 

dicht; K3 open 

- offsetspanning V f van de versterker van de drukverschilopnemer re 
zodanig afregelen dat de spanning ervan korrespondeert met het 

gewenste drukverschil 

- K
3 

dicht; servesysteem aan. De plunjers bewegen nu met grote snelheid 

tot het drukverschil is opgebouwd. 

- rekorder aan 

- na afloop meting: uF uit rekorder output bepalen; P en Tnoteren 
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4.3 Berekening van de permeabiliteit 

- Meetmethode I twee gassen; AP = 0 

Bij de berekening van de permeabiliteit van een membraan voor gas I 

(N
2 

of He) en gas 2 (0
2

) zijn de volgende aannamen gemaakt: 

- de absolute druk 1? is uniform tijdens de meting 

- de absolute temperatuurT is uniform en konstant tijdens de meting 

- de verandering van het volume van reservoir A eVA) tijdens de meting 

is verwaarloosbaar klein 

- gas dat van het ene reservoir in het andere diffundeert verdeelt zich 

onmiddellijk over het gehele reservoir. In elk van de reservoirs is de 

samenstelling dus steeds uniform 

- voor beide gassen 

gelijk aan P (I 

Dus .f•A -f,s• 1? 

geldt dat het partieel drukverschil over het membraan 

atmosfeer) gesteld mag worden tijdens de gehele meting. 

; 1'2.e- f2.11 = P . De hoeveelheid vreemd gas die tijdens 

de meting in een reservoir diffundeert is dus klein ten opzichte van de 

hoeveelheid gas erin aanwezig. 

De diffusieprocessen die zich in het totale systeem afspelen ZlJn onder deze 

aannamen quasi-stationair benaderd. 

Voor de fluxen per oppervlakte-eenheid van gas I en gas 2 door het membraan 

geldt in deze situatie (zie vgl.(2. I)) 

]tn= kiD ( /f1 A - !f t8 ) 
-

L 
( 4 .t) 

]tD =- k:tD 
(IP:zR- tpzs) 

l 

De totale gasflux per oppervlakte-eenheid Jtoi is de som van beide fluxen 

en geeft het netto molekuultransport per oppervlakte-eenheid door het 

membraan aan. Dit netto molekuultransport heeft een volumeverandering van 

beide reservoirs tot gevolg, immers de absolute druk in beide reservo1rs 

moet gelijk blijven. De volumeverandering komt tot stand door het in/uit 

schuiven van de plunjers. 
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Omdat ]tot konstant is, bewegen de plunjers met een konstante snelheid U F 

De volumeverandering A\/ van de reservoirs in een tijdinterval Af is dan 

* waarin S de oppervlakte is van de dwarsdoorsnede van de plunjer. 

Het aantal molekulen AN dat zich in het volume-element AV bevindt bedraagt 

óN P tJV -
)eBT 

De totale flux l.S per definitie gelijk aan 

]tA 
aN -s llt 

waarin S de oppervlakte van het membraan is. 

Kombineert men de vgln.(4.4)-(4.6) met elkaar dan vindt men voor ]tot 

P s
~8T S 

De vgln.(4.3) en (4. 7) leveren samen de volgende uitdrukking op voor het 

verschil in permeabiliteit van het membraan voor gas 2 en gas I 

L S ;Jf 

~B T s 
Het verschil tussen beide permeabiliteiten is dus recht evenredig met de 

plunjersnelheid. 

De permeabiliteit van het membraan voor zuurstof (gas 2) wordt bepaald met 

behulp van de po2-meter. Het signaal hiervan is recht evenredig met de 

partiële zuurstofspanning ~iA in reservoir A • Uit toepassing van de ideale 

gaswet ~=nJ8,- blijkt dat de pü
2
-meter de getalstraktie zuurstofmolekulen 

in reservoir A ' x2R aangeeft, immers 

1'2A 
p 



In een tijdinterval Af 1s de toename van de fraktie zuurstofmolekulen 

in reservoir A 

waarbij C een konstante is. ( J ~D is konstant) 

Door kombinatie van de vgln.(4.9),(4.10) en de ideale gaswetinde vorm 

"PVfl .:. Nf,f R 1:8 T volgt voor de toename van het aantal zuurstofmolekulen 

in reservoir A , A.N2A in het tijdinterval af , 

= 
1 VFt C A.t ( 4, I 1) 
~BT 

De flux per oppervlakte-eenheid van zuurstofmolekulen door het membraan 

is dus gelijk aan 

J~D : 
Door kombinatie van vgl.(4. 12) met vgl.(4.2) wordt een uitdrukking verkregen 

voor de permeabiliteit van het membraan voor zuurstof, 

k' _ Vrr L C 
1D- ~sTS 

De vgln.(4.8) en (4. 13) leveren samen een uitdrukking op voor de 

permeabiliteit van het membraan voor gas I , 

KID == ( y .14) 



- Meetmethode 2 één gas; AP konstant 'r/= 0 

In beide reservoirs bevindt zich eenzelfde soort gas. Tussen de reservoirs 

wordt een konstant drukverschil ~~=P~-1'6 in stand gehouden. De temperatuur 

wordt verondersteld uniform en konstant te zijn tijdens de meting. 

Teneinde het drukverschil tussen de reservoirs te handhaven bewegen de plun

jers met een konstante snelheid U.f. In een tijdinterval 11t wordt hierdoor 

het volume van het ene reservoir ~\/ groter terwijl het volume van het 

andere reservoir met ~V afneemt. Voor llV geldt (zie vgl. (4.4)) 

Het aantal molekulen AfV in het volume-element A\/ bedraagt ongeveer 

6N 

De dee 1 tj es flux per 

gelijk aan 

P ~v t(PR+P8 ) 5*uFL1t 
--

~BT ~sT 

oppervlakte-eenheid J ûP door het membraan 

N 
s !lt 

t (PA-+ Ps) s*uF 
~B TS 

(~.IS) 

is dus 

(y d) 

Kombinatie van de vgln.(2.2) en (4.16) en substitutie van P;:::. t(P~+"'Ps) 
levert voor de permeabiliteit KllP van het membraan 

4.4 Bespreking van de aannamen uit paragraaf 4.3 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de aannamen die gemaakt zijn bij de 

afleiding van uitdrukkingen voor de permeabiliteit van het membraan bij 

metingen volgens methode I . 



- Eerste aanname: de absolute drukPis uniform tijdens de meting. 

Af en toe is waargenomen dat de spanning van de versterker van de 

drukverschilopnemer ongelijk nul maar kleiner dan 0,5 mV was. 

Dit betekent dat tussen de beide reservoirs een drukverschil van 

maximaal 2 Pa kan bestaan. Dit heeft extra gastransport door het 

membraan tot gevolg. 

