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Samenvatting 

Bij het onderzoek naar de invloed van opgeloste zouten op de 
oplosbaarheid van slecht oplosbare gassen in water, werd tot nu 
toe deze invloed bepaald door het verschil te berekenen van twee 
oplosbaarheden (met en zonder zout); hetgeen voor kleine 
zoutconcentraties een grote fout opleverde. Tijdens het 
afstudeerwerk is, rekening houdend met de aanbevelingen van 
Schuurbiers (26), een nieuwe opstelling geconstrueerd. Met deze 
opstelling is het mogelijk om naast klassieke (Ben-Naim) 
oplosbaarheidsmetingen ook oplosbaarheicts-verschilmetingen uit te 
voeren. Dit gebeurt door een deel van de vloeistof met 
injectiespuiten te verwisselen. Met deze nieuwe opstelling Z1Jn 
enige inleidende experimenten uitgevoerd waarmee aangetoond werd 
dat met deze opstelling voor zowel de oplosbaarheids
verschilbepalingen, als de bepaling van het hydratatiegetal van 
een zout, betere resultaten behaald kunnen worden dan hiervoor. 

Voordat dit afstudeerverslag tot stand kon komen is er veel werk 
door vele mensen verricht. Enige van deze mensen wil ik daarbij 
niet onvermeld laten. 
De gehele vakgroep AFM wil ik danken voor de steun bij alle 
beslissende momenten in de afstudeerperiode. Toon van der Schoot, 
jouwvakmanschap heeft een set papieren tot een mooie opstelling 
omgewerkt. Jou blijvende lach, ondanks tegenslagen, heeft me vaak 
geholpen. Jan van Asten, ook jij bedankt voor de goed werkende 
plunjerinrichting. Alle klusjesmannen, alle klusjes die gedaan 
moesten worden hebben jullie snel en goed opgeknapt, bedankt. 
Margot, bedankt voor het openen van een flesje pils als ik weer 
eens kwam zeggen: "glas is breekbaar". 

;<7") C---
c~· 

/ · · Constant L.M. Gordon C- / 
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1 INLEIDING 

In de vakgroep Analyse van Fysische Meetmethoden loopt een project 
over diffusie van gassen door een vloeistoflaag. Om de 
diffusiecoefficient van een gas door een vloeistof te kunnen 
berekenen, moet men zowel de permeabiliteit van die vloeistof voor 
dat gas als de oplosbaarheid van dat gas in die vloeistof kennen. 
In de vakgroep was reeds een opstelling aanwezig waarmee de 
permeabiliteit van een vloeistof voor verschillende gassen gemeten 
kon worden. Hiermee is tot nu toe alleen de permeabiliteit zuiver 
water voor zuurstof, stikstof en helium gemeten. Van deze gassen 
kan de oplosbaarheid in zuiver water opgezocht worden in 
tabellenboeken. Met behulp van deze oplosbaarheid kan men dan de 
diffusiecoefficient berekenen. 
Om in de toekomst meer keuzemogelijkheden te hebben voor gassen en 
vloeistoffen, met name biologische vloeistoffen waarvan de 
oplosbaarheid onbekend is, heeft Schuurbiers (26) een opstelling 
gebouwd waarmee de oplosbaarheid gemeten kan worden. 
Daarmee is ook de invloed van opgeloste zouten op de oplosbaarheid 
van deze gassen in water onderzocht. Met de theorie van de elkaar 
hinderende hydratatievormen kon de verminderde oplosbaarheid van 
gas door de aanwezigheid van opgelost zout verklaard worden. Uit 
het verschil van de oplosbaarheden (met en zonder zout) kan het 
bij het zout behorende hydratatiegetal berekend worden. De fout in 
de bepaling van het hydratatiegetal kan verminderd worden indien 
men oplosbaarheidsverschilmetingen doet. Daartoe is tijdens dit 
afstudeerwerk, rekening houdend met de aanbevelingen van 
Schuurbiers, een nieuwe meetopstelling geconstrueerd. Met deze 
opstelling is het mogelijk zowel de oplosbaarheid van een gas in 
een vloeistof, als het verschil van de oplosbaarheden van een gas 
in verschillende vloeistoffen te meten. 

In hf. 2 wordt algemene theorie over hydratatie, oplosbaarheid en 
dampspanning gegeven. In hf. 3 komt de nieuwe opstelling met een 
foutenbespreking aan de orde. De inleidende metingen zoals de 
diverse ijkingen die zijn verricht staan beschreven in hf. 4. De 
resultaten van metingen waarbij de resultaten verwerkt zijn tot de 
bepaling van een hydratatiegetal staan in hf. 5. Met deze 
resultaten wordt in hf.6 aangetoond dat de opstelling een 
verbetering betekent voor het onderzoek naar de invloed van zouten 
op de oplosbaarheid van opgeloste zouten op de oplosbaarheid van 
gassen in water. 
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2 THEORIE 

Vergelijkt men water met andere vloeistoffen, dan vallen een 
aantal bijzondere eigenschappen op. Als voorbeeld kunnen we noemen 
de toenemende dichtheid bij stijgende temperatuur (0 - 4 °C) en de 
grote verdampingswarmte. Om deze eigenschappen te verklaren zijn 
in het verleden meerdere theorieen opgesteld. Tibor e.a.(27) geven 
hier een overzicht van. 

Fig.2.1 Figuur van een watermolekuul. 
te herkennen zijn het zuurstofion, het 
de protonen en de twee zuivere elektronlobben 

Laten we eerst de structuur van het watermolekuul eens bekijken 
(Berendsen (4), Ben-Naim (3) e.a.). De vorm van het watermolekuul 
is die van een tetraëder die uit een zuurstofkern met vier 
elektronlobben bestaat waarbij in twee van deze lobben een proton 
(zie fig. 2.1) zit. Door de stand van deze vier lobben heeft het 
watermolekuul een dipool. Tevens heeft het watermolekuul de 
neiging waterstofbruggen (of H-bruggen) te vormen tussen twee 
zuurstofionen (een lob met en een zonder proton gaan tegen elkaar 
aan liggen waardoor het proton tussen twee zuurstofionen in komt 
te liggen). Aangezien er vier lobben zijn kan een watermolekuul 
dus vier bindingen aangaan. Zo kunnen ketens van H-bruggen worden 
gevormd en door deze ketens kunnen holtes ontstaan (Davidson (9)) 
waarin andere molekulen kunnen zitten, de zogenaamde clathraten 
(Powell (24)) d.w.z. structurele combinaties van twee stoffen die 
verbonden blijven, niet door sterke onderling aantrekkende 
krachten, maar door binding van de molekulen van de ene soort die 
het mogelijk maakt een molekuul van de andere soort stevig in te 
sluiten. 

Fig.2 Model van een netwerk. Er zijn 
moleklen met verschillende aantallen 
bindingen. Let op de ring. 
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Van Eek en Bol (11) veronderstellen nu dat er een voortdurend 
reorganiseren van de bindingen plaatsvindt zodat men niet kan 
spreken van structuren (de zogenaamde netwerk theorie). 
In deze theorie worden de clathraten, zij het tijdelijk, ook 
mogelijk geacht. Uitgaande van experimenten, uitgevoerd door 
Walrafen (26), hebben zij in een figuur de kans dat het aantal 
bindingen van watermolekulen 0, 1, 2, 3 of 4 is uitgezet als 
functie van de temperatuur (fig. 2.3). Hierop komen we terug als 
we de oplosbaarheid van gassen bespreken. 

1.0 

Fig.2.3 De kans dat een watermolekuul een 
aantal bindingen heeft als functie van de 
temperatuur. Het cijfer bij de krommen 
geeft het aantal bindingen aan. 

2.1 HYDRATATIE 

Tot nu toe hebben we gesproken over interactie tussen 
watermolekulen onderling. Er is echter ook vaak sprake van 
interactie tussen watermolekulen en andere deeltjes (molekulen of 
ionen). Men spreekt dan van hydratatie. Als de bindingsenergie 
tussen een deeltje en een watermolekuul groter is dan die tussen 
watermolekulen onderling dan spreken we over positieve hydratatie, 
in het andere geval over negatieve hydratatie. Hierna zullen we 
als we spreken over hydratatie de positieve hydratatie bedoelen. 

De tijd die een binding gemiddeld in stand blijft wordt verblijf
tijd genoemd. Het gevolg van hydratatie is nu dat de verblijftijd 
van een deeltje bij een watermolekuul gemiddeld langer is dan die 
bij twee watermolekulen onderling. We spreken dan van 
gehydrateerde deeltjes. De "klomp" van deeltjes die ontstaat wordt 
een kinetische entiteit genoemd. Deze kinetische entiteit moet 
zoals gezegd meer gezien worden als een steeds wisselende bol van 
deeltjes dan als een vaste klomp. 

Een andere term die ook veel bij hydratatie genoemd wordt is het 
hydratatiegetal. Hiermee wordt het aantal watermolekulen dat met 
een vreemd deeltje een kinetische entiteit vormt bedoeld. 

Bij het oplossen van een stof in water is het van belang of deze 
stof elektrolyt (een stof die in water opgelost in ionen splitst), 
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niet elektrolyt, polair of apolair is. We zullen deze 
mogelijkheden achtereenvolgens bespreken. 

-6-

Elektrolyten splitsen, zoals reeds gezegd, in ionen als zlJ 
opgelost worden in water. Zo'n ion bezit een extern elektrisch 
veld waardoor de (polaire) watermolekulen door de coulombkrachten 
gericht en zelfs gebonden kunnen worden. 
Een watermolekuul dat dicht in de buurt van het ion is, zal een 
langere verblijftijd hebben dan een molekuul dat verder weg is. Op 
grond hiervan maakt men doorgaans een onderscheid tussen drie 
hydratatiegebieden namelijk die van de periphere hydratatie, die 
van de aperiphere hydratatie en het gewone water (27). 

1- Gewoon water: dit is het normale (onbeinvloedde) water. 

2- Aperiphere hydratatie: ook wel tweede hydratatieschil genoemd. 
Hierin wordt het molekuul in richting georienteerd. De mobiliteit 
van het molekuul is minder dan normaal maar uitwisseling met 
andere molekulen is nog goed mogelijk. Deze hydratatieschil komt 
bij alle ionen voor. 

3- Periphere hydratatie: ook wel de eerste hydratatieschil 
genoemd. Het molekuul wordt zo sterk aan het ion gebonden dat 
uitwisseling met andere molekulen slechts af en toe zal 
plaatsvinden. De orientatie is eenduidig in de richting van het 
ion waardoor het molekuul alleen nog gedeeltelijke 
rotatievrijheid heeft. Bij kleine polyvalente kationen 
(+ ionen)zijn twee lagen van watermolekulen aangetoond (b.v. 
magnesium lit. 7). Bij monovalente kationen is maar een laag te 
verwachten terwijl bij anionen, door hun grootte, helemaal geen 
periphere hydratatie te verwachten is. Wel moet worden gezegd dat 
het onderscheid tussen periphere en a-periphere hydratatie bij 
sommige anionen soms moeilijk te bepalen is (5). 

Fig.2.4 Een gehydrateerd Na+ ion. 
Geschetst zijn de eerste en tweede 
hydratatieschil. Het getekende aantal 
watennolekulen is willekeurig gekozen. 

