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0: SAMENVATTING 

In deze afstudeerstage is een opstelling gebouwd waar

mee de oplosbaarheid vnn gassen zoals N2 , H2 , 02 en He 

in waterige oplossingen gemeten kan worden. De opstel

ling is getest door de oplosbaarheid van stikstof in 

zuiver water te meten bij temperaturen tussen 15 °e en 

60 °e. Het is gebleken dat de meetonnauwkeurigheid tot 
0 40 e ongeveer 1,5% is, daarna loopt hij op tot 6% bij 

60 °e. Het verschil tussen de gemeten waarden en de 

literatuurwaarden is kleiner dan de meetonnauwkeurigheid. 

Verder is nngeg~an wat de jnvloed is vnn KI, Nai, Nael 

en Liel op de oplosbaarheid van stikstof. Het blijkt dat 

het verschil tussen oplosbaarheid van stikstof in zuiver 

water en in een zoutoplossing verklaard kan worden 

met behulp van de hydratatietheorie. Uit onze metingen 

hebben we hydratatiegetallen berekend die goed overeen

stemmen met de hydratatiegetallen welke gevonden zijn 

met behulp van röntgendiffractie. 
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1. INLEIDING 

In de vakgroep Analyse van Fysische Meetmethoden van de 

Technische Hogeschool Eindhoven loopt een project over 

bloedoxygenatie. Hiervoor is een opstelling gebouwd 

(lit. 1 en 2) waarmee de permeabiliteit van verschillende 

gassen door een vloeistoflaag gemeten wordt. Met behulp 

van de oplosbaarheid van de gassen in de vloeistof kan 

de diffusieco~fficient berekend worden. Tot nu toe is 

alleen gemeten met zuiver water. De oplosbaarheid is 

dan eenvoudig op te zoeken in de literatuur. Een goed 

overzicht wordt gegeven door Wilhelm (lit. 3). Om nu 

ook metingen te kunnen doen met verschillende zoutop

lossingen, of bijvoorbeeld bloed, is besloten om een 

opstelling te bouwen waarmee de oplosbaarheid van N2 , 

H
2

, 0
2 

en He in waterige oplossingen gemeten kan worden. 

Dit is gedaan omdat onderzoek naar de invloed van zouten 

op de oplosbaarheid van gassen in vloeistoffen ~eestal 

alleen maar gedaan wordt als functie van de concentratie 

van het zout. Er wordt vrijwel alleen gemeten bij 25° C 

of laqer. Omdat in bovengenoemd onderzoek ook hogere 

temperaturen bekeken worden hebben wij gemeten tussen 

18° C en 55° C. 

Een tweede reden om zelf een opstelling te bouwen is 

dat veel waarden van oplosbaarheid die in de literatuur 

voorkomen erg onbetrouwbaar zijn. Zo vermeldt Hildebrand 

(lit. 4) dat één derde deel van de oplosbaarheden welke 

vermeld worden in een overzichtsartikel van Battino 

(lit. 5) erg onnauwkeurig te noemen zijn. 

Oplosbaarheid is een grootheid die in veel gebieden van 

de fysica een grote rol speelt. Bijvoorbeeld in de bio

fysica waar men zuurstof- en koolzuurtransport door een 

orqaan bestudeert. Maar ook bij energieopslag door middel 

van electrolyse. is de oplosbaarheid erg belangrijk. 

Verder kan de oplosbaarheid ons veel inzicht verschaffen 

over de structuur van water. 
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In hoofdstuk 2 worden enige definities gegeven van het 

begrip oplosbaarheid. Tevens wordt aangegeven hoe de 

oplosbaarheid afhangt van de temperatuur en wat het effect 

is van zouten op de oplosbaarheid van gassen in water. 

In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe we de opstelling 

gebouwd hebben en wat de problemen daarbij zijn. In 

hoofdstuk 4 staan de meetresultaten vermeld en in hoofd

stuk 5 worden enige conclusies en suggesties gegeven. 
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2. THEORIE 

2.1 Inleiding 

Oplosbaarheid is een erg veel omvattend begrip. Wij 

zullen ons beperken tot de oplosbaarheid van gassen 

in vloeistoffen, in het bijzonder in waterige oplossingen. 

Verder zullen we ons beperken tot een totale gasdruk 

van één atmosfeer. Een goed overzicht van de oplosbaar

heid in water wordt gegeven door Wilhelm (lit. 3). 