Uit metingen volgens methode 2 volgt dat de plunjersnelheid ten gevolge 

van een drukverschil van 2 Pa (bij metingen aan de membranen van 
-8 -1 polyisopreen) maximaal 2•10 ms zal bedragen. 

De plunjersnelheid bij metingen volgens methode I bedraagt bij 

o
2

/N
2
-metingen 3 10-7-3 10-6 ms-l en bij o

2
/He-metingen minimaal 10-5 

Dit betekent dat het effekt invloed kan hebben op o2/N
2
-metingen maar 

verwaarloosbaar is bij de o
2

/He-rnetingen. 

-1 
rns 

- Tweede aanname: de absolute temperatuur 1r ~s uniform en konstant tijdens 

de meting. 

De wanden van de reservoirs zijn van RVS (dikte 0,5-1,0 cm) en staan alle 

met elkaar in verbinding. De opstelling is niet gethermostatiseerd en 

bevindt zich in een groot lokaal. Hierin zal de temperatuur tijdens de 

meting niet veel veranderen (meettijd 10-30 minuten). 

Berekend is hoe groot de plunjersnelheid is (diffusie buiten beschouwing 

gelaten) als het gas in reservoir A tijdens een meting van 1000 s 

langzaam 0,01 K in temperatuur stijgt, terwijl de temperatuur in reservoir B 

konstant blijft. Dus 

'Ä (f) T -~ t + 10 

T 

Aan het begin van de meting is vfi: VB . De druk in reservolr A ~s steeds 

gelijk aan die in reservoir B • Toepassing van de ideale gaswet op elk van 

de reservoirs levert op 

reservoir A I' ft ( t) UA ( t) == c I 'A ( f) 

reservoir B r>~ U) ( ~ol - ~ Ct)) = C, T 



Deling van de vgln.(4. 18) en (4. 19) geeft na enig rekenwerk 

ÏÄrt). V 
T+Trt(t) 

Voor de plunjersnelheid Up volgt nu 

Invullen ~n vgl.(4.21) van numerieke waarden levert op 

Tijdens de meting bedraagt de plunjersnelheid onder deze kondities dus 

ongeveer 1,4 10-7 ms- 1 • Dit is niet verwaarloosbaar bij o
2

/N
2
-metingen 

maar wel bij o2/He-metingen volgens methode 1 • Het effekt kan ook van 

invloed zijn op metingen volgens methode 2 • 

Derde aanname : de verandering van het volume van reservoir A tijdens de 

meting is verwaarloosbaar klein. 

De verschuiving van plunjer F
1 

bedraagt tijdens een meting maximaal 0,01 m . 

De volumeverandering van reservoir A is hierdoor 2 10-7 m3 . Het volume 

van het reservoir aan het begin van de meting bedraagt 1,63 10-4 m3 

De volumeverandering (ca. 0,1 %) is te verwaarlozen. 

Vierde aanname : in elk van de reservoirs is de samenstelling van het gas 

steeds uniform. 

Uit metingen aan de membranen volgt dat de tijd die verstrijkt tot dat de 

zuurstoffraktie in reservoir A gelijk aan 0,1 %is, ongeveer 103 s bedraagt. 

Voordat die fraktie 50 % is, duurt dus minstens 5 105 s . 

Als er zich geen membraan tussen de reservoirs zou bevinden bedroeg deze 

tijd ruwweg " 12/D!!125 s . Vergelijking van de waarden leert dat de 

samenstellingsgradient in de reservoirs te verwaarlozen is ten opzichte van 

die in het membraan. 
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- Vijfde aanname : Het partiële drukverschil van beide gassen over het 

membraan blijft tijdens de meting vrijwel gelijk aan de absolute druk P. 
De fraktie zuurstof die zich aan het einde van een meting in reservoir A 

bevindt is altijd kleiner dan 0,2 % . De fraktie stikstof (bij o2/N2-

metingen) in reservoir B is ongeveer even groot als de fraktie zuurstof 

in reservoir A • De fraktie helium (bij o
2

/He-metingen) is maximaal vier 

keer zo groot dan de fraktie zuurstof in reservoir A • Dit betekent dat de 

afname van het partieel drukverschil van de gassen te verwaarlozen is. 

Een voorbeeld van de rekorder-output is gegeven in figuur 4.3 . 

Het betreft hier een meting volgens methode 1 aan een teflon membraan met 

zuurstof en helium. (Deze meting is niet in hoofdstuk 5 verwerkt) 

De toename van de 
-7 ongeveer 5,3 10 

-6 -1 
8 10 ms . 

. I 

zuurstoffraktie in reservoir A bedraagt in dit geval 
-1 s en de grootte van de plunjersnelheid is ongeveer 

. I 

; . 'l' 
! i . ! . 

':'! 

; j:' 

I. 
: ': 

I 
10 (} 20 30 
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4.5 De metingen 

Er zijn metingen verricht aan zes membranen. Vijf membranen zijn afkomstig 

van het bedrijf Honeywell Medical Electronics te Best. Twee membranen 

hebben een dikte van ongeveer 5 mikrometer, twee een dikte van ca. 4,3 en 

één is ongeveer 3,9 mikrometer dik. Deze membranen zijn in het vervolg 

gekodeerd met Hwl tm. Hw5 . De nauwkeurigheid in de opgegeven waarden van de 

dikte is onbekend. Het bleek niet mogelijk de dikte langs optische of 

mechanische weg te meten. 

Het zesde membraan is van teflon en heeft een dikte van ongeveer 28 mikrometer. 

Meting van de dikte leverde een onnauwkeurigheid van 7 % op. Een dergelijk 

membraan wordt gebruikt in de sensor van p0
2
-meters van Beekman Instruments. 

De kode van dit membraan is Bm . 

Metingen volgens methode I zijn verricht aan alle membranen. Aan de membranen 

Hwl tm. Hw5 zijn twee metingen verricht met o2/N2 en twee met o2/He 

Aan het membraan Bm zijn drie metingen verricht met o
2

/N
2 

en drie met o
2

/He 

Metingen volgens methode 2 zijn uitgevoerd aan de membranen Hwl , Hw3 en Bm . 

Aan elk van deze drie membranen is gemeten met een drukverschil van 5 en 

van JO torr tussen de reservoirs. Bij Hwl en Bm is gemeten met o
2 

bij Hw3 ontbreken metingen met He . 

De meettijden variëren bij beide methodes van JO tot 30 minuten. 

4.6 de foutenberekening 

Met behulp van de vgln.(4. 14),(4.13) en (4. 17) kunnen 

afgeleid voor de relatieve onnauwkeurigheid in K, 0 , 

De waarden van VA , ..t_ 8 , T S S * , P en 

bekend. 

uitdrukkingen worden 

klD en k~p . 
aP zijn nauwkeurig 

De relatieve onnauwkeurigheid 1n UF en C bedraagt maximaal 3 % ; die in 

L 7 % voor membraan Bm en een onbekende waarde voor de andere membranen. 