Niet-elektrolyten splitsen weliswaar niet in ionen maar het maakt 
wel een groot verschil voor de vorm van hydratatie of de molekulen 
wel of niet een dipool hebben (d.w.z. polair of a-polair zijn). 

Polaire molekulen hebben als gevolg van de dipool een extern 
elektrisch veld. Water is ook polair zo dat binding met de 
vreemde deeltjes voornamelijk tot stand komt door (op lange 
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afstand werkende) coulombkrachten. Het ontstaan van H-bruggen is 
zelfs mogelijk. 

A-polaire molekulen hebben dit extern elektrisch veld niet in 
ongebonden toestand zodat binding moet komen door van der 
Waals-krachten. Ondanks dat deze krachten slechts op zeer korte 
afstand werken, mogen zij niet geheel verwaarloosd worden. Met 
name bij de insluitverbindingen, die bestaan uit clathraten 
waarin een gastmolekuul opgesloten zit, hebben de van der 
Waals-krachten tussen gastmolekuul en watermolekuul een 
verstevigende werking op het clathrate. Dit uit zich door het 
iets toenemend aantal waterstofbruggen in de buurt van zo'n 
gastmolekuul waardoor het systeem in een energetisch gunstiger 
situatie komt. 
De insluitverbindingen zijn onder hoge druk bij stikstof en 
argon, opgelost in water, aangetoond (11). Het is echter te 
verwachten dat ook bij normale druk dit soort verbindingen een 
rol spelen. 

I~ . •\ . . I / ___ _, . 

Fig.2 .5 Een insluitverbi.rrling zols die te 
verwachten is als stikstof volledig zou 
worden ingesloten. 
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2.2 OPLOSBAARHEID VAN GASSEN 

Er bestaan verschillende manieren om de hoeveelheid gas die in een 
hoeveelheid vloeistof op kan lossen uit te drukken. 
In dit afstudeerwerk mBkenwe hiervoor gebruik van de 
Oswaldco~fficiënt L. 

L = V /V gas opl 

waarin: L de Oswaldcoëfficiënt 

(2.1) 

V 
vgas 
opl 

het gasvolume in niet opgeloste toestand 
= het volume oplosmiddel 

Deze Oswaldco~fficiënt is theoretisch onafhankelijk van de 
heersende druk. Praktisch blijkt dit voor slecht oplosbare gassen 
goed op te gaan. De Oswaldcoëfficiënt is op eenvoudige wijze te 
meten omdat t.g.v. de drukonafhankelijkheid niet gekorrigeerd 
hoeft te worden voor vloeistofdampspanning en absolute druk. 

Hoe de oplosbaarheid afhangt van de temperatuur is een empirisch 
gegeven. Men kan deze verkrijgen door de vergelijking van Clausius 
- Clapeyron: 

R·T2 • d ln L(T) = _ H(T) 
d T 

waarin: H(T) 
T 
R 

oplossingswarmte 
temperatuur 
gasconstante 

(2.2) 

op te lossen. De oplossing hiervan wordt vaak geschreven als een 
machtreeks waarin de constanten empirisch te bepalen zijn (30). 
Deze relatie wordt de Himmelblau relatie genoemd. 

B' C' 
ln L(T) =A' + r- + ~ + .••• (2.3) 

waarin: A', B' en C' constanten 

Meer dan deze drie termen leveren volgens Schuurbiers (26) geen 
verifieerbare verbetering in de berekening van L. 
De getallen die bij de oplosbaarheid van N2 in water behoren zijn 
berekend met een kwadratenfitmethode uit de oplosbaarheidsgegevens 
van Wilhelm (30). We vonden: 

A' 6,879 
B' -7,534 10 3 

C' 1,266 10 6 

Ook wij zullen deze beschrijving gebruiken. 



Theorie -9-

Deze beschrijving gaat ook op voor andere gassen en vloeistoffen. 
Metingen zijn met o.a. stikstof gedaan in zoutwateroplossingen. We 
merken bij deze oplosbaarheidsmetingen op dat de oplosbaarheid van 
het gas kleiner is dan in zuiver water. Men kan deze vermindering 
van oplosbaarheid verklaren aan de hand van de 
hydratatietheoriëen. Laten we daartoe eerst terug naar malekulair 
niveau gaan. 

De bij het onderzoek gebruikte gassen bestaan uit apolaire 
molekulen (zuurstof en stikstof). Als het water hydratatie
schillen wil vormen, zijn deze van het insluittype volgens Byk & 
Fomina (6) en van Eek (11), zie par.2.1 hydratatie. Dit betekent 
dat gasmolekulen in water omringd worden door watermolekulen met 
meestal vier waterstofbruggen elk. 

Naast de reeds bestaande argumenten hiervoor kan men dat ook als 
volgt plausibel te maken: 

De oplosbaarheid van deze gassen is zoals gezegd in grote mate 
afhankelijk van het gemak waarmee watermolekulen vier bindingen 
aangaan. Het reeds bestaand aantal watermolekulen met vier 
bindingen is een goede maat voor dit gemak. 
Vergelijken we enerzijds de grafiek van de kans dat het aantal 
bindingen van water-molekulen vier is als functie van de 
temperatuur, met anderzijds de grafiek waarin de oplosbaarheid van 
stikstof als functie van de temperatuur is uitgezet (zie fig.2.6 
lit. 26), dan is er een grote overeenkomst tussen de beide krommen 
waar te nemen. Bij temperaturen boven de 50 °C gaan ook andere 
effecten een rol spelen. 

t.O 
I 

·~ 

-' 

~ 
I 

.!lo 

·~ 
~ 

I 

.~ 

0 
0 o,otto .'--..,...--.. - ....... .--....",..-~,..-

Fig.2.6 Links de kans dat een 
watetm:Jlekuul vier birrlingen heeft, 
rechts de oplosbaarheid van ~ als 
functie van de terperatuur. 

Om deze redenen nemen we aan dat de insluitverbinding (~0- ~0) 

bij het oplossen van gassen van groot belang is. 

Anders dan bij het oplossen van gassen is bij het oplossen van 
zouten de coulombhydratatie van groot belang (zie par.2.1). 
Volgens de theorie zoals beschreven door Eucken en Hertzberg (12) 
is het door de verschillende structuur van de beide 
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hydratatievormen (coulombhydratatie en insluitverbinding) niet 
waarschijnlijk dat molekulen in de eerste en tweede hydratatie
schil van een zoution meedoen aan de insluiting van een 
gasmolekuul. Omdat een aantal watermolekulen betrokken zijn bij de 
hydratatie van de zoutionen en dus niet meer beschikbaar zijn voor 
de insluiting van gasmolekulen zal er minder gas oplossen in water 
met zout dan in water zonder zout. 
Het gevolg is dat als we de oplosbaarheden van een gas in zuiver 
water en in een zoutoplossing met bekende concentratie kennen, we 
het bij zout behorende hydratatiegetal kunnen uitrekenen. 
Hiervoor is door Schuurbiers de volgende formule afgeleid (zie 
appendix): 

h 
P 

1
/C - M op z 

M 
w 

Lopl jJ w 
- -L-.MC 

w w 

waarin: oswaldcoëfficiënt oplossing 
oswaldcoëfficiënt water 
concentratie (kmol•m3

) 

p' 
p 

(%) 

10 

10 

= dichtheid water (kg·m3
) 

dichtheid oplossing 
massagetal water (kg. kmoi' 
massagetal zout 
hydratatiegetal 

x + 

x 

x 

x 
x 

x 
x 

x(%)-

Fig.2.7 De dampspanningsverhouding P'/P 
van water als functie van de molfractie 
zout opgelost in water. 
><= NaBr, + = Na!. 

(2.6) 

100 
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2.3 DAMPSPANNING EN HYDRATATIEGETAL 

Als er vreemde deeltjes in water worden opgelost zal de 
dampspanning van water veranderen. Dit kan als volgt aannemelijk 
gemaakt worden: 
De dampspanning wordt bepaald door het evenwicht tussen het aantal 
molekulen dat uit de vloeistof ontsnapt en het aantal dat in de 
vloeistof terugkeert. Het aantal ontsnappende molekulen per 
oppervlakteeenheid is alleen afhankelijk van de temperatuur. Het 
aantal terugkerende molekulen wordt bepaald door de (partiële) 
dampdruk. 
Indien er een vreemde stof in het water is opgelost zal het 
oppervlak voor de ontsnappende molekulen door deze vreemde 
deeltjes verkleind worden. Het aantal in ~e vloeistof terugkerende 
molekulen wordt hierdoor niet beinvloed. Dientengevolge zal het 
evenwicht (en dus de dampspanning) veranderen. 
Deze dampspanningsverandering kan worden beschreven met de wet van 
Raoult: 

P'(T,x) = (1- x)·P{T) (2.7) 

waarin: P(T) de dampspanning boven vloeistof A 
P' (T ,x) de dampspanning boven vloeistof A indien 

een andere stof is opgelost. 
x de molekuulfractie andere stof dan 

vloeistof A 

Deze wet geldt echter alleen bij de zogenaamde ideale mengsels 
(kleine x, nagenoeg geen oploswarmte) en ongeveer gelijke grootte 
van de molekulen van de verschillende stoffen (Guggenheim 15)). 
Voor opgeloste gassen als stikstof en zuurstof gaat deze wet op. 
Voor opgeloste zouten echter niet. 

Omdat zouten splitsen in ionen indien opgelost in water is het 
aantal opgeloste deeltjes groter dan het aantal opgeloste 
molekulen. Bovendien is er sprake van oplossingswarmte. Deze 
oplossingswarmte hangt samen met de hydratatie van een zoution. 
Kenmerkend is daarbij de "klomp" van molekulen die een geheel 
vormen. Veronderstellen we nu dat de watermolekulen in de klomp 
niet vrij zijn en daardoor niet kunnen ontsnappen uit het water, 
dan is er door deze klomp een extra vermindering van de waterdamp
spanning te verwachten. 
We gaan hier nu niet verder op in omdat we dampspanningsgegevens 
alleen bij correcties nodig zullen hebben en daartoe de tabellen 
in International Critical Tables (17) voldoende goed zijn. Om een 
idee te krijgen om welke ordegrootte het gaat hebben we voor de 
zouten NaBr en Nai de waarde van de dampspanning volgens Raoult, 
volgens Raoult met i.p.v. de molekuulfractie de deeltjesfratie en 
de waarden uit de International Critical Tables uitgezet in 
fig.2.7. 
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3 DE MEETOPSTELLING 

3.1 DE MEETMETHODE 

In het verleden is veel aandacht besteed aan de invloed van 
opgelost zout op de oplosbaarheid van gas in water. Daartoe heeft 
men dan altijd twee metingen gedaan, een in zuiver water en een in 
een zoutoplossing. De verschillen in de oplosbaarheid zijn vaak 
klein, zeker als de gebruikte zoutconcentraties klein zijn. 
Men is dus geinteresseerd in het verschil van twee getallen die 
dicht bij elkaar liggen. De invloed van meetfouten tengevolge 
daarvan kan onaanvaardbaar hoog worden, zeker als men bij kleine 
concentraties werkt. De in dit afstudeerverslag beschreven 
differentiaalmethode is door ons ontwikkeld om genoemde fout te 
reduceren. 
Bij deze methode gaan we uit van een hoeveelheid zuiver water in 
evenwicht met een zich daarboven bevindend gas. Dit gas bevindt 
zichineen door een beweegbare plunjer afgesloten ruimte. De druk 
in deze ruimte wordt constant gehouden door de plunjer te 
verplaatsen. Aan het zuivere (begaste) water wordt nu een 
hoeveelheid entrokken en vervangen door een evengroot volume 
(ontgaste) zoutwateroplossing. Door deze verwisseling zal de 
hoeveelheid opgelost gas veranderen. 