Wilhelm vermeldt ook oplosbaarheden welke verkregen 

worden door middeling van data van verschillende onder

zoekers. IUPAC (lit. 6) is een serie boekjes aan het 

uitgeven waarin vele data met bronvermelding staan. 

Het is de bedoeling dat dit een serie gaat worden van 

ongeveer 80 boekjes. 

Als er gesproken wordt over oplosbaarheid doet zich 

al meteen een groot probleem voor. Niet iedereen gebruikt 

namelijk dezelfdi eenheid om de oplosbaarheid in uit 

te drukken. Soms is het zelfs onmogelijk te achterhalen 

welke definitie van oplosbaarheid door de onderzoekers 

gebruikt is. Hieronder volgen een paar veel gebruikte 

definities: 

- molfractie X: aantal opgeloste molen gas gedeeld door 

het aantal opgeloste molen gas plus het aantal molen 

vloeistof; 

- weight per cent solubility: massa van het opgeloste 

gas gedeeld door de totale massa maal 100%; 

- aantal molen gas gedeeld door het volume van de ver

zadigde vloeistof; 

- Bunsencoëfficient ~ volume opgelost gas bij een 

partiëJe gasdruk van één atmosfeer, gereduceerd tot 

0° C, gedeeld door het volume van het oplosmiddel; 

- molverhouding N: aantal molen opgelost gas gedeeld 

door het aantal molen vloeistof; 
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- Kuenencoëfficient: volume opgelost gas bij een par

tiële gasdruk van één atmosfeer, gereduceerd tot 

0° C, gedeeld door het aantal grammen vloeistof; 

- Ostwaldcoëfficient L: het volume van het opgeloste 

gas gedeeld door het volume van de vloeistof, beide 

bij dezelfde ~emper~tuur gemeten; 

Henrycoëfficient: de wet van Henry is op verschillende 

manieren te schrijven, bijvoorbeeld: 

p ( g) = kH x ( 2. 1) 

p(g) = k2 C(l) ( 2 • 2 ) 

C(g) = kc c (u ( 2 • 3) 

P~t) = k3 C(l) (2.4) 

waarin p de druk is, R de universele gasconstante, 

X de molfractie, C de molaire concentratie van het te 

onderzoeken gas. De letters 1 en g geven aan of het 

in de vloeistof- dan wel de gasfase bekeken wordt. De 

vier constanten kH' k2 , kc en k3 worden alle vier 

gebruikt als Henrycoëfficient. 

Bovengenoemde grootheden zijn in elkaar uit te rekenen, 

mits verschillende randvoorwaarden bekend zijn. Nemen 

we bijvoorbeeld aan dat de wet van Henry geldig is, 

dan kunnen we de constante k 3 uit vergelijking (2.4) 

uitdrukken in de Ostwaldcoëfficient L. Deze k3 is te 

schrijven als 

Voor de concentratie C(l) geldt 

c (l) = 

( 2 • 5 ) 

( 2. 6) 
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waarin n(l) het aantal kilomolen gas is dat oplost in 

het oplosmiddel en VL het volume van het oplosmiddel. 

In het geval waar gemeten wordt bij een druk van één 

atmosfeer en een temperatuur welke in de buurt ligt 

van kamertemperatuur, mogen we gebruik maken van de 

ideale gaswet welke we kunnen schrijven als 

n ( l ) 
p(g) vg 

= R T ( 2. 7) 

Combinatie van de vergelijkingen (2.5), (2.6) en (2.7) 

levert 

V 
1 

k3 = -v-
g 

Volgens de definitie van de Ostwaldcoëfficient geldt 

V 
1 

L = ---y-
1. 

Het blijkt dus dat, mits de wet van Henry toegepast 

(2.8) 

( 2. 9) 

mag worden, zowel als de ideale gaswet met betrekking tot 

het op te lossen gas, dat 

L l 

k3 
(2.10) 

Het gebruik van de Ostwaldcoëfficient L, en dus ook de 

Henrycoëfficient k 3 , heeft in ons geval een erg groot 

voordeel.Omdat de oplosbaarheid van gassen zo klein 

is (X ~10- 5 ), is de wet van Henry van toepassing. We 

spreken van een zogenaamde ideale oplossing. Dit bete

kent dat de hoeveelheid opgelost gas n(l) evenredig is 

met de partiële gasdruk. Het volume van het opgeloste 

gas is echter omgekeerd evenredig met de partiële gas

druk. Daardoor is L onafhankelijk van de druk. Dit heeft 
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het voordeel dat schommelingen in atmosferische druk 

tussen verschillende experimenten niet van belang zijn. 