Voor de relatieve onnauwkeurigheid in kiD , ~lb en t(AE zijn de volgende 

uitdrukkingen gevonden 

~L -
L 

+ (vAc ~ + SîuFJ ~) 
I (VA c - s * u F) I 
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àkl.D ~L 
+ 

de - - -
Kln L c 

~kt:.r tJ .1 u 'F - -- + -
klif L Ur 

Als men de vgln.(4.13) en (4. 14) op elkaar deelt dan vindt men voor de 

verhouding k'~o/k,o , 

= 

De relatieve onnauwkeurigheid hierin is 

--

Invullen in vg1.(4.22) van numerieke waarden behorende bij de membranen 

Hw1 tm. HwS levert op dat 

Bij O/N
2 
-metingen wordt de relatieve onnauwkeurigheid in KID bijna 

uitsluitend bepaald door de relatieve fout in C: en bij o2/He-metingen 

door die in UF . 

Voor het membraan Bm wordt een relatieve fout in K1n gevonden van 20 % 

bij o
2

/N
2
-metingen en van 10 % bij o

2
/He-metingen. 

De relatieve fouten in k'~'D en kAf zijn gelijk aan die in L plus 3 % 

Voor de membranen Hw1 tm. HwS is de relatieve onnauwkeurigheid in K1 c 
KID 

kleiner dan 1 % voor o
2

/N
2
-metingen en kleiner dan 4 % voor o

2
/He-metingen. 
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5 Resultaten en diskussie 

In de tabellen 5.1 en 5.2 zijn de resultaten van de metingen volgens 

methode 1 weergegeven. De waarden van de permeabi li te i ten f<10 en k'.tD zijn 

berekend met behulp van de formules (4.13) en (4.14) 

meMbRa.o.n J.il.<f e c u.,.. KolD KN6D 

)1-Yfl 10- t 5 
-, 

10-rMS 
_, 

8 _, -1~-· a -1 -I Fr' JO M S "- 10 I'VI s c:;l 

121 5" 3 I I ~I, 5" 20, 9 
Hw I 5,0 I I I 3 3, 6 11·" IK I t 

Hw 2 
LIZ.~ - Z4 I I t 318 -,.e.s 

~.0 
44,0 - 2.S", 3 lrl f No, g 

Hw3 Y,3 
s-, 2 S,4 ~· t (,( 
r-, e 6,o ,6 ,.,s 
~.2 6,8 I 3, S" 11, 3 

1-h..v y 4,3 s. I 6,2 1,6 (,, r 

Hw) 3,3 r·t 4~~ 10 1 3 j IS" 

9,3 4,j 11 I I l 0,3 

3,~ :z 2 I Lj 
/ 

3 (? 'j 11, I 
Bm :z.g 3. t ~I, 3 3 '1. 2 j.f 

3,3 ~o~ 8 311 b f-t 
Tabel 5. I Methode 1 o2/N

2 

mem bRaaf\ J..;l<Ce c UF I< 02 'D k' He D 

,)!Wl -.,. _, 
IO .S 10-7 ms-• 8 _, _, ~ -1 

10 m s a 
8 -1 -I P, -I 

10 h'l s a. 

zr 6 -321 4"1,0 110 

~WI S, o I 

~I' g 110 ~4 1 3 - 3~1 

\-{wl 
88,1 - 1 ,_ao I 5"3 417-

5", 0 88, 5" - 1l80 l 5' 2. ljt6 

NI 3 - ,6t ll' 3 YLO 
ti w3 LJ,3 ~I 1 - tbb ui r- 4}, 2. 

I 0 I 3 - lb3 tr.~ y 11,2. 

I-lw~ l· e - 124 Lt,S"' '33,.5' 
4,3 =,.,; - 108 ll ,o 30 1 I 

[-{ w) 
l'ilt - ~ 15' '5· r S4,3 

), ~ 15, 6 - U'i 2.0, ~ ~t· 0 

Lj,3 - ,~6 L.ji,O t8b 
13m 28 4. I - llj 3~,1{ 17:{ 

3, 6 - llt l'/,J l 6'1 
Tabel 5.2 Methode 1 o

2
/He 
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Uit de tabellen 5.1 en 5.2 zijn voor elk membraan de gemiddelde waarden 

van de permeabi 1i te i ten ko.a.t>, KN.z'Den KHeD berekend. Tevens is de afwijking 

cAfw) van het gemiddelde (in ~rocenten) verme2d· De gemeten waarden liggen 

allen in het interval : K11 - Afw< KD ( KD + Afw 
Zie de tabellen 5.3 en 5.4 

MeM b~ O.O. r'l 
- -
k'o~ D ~fw k'N1D Afv~ 
8 _,_,Pc-1 

IO Wl s o. % 8 -1 -I fc-1 
10 m s o. o/o 

Hwl :l..0,5"' s 20 b 

l-lw2 f-~.~ I t1·3 I 

~w3 &,t 5 f-,1 6 

~w4 I I '-e ~ 31 

~ws- to, r l.j 5·9 4 

Em 34 4 10 I~ 

Tabel 5.3 Methode l o
2

/N
2 

Gemiddelde waarden 

- -
membRaan L<o1D Afw f<He D Afw 

g -1 _, ~-1 
IO Wl 5 a. % e _, -~~-' 

10 rn s o. % 

Hw1 Lj ~I q 3 IlO 0 

Hwz. IS":(,S"" 0,3 L{lb 1 5" 0,1 

/4w:!> {I.( 11 43, I 3 

l-lw4 !1, 3 :l 32 5" 

Hws lO, 3 3 s-6 2. 

BVYl 38 IO 'rl 5" 

Tabel 5.4 Methode 1 o
2

/He Gemiddelde waarden 
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Eerst worden de resultaten van de metingen volgens methode 1 aan de membranen 

Hwl tm. Hw5 toegelicht. 

Uit tabel 5.3 blijkt dat membraan Hw2 de grootste permeabiliteit heeft, 

gevolgd door Hwl en daarna, met onderling geringe verschillen Hw3,4,5 . 

Dit geldt voor beide gassen. 

Tevens valt op dat voor alle membranen, behalve Hw2 , de permeabiliteit voor 

o
2 

groter is dan die voor N
2 

. 

Uit tabel 5.4 blijkt dat ook voor o
2

/He-metingen Hw2 het membraan 1s met de 

grootste permeabiliteit, daarna Hwl en tenslotte Hw3,4,5 . 

Uit tabel 5.4 blijkt verder dat ~~tDca. driemaal groter is dan ~OzD. 

Vergelijken we de tabellen 5.3 en 5.4 met elkaar dan blijkt dat K
01

D bij 

o2/He-metingen ongeveer twee keer :? groot is dan bij o
2

/N
2
-metingen, 

behalve bij het membraan Hw4 waar K~~in beide gevallen ongeveer dezelfde 

waarde heeft. 