Voor het gemak van het verhaal gaan we er van uit dat onttrekken 
en injecteren na elkaar gebeuren wat in werkelijkheid tegelijk 
gebeurt. Voor de uitkomst maakt dit geen verschil. 
Voor onttrekken en injectie hadden we met gas verzadigd water. De 
opgeloste hoeveelheid gas bedroeg: 

L ·m lP 
W WO W 

waarin: L 
w 

m 
wo 

Pw 

= Oswaldcoëfficiënt in zuiver water 
oorspronkelijke massa water 
dichtheid zuiver begast water 

De onttrokken hoeveelheid gas is: 

L .m lp 
w wu w 

waarin: m 
wu 

onttrokken massa water 

De hoeveelheid gas die na onttrekken nog aanwezig i~ is: 

(m - m )lp ·L 
WO WU W W 

Na injectie is de hoeveelheid opgelost gas: 



De meetopstelling 

L 1 -(m + m . + m . - m l/p 1 op WO Wl Zl WU op 

waarin: m . Wl 
m . 
LZl 
opl 

Popl= 

geinjeeteerde massa water 
geinjeeteerde massa zout 
Oswaldcoëffici~nt zoutwateroplossing 
dichtheid zoutwateroplossing 

Het verschil van de hoeveelheden opgelost gas voor en na 
injectie is het gemeten geabsorbeerde volume V b 

a s 

V = L abs opl 

Uit (3.1) volgt 

L opl 

m 
wo 

m 
wo 

m 
WO 

- m 

+ m . + m . - m Wl Zl WU 

flopl 
- L 

w 

wu L 
w 

+ v J. r abs opl 

+ m . - m + m . Wl WU Zl 

m - m wo wu 

pw 

De verandering van de oplosbaarheid (AL) volgt uit: 

AL= L - L opl w 

met: m. 
l 

m . + m . Zl Wl 

m + m . + m . - m WO Wl Zl WU 

( 3.1) 

( 3.2) 

(3.3) 

(3.4) 
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Het zij opgemerkt dat de derde term in het rechterlid van (3.4) 
een volumecontractieterm is. De dichtheden van zoutoplossingen 
ZlJn getabelleerd in de International Critical Tables (17). Ook 
is de oplosbaarheid van stikstof in zuiver water bekend (30). Door 
de meting van de massa's en het geabsorbeerde gasvolume is de 
verandering van de oplosbaarheid met formule (3.4) te berekenen. 
De meting van de massa's gebeurt door weging. De meting van het 
opgenomen gasvolume gebeurt door de volumeverandering van een door 
een beweegbare plunjer afgesloten ruimte onder constante druk te 
meten. Het geabsorbeerde (opgeloste) volume gas is echter niet 
zonder meer deze volumeverandering. De dampspanning van water 
verandert door de zoutinjectie (zie par.2.3) waardoor ook het 
volume verandert. Deze volumeverandering is te berekenen met 
behulp van de ideale gaswet: 
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A V tot =-AP d . V to/P tot (3.5) 

waarin: ~V tot 

A~d 
V 
Ptot 
tot 

volumeverandering door de AP d 
dampspanning 
dampspanningsverandering (Pdo 

1
-

het totale afgesloten gasvoiuge 
de totale heersende druk 

Het geabsorbeerde volume is nu te berekenen met: 

waarin: 

(3.6) 

de door de plunjer gemeten volumeverandering 
(positief indien absorbtie optreedt) 
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Omdat de invloed van het zout op de oplosbaarheid van gas zo nauw 
samenhangt met het hydratatiegetal van dat zout (zie par. 2.2) is 
het interessant om na te gaan hoe de differentiaalmethode kan 
worden gebruikt bij de berekening van hydratatiegetallen. 
We injecteren een bekende hoeveelheid zout water waarvan ook de 
concentratie bekend is (en dus de gewichten van de geinjeeteerde 
massa's zout en water). Voor het gemak van redeneren 
veronderstellen we eerst dat door deze injectie geen gas oplost of 
ontsnapt. Dan geldt dat al het geinjeeteerde zout gehydrateerd is 
en al het geinjeeteerde water doet mee aan die hydratatie. We 
vinden: 

h 
rn . M 

Wl Z 

~·m. 
W Zl 

(3.7) 

Dit zal in het algemeen niet het geval ZlJn, er zal gas oplossen 
of ontsnappen. Indien er gas oplost dan is er water geinjecteerd 
wat niet meedoet aan de hydratatie (zie par.2.2). Deze hoeveelheid 
kunnen we berekenen met: 

V wv V b I L a s w 

rn = V ·P wv wv w 
waarin: V 

wv 

rn 
wv 

(3.8) 

(3.9) 

het volurne geinjecteerd water dat niet 
meedoet aan de hydratatie 
de daarmee overeenkomende massa 

Als we deze massa in (3.7) in mindering brengen op de 
geinjeeteerde massa water, dan vinden we de gezochte formule voor 
de berekening van het hydratatiegetal: 

M z 
M ·rn . 

(3.10) 
W Zl 

Deze formule is ook af te leiden door substitutie van (3.3) en 
(3.4) in (2.4). 
Indien er gas ontsnapt i.p.v. oplost dan is dat in rekening te 
brengen door de hoeveelheid opgelost gas negatief te rekenen. 

Bij formule (3.10) zien we ook heel duidelijk het voordeel van een 
differentiaalrnethode. De h blijkt alleen afhankelijk te zijn van 
grootheden die bij de injectie betrokken zijn. 

De bruikbaarheid van deze methode wordt mede bepaald door haar 
nauwkeurigheid. 
Kijken we naar formule (3.4) 
bepalende grootheden V b en 

a s 

dan zien we dat de nauwkeurigheid 
rn. zijn. We nemen aan dat de 

l 
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gebruikte tabellen foutloos ZlJn. In de praktijk blijkt de fout in 
Vabs de belangrijkste te zijn. Bij de door ons gebruikte plunjer 
bleek een nauwkeurigheid van 0,02 ml bereikt te worden. 
Bij het bepalen van Vabs zijn echter ook correcties nodig (3.6) 
die potentiële foutenbronnen kunnen zijn. 

Ook bij de berekening van het hydratatiegetal (3.10) is de fout in 
V abs bepalend voor de nauwkeurigheid. 

stappenrotor 

versterker. 

' l?ltmjer 

verschil druk-

Meetruimte 

Fig.3.1 De meetopstelling 
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3.2. DE MEETOPSTELLING 

De beschrijving van de meetopstelling en de daarbij behorende 
handelswijze valt uiteen in twee delen, een klassiek gedeelte en 
een nieuw gedeelte. Er bestond namelijk een opstelling waarmee de 
oplosbaarheid absoluut kon worden gemeten volgens de methode zoals 
ontwikkeld door Ben-Naim (1). Deze opstelling was echter niet 
geschikt voor het doen van differentiemetingen. Voordat dus een 
differentiemeting kon worden gedaan, was het nodig de bestaande 
opstelling voor het meten van de oplosbaarheid aan te passen. Wij 
zullen nu eerst de methode bespreken voor het meten van de 
absolute oplosbaarheid en daarna die voor een differentiemeting. 
Omdat de bestaande opstelling voor differentiemetingen moest 
worden aangepast was dit tevens een gelegenheid om de opstelling 
ook op andere punten te verbeteren. Schuurbiers (26) gaf al enige 
punten die voor verbetering in aanmerking kwamen aan. 

Een bespreking van deze en andere punten volgt in par.3.3. Uit 
deze bestudering van punten bleek dat de meetopstelling het beste 
kon worden vervangen door een nieuw te construeren opstelling. 

In deze nieuwe opstelling is het meetsysteem een door kranen en 
een plunjer van de buitenlucht afgesloten ruimte. In dit 
meetsysteem kunnen drukveranderingen worden gemeten, door de door 
een verschildrukopnemer afgegeven spanning te meten, en worden 
opgeheven door de plunjer in of uit het meetsysteem te (laten) 
bewegen. Dit in of uit bewegen van de plunjer kan automatisch gaan 
door de spanning die de verschildrukopnemer afgeeft in te voeren 
in de signaalmodulator van de stappenmotor. Het aantal stappen per 
seconde van deze motor is een lineaire functie van het door de 
verschildrukopnemer via de signaalmodulator, versterker em 
regelkast afgegeven signaal. 

De werkwijze met deze nieuwe opstelling voor het meten van de 
absolute oplosbaarheid (de Ben-Naim methode) is als volgt: 

In de droge meetopstelling wordt de te bemeten vloeistof in zowel 
meetvat als in de wasfles gedaan. Het meetvat wordt gevuld tot 
boven de twee septa maar nog onder de twee bolletjes. Alle kranen 
worden in die positie gezet dat de meetruimte een afgesloten 
ruimte naar de vacuümpomp vormt. Hierbij staat de kortsluitkraan 
van de verschildrukopnemer open. Tevens wordt de plunjerregeling 
uitgezet. 
Door de hele meetruimte nu vacuüm te zuigen gaat de vloeistof 
koken. Bij dit koken zal alle gas uit de vloeistof ontsnappen 
omdat de dampspanning van het gas boven de vloeistof nul is. Roert 
men met de magneetroerder in het meetvat dan zal dit ontgassen 
sneller gaan waarbij na ca. een half uur de vloeistof zeker 99,5% 
is ontgast. 

Tijdens het ontgassen laat men door de wasfles het te bemeten gas 
opborrelen en via kraan 1 (zie fig.3.1) ontsnappen. Hierdoor wordt 
vreemd gas verdreven uit dit gedeelte van de opstelling. 
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Na het ontgassen sluit men de vacuumpomp af en zet men de roerder 
stil waarna men het te bemeten gas toe laat. Door de constructie 
van kraan 1 wordt de wasflesuitgang eerst van de buitenlucht 
afgesloten voordat deze naar de opstelling geopend wordt. Het 
toelaten van het gas gaat via de wasfles om het gas met waterdamp 
te verzadigen en op de juiste temperatuur te brengen. 

Als de opstelling gevuld is (hetgeen men kan zien doordat het 
opborrelen van gas stopt) sluit men alle kranen en wordt de 
plunjerregeling aangezet. 

Door in de vloeistof te roeren zal er gas in deze vloeistof 
(versneld) oplossen. Omdat het een afgesloten ruimte betreft zal 
de druk dalen wat gemeten wordt door de drukopnemer. De 
plunjerregeling zorgt er voor dat de plunjer het volume zodanig 
vermindert dat het drukverschil opgeheven wordt en zolang er gas 
oplost zal de plunjer dus bewegen. Op het moment dat de maximale 
hoeveelheid gas is opgelost zal de plunjer stoppen met bewegen. 