Ook hoeft er niet gecorrigeerd te worden voor de water

dampspanning. Omdat de Ostwaldcoëfficient het best 

aansluit bij de praktijk van dit onderzoek (V wordt g 
direct afgelezen en v1 wordt bepaald door weging), 

gebruiken we in het vervolg L als maat voor de oplos

baarheid. 

2.2 De temperatuurafhankelijkheid van L 

Hoe de oplosbaarheid afhangt van de temperatuur is een 

empirisch gegeven. Er bestaan dan ook verschillende 

relati~s die een verband geven tussen oplosbaarheid 

en temperatuur. 

Tot voor kort werd de relatie van Valentiner (lit. 7) 

het meest gebruikt, onder andere door vooraanstaande 

onderzoekers op het gebied van oplosbaarheid zoals 

daar zijn Eley (lit. 8) en Morrison (lit. 9). De relatie 

van Valentiner luidt: 

R ln L = A• + l + C'ln T 

A, B en C zijn hier constanten. Deze relatie wordt 

verkregen door het oplossen van de vergelijking van 

Clausius- Clapeyron: 

d ln L 
dT = H 

opl 

waarin Hopl de oplossingswarmte is. Uit de praktijk 

(2.11) 

( 2. 12) 

is gebleken dat de oplossingswormte in het gebied 

tussen 0° C en 60° C vrij goed lineair verloopt met T: 

H l = 8
1 

+ c' T op 
(2.13) 
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Oplossen van de differentiaalvergelijking (2.12) met 

invulling van (2.1] levert de al eerder genoemde Valen

tiner relatie: 

I 

~ l n L A' + B I T = T + C ln (2.14) 

Latere onderzoekers, zoals Weiss (lit. 10) en Wilhelm 

(lit. 3) hebben geprobeerd een betere fit op hun data 

te krijgen door aan vergelijking (2.11) nog een vierde 

term D Tof zelfs nog een vijfde term E T2 toe te voegen. 

Het is gebleken dat hierdoor de fit door hun meetpunten 

nauwelijks verbeterde. 

Een andere relatie die al genoemd werd door Himmelblau 

(lit. 11) maar niet gebruikt werd omdat deze de voorkeur 

gaf aan de Valentiner relatie, wordt de laatste jaren 

meer gebruikt en vooral door het werk van Benson en 

Krause (lit 12 en 13) begint het er op te lijken dat 

met deze relatie betere resultaten verkregen kunnen 

worden. Deze Himmelblau relatie is een reeks: 

B ln L = A + 
T 

c 
+ 2 + 

T 
(2.15) 

Het blijkt dat drie termen voldoende zijn om de gemeten 

data goed te kunnen verklaren. Meer termen leveren geen 

verbetering. 

Indien er slechts weinig metingen zjjn wordt er volstaan 

met de eenvoudigere relatie (lit. 3): 

(2.16) 
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2.3 De invloed van zouten op de oplosbaarheid 

De invloed van zouten op de oplosbaarheid van gassen 

in vloeistoffen is een probleem dat zich niet onder 

één noemer laat vangen. Er zijn dan ook verschillende 

modellen die de oplosbaarheidsveranderingen van een 

gas in een vloeistof ten gevolge van electrolyten 

proberen te verklaren. Er worden er enkele genoemd 

door Gerecke (!it. 14). 

Als we ons beperken tot de gassen N2 , H2 , He en 02 en 

tot de alkali-halogeen zouten, wordt er gebruik gemaakt 

van de hydratatie-theorie. Eucken en Hertzberg (lit. 15) 

hebben dit gedaan voor lage zoutconcentraties. 
3 

Wij zijn uitgegaan van een zoutoplossing van C kmol/m • 

Stel dat de massa van de oplossing die we gebruiken 

mop! is. De massa van de watermoleculen is dan: 

M 
m~ 0 1 = m 1 (1 - C) 

. 2 ,op op Pool (2.17) 

waarin C zoutconcentratie 

massa van de watermoleculen in de oplossing 

m op! 
M 

massa van de gebruikte hoeveelheid oplossing 

molecuulmassa van het zout 

dichtheid van de oplossing. 

pop! is gemeten bij 20° C omdat ook bij die temperatuur 

de zoutoplossing gemaakt is, welke in ons geval een 

concentratie had van 1 kmol/m 3 . 

Het aantal watermoleculen in de oplossing is dan: 

m ( 1 -opl 

met N het getal van Avogadro. 
a 

(2.18) 



Aan de zoutionen vindt hydratatie plaats, dit betekent 

dat er watermoleculen rond het zoution gaan zitten. 