De waarde van de permeabiliteit voor o
2 

is bij de membranen Hw1,2,3,5 

blijkbaar afhankelijk van de aanwezigheid van het andere gas. Verwijzende 

naar de theorie (hoofdstuk 3) kan dit verschijnsel alleen verklaard worden 

met behulp van poriemodellen waarin kontinuurn diffusie mogelijk is. 

Afgaande op wat tot dusver gekonstateerd is kan het feit dat bij membraan Hw4 

Ko~uonafhankelijk is van het andere gas verklaard worden met behulp van 

oplos-diffusie modellen én poriemodellen waarin Knudsen diffusie mogelijk is. 

Of poriemodellen op het gastransport door de membranen van toepassing zijn 

wordt duideliJ'k door de verhoudingen K~D/k enk~Dhk te berekenen. n~n ~n 
In poriemodellen hebben deze verhoudingen achtereenvolgens de waarden 0,94 

en 0,35 • In tabel 5.5 zijn de resultaten vermeld. 

Uit de waarden van de verhouding K~DJkN~bblijkt dat de overeenstemming met de 

theoretische waarde (0,94) het beste is voor membraan Hw2 , dan voor Hwl en 

tenslotte voor Hw3,4,5 . 

Blijkbaar is de overeenstemming met het poriemodel beter naarmate de 

permeabiliteit van het membraan groter is. Deze veronderstelling wordt niet 

duidelijk weersproken door de waarden van de verhouding K~~K . 
H~ 



tn e Vl-\ b" a.a n k'o~D ko{]) 

k Nt l:> KHcD 

~wl 
I, 03 0,40 

\ ' 0 'i o, 38 

~w< 
0, ~4 0, 37-

0, ~ 4 0' 3 7-

I, 15 0, 2j 

Hw3 
0,3~ 

I, 15" 
0 ( 3'1 

I, 10 0, 3Lf 
Hw~ I I 1]- 0, 3 7-

I, o 8 0, 3 ( 
~W) 1, o8 o. 3 r 

3' 3 2. o, ~z 

]m 3, S""j o, 22. 

4, I 0 0, 2. 0 

Tabel 5.5 Methode I Verhouding van de permeabiliteiten 

In de literatuur wordt gastransport door polymere membranen in het 

algemeen beschreven met behulp van oplos-diffusie modellen (zie bijv. (3.6)), 
tenzij de polymeren door middel van bepaalde procedé's poreus zijn gemaakt. 

Voor de permeabiliteit van niet-poreuze polymeren wordt vrijwel altijd 

gevonden dat K0 ) KH . 
1 2. 

Dit kan in overeenstemming gebracht worden met onze bevindingen: 

Voor de membranen Hwl en Hw2 met de grootste permeabiliteit (de meest poreuze 

membranen) geldt het poriemodel. 



ltft'lb~aart 

~W[ 

Hw3 

]VV\ 

Voor de membranen Hw3,4,5 met een kleinere permeabiliteit (minder poreuze 

membranen) is de overeenstemming met het poriemodel minder goed en treedt 

een eigenschap van het oplos-diffusie model naar voren <Ko~) KNt). 

Bekijken we vervolgens de resultaten van de metingen volgens methode I aan 

membraan Bm. 

Uit tabel 5.5 blijkt dat gastransport door dit membraan met behulp van 

poriemodellen niet is te beschrijven. 

Uit de tabellen 5.3 en 5.4 volgt verder dat de permeabiliteit voor o2 bij 

o2/N
2
-metingen niet wezenlijk verschilt van die bij o

2
/He-metingen. 

Op grond van metingen volgens methode l verwacht men dat op gastransport door 

membraan Bm oplos-diffusie modellen van toepassing zijn waarbij 

K He : ko2 : KNz -:::: 18 : t; : I 

Deze volgorde van afnemende permeabiliteit is ook gevonden in de literatuur 

(zie [ 5. 1] ) • 

Uit de tabellen 5.3 en 5.4 ziet men dat de reproduceerbaarheid van k~eDveel 
beter is dan die van KN

1
D • Dit is reeds voorspeld in paragraaf 4. 4 . 

In tabel 5.6 zijn de resultaten van de metingen volgens methode 2 weergegeven. 

De waarden van de permeabiliteit KAl? zijn berekend met behulp van vgl. (4. 17). 

02. 02. Nz. N2. He l-le 

rlilde AP U.F kAF UF' kAP lAF KA.P 
_( 

mmH~ lO-r M.S-I 
8 _,_,Pe-l -r _, g -1-llf' -1 _, 8 _,_,fG_, 

10 Wl IO ttl s A 10 WIS 10 ltl ~ Q 10 ~s IO rM s a 

5" S"3,S" t6Ko YZ,f 133 0 Yj, g l}f-0 
42,S" 1330 

5, 0 
10 112 11 (o ~ 0', 3 15"40 121 Ij oo 

S" l( 3 t'o bj, ~ I 0'(0 
Y, 3 10 4 8, j ((o 141 1~00 

S" 20 3SO 0,, IB 1..1- <1 t3 
~8 

10 33 2Nj 1,3 11'1 ,6 L151 

Tabel 5.6 Methode 2 
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Vergelijking van tabel 5.6 met de tabellen 5.2 en 5.3 laat zien dat de 

permeabiliteiten, gemeten volgens methode 2 veel groter zijn dan die gemeten 

volgens methode 1 • 

Wat betreft de membranen Hw1 en Hw2 is dit te begrijpen : Uit metingen volgens 

methode 1 volgt dat kontinuurn diffusie in deze membranen optreedt. Nu er een 

drukverschil over de membranen aangebracht is zal er dus viskeuze stroming 

optreden. Dit heeft een grotere waarde van de permeabiliteit tot gevolg. 

Omdat de viskositeit van alle drie de gassen ongeveer even groot is, 

verwacht men dat de permeabiliteiten voor de verschillende gassen ongeveer 

even groot zijn. Dit klopt vrij goed voor membraan Hw1 . Voor membraan Hw3 

gaat dit niet op. Dit membraan is waarschijnlijk tussen de metingen "lek" 

geraakt. De waarden voor o
2 

lijken betrouwbaar omdat deze kleiner Z1Jn dan 

die voor het membraan Hw1. Er is reeds gekonstateerd dat membraan Hwl 

poreuzer is dan Hw3 • 

Het feit dat de permeabiliteit van membraan Bm bij metingen volgens methode 2 

groter is dan bij metingen volgens methode I klopt niet met de eerder 

gedane konstatering dat op dit membraan oplos-diffusie modellen van 

toepassing zijn • Ook de verhouding van de permeabiliteiten 18:4:1 klopt 

niet meer. Het is nu ongeveer 8:5:2 . 