Flg.3.2 Het injectie systeem. 
De bovenste spuit onttrekt terwijl 
de onderste spuit injecteert.in het meetvat. 
De inhoud van de beide spuiten is 50 rnl 

Het volume gas dat opgelost is kan men berekenen nadat de 
verplaatsing van de plunjer heeft gemeten. Het volume vloeistof is 
achteraf te meten door of in een maatglas te gebruiken, of door de 
vloeistof met het meetvat te wegen, te corrigeren voor het gewicht 
van het meetvat en met behulp van de dichtheid het volume uit te 
rekenen. 
Met de volumina van opgelost gas en oplosmiddel kan de Oswald
coëfficiënt of de oplosbaarheid berekend worden (formule 2.1). 

Gaan we nu over tot het bespreken van de differentiaalmethode. We 
lossen buiten de opstelling een bekende hoeveelheid zout op in 
water. Dit mengsel wordt ontgast en vervolgens gewogen omdat er 
tijdens het ontgassen water verdampt. De nu bekende oplossing 
wordt in een injectiespuit gegoten en van de buitenlucht 
afgesloten zodat deze ontgast blijft. 
Vervolgens lossen we volgens de hierboven beschreven methode gas 
op in ontgast zuiver water. 
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Daarna injecteren we zout water en onttrekken we tegelijkertijd 
een gelijke hoeveelheid water zonder te roeren, maar met de 
plunjer in werking. Tijdens het injecteren is al iets te zien van 
volumecontractie door concentratieverandering. Na het injecteren 
zal op het moment dat wordt begonnen met roeren de volume
contractie volledig doorzetten en er zal ook gas oplossen of 
ontsnappen. Met het opgelost gasvolume (gecorrigeerd voor de 
ver-anderde dampspanning van water), de massa's van het zout en 
water en de dichtheid is met formule (3.4) en (3.10) de 
verandering van de oplosbaarheid en het hydratatiegetal te 
berekenen. 
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3.3 FOUTENBESPREKING 

Voor de constructie van de nieuwe opstelling zijn een aantal 
punten in overweging genomen die van invloed kunnen zijn bij de 
bepaling van de oplosbaarheid en het hydratatiegetal. In deze 
paragraaf zullen we ze achtereenvolgens bespreken. Waar dat nodig 
is zal duidelijk worden gemaakt of de bespreking nodig is voor de 
klassieke meetwijze (de Ben-Naim methode) of voor de 
differentiaalmethode. Indien geen vermelding is het besproken punt 
voor beide meetwijzen van belang. 

De toelating tot het systeem van het gas is alleen voor de 
Ben-Naim meetmethode van belang en gebeurt via een was~les om het 
gas te verzadigen met vloeistofdamp en om het op de juiste 
temperatuur te brengen. Het is van belang dat de vloeistof in de 
wasfles dezelfde is als in meetsysteem. Hoewel beide vloeistoffen 
waterige oplossingen zijn kan de dampspanning belangrijk varieeren 
(zie par.2.2). Omdat met verschillende vloeistoffen gemeten wordt 
moet de vloeistof in de wasfles liefst eenvoudig te verwisselen 
zijn. 
We gaan er van uit dat na ca. een half uur gas doorblazen alle 
vreemde gassen uit de wasflesvloeistof verdwenen zijn zodat geen 
van deze vreemde gassen met het meetgas mee de meetruimte 
binnenkomen. Om hier zeker van te zijn, zou men de wasfles ook 
kunnen vullen met ontgaste vloeistof. Dit is echter bewerkelijk. 

De lengte van de wasfles is bepalend voor de behaalde 
verzadigingsgraad van waterdamp in het meetgas. Om deze lengte te 
berekenen het volgende: 
Het gas borrelt in belvorm op in de wasfles. Gedurende dit 
opborrelen treedt diffusie op. De vloeistofdamp diffundeert de bel 
in en de temperatuur wordt op de juiste waarde gebracht. Het is 
voor de metingen van belang dat het gas zo goed mogelijk verzadigd 
is met damp en dat de temperatuur de juiste waarde heeft. De 
diffusie moet dus voldoende lang hebben plaatsgevonden. 
Bij voldoend kleine bellen (R < 0,01 m) is de vorm volgens 
Valentin (25) die van een bol. 
Met behulp van de diffusievergelijking: 

2 ac 
+ -·-r ar 

1 ac 
iS· at 

concentratie (of temperatuur) 

(3.11) 

waarin: C 
D diffusie (of temperatuurvereffenings) coëfficiênt 

en de volgende randvoorwaarden: 

ac 1 0 (3.12) ar r=O 

C(r,O) 0 (0 < r < R) (3.13) 

C(R,t) = C(r,oo) (3.14) 
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vinden we m.b.v. splitsing van variabelen de volgende vergelijking 
waaruit de verzadigingsgraad als functie van tijd en plaats in de 
bel is te berekenen (Crank (8): 

C(r,t) 
C(r,oo) 

"" 2·R (-l)n . n-n-r n ·n 2 

n=h ~--n-·sln(-R-) · exp(-(R) · D·t) (3.15) 

Voor de berekening van de lengte van de wasfles eisen we dat het 
gas na de wasfles 99,9% verzadigd is. Met karakteristieke waarden 
voor de straal R: R = 0,0025 m en de diffusieco~ffici~nt D: 
D = 0,000025 m&/s dan vinden we voor de tijd: t = 0,8 s. 
De temperatuurvereffeningscoëfficiënt is ongeveer even.groot. 

Een grafiek voor de stijgsnelheid van bellen in vloeistoffen als 
functie van de straal van de bel staat gegeven in fig.3.3 
(Valentin (26) en Janssen (16). Hieruit vinden we dat de maximale 
snelheid v voor bellen met R < 0,005 m gelijk is aan 0,3 m/s. 

Zowel de maximum belgrootte als de stijgsnelheid zijn m.b.v. 
videoopnames bestudeerd. Hierbij hebben we geen hinderlijke 
afwijking van de hierboven gebruikte waarden gevonden. 

De lengte die de wasfles moet hebben vinden we uit 
v·t = l = 0,24 m. Willen we echter een veilige marge nemen dan is 
het verstandig de lengte van de wasfles groter te kiezen. Wij 
kozen voor een lengte van 0,48 m. 

Fig. 3.3 
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Het contactoppervlak tussen gas en meetvloeistof staat - als er 
niet geroerd wordt - tussen de bolletjes en de septa (zie 
fig.3.1). In dit gedeelte is het contactoppervlak tussen gas en 
vloeistof het kleinst zodat diffusieprocessen korter dan een half 
uur kunnen worden verwaarloosd (Schuurbiers (24)). 
Wanneer wel geroerd wordt, stijgt de vloeistof in de kanaaltjes 
tot in de bolletjes en ontstaat een vertex. Hierdoor wordt de 
diffusie bevorderd. Erg goede diffussie krijgen we bij zodanig 
krachtig roeren dat er recirculatie optreedt. 

Het contactoppervlak tussen systeem en niet gethermostreerde 
ruimte bestaat uit een drietal punten die van belang kunnen zijn 
te weten: 
- de externe aansluitpunten, 
- de kranen en 
- de plunjer. 

-De externe aansluitpunten (gasaansluiting e.d.) staan niet in 
direct contact met de meetruimtes en zijn dus niet van belang. 
- De kranen en de plunjer zijn in zoverre probleempunten omdat zij 
een directe verbinding verzorgen tussen meetruimte en buitenlucht. 
We kunnen echter een schatting maken van de temperatuur aan de 
meetruimtekant van de plunjer en kranen bij gegeven afmetingen en 
temperaturen. 
Het blijkt dat als de lengte van het gethermostreerde stuk kraan 
zes maal zo groot is als de diameter, het oppervlak dat in contact 
staat met het gas binnen 0,1% dezelfde temperatuur heeft als het 
thermostaatwater. 

Het constant houden van de druk tijdens het meten wordt gedaan 
door de plunjer en zijn sturingssysteem. De aanspreekgevoeligheid 
van de verschildrukopnemer die de plunjer stuurt, is kleiner dan 
0,2 mm waterkolom. De totale onnauwkeurigheid veroorzaakt door de 
drukopnemer is dus kleiner dan 0,4 mm waterkolom = 4 Pa. De 
hiermee corresponderende onnauwkeurigheid in het volume volgt uit 
de ideale gaswet: 

(3.16) 

Omdat we V en P kennen, kennen we ook ~V/~P. P is 
ongeveer ld~Pa, V totis maximaal 350 ml zodat ~V kletR~r is dan 
0,014 ml. Bij eent~~ting is V ongeveer 100 ml en daarmee ~V = 
0,004 ml. tot 

Hiermee hebben we de fout tengevolge van de aanspreekgevoeligheid 
van de verschildrukopnemer te pakken. Er zijn echter nog twee 
foutenbronnen die te maken hebben met het constant zijn van de 
druk. Deze bronnen zijn de veranderende buitenluchtdruk en de 
veranderingen in de temperatuur. Beschouwen we nogmaals fig.3.1 
dan zien we dat de ruimtes aan beide kanten van de verschildruk
opnemer met kranen van de buitenlucht afgesloten kunnen worden. 
Het is evident dat de meetruimte bij een meting afgesloten moet 
worden. Houden we de referentieruimte open dan is de 
buitenluchtdruk de referentiedruk en zullen luchtdruk-
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veranderingen direct doorwerken in veranderingen van het gemeten 
volume van de meetruimte. Deze veranderingen zijn te berekenen met 
(3.16). Voor deze veranderingen kan men corrigeren indien men de 
luchtdrukveranderingen kent. Daarnaast staat de invloed van 
temperatuurschommelingen. Omdat de druk constant wordt gehouden is 
de invloed van een temperatuurverandering te berekenen met: 

/1V 

Schatten we !1V af met AT = 0,1 K, Vtot 
vinden we voor /j, V:= 0, 03 ml. 

100 ml en T 

(3.17) 

300 K dan 

Sluiten we daarentegen deze referentieruimte af dan wordt de 
invloed van luchtdrukveranderingen nul en de invloed van 
temperatuurschommelingen geminimaliseerd doordat beide ruimtes in 
het zelfde thermostaatcircuit zijn opgenomen. De 
afleesnauwkeurigheid van de plunjerpositie wordt nu de bepalende 
grootheid voor de nauwkeurigheid in de bepaling van gasvolume
veranderingen (zie hf.4). Deze is expeerimenteel bepaald en bleek 
0,02 ml te zijn. Alle metingen zijn verricht met een gesloten 
referentieruimte. Er zijn echter aanwijzingen dat in deze ruimte 
een klein lek zit naar de buitenlucht. 
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Het oplossen van gas in vloeistof gaat versneld door te roeren. 
Tijdens het roeren lost gas niet alleen op maar mengt het ook - in 
belvorm- met de vloeistof. Met deze gasbellen kunnen een aantal 
dingen gebeuren: 
a Zij verdwijnen snel uit de vloeistof (sneller dan een minuut). 

Dit heeft geen invloed op de uitkomst van de metingen. 
b Zij blijven lang in de vloeistof (langer dan tien minuten). 