Dit wijst erop dat ook in membraan Bm viskeuze stroming optreedt. Misschien 

is doorbuiging van het membraan bij de metingen volgens methode 2 de oorzaak 

van de diskrepantie. 

Met behulp van de grafieken 3. 4 en 3. 5 is een schatting gemaakt van de 

parameters r en n~ uit het kapillairen model voor de metingen met He aan 
-~ 6 -2 

membraan Hw1 • (zie paragraaf 3.3.5). De gevonden waarden r~{to I'Tlen ~.Z.2·10 rYl 

zijn in overeenstemming met het feit dat in membraan Hwl kontinuurn effekten 

optreden. 

- 4 -



6 De polarcgrafische zuurstof sensor 

6. I Inleiding 

Er bestaan verschillende soorten zuurstof sensoren die volgens het 

polarcgrafisch principe werken. In een elektrolyt bevinden zich twee 

ele~troden waartussen een spanningsverschil wordt aangebracht. 

Zuurstofmolekulen worden aan de kathode gereduceerd volgens de 

reaktie : 

Het elektrische stroompje dat hierdoor gaat lopen heeft een sterkte 

die evenredig blijkt te zijn met de zuurstofconcentratie in het 

medium waarvan de zuurstofconcentratie moet worden gemeten. Bij een 

aantal soorten sensoren staat de kathode direkt in kontakt met het 

medium. Bij het soort sensor dat hier beschreven wordt is dit niet 

het geval. Hier wordt een sensor beschouwd die werkt volgens het principe 

van Clark (eerste patent omstreeks 1956 ). Een dergelijke sensor 

ziet er bijvoorbeeld uit zoals geschetst ~n figuur 6. I . 

&-~~~-----fca.t~oJe 
·~---- ~ tZot~~J,Icktt(o/jt 

O.flOJ e. 

0- riV~~ 

Tussen de kathode en het medium bevindt zich een laagje zgn. 

grondelektrolyt en een membraan, beiden doorlaatbaar voor zuurstof. 

De werking van de sensor wordt beschreven in de volgende paragraaf. 
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6.2 De werking van de sensor 

De werking van de polarcgrafische zuurstof sensor wordt uitgelegd 

aan de hand van een zgn. polarogram. Dit is het diagram waarin de 

( polarcgrafische ) stroomsterkte I is uitgezet als funktie van de 

kathodespanning vk • 

Het verloop van het polarcgram ziet er, bij één bepaalde zuurstof

concentratie in het medium, uit zoals geschetst in figuur 6.2 . 

ti~ ...... ~t (.2. H~l pola~toa~o.m 

De volgende vier spanningstrajekten worden onderscheiden 

o >~ > -o,.z V 
De stroomsterkte is klein en wordt veroorzaakt door reduktie van 

verontreinigingen aan de kathode. Men spreekt van de reststroom. 

- -0,2)'i)- o,bs- V 

De stroomsterkte is globaal genomen evenredig met de kathodespanning. 

De stroom wordt veroorzaakt door reduktie van zuurstof aan de kathode. 

De reaktievergelijking is : 

02 + 2 H .t 0 + 4 e -7> 4 OH 
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Er worden door de kathode minder elektronen aangevoerd dan dat er 

zuurstofmolekulen aan het kathode-oppervlak zijn. De stroomsterkte 

wordt beperkt door de kathodespanning. 

- - o/J~ > ~ > - I, 0 V 

In dit gebied, het zogenaamde plateau, werkt de zuurstof sensor 

( V~,8V ). De polarcgrafische stroomsterkte, in dit interval 

grensstroom genoemd, is vrijwel onafhankelijk van de kathodespanning. 

Alle zuurstofmolekulen die zich aan het kathode-oppervlak bevinden 

worden gereduceerd : het aantal zuurstofmolekulen aan de kathode 

is dus nul. De stroomsterkte wordt nu beperkt door de snelheid 

waarmee zuurstofmolekulen vanuit het medium door het membraan en het 

elektrolyt naar de kathode diffunderen. Het verschil tussen de 

grensstroom en de reststroom wordt dan ook de diffusiestroom genoemd. 

De diffusiestroom is evenredig met het aantal molekulen dat per 

tijdseenheid het kathode-oppervlak bereikt.In de stationaire toestand 

is dit aantal evenredig met de zuurstofconcentratie in het medium. De 

werking van de polarcgrafische zuurstof sensor is dus gebaseerd op 

het lineaire verband tussen de diffusiestroom en de zuurstofconcentratie 

in het medium op het plateau van het polarogram! 

-I 0 V I 

De stroomsterkte neemt sterk toe als gevolg van het ~laatsvinden van 

andere reakties dan de reduktie van zuurstof. 

In het algemeen is de kathode van edelmetaal (platina, goud ).Hierdoor 

is de reduktie van kathodemateriaal uitgesloten. Het grondelektrolyt 

is vaak een waterige oplossing van kaliumchloride. 

Omdat het plateau niet geheel horizontaal loopt is het voor een goede 

werking van de sensor van belang de spanning tussen de kathode en de 

anode konstant te houden. Hiertoe moet men een anode nemen die een 

potentiaal aanneemt die onafhankelijk is -zowel vat1 de oplossing eromheen 

als van de stroomsterkte. Een eenvoudige metalen draad voldoet niet 

omdat die een potentiaal aanneemt die afhankelijk is van de elektro

chemische reakties die aan het oppervlak plaatsvinden. 
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Een praktische oplossing is de zilver/zilverchloride elektrode. 

Hieraan treedt de volgende reaktie op: 

-:::> 

Chloorionen zijn in ruime mate in het grondelektrolyt aanwezig zodat 

aangenomen mag worden dat de concentratie ervan konstant is. De 

spanning tussen de beide elektrcdzn is nu ongeveer 0.8V. 

De polarcgrafische diffussiestroom hangtdus slechts af van de 

zuurstofconcentratie in het medium en van eigenschappen van het 

membraan en het grondelektrolyt voor wat betreft het zuurstoftran~ 

sport naar de kathode. In de volgende paragraaf wordt hierop verder 

ingegaan.Hier nog de opmerking dat de diffussiesnelheid van de 

zuurstofmolekulen afhankelijk is van de temperatuur. Hiermee wordt bij 

de meeste sensoren rekening gehouden. Aan dit probleem wordt in dit 

verslag verder geen aandacht besteed. 