Dit heeft tot gevolg dat het gemeten volume opgelost gas nog wel 
juist is maar het gemeten volume vloeistof afhankelijk van de 
gekozen meetmethode mogelijk niet. Het is echter ook mogelijk 
dat de bellen zodanig klein zijn dat zij worden gecomprimeerd 
door de oppervlaktespanning van water. Dit heeft tot gevolg dat 
het gemeten volume opgelost gas niet de hoeveelheid opgelost gas 
is. Dit zullen we in het volgende nader toelichten. 

Kleine bellen worden gecomprimeerd door de oppervlaktespanning. 
Voor de druk in de bel geldt: 

2-a p = p + -
bel omg R 

(3.18) 

waarin: a = oppervlaktespanning. 

De dichtheid in de bellen is door deze compressie groter dan in 
het niet belvormige gas. Bij het vrijkomen uit de oplossing 
expanderen zij tot de normale dichtheid is bereikt. Het lijkt of 
er gas vrijkomt, dus of er teveel gas opgelost was. Het is dus 
wenselijk te weten of dergelijke kleine gecomprimeerde bellen in 
de oplossing voorkomen. 
Methodes om de grootte van de bellen te weten te komen, geeft 
Oldenziel (18) aan. Vanwege de bewerkelijkheid van deze methodes 
is er hier verder geen aandacht meer aan besteed. Wel blijkt uit 
de beschrijving van deze methodes dat bovengenoemde kleine bellen 
inderdaad in een vloeistof voor kunnen komen. 

Om toch te komen tot een indicatie van de invloed van de aanwezige 
bellen kan men de troebelheid van het water bestuderen. 
We beschouwen een kubus met zijden ter lengte 1 waarbij licht 
loodrecht op een van de wanden valt. We veronderstellen nu dat: 
-geen van de aanwezige bellen achter een andere zit, 
-de bellen zo klein zijn dat ze bolvormig zijn en 
-de bellen voldoende groot zijn om licht te verstrooien. 

Dan geldt voor het oppervlak (Abel) van het zijaanzicht en het 
volume (Vbel) van de bellen: 

(3.19) 

(3.20) 

Zoals hierboven reeds gesteld is, geeft het verminderde volume van een 
gecomprimeerde bel aanleiding tot meetfouten. De fout F gemaaKt 
door de compressie is: 
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F 

p - p 
bel omg 

p (3.21) 
omg 

Invullen van (3.18), (3.19) en (3.20) in (3.21) levert: 

F 
8 a 

A ·-·-bel 3 P 
omg 

(3.22) 

We eisen dat de fout tengevolge van de compressie zo klein 
mogelijk is, maar deze wordt pas storend als deze fout groter is 
dan 0,01 ml = 10~m 3 i.v.m. de meetnauwkeurigheid. Nemen we deze 
waarde als de fout dan vinden we met gegeven oppervlaktespanning a 
(water - lucht: 0,07 N/m) en druk: P = 10 5 N/m 2voor het zijdelingse 
oppervlak: 

0,005 m2 (3.23) 

Dit oppervlak is onafhankelijk van het aantal bellen of de grootte 
ervan en bij een kleiner oppervlak hoort een kleinere compressie
fout. 
De oppervlakte van het vloeistofreservoir is ongeveer 0,005 nf. 
Dit betekent dat als door belvorming een storende meetfout 
optreedt deze bellen een zijdelings oppervlak hebben dat even 
groot als het oppervlak van de bak is. 
Omdat de bellen het licht verstrooien (aanname drie), wordt bij 
een dergelijk groot stoeiend deel van het oppervlak het water 
beslist troebel (ondoorschijnend). 

We hebben aangenomen dat de bellen niet achter elkaar zouden 
zitten (aanname een). Dit is echter niet reëel. Zou echter de 
helft van de bellen achter een andere bel zitten dan is nog de 
helft van het wateroppervlak verstrooiend. Dit resulteert zeker 
nog in troebel water. 

t 
i[ 
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0 
b. P (eel 
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Fig. 4.1. Spanningsafgifte van de 
verschildrukopnemer als functie van 
de verschildruk P. 
ee staat voor eigen eenheden; 
= mm glyceroldruk. 
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4 INLEIDENDE METINGEN 

Alvorens de opstelling in gebruik te nemen ZlJn een aantal 
inleidende metingen uitegvoerd waaronder een aantal ijkingen. Deze 
metingen zullen hieronder besproken worden waarbij we eerst de 
eigenschappen van de opstelling zoals de spanningsafgifte van de 
verschildrukopnemer, de plaatsbepaling van de plunjer, het door de 
plunjer verplaatste volume, het totale systeem volume en 
vervolgens de proces eigenschappen zoals ontgassing, begassing en 
vloeistofwisseling zullen bespreken. 

Spanningsafgifte Verschildrukopnemer 

De spanningsafgifte van de verschildrukopnemer willen we weten om 
drukfluctuaties tijdens het meten te kennen. Verondersteld werd 
dat de spanningsafgifte 1rvan de verschildrukopnemer binnen het 
werkzame gebied een lineaire functie van het drukverschil P~ is. 

1l= a·P~ + b ( 4.1) 

Met behulp van de regelkast is zowel de versterkingsfactor a als 
de offset b in te stellen. Voor een goede werking van de 
opstelling is het niet nodig de versterkingsfactor te varieren als 
deze eenmaal goed is ingesteld. Wel kan het handig zijn om de 
offset te varieren. Om deze reden is de spanningsafgifte als 
functie van de verschildruk geijkt met vaste a en 3 verschillende 
waarden van b. 
De drukmetingen zijn uitgevoerd door aan de plunjerkant van de 
drukopnemer (via de pompaansluiting) een met siliconenolie en 
kleurstof gevulde manometer (dichtheid 869 kg m3

) aan de sluiten 
en de andere kant van zowel drukopnemer als manometer met de 
buitenlucht in verbinding te brengen. In de door de manometer en 
drukopnemer afgesloten ruimte kan door de plunjer in of uit te 
bewegen de druk gevarieerd worden. Drukverschil met de buitenlucht 
kan gemeten worden door het hoogteverschil van de beide benen van 
de manometer af te lezen en de spanningsafgifte van de drukopnemer 
met een spanningsmeter te meten. 
Geijkt werd met de knop van de versterking in die stand die ook 
bij alle verdere metingen gebruikt werd. Bij die stand staat het 
getal 0,50. Het resultaat van deze ijking voor drie willekeurige 
waarden van b ziet men in figuur 4.1. Met behulp van lineaire 
regressie werd a berekend. De onderlinge afwijking van de 
richtingscoefficient van de drie hellingen bleek niet signifikant 
te zijn. 
Resultaat: De spanningsverandering bij de gekozen instelling 
(0,50) is (0,0237~,0002) V/Pa. 



Inleidende metingen -27-

Begassingsdruk 

De referentiedruk voor de verschildrukopnemer kan op twee manieren 
gerealiseerd worden, namelijk door of de kranen rechts in figuur 
3.1 van de verschildrukopnemer te sluiten en zo een afgesloten 
ruimte te maken, of deze kranen juist open te zetten waardoor de 
buitenluchtdruk de referentiedruk is. 

Voordeel van de open referentieruimte is dat de referentiedruk 
over een grote tijdspanne goed bekend (manometer) is. 
Nadelen van de open situatie zijn de gevoeligheid voor invloeden 
van buitenaf (ventilatie aan of uit, deuren open of dicht) en de 
gevoeligheid van de te meten druk voor temperatuurvariaties van de 
thermostaatvloeistof (zie ook par.3.3). 

Bij de gesloten referentieruimte hoeven we bij de temperatuur
fluctuaties alleen te letten op het verschil tussen meetruimte en 
referentieruimte. 

Zowel bij open als gesloten referentieruimte zijn twee maal 
oplosbaarheidsmetingen van stikstof in water volgens de methode 
van Ben-Naim uitgevoerd waarbij: 

- de waterhoeveelheid in het meetvat binnen 1% gelijk was, 
- het gas tot het systeem werd toegelaten zonder gebruik te maken 

van de wasfles, 
- er een half uur werd ontgast en 
- er een half uur werd begast. 

De geabsorbeerde volumina weken onderling minder dan 2% af. 
Eigenlijk hadden we grotere verschillen tussen de beide 
meetsituaties verwacht. Dat deze verschillen zo klein zijn kan men 
verklaren met de aanname dat er een klein lek tussen 
referentieruimte en buitenlucht is. Hier zijn nog meer 
aanwijzingen voor. 

Plaatsbepaling plunjer 

Om de volumeveranderingen van de meetruimte te kunnen bepalen 
moeten we de positieveranderingen van de plunjer kennen. Hiervoor 
zijn drie methoden: 

1- het aantal pulsen tellen dat de motor die de plunjer 
bedient aangeboden krijgt 

2- de centimeterverdeling op de plunjer aflezen 
3- de spanning van een potentiometerschakeling meten. 

ad.1- Als het aantal pulsen gelijk is aan het aantal stappen die 
de motor zet, dan is de plaatsverandering eenvoudig te berekenen 
uit het aantal stappen per omwenteling (200) en de 
hoogteverandering per omwenteling (0,5 mm). Dit levert 0,0025 mm 
per puls. Echter, deze methode voldoet niet, omdat het aan de 
motor aangeboden aantal pulsen niet altijd overeenkomt met het 
door de motor gezette aantal stappen. De motor slaat soms een stap 
over, omdat dan de mechanische weerstand van de plunjer te groot 
is. Dit overslaan van een stap komt vooral voor bij hogere 
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plunjersnelheden. 

ad.2- Voor het aflezen van de centimeterverdeling (in totaal 
50 cm) is een mesje op de plunjeringang van het meetsysteem als 
markering aangebracht. De afleesnauwkeurigheid bedraagt 0,2 mm. 

ad.3- Voor de elektrische meting van de plunjerpositie is langs de 
plunjer een weerstandsdraad aangebracht, waarover een vaste 
spanning (160 mV, een kant geaard) gezet is. Door de spanning via 
een op de plunjer aangebracht sleepcontact te meten, kan men de 
positie van de plunjer berekenen. Het aflezen van deze spanning 
gebeurt met een nauwkeurigheid van 0,1 mV. 
De positie - spanningsverhouding werd bepaald door de plunjer twee 
maal op en neer te bewegen en op willekeurige plaatsen spanning en 
plaats (met centimeterverdeling) te meten. Uit de gemeten positie
(cm) en spannings- (mV) waarden werd met een kleinste 
kwadratenmethode de verhouding (2,950:0,002) mm/mV berekend. Er 
werd geen verschil gevonden tussen op- of neergaande beweging. 
Hieruit volgt voor de positie van de plunjer een nauwkeurigheid 
van 0,3 mm. 
Conclusie : De spanning die afgelezen wordt m.b.v. de potentio
meterschakeling geeft een goede maat voor de positie van de 
plunjer. Deze methode is gebruikt om de positieveranderingen van 
de plunjer te bepalen. 

Volume effect van de plunjerverplaatsing 

Voor de metingen moeten we het door de plunjer verplaatste volume 
kennen. 
Om dit volume te ijken werd een Braun injectie- en 
onttrekkingsmachine gebruikt. Deze werd op zijn beurt eerst 
geijkt, door bij een gekozen debiet negen maal gedurende 
verschillende tijden water in een bekerglas te laten uitstromen en 
deze uitgestroomde massa (m9 ) te wegen. Evenzo werd negen maal 
water uit het bekerglas onttrokken, welke hoeveelheid eveneens 
door weging bepaald werd. Hieruit vinden we voor het debiet 
(0,03316±0,00002) ml/s. Uit het debiet is de massa (my) te 
berekenen die men verwacht indien men gedurende t seconden 
injecteert of onttrekt. In figuur 4.2 is de gewogen massa m 
vergeleken met de berekende massa mv waaarbij mv werd berekend uit 
mv = 0,03316±0,9982 t als functie van de tijd t. Dit om de 
spreiding in de gemeten in en uitstromende massa's aan te geven. 
De x geeft de uit de spuit stromende massa's weer en o de 
instromende. 

Vervolgens werd bij deze stroomsterkte gedurende periodes met 
verschillende tijdsduur water geinjecteerd in het meetvat bij 
gesloten meetruimte waarbij de plunjerpositie gemeten werd. Het 
verplaatste volume werd zowel uit de centimeterschaalverdeling als 
uit de gemeten spanning (Jr9 ) bepaald. Omdat er met een constant 
debiet hebben gemeten kunnen we voor de te meten spanning de 
functie1Ç = a·t + b verwachten. Uit de meetwaarden is 
a = (0,2506:0,0003) berekend. Door nu weer de gemeten spanning 
]9 - ~ tegen de tijd uit te zetten in figuur4.2 krijgen we een 
beeld van de optredende spreiding. Deze spreiding blijkt even 
groot te zijn als de afleesnauwkeurigheid van de spanningsmeter. 
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Resultaat: Berekend kan worden dat 1 mV spanningsverandering 
overeenkomt met (0,1323~0,0002) ml volumeverandering. Aangezien de 
afleesnauwkeurigheid van de spanningsmeter 0,1 mV is daarmee de 
nauwkeurigheid van het geabsorbeerde volume bepaald • 

. 
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Bij de meting was Affig = 0,001 g; t:,t = 0,01 s; t:.Yg = 0,1 rdJ 
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Volumebepaling totale meetruimte 

In verband met de in par.3.1 en 3.3 genoemde correcties bij de 
bepaling van het geabsorbeerde gasvolume is het van belang het 
totale gasvolume van de opstelling te kennen. Daartoe werd de 
volumeverandering gemeten die nodig is om (105:2) Pa drukverschil 
te veroorzakenen. Er werd drie maal gemeten bij 3 verschillende 
uitgangshoogten van de plunjer terwijl de begindruk (1:0,01)105 Pa 
was. Omdat de metingen isotherm verliepen mag men bij benadering 
stellen dat V mr =~Ptot AV/f::.P. 
Het resultaat van deze metingen staat in tabel 3.1, waarin ~1 de 
uitgangspositie van de plunjer (in mV) aangeeft. Het 
volumeverschil werd gemeten door bij uitzondering het aantal 
pulsen voor de stappenmotor te tellen en dit aantal om te rekenen 
in verschilvolume (aantal pulsen·0,05·n·0,75 /800 = f::.V(ml)). 

tabel 3.1 

ypl aantal 
pulsen 

V(ml) 

101±1 3150±30 343±9 
140±1 3170±30 345±9 
173±1 3230±30 352±9 

Resultaat: Het volume van de meetruimte 
V = ( 333±9 + ( 0, 1323±.0, 0002) 1l 1) ml. 
J[pl = plunjerpositie in milliv8It) 

Ontgassingscontrole 

Voor de metingen is het van belang dat de vloeistoffen die 
gebruikt worden goed ontgast zijn. Schuurbiers (26) heeft gemeten 
hoe lang er ontgast moet worden, door enige tijd te ontgassen en 
daarna de oplosbaarheid te meten. Wij hebben deze metingen voor 
drie ontgastijden (5 min, 10 min en 20 min) herhaald en geen 
afwijking van zijn resultaten kunnen constateren. Wij gaan er 
daarom van uit zijn conclusie, dat na een half uur de vloeistof 
als ontgast mag worden beschouwd, juist is. 

Oplosproces 

Fig.4.3 Het oplosproces indien het toegelaten 
g~s niet verzadigd ~s met wate~. I 
-j _ .. _;_; .: l ' : ~ ' .... ..... ;. 

t ' ----r 
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Volgens Schuurbiers (26) ziet de grafiek van het opgeloste volume 
gas als functie van de tijd er als een e-macht uit indien er 
zodanig goed geroerd wordt dat men kan spreken van een vloeistof 
met op ieder moment een overal even grote gasconcentratie. 
Dit is nagemeten en blijkt te kloppen als er voldoende water in 
het meetvat aanwezig is om recirculatie mogelijk te maken. 
Bij enige metingen werd het gas toegelaten zonder gebruik te maken 
van de wasfles. Hierdoor werd tevens informatie verkregen over het 
oplosproces indien het gas bij het toelaten niet 100% verzadigd is 
met waterdamp. 
Als we deze oploskromme (zie fig. 4.3) beschouwen, valt op dat 
deze een maximum heeft. Dit is als volgt te verklaren: 
In het gas dat niet 100% verzadigd is met waterdamp zal water 
verdampen. Zou dit proces even snel of sneller gaan dan het 
oplossen van gas dan vallen deze processen samen en nemen we 
alleen een onverwacht kleine hoeveelheid opgelost gas waar. Gaat 
dit echter niet zo snel als het oplossen van gas (wat ook te 
verwachten is) dan zal na het oplossen van gas nog steeds water 
verdampen. Hierdoor lijkt het of er weer gas vrijkomt. 

We concluderen dat het van belang is ervoor te zorgen dat er 
genoeg water in het meetvat en in de wasfles zit. 

Reproduceerbaarheid 

Om de reproduceerbaarheid van de opstelling te testen werd 5 keer 
achtereen op dezelfde wijze een oplosbaarheidsmeting van stikstof 
in zuiver water volgens de methode van Ben-Naim uitgevoerd. Dit 
hield in: 
- een half uur ontgassen, 
- een minuut meetgas doorblazen, 
- begassing gedurende een half uur (T = 24,5 ~) en 
- tenslotte het water wegen. 
Hierbij vonden we de volgende waarden voor de oplosbaarheid L; 

0,0155; 0,0153; 0,0158; 0,0154; 0,0155. 

Deze waarden blijken maximaal 2% van de gemiddelde waarde van deze 
5 metingen afweken. 
Conclusie: De opstelling reproduceert binnen 2% nauwkeurig. 

Vloeistofwisseling bij differentiemeting 

De essentie van de differentiaalmethode is de vloeistofwisseling. 
De vloeistofwisseling berust daarop, dat men door een vloeistof in 
het meetvat te injecteren en gelijktijdig een gelijke hoeveelheid 
hierin reeds aanwezige vloeistof te onttrekken de samenstelling 
van de meetvloeistof wijzigt. Dit gebeurt zonder dat de 
gassamenstelling moet worden gewijzigt wordt gewijzigd. Het 
injecteren en onttrekken wordt gedaan met de Braun onttrekkings
en injectiemachine. 

Om te weten of deze methode bruikbaar is hebben we de volgende 
metingen uitgevoerd: 
Gedurende enige tijd is een vloeistofwisseling uitgevoerd waarbij 
door beide spuiten afwisselend geinjecteerd en entrokken werd in 
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het meetvat. Hierbij geeft de de plunjer het totale volume van de 
gehele meetruimte aan. In figuur 4.4 zien we, dat tijdens een 
vloeistofwisseling het totale volume niet verandert maar bij het 
wisselen van functie (de injecterende spuit gaat onttrekken en 
omgekeerd) wel. We zien ook dat deze volumeverandering bij functie 
wisseling reproduceert. De conclusie die we hieraan hebben 
verbonden is dat we alvorens een volumewijziging te gaan 
uitvoeren, we het injectieapparaat al enige tijd aan moeten hebben 
gehad. Bij verdere metingen is gebleken dat, rekening houdend met 
deze procedure, we geen last hadden van een veranderend totaal 
volume. 

t 
V 

(mVl 

c: 
c;;u ' 

I 

i 
ol ,, ' 

Fig.4.4 De plunjerpositie als functie van de tijd 
in:lien bij afgesloten meetruimte geinjeeteert en 
onttrokken wordt, maar de functie van de spuit 
regelmatig wisselt 

Vervolgens is driemaal een vloeistofwisseling uitgevoerd waarbij 
de geinjeeteerde vloeistof met inkt gekleurd was. De onttrokken 
vloeistof bleek nauwelijks inkt te bevatten, hetgeen aantoont dat 
injectie en onttrekking onafhankelijk zijn. 

Om dit ook nog op een andere wijze te verifieren is de volgende 
meting uitgevoerd. We hebben achtereenvolgens: 
- water in de opstelling ontgast, 
- dit in de injectiespuit (50 ml) van de Braun machine gegoten, 
-het meetvat opnieuw gevuld met water en dit ontgast, 
- dit zich in het meetvat bevindende water met stikstof begast, 
- het ontgaste water geïnjecteerd en tegelijkertijd evenveel 

begast water onttrokken. 
- dit water opnieuw begast en 
- daarvan de oplosbaarheid gemeten. 

Hierbij bleek dat de hoeveelheid gas die na de wisseling oploste, 
overeenkwam met de hoeveelheid gas die in 50 ml water kan 
oplossen. Ook deze meting is drie keer uitgevoerd. 

Conclusie: de hoeveelheid geinjeeteerde vloeistof die bij dezelfde 
wisseling onttrokken wordt is nihil, Het totale volume wordt niet 
heinvloed bij gebruik van zuiver water en dus mag de methode 
geschikt geacht worden. 
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5 RESULTATEN 

De resultaten van de metingen zijn in twee delen te splitsen, te 
weten: de metingen uitgevoerd volgens de klassieke (Ben-Naim) 
methode en de metingen uitgevoerd met de differentiaal methode. We 
geven eerst de resultaten van de klassieke methode. 

Gemeten werd drie keer de oplosbaarheid van stikstof in zuiver 
water bij drie verschillende temperaturen. 

Het resultaat van deze oplosbaarheidsmetingen is: 

tabel 5.1 
T 

19,5.:0,1 
24,5:0,1 
40,0±0,1 

L 

0,0174.:0,0003 
0,0155.±0,0003 
0,0135±0,0003 
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Fig. 5.1 De oplosbaarheid van Stikstof als 
functie van de temperatuur. 
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Meer metingen ZlJn niet uitgevoerd omdat Schuurbiers (26) hierover 
reeds voldoende gegevens gepresenteerd had. 

Gaan we nu over naar de gegevens uit de differentiaalmethode. 
Hiertoe bespreken we eerst hoe de resultaten uit een gemeten kurve 
kunnen worden gehaald. Als we kijken naar een typische kurve bij 
een vloeistofwisseling (fig. 5.2) dan vallen drie gebieden op. Dat 
zijn het gebied waarin gas oplost in schoon water voor wisseling, 
het gebied waarin van vloeistof gewisseld wordt en het gebied 
waarin gas ontsnapt of oplost en de waterdampspanning verandert. 

-Het gebied waarin gas oplost in schoon water is een gewone 
e-macht (hf 3). Hier doen we verder niets mee. 