6.3 Berekening van de diffussiestroom en de insteltijd 

Uit de reaktievergelijking voor de kathode volgt dat per zuurstof

molekuul dat gereduceerd wordt er vier elektronen aan worden 

onttrokken. Het aantal zuurstofmolekulen dat in t seconden het 

kathode-oppervlak bereikt is gelijk aan ]o.z, ~trJ1 t waarin Jo2 de 

zuurstofflux per oppervlakte-eenheid aan de kathode voorstelt 

( deeltJ'es m-zs- 1 ) d d d' h t k th d 1 k Er en e lameter van e a o e-opperv a . 

wordt dus van een cir~lvormig kathode-oppervlak uitgegaan. De 

hiermee korresponderende hoeveelheid lading bedraagt rr e ol.l]o2. t 
Coulomb ( e = 1,6· 10- 19 C ). De diffusiestroom I is gelijk aan de 

hoeveelheid lading die per sekonde aan de kathode wordt onttrokken, 

dus: 

I - ".. e J z J o2. 
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Ter bepaling van een uitdrukking voor de zuurstofflux per opper

vlakte eenheid ]o2. wordt de situatie bekeken waarin de sensor is 

ingebouwd in een uitgestrekte vlakke plaat. Zie figuur 6.3 

~- - - -~ st~Drlo\CI'Io( rMJiCA.wt 

~~HIA~;t- ~IH"'slo.o.J (~) 

Melllllbl(llcVI ( Wl) 

äRoru(<:lekf(o/~t (e) 

~-+---- l<a.lko ol e. 

tid1.1.lA.fl (. 3 Se111~o~ ;"'lebo~wol ;"' vfa.f<L<t p/o.o.t . 
De sensor is schematisch weergegeven als een kathode met daarop 

achtereenvolgens een laagje grondelektrolyt met dikte 1 en een 
e 

membraan met dikte 1 . De sensor verbruikt voortdurend zuurstof, die 
m 

aan hetmedium onttrokken wordt. Eerst wordt de situatie beschreven 

waarin het medium in rust is t.o.v. de sensor (niet geroerd medium). 

De zuurstofmolekulen worden aan het medium onttrokken aan het 

grensvlak met het membraan. Van elders uit het medium vindt 

aanvulling plaats. Verloopt de aanvulling trager dan het onttrek

ken van zuur~fmolekulen dan ontstaat op den duur een stationaire 

toestand waarin de zuurstofconcentratie aan het membraan kleiner 

is dan elders 1n het medium. De diffusiestroom die men meet is 

dan geen maat voor de zuurstofconcectratie in het medium vóór de 

meting. Deze situatie treedt niet op als de diffusiekoëfficient 

van zuurstof in het medium veel groter is dan die van het membraan 

en/of de grondelektrolyt. 

In het bovenstaande is er van uitgegaan dat de hoeveelheid zuurstof 

in het medium veel groter is dan het zuurstofverbruik van de sensor 

tijdens de meting. Is dit niet het geval dan treedt bovendien 

het effekt op dat de diffusiestroom afneemt in de tijd omdat 

de zuurstof in het medium opraakt. ( Zie verder [6. 1] ) . 
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De boven geschetste problemen kan men gedeeltelijk omzeilen door 

het medium langs de sensor te leiden. Hierdoor treedt een soort 

roereffekt op. In het vervolg is aangenomen dat het medium met 

een konstante snelheid evenwijdig aan de vlakke plaat stroomt. 

Aan de plaat onstaat dan een zogenaamde hydrodynamische 

grenslaag, waarvan de dikte afneemt met toenemende stroomsnelheid. 

Uit de grensl.1ag aan het membraan zal de zuurstof in de sensor 

diffunderen. Het stukje grenslaag boven de sensor wordt daarom 

diffusiegrenslaag genoemd. Wat betreft het transport van 

zuurstofmolekulen naar het membraan worden de volgende aannamen 

gemaakt: 
2 - de diffusiegrenslaag heeft ook een oppervlakte !rrd 

( = kathode-oppervlak ) en een uniforme dikte 1 en sluit aan 
g 

op de sensor ( zie figuur 6.3 ); 

- de zuurstofconcentratie aan het ( denkbeeldige ) scheidings

vlak tussen diffusie-grenslaag en het stomende medium is konstant 

en gelijk aan de zuurstofconcentratie in het stomende medium; 

- er is geen diffusie evenwijdig aan het membraanoppervlak. 

Zuurstof wordt dus slechts aangevuld vanuit het stromende 

medium; 

het zuurstoftransport vindt 1n de diffusie-grenslaag alleen 

plaats door diffusie. 

Nu kan de diffusie-grenslaag als een extra laag worden gezien 

waar de zuurstofmolekulen doorheen moeten diffunderen teneinde 

de kathode te bereiken. Ook deze laag heeft een zekere permeabiliteit 

voor zuurstof. ter bepaling van de uitdrukking voor ]
01 

moet nu nog 

de permeabiliteit voor de drie lagen ( grondelektrolyt, membraan en 

diffusie-grenslaag ) als geheel gevonden worden. Hiertoe moet men 

zich realiseren dat de verhouding tussen de dikte van een laag en 

de permeabiliteit ervan de stromingsweerstand is. Voor drie (stromings ) 

weerstanden in serie geldt dus: 

Je+ )"" +la le. 1~ Ja- ( { 2) + - + -
l<e~Ó Ke K~ k'~ 
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waarin de indices e, men g achtereenvolgens duiden op het 

grondelektrolyt, het membraan en de diffusie-grenslaag. Voor de zuur

stofflux per oppervlakte-eenheid geldt dus 

-fo,., o ( 6. 3) 

hierin is 100 0 de ( partieële ) zuurstofspanning ~n het stromende 
'I I 2' 

medium. De zuurstofconcentratie aan het kathode-oppervlak is nul. 

Uit kombinatie van de vgln. ( 6. r) 
1 

( 6.2), (,.3) vindt men voor de 

diffusiestroom 

I= 
2. 

TT e d fol.. 0 

Een uitdrukking voor de dikte van de diffusiegrenslaag wordt gegeven 

door ( zie ( 6.2] ) 

1'1; ~ t r;}. c~ J/ 
* Hierin is~ de kinemat~he viskositeit van het medium, D

0 
de 

diffusiekoëfficient van zuurstof in het medium en V de stroomsnel

heid van het medium. 

In de 1 ~tationat're .toestand1 .behoor~ bij één bepaalde waarde van de 
t~A.IA.II.StotC.O"C~I'It~ 1e. 11'1 he( IO<tDIIIA.""' e.e.V1 \AIAI:.IlDit Vo?-.., d.e 
( elektrische ) diffusiestroom. Verandert men de zuurstofconcentratie 

in het stromende medium stapvormig dan duurt het even voorjat de 

diffusiestroom de waarde heeft aangenomen die met de nieuwe zuur

stofconcentratie korrespondeert. Met de insteltijd ( t 90 ) wordt hier 

de tijdsduur bedoeld die verstrijkt voordat de diffusiestroom de 

waarde heeft die 90% bedraagt van het diffusiestroomverschil> 

plus de oorspronkelijke waarde. 