-Het gebied waarin van vloeistof gewisseld wordt is hier anders 
van vorm dan men in eerste instantie zou verwachten. Omdat er door 
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het geringe vloeistofoppervlak geen gas ontsnapt of oplost, en er 
evenveel milliliters vloeistof worden geinjeeteert als entrokken 
verwacht men geen volumeverandering. Toch is deze er vanwege de 
volumecontractie van zout water. 
In de figuur zien we tijdens het injecteren dat het totale volume 
begint te veranderen. Zodra wordt begonnen met roeren vindt de 
rest van de contractie nagenoeg instantaan plaats. 

-Zodra er geroerd wordt zal er gas oplossen of ontsnappen, maar 
vermindert de dampspanning van water omdat er zout water aan het 
oppervlak komt (zie par.2.3). 
Omdat bij de meting de totale druk constant gehouden wordt moet de 
gasdruk hoger en dus het gasvolume kleiner worden. Bij een 
gasvolume van 100 ml betekent dit al gauw een volumeverandering 
van 0,03 ml hetgeen meetbaar is. 

Dit betekent voor de metingen dat men niet zomaar begin- en 
eindvolume van elkaar mag aftrekken om het verschilvolume te weten 
te komen. Wij hebben uit de spanning 1fp1 van de plunjerpositie
aflezing de volumeverandering (V~l ) berekend. Uit de 
dampspanningsgegevens van de vloeistoffen en het totale volume van 
het gas valt met behulp van formule (3.6) het geabsorbeerde volume 
gas te berekenen. 
Voor de berekening van het verschil in de oplosbaarheid en het 
hydratatiegetal meken we gebruik van de oplosbaarheidsgegevens 
zoals gegeven in hf.2 en dampspannings- en dichtheidgegevens uit 
de International Critical Tables (17, zie appendix). 

I 

2 3 
i 

volumecontractie 

Fig. 5.2 De curve tijdens en na vloeistofwisseling 

t;.) 

C.) 



Resultaten 

We werken als voorbeeld een meting nader uit. 

tabel 5.2 

meetgegevens: 
m 248,3~0,1 g 

wo m = 45,59±0,01 g 
wu 

m . 40,55±0,01 g 
W1 

m 13,83±0,01 g 
zi 

literatuurgegevens: 
0,996 g/ml 

= 1,188 g/ml 
= 1,035 g/ml 

0,0153 

resultaat: 
L =-0,0049$0,0002 

!Vpl =-0,62±0,02 ml 
Vtot = 80%9 ml 
Ptot = (1±0,~1)10 5 Pa 
T = 27,4:0,1 C 

3,70·10 3Pa 
3,58·10 3 Pa 
0,952 mol/1 

h = 17,8±0,3 

Het resultaat van de andere metingen is: 

C(0,5%) L 

0,932 -(5,2±0,2)1~ 
0,706 -(3,5±0,2)10~ 

0, 693 -( 3, 6±0, 2) 10-3 
0,508 -(2,6±0,2)1~3 

0,514 -(2,7:0,2)1~3 

tabel 5. 3 

h 

17,6:1:.0,3 
17,1±0,4 
17,7:0,4 
17,9±0,6 
17,7.±0,6 
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Uit de resultaten vinden we dat het hydratatiegetal bij de gekozen 
concentraties het hydratatiegetal onafhankelijk is van de 
concentratie. Het is te verwachten dat dit ook bij kleinere 
concentraties opgaat. 

t (oC) L water LKI LNai LNaCl LliCl 
(.1Ö3) (.1ö 3 ) ( .1ö 3 ) ( .1Ö3 ) (. 1Ö3 ) 

15 18' l3 12' 35 ll' 93 12' 03 13,05 

20 16' 77 ll' 70 ll' 2 3 11 '24 12,50 

25 15,69 ll' 16 10,64 10' 58 11,97 

30 14,83 10,68 10,16 10,02 11,48 

t < •c l hK~h I hNa-hi hNa·hc1 hli +hC1 

15 1 '5 ~ 1 17 = 1 17 ~ 1 14 = 1 

20 14 ~ 1 16 ~ 1 17 ~ 1 13 ~ 1 

25 l3 ~ 1 16 = 1 17 = 1 12 ~ 1 

30 13 = 1 15 = 1 17 ~ 1 11 ~ 1 

tabel 5.4 Gegevens van Schuurbiers.(26) C=1 
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Gedurende enige tijd is de TO(tale)LU(cht)MET(er) van het 
Waterloopkundig Laboratorium te Delft in ons bezit geweest waarmee 
ook enige metingen gedaan zijn. Deze TOLUMET is een variant op het 
Van Slyke apparaat (gebouwd door Oldenziel (18) en, in 
tegenstelling tot onze meetopstelling, meet deze de hoeveelheid 
gas die reeds in de vloeistof opgelost of gemengd zit. De 
resultaten van de metingen die ermee gedaan zijn, liggen in de 
buurt van de door ons reeds eerder gemeten waarden. De 
nauwkeurigheid van deze metingen liet echter te wensen over door 
de problemen bij bemonstering, de niet deugdelijke thermostrering 
en het niet recent ZlJn van de ijking. We hebben om deze reden aan 
de metingen verder geen aandacht meer besteed. 

Ook is een Ben-Naim meting met een met-hemoglobine oplossing 
gedaan. Omdat de oppervlaktespanning van de oplossing lager is dan 
van water schuimt de oplossing ook harder. Terwijl de opstelling 
vacuum gezogen wordt (errste deel van de oplosbaarheidsmeting) 
rijst het schuim van de oplossing zodanig, dat zonder 
tegenmaatregelen de vloeistof door de gehele opstelling verspreid 
wordt. 
Het resultaat van de meting gaf aanleiding tot hoopvolle 
verwachtingen voor de toekomst. Voordat goede metingen gedaan 
kunnen worden moet waarschijnlijk eerst het meetvat veranderd 
worden. 
Zeker kan een deel van het schuimprobleem worden opgevangen door 
het vacuum langzaam aan te brengen zodat de bellen de kans hebben 
kapot te gaan. Het resultaat van de meting is voor ons in zoverre 
van belang dat ermee aangetoond is dat er in de toekomst meerdere 
gebruiksmogelijkheden zijn voor deze opstelling. 
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6 DISCUSSIE 

Uit de gegevens van de metingen volgens de Ben-Naim methode kunnen 
we het volgende concluderen: 

-Bij gebruik van de Ben-Naim methode binnen reproduceert de 
opstelling binnen 2%. Op grond van de nauwkeurigheid in de 
bepaling van het volume opgelost gas en de nauwkeurigheid in het 
bepalen van het volume oplosmiddel werd een nauwkeurigheid van 1% 
verwacht. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de referentieruimte 
niet geheel gesloten was waardoor de onnauwkeurigheid in de 
bepaling van volume opgelost gas groter wordt. 

Ten aanzien van de differentiaalmethode kunnen het volgende 
opmerken: 

-De gemeten oplosbaarheidsveranderingen komen overeen met de 
literatuurwaarden (zie fig.5.3). 

-De gemeten hydratatiegetallen komen eveneens overeen met de door 
Schuurbiers gegeven getallen. 

-De methode boekt geen winst bij de bepaling van het 
oplosbaarheidsverschil L, indien we een van de beide 
oplosbaarheden (stel L1) bekend veronderstellen. Dan immers wordt 
de onnauwkeurigheid in&L (= L2- L1 ) bepaald door de 
onnauwkeurigheid waarmee een oplosbaarheid ( c.q. L2 ) bepaald kan 
worden. 
Indien echter beide oplosbaarheden experimenteel bepaald dienen te 
worden, bijv. indien we de oplosbaarheden van twee onbekende 
vloeistoffen willen vergelijken, dan is de differentiaalmethodel 
wel nauwkeuriger. Dit lichten we toe aan de hand van een 
rekenvoorbeeld met getalwaarden die onze experimentele waarden bij 
1 molair zoutconcentratie benaderen. 

Uit de waarden uit hf.5 volgt dat de fout in het verschil van de 
twee Ben-Naim-metingen 10% is, terwijl die met de 
differentiaalmethode 4% bedraagt. Zelfs indien we uitgaan van de 
theoretische fout in de bepaling van de oplosbaarheid volgens de 
Ben-Naim-methode (c.q. 1%) is de fout in de verschilbepaling 5% en 
is de differentiaalmethode dus beter. 
Het bovenstaande kunnen we nog op een andere manier verklaren: Bij 
de Ben-Naim-methode berekenen we het verschil van twee nagenoeg 
even grote getallen (formule 3.3), terwijl bij de 
differentiaalmethode slechts "een correctie " wordt toegepast 
(formule 3.4). De onnauwkeurigheid zal dan in het eerste geval 
groter zijn. 

-Voor de bepaling van het hydratatiegetal is het verschil tussen 
de twee methoden groter. Uitgaande van het geval dat alleen een 
fout zit in de meting van Lopl (2%) (p = 1000, C = 1, Mw = 20 en 
Mz = 80) dan vinden we m.b.v. formule 2.6 in het hydratatiegetal 
een fout terug van 5%. Bij onze metingen wordt de fout bepaald 
door de bereikte plunjernauwkeurigheid (0,02 ml). Uitgaande van 
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dezelfde gegevens aangevuld met de geinjeeteerde zoutmassa (14 g) 
vinden we in het hydratatiegetal de fout 3%. 
Indien ook de oplosbaarheid van gas in water een te meten 
grootheid is, wordt het verschil tussen de beide meetmethoden 
groter omdat deze oplosbaarheid direct in formule 2.6 (klassiek) 
staat terwijl hij in formule 3.10 (differentiaal) niet de 
belangrijkste is. 

Het blijkt dat de nauwkeurigheid van de differentiaalmethode 
voornamelijk bepaald wordt door de nauwkeurigheid waarmee de 
veranderingen van het gasvolume bepaald worden. Deze 
nauwkeurigheid wordt veroorzaakt door : 
a- afleesnauwkeurigheid van de spanningsmeter, 
b- de temperatuurgelijkheid van meetruimte en referentieruimte, 
c- de correctie voor de waterdampspanning. 

Ad a. De afleesnauwkeurigheid van de spanningsmeter bij de 
potentiometerschakeling beperkt nauwkeurigheid in de 
volumebepaling tot 0,02 ml. Dit is te verbeteren door de spanning 
over de potentiometerschakeling te vergroten (eventueel in 
combinatie met weerstandsdraad met een hogere weerstandswaarde) of 
door een gevoeliger meter te gebruiken. 
Ook kan de bepaling van het volume worden verbeterd door de 
pulsenteller te gebruiken die al bij de plunjermotor zit. Hiervoor 
moet de echter de weerstand van de plunjergeleiding verminderd 
worden. 
Een andere methode om de volumebepaling te verbeteren is: 
De pulsenteller kan ook (door een andere schakeling te gebruiken) 
als rondenteller voor de plunjermotor gebruikt worden. We denken 
hierbij aan een lichtgevoelige weerstand in combinatie met een 
spanningsbron, een lampje en een schutplaat (zie fig.6.1~ Dit 
heeft tot voordeel dat het afgelezen aantal pulsen opgevoerd kan 
worden tot de gewenste nauwkeurigheid, en direct een maat is voor 
het verplaatste volume. 

pulsenteller 

Fig. 6.1 Methode an de 
voluneveran:lerlngen 
~ger te kunnen 
bepalen. 