Een uitdrukking voor t 90 kan men afleiden met behulp van de tweede 

wet van Fick. In het geval dat alleen het membraan de insteltijd 

bepaalt is het resultaat ( zie [6.1] ) 

J: ta,o ~ 0,3 
..I Dm 

( 6.6) 
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waarin D de diffusiekoëfficient van zuurstof in het membraan is. In 
m 

de literatuur ['0 wordt ook de insteltijd gegeven voor het geval 

van twee membranen in serie. Uitbreiding naar de drie lagen in serie 

grondelektrolyt, membraan en diffusie-grenslaag, met achtereenvolgens 

diffusiekoëfficienten voor zuurstof D , D en D is dan eenvoudig 
e m g 

en levert op 

J. )2 
+ ~· 

6.4 Toepassing van poreuze membranen in zuurstof sensoren 

Vier eigenschappen die men graag in een zuurstof sensor verenigd zal 

willen zien zijn : 

- grote gevoeligheid 

- korte insteltijd 

- onafhankelijkheid van de stromingssnelheid van het medium 

- onafhankelijkheid van de aanwezigheid van andere gassen in het medium 

De gevoeligheid ~van de sensor kan men definiëren als de verhouding tussen 

de diffusiestroom I (dit is de elektrische stroom door de kathode ten 

gevolge van de reduktie van zuurstofmolekulen) en de zuurstofspanning 1!00 0 . { I 2_' 

Uit vgl.(6.4) volgt dan dat 

12, 
lTe~ 

( b. s) 

De insteltijd is reeds ~n de vorige paragraaf gedefinieerd. Zie vgl.(6.7). 

De formule voor t~o is 



De gevoeligheid en de insteltijd van de sensor zijn in principe afhankelijk 

van de stromingssnelheid V van het medium omdat de dikte van de diffusie

grenslaag, )~ afhankelijk is van de stromingssnelheid. (zie vgl.(6.5)) 

Door middel van de faktor J~ kan de afhankelijkheid van de stromingssnelheid 

in rekening worden gebracht. f~ wordt gedefinieerd als 

~ 
K! 

lt. + ~ + lt 
Ke k"w. k~ 

De gevoeligheid en de insteltijd van de sensor zijn ook afhankelijk van de 

aanwezigheid van andere gassen in het medium omdat K'~ , D~ en in het 

geval dat door het membraan kontinuurn diffusie optreedt ook Km en Dm 
afhankelijk zijn van de andere gassen. Analoog aan de faktor ~~ wordt de 

faktor ft gedefinieerd als 

lw, 

( b.to) 

Bij de ontwikkeling van een zuurstof sensor zal men moeten proberen door 

een geschikte keuze van d ' le ' K e ' ),m ' I(I'WI 'De en 'Dm de waarde van 

~ zo groot mogelijk en die van t~o ' 5v en f~ zo klein mogelijk te maken. 

We willen hier bekijken of het in principe mogelijk is poreuze membranen 

te gebruiken in de sensor. 

Vanwege de eenvoud worden de volgende aannamen gemaakt 

- De diameter van de kathode bedraagt 
I -3 

d = 10 m 
- De stromingssnelheid van het medium 1s 

-2. _, 
v::: 5"·10 ms 

- De diffusiekoefficient en de permeabiliteit van het elektrolyt voor 

zuurstof zijn gelijk aan die van water voor zuurstof. 
- s • _, K , _, -I o -I 

Dit betekent De~ 2.· 10 m s ~ .z 3·10 m s ra. 

- Het membraan bestaat uit een evenwijdige bundel kapillairen zoals 1n het 

kapillairen model (zie hoofdstuk 3) 

- Voor de waarden van de diffusiekoefficient en de permeabiliteit van het 

D 
-r' ! -I V D, IS' -1 -I 0 -I 

medium voor zuurstof wordt genomen Ó = 2•10 m s j n~ = _!. :=: s-.10 Wl s ta. 
~sT Dit zijn ongeveer de waarden voor lucht. 

Uit de eerste twee aannamen volgt voor de dikte van de diffusie grenslaag 
0 -3 

(zie ook vgl.(6.5)) dat /(,l ~ 10 rn ( ~ -) z. -•) / :::::: :z..,o m s 
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De faktor Jv is door de aanname van een gegeven stromingssnelheid 

overbodig geworden. 

Achtereenvolgens worden nu twee gevallen onderscheiden : 

1. Het zuurstoftransport door het membraan vindt plaats door middel van 

Knudsen diffusie. Dit betekent dat de straal van de kapillairen kleiner 
-1 

is dan de gemiddelde vrije weglengte van de molekulen : r ( 10 I'Y'l 

2. Het zuurstoftransport door het membraan vindt plaats door middel van 

kontinuurn diffusie : r > lo-1 m 

Geval 1 

De diffusiekoefficient en de permeabiliteit van het membraan worden gegeven 

door (zie de vgln.(3. 12),(3.52) en (3.16)) 

2 _, 
D - !:! v E = .!.. vEr ~ Joo Er m s m- 3 3 

23 
-== 1o Er 

-1 -I D -I 
Wl .s lt:L 

( t,") 

( b.t2) 

Voor de gevoeligheid, de insteltijd en de faktor tl worden nu de volgende 

uitdrukkingen gevonden 

1 
-2.5 

=--~--~S-·_10~--------
../,e 1 -Ij 
~+~+2·10 

3·10 IOtl t:r 

1 1 _'-ll)l tjo-.0 13(~+""+ 4 ·ID \)ioot r 1 

Kiest men 

~ ~~ + 2 ·I 0- Ij 
1. = --;;IO_é._r __ .--___ _ 
(! .J,e,. )..,.,. -1~ 

- 8 3 · ió9 + lOuU + 2.. IO j _ "J 
r:ro m , D 5 ' r 

J .A.-1)! = 10- m ; é = ro- ; e = 10 m 
dan wordt gevonden 

~= 1,6.1o-/~·ïà- 1 t~0 ~.Z·I0-
2 5 f1= 0, OI 

Het lijkt zeer wel mogelijk zulke membranen met 

te gebruiken in de sensor. 

I 'I -2. 1 -S" 
nb:o3·/0 vY\ • =/0 M 
{( ' '"'"' 



Geval 2 

De diffusiekoefficient en de permeabiliteit van het membraan worden nu 

gegeven door 

l'S 
S"·IO é. 

-1-lt:>-1 
Wl s la. 

Voor de gevoeligheid, de insteltijd en de faktor t( worden de volgende 

uitdrukkingen gevonden 
-H' G s-. ro 

~ = -.l-=-t---1~""-+_l_·_I0--1-j 
3·109 + S·I011'E 

( 1. i~ 2 

t~0 % 0,3 '1·/0-5 + 4. /0- 3 + ~) 
Jw. 2·/0 -Ij 

5d 
S·lo''t: '+ 

).( + ".e~ -Ij 

3·10' S" ·10
1
" é 

+ 2. ·10 

Kiest men -t 1 -4 
_, 

le 10-r m r:.IO t'\1 1'4:10 Wl f. = 10 = 
dan wordt gevonden 

( 2 -1 t -z ( 
~::.1, .,o- ~R Po. ~o= ~·tD s Jl ~ o,ot 

Ook een dergelijk membraan lijkt bruikbaar in de sensor. 

Voor beide gevallen geldt : 

- De gevoeligheid wordt beperkt door de dikte van de elektrolytlaag. 

Een dunnere grenslaag zou wat de gevoeligheid betreft wenselijk zijn. 

- De insteltijd wordt beperkt door de dikte van de diffusie grenslaag. 

- De invloed van de aanwezigheid van de andere gassen is zeer klein dankzij 

de dikte van de elektrolytlaag. Deze mag wat dit betreft zeker niet dunner 

zijn. 

- De eigenschappen r , 1~ en E ZlJn nog enigszins te variëren. 

Ten slotte wordt er nog op gewezen dat het membraan, naast het doorlaten van 

zuurstof nog een aantal specifieke funkties heeft waarmee men bij de 

ontwikkeling rekening dient te houden, nl. 

- Vasthouden van de elektrolytlaag. Het membraan moet hiertoe ondoorlaatbaar 

zijn voor water, waterdamp en ionen. 

- Stoffen weghouden van de kathode die gereduceerd worden bij de heersende 

kathode spanning. 
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- Vervuiling van de sensor voorkomen. 

Hieraan wordt het beste voldaan door een membraan met kapillairen van 

kleine diameter. 

Het in geval I genomen membraan zal dus de voorkeur krijgen. 



7 Konklusies 

De gaspermeabiliteit van membranen kan volgens de hier gepresenteerde 

methodes bepaald worden met een onnauwkeurigheid van 3% . 

2 Bij opgave van de waarde van de permeabiliteit van een membraan moet de 

meetmethode vermeld worden. 

3 Gastransport door polymere membranen is niet in alle gevallen te 

beschrijven met behulp van oplos-diffusie modellen, 

4 Gastransport door de onderzochte membranen van polyisopreen is het beste 

te beschrijven met behulp van poriemodellen. Dit volgt uit metingen 

volgens methode 1 : De permeabiliteit voor o
2 

is afhankelijk van het 

andere gas en voor de verhouding van de permeabiliteiten is de waarde 

gevonden die men verwacht op grond van het poriemodel. 

5 Gastransport door het onderzochte teflon membraan is het beste te 

beschrijven met behulp van oplos-diffusie modellen. Dit blijkt uit de 

metingen volgens methode 1 De permeabiliteit voor 0
2 

is vrijwel 

onafhankelijk van het andere gas en de volgorde van afnemende permeabiliteit 

is He , o
2 

, N
2 

. 

6 Het is mogelijk dat bij po2-meters de gemeten waarde van de zuurstof

spanning afhankelijk is van de aanwezigheid van andere gassen in het 

medium. De oorzaak kan liggen in porositeit van het homogeen 

veronderstelde membraan in de sensor. 

7 Het is mogelijk om poreuze membranen in de sensor van een p02-meter toe 

te passen zonder dat de gemeten waarde van de zuurstofspanning 

afhankelijk is van de aanwezigheid van andere gassen. 

Door een poreus membraan te gebruiken kan de insteltijd worden verkort 

en de gevoeligheid van de sensor worden vergroot. 

Om praktische redenen krijgt een membraan met een poriediameter van 

ca. 10-8 m de voorkeur. 



8 Symbolenlijst 

A - oppervlakte schijf (par. 3.3.4) 

A~w - afwijking 

Q 

B 

c 
c, 
D 
cl 
d 
d 
E 
F 

tt 

~" 
t 
I 
J 
K 

--'s 
L 
1 

- oppervlakte opening Ln schijf (par. 3.3.4) 

- parameter voor viskeuze stroming 

- toename fraktie o
2 

per tijdseenheid 

-konstante in de vgln.(4.18) , (4.19) 

- diffusiekoefficient 

- diameter buis in Knudsen diffusie model 

- botsingsdiameter 

- diameter kathode 

- parameter voor Knudsen diffusie 

- kracht 

- faktor die afhankelijkheid van aanwezigheid andere 

gassen aangeeft 

- faktor die afhankelijkheid van de stromingssnelheid 

aangeeft 

- gevoeligheid 

- sterkte van de diffusiestroom 

- deeltjesflux per oppervlakte-eenheid 

- permeabiliteit 

- konstante van Boltzmann 

- dikte membraan 

- dikte van diverse lagen 

~ - molekuulmassa 

rn - gemiddelde molekuulmassa 

rn• - gereduceerde molekuulmassa 

N - aantal deeltjes 

n - deeltjesdichtheid 

~ - aantal kapillairen per oppervlakte-eenheid 

P - absolute druk 

f - partiële druk 

~ - bochtigheidsfaktor 

r - straal van kapillair, poriestraal 

5 - oppervlakte membraan 

S* - oppervlakte dwarsdoorsnede plunjer 

SI 
- oplosbaarheid 

2 
m 

% 
2 

m 
2 

m 
-1 

s 
-1 

JK 
2 -1 

m s 

m 

m 

m 

m 

N 

-1 APa 

A 
-2 -1 

m s 
-1 -1 -1 

m s Pa 

JK 

m 

m 

kg 

kg 

kg 

1 

-1 

-3 
m 

-2 
m 

Pa 

Pa 

m 
2 

m 
2 

m 
-3 -1 

m Pa 



T - absolute temperatuur 

t - tijd 

u.f - plunjersnelheid 

V - volume 

~ - kathodespanning 

V - stromingssnelheid 

V - gemiddelde snelheid van de molekulen 

x - deeltjesfraktie 

2 - plaats koÖrdinaat 

OC -faktor, gedefinieerd ~n vgl.(3.23) 

b -faktor, gedefinieerd ~n vgl.(3.36) 

~ - dynamische viskositeit 

~~ - kinematische viskositeit 

(f' - botsingsdiameter 

~ - porositeitsfaktor 
f'l (l,l)lt -
~~ botsingsintegraal 

indices 

A - reservo~r A 

B - reservoir B 

l) - diffusief 

J - stofdeeltjes 

e - (grond)elektrolyt 

eff - effektief 

t - gas 

.d'. - diffusiegrenslaag ( 
1 

) 

t,} - gasvorm~ge komponent (i=l,2,d) } = l,t,G\ 

m - membraan 

0 - stromend medium 

tot - totaal 

VIS~ - viskeus 

/::" - verschil 

V - aantal in sommatie 

K 

s 
-1 

ms 
3 

m 

V 
-1 

ms 
-1 

ms 

m 

Pas 
2 -I 

m s 

m 
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