Ad b. Eventuele temperatuurverschillen tussen tussen de meet- en 
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referentieruimte leveren een onnauwkeurigheid, die van dezelfde 
ordegrootte als de fout veroorzaakt door de fouten besproken ad a. 
Deze fout is te verminderen door het loze (niet oplossende) 
gasvolume te beperken. Hiervoor zijn de gebieden tussen plunjer en 
meetvat en de leidingen naar de diverse kranen het meest geschikt. 
Geschat wordt dat men dit het totale gasvolume ca. 30 ml, door 
opvulling van genoemde delen, kleiner kan maken. Op een volume van 
80 ml zou dit een verbetering van 35% betekenen. 
In onze opstelling is dit volume om glastechnische redenen zo 
groot. 

Ad c. De onnauwkeurigheid t.g.v. de correctieterm voor de 
waterdampspanning (zie formule 3.5 en 3.6), wordt voornamelijk 
bepaald door de onnauwkeurigheid van het totale gasvolume. Omdat 
deze fout geringer is dan de bovenstaande twee foutenbronnen is 
hier niet veel aandacht aan besteed. Mochten in de toekomst de 
andere fouten gereduceerd worden, dan moet deze fout in de 
berekeningen uiteraard ook meegenomen worden. 
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symbolenlijst 

A 
a, b, 
c 

D 
F 
h 
H 
1 
L 
M 
m 
Na 
n 
p 

r 
R 

t 
T 
V 

V 
y 
x 

p 
0 

SYMBOLENLIJST 

: oppervlak 
A 1 

, B 1 
, C 1 

: constanten 
concentratie mol/liter 
concentratie() of temperatuur (K) 
diffusie- m2 s1

of temperatuurvereffeningscoefficient 
fout (m

3
) 

hydratatiegetal 
Oploswarmte 
lengte (m) 
Oswaldcoëfficiënt 
massagetal 
massa 
getal van Avogadro 
aantal 
druk 
straal (variabele) 
straal (vaste waarde) 
gasconstante 
tijd 
temperatuur 
snelheid 
volume 
spanning 
molekuulfractie 

dichtheid 
oppervlaktespanning 

(kmol·kg) 
(kg) 
(kmoi') 

·2 
(N·m ) 
( m) 
( m) 
(J · moi 1 K-~ 
( s) 
( K) 
( m · s·

1 
) 

(V) 

·3 
kg-m 

-1 
m·s 

bijzondere tekens: 
A verandering 
~ : onnauwkeurigheid 
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indices: 

abs 
bel 
d 
g 
gas 
i 
mr 
omg 
opl 
pl 

t 
tot 
V 

geabsorbeerd 
bellen 
damp 
gemeten 
gasvolume gas indien niet opgelost 
injectaat 
meetruimte 
buitenlucht 
oplosmiddel 
bij volume 
bij spanning 
totaal 

volumeverandering van de plunjer 
positie van de plunjer 

totaal gasvolume 
verwacht 

w water 
wi geinjecteerd water 
wo oorspronkelijk water 
wu onttrokken water 
wv vrij (niet meedoend aan hydratatie) water 
z zout 
zi geinjecteerd zout 

A verschil 
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BEREKENING VAN HYDRATATIEGETALLEN 

We gaan uit van een oplossing met dichtheid P0p 1 en massa mop1 . 
We kennen ook de molekuulmassa van het zout M7. en de concentratie 
c • De massa van het water in de oplossing kunnen we uitrekenen: 

M 
m.. = m - m '"' m •( 1 - _z_•c) 

1120 1n op1 op1 z op1 " 
'"'op1 

(Al) 

Het aantal watermolekulen is met het getal van Avogadro {N l en de 
a molekuulmassa van water: 

~20 in op1 = 

Zo rekenen we ook het aantal zoutmolekulen uit: 

m 1 
N • c•.....2E.!. 

a P 1 op 

M 
z 

--•c) p 
op1 

We stellen nu dat het aantal gehydrateerde watermolekulen per 
zoutmolekuul h is. Hiermee kunnen we het aantal gebonden 
watermolekulen uitrekenen: 

n.. = h·n 
1120 geh in op1 z 

Nu weten we ook het aantal vrije watermolekulen in oplossing: 

~20 vrij in op1 = ~20 in op1 - ~20 geh in op1 

Invullen van A2, A3 en A4 in AS levert: 

M N 

~20 vrij in np1 = m •( I -op1 
z a --c)•-

Pop1 ~20 
m 1 

- ~•c•N •h 
P 1 a op 

(A2) 

(A3) 

(A4) 

(A5) 

(A6) 

Het volume gas is evenredig met het aantal gasmolekulen en dit is 
evenredig met het ~antal vrije watermolekulen. 
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Vgas - ngas = ~2c vrij in opl 

Met de Oswaldcoëfficiënt L 

L = Vgas =V _'Popl 
Vopl gas mopl 

wordt dit: 

m 
1 • opl : 

opl popl ~20 vrij Ln opl 

Invullen in A6 levert: 

m M c N 
1 . opl _ m •(1 __ z_)._a_ 

opl P opl opl P opl ~20 

Van de L van zuiver water weten we: 

~20 
- N ·-
a~O 

2 

m 
1 

c 
op •N • h 

P opl a 

Delen en herordenen levert nu de gezochte formule voor het 
hvdratatiegetal. 

P opl I 
h • --. {-•(! 

~ 0 c 
2 

M 
- _z_} 

Popl 
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(A7) 

(A8) 

(A9) 

(AIO) 

(All) 

(A12) 
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370 INTERNATIONAL CRITICAL TABLES 

Na Cl (12• u, ss, 57, 73, 761 106, toa, 1091 121; 205, 233, 286, 384-5, 395, 397, 399, 402, 403, 405, 422, 424), see jurther p. 297 

Values of Pmm 

~ I I I I I I 
I 

0.0 2.5 5 7.5 10 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 I I, 

0 4.579' 4.5 4.4 4.4 4.3 4.2 4.1 4.0 3.8 3.7 3.5 

10 9.21 9.1 8.9 8.8 8.6 8.4 8.2 8.0 7.7 7.4 7.1 

20 17.54 17.3 17.0 16.7 16.4 16.1 15.7 15.3 14.8 14.2 13.6 

30 31.83 31.4 30.9 30.4 29.8 29.2 28.5 27.7 26.8 25.8 24.7 

40 55.34 54.5 53.6 52.7 51.7 50.7 49.5 48.1 46.6 44.9 43.0 

50 92.54 91.2 89.7 88.1 86.4 84.7 82.8 80.5 78.1 75.3 72.2 

60 149.46 147.2 144.8 142.3 139.7 136.8 133.7 130 0 126.0 121.7 116.8 

70 233.79 230.2 226.4 222.4 218.3 213.9 208.9 203.5 197.5 190.7 183.1 

80 355.47 350 344 338 332 325 318 309.5 300.5 290.2 278.9 

90 526.00 517 509 500 491 481 470 458 445:1 430 414 

100 760.00 748 736 723 710 695 680 665 643 622 599 
I 

110 1074.5 1057 1040 1022 1003 983 961 !.136 911 881 849 

B. P., oe 100.0 100.44 100.90 101.40 101 '93 102.51 103.16 103.89 104.72 105.68 106.78 

DENRJTY-AQUEOUS INORGANIC SOLUTIONS (81-6 TO 82-4) 79 

l'aCI [JAB] (24, 258)**; (20, 25, 59, 62, 84, tto, zso, 256), a (256, 364, 367, 370)*; (1, 2, u, 26, 27, 36, 37, 38, 45, 57, 86, tot, tos, 

IZS, 1361 144 1 145 1 151 1 1901 200,206,215 1 219,221,223,224,225 1 228,246 1 255 1 261 1 273,2741 278,2971 312,313,331,342,344,347, 

se1, 37&, 409,418,425,429,447,448,449,450,451,452,459,486, 5os, 514,517, 5t9, 526, 5'29, 533, 53&, 545, 547, 553, 573, 592, 618, 

UZ, 644), a (37, 38, 151,211, 219, 271, 448, 466, 545, 555, 606, 609) 

% o·c 1o·c 20·c 25•c 3o•c 

1 1.00747 1.00707 1.00534 1.00409 
2 1. Ol!i09 1.01442 1.01246 1. 01112 
4 1.030:J8 1.02920 1.02680 1.02530 
6 1 .04575 1.04408 1.04127 1.03963 
R 1.06121 1.0:1907 1 .0.');j8!} l.O.'i412 

1n 1 .07677 1.0741!! 1.0701\lo~ 1.06879 
I? I. 11!1244 1 '08!!·16 I .08:1!\11 I .08:~6!·, 
14 1.10824 I. 104!11 1.1008:1 1.09872 
16 1.12419 1.120.'i6 1.11621 1.11401 
IR 1.14031 1.13643 1.13190 1.129S4 
20 1. I.'>663 1' 1.~2.'i4 1_' 14779 1.14533 
22 1.17a18 1. Hi8!11 I. til:mr, 1' I6140 
24 1. 11!9!)!} 1.18.'i57 1. 1.'!040 1.17776 
2fl I .20709 1 .202!i4 1.19717 I. I9443 

NaF [.TAB) (288)*'; (190, 2H) 

___ .1 _ 1 1 2 ___ L __ a __ 1_4 _ _:____5 

.... -I 1.00!!2 I 1.01!11-! I 1.0:!04 I 1.040!! I Oi)l!i 

1.00261 
1.00957 
1.02361 
1.03781 
1. O.'i219 
1.06676 
1.081!i3 
1. 09651 
1.11171 
1.12715 
1.14285 
1.15883 
1.17511 
1.19170 

% 
0.5 
1.0 
1.5 

4o•c 50•c 60•C 8o·c 

0.99908 0.99482 0.9900 0.9785 
1.00593 1.00161 0.9967 0.9852 
1.01977 1.01531 1.0103 0.9988 
1.03378 1.02919 1.0241 1.0125 
1.04798 1.04326 1. 0381 1.0264 
1.06238 l.O.'i753 1.0523 1.0405 
1.07699 1.07202 1.0667 1. 0:149 
1.09182 1.08674 1.0813 1.0694 
1.10688 1.10170 1.0962 1.0842 
1.12218 1.11691 1.1113 1.0993 
1. I3774 1.13238 1.1268 1.1146 
1. I.~3r>8 1.14812 1. I425 1.1303 
1.16971 1.164I4 1.1584 1.1463 
1 .18614 1.18045 1.1747 1.1626 

Na Cl (348, 349, 586) u 

1.002886 
1006 506 
1 OIO 120 

1.002112 
1.00.5 694 
1.009 274 11 t~ I 

.- ... .,. _ ...... ....,.. .. _ --------- --··-·--------.. ---·-----~----

1oo•c 

0.9651 
0.9719 
0.9855 
0.9994 
1.0134 
1.0276 
1.0420 
1.0565 
1.0713 
1.0864 
1. I017 
1.1172 
1.1331 
1.1492 

1.012 856 
1.016 440 
1.020024 

27 5 

200 
3\15 
sn 
810 
IllO.Il 

I 