Een schematische weergave van deze hydratatie staat 

weergegeven in figuur 2.1. In de eerste zone, de 

"electrostricted zone" zitten watermoleculen vlak 

rond het zoution. Maar ook in de tweede zone, de "cluster 

zone" zitten de watermoleculen aan elkaar gebonden. 

Daaromheen zitten de vrije watermoleculen. 

De watermoleculen die gebonden zijn aan de zoutionen 

doen niet mee aan het oplossingsproces. Het aantal vrije 

watermoleculen n~ 0 1 is dan: 
2 , op 

n* = m ( l -H2 0,opl opl 
M l 

C) 18 Na 
"opl 

m 
- ~ C N (h . + h 

Popl a an1on kation) 

waarin het aantal vrije watermoleculen 

(2.19) 

aantal gehydrateerde watermoleculen aan 

één positief ion 

hkation aantal gehydrateerde watermoleculen aan 

één negatief ion, 

Bovengenoemde formule is geldig omdat de zoutionen 

allemaal éénwaardig zijn. 

Voor het oplossen van een gas in de zoutoplossing doen 

alleen deze vrije watermoleculen mee. Het aantal gas

moleculen dat in de zoutoplossing oplost is dus even

redig met het aantal vrije watermoleculen.De verhouding 

tussen het volume gas dat oplost in de zoutoplossing en 

in zuiver water is dus: 
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...-- electrostw;ted zone 
/ 

" cllo~tter" zone 

Figuur 2.1. Schematische weergave van de hydratatie aan 
een zoution. De gebonden watermoleculen zitten 
in twee zones, de "electrostricted zone" en 
de "cluster zone". 

V 
gas,opJ 

V = 
gas,H2 0 

waarin V gas,opl 

V gas,H2o 
n gas,opl 

n gas,H2o 
ny,. 

H20,opl 

* nH
2

o,H
2

0 

(2.20) 

volume van het gas dat oplost, gemeten 

in de gasfase 

idem, maar dan in zuiver water 

aantal gasmoleculen dat oplost in de 

zoutoplossing 

idem, maar dan in zuiver water 

aantal vrije watermoleculen in een zout

oplossing 
idem, maar dan in zuiver water. 

Combinatie van vergelijking (2.19) en (2.20) levert dan: 

V gas,op1 
V = 

1as,H
2

0 

M 1 
m0 p1 (1--P---C) T8 N 

op1 a 

m 
- ~E._!. 

Pop 1 
C N ( h . +h ) a an1on kation 

(2 .21) 
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De Ostwaldcoëfficient L is ook in een zoutoplossing 

gedefinieerd als (zie ook vergelijking (2.9)): 

L = 
V gas,opl 

V = 
opl 

V P gas opl 
m opl 

(2.22) 

De verhouding tussen oplosbaarheid in een zoutoplossing 

en in zuiver water wordt dan: 

L opl -ç- = 
zo 

Vergelijking (2.21) ingevuld in (2.23)levert: 

Lopl = 
LH 0 

(1--M-C) - ~C( h . +h . ) 
"opl "opl anion kation 

2 

Voor de som van de hydratatiegetallen van de ionen van 

het zout vinden we dan: 

h . +hk . anion ation 1 - M 
PH 0 

2 

"opl 

(2.23) 

(2.24) 

(2.25) 
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3. BOUW VAN DE OPSTELLING 

3.1 Inleiding 

De oplosbaarheid van gassen in vloeistoffen is een 

grootheid die in verschillende gebieden van de fysica 

een grote rol speelt. In de biofysica bijvoorbeeld 

speelt de oplosbaarheid een rol bij het transport van 

zuurstof en koolzuurgas. Als voorbeeld uit de techniek 

zouden we aan het oplossen van lucht in CV-installaties 

kunnen denken. 

Er zijn verschillende methoden bedacht om de oplosbaar

heid te meten. Deze methoden zijn natuurlijk toegespitst 

op de eisen die voor bepaalde toepassingen gelden. 

Een overzicht van verschillende methoden wordt gegeven 

door IUPAC (lit. 16). 

Om de oplosbaarheid te meten zijn er in principe twee 

mogelijkheden: 

- fysische methode, ook wel de manometrische-volume

trische methode 'genoemd. Deze is gebaseerd op het 

meten van druk en volume van het op te lossen gas, 

- chemische methode. Deze maakt gebruik van de speciale 

chemische eigenschappen van het gas en wordt eigenlijk 

alleen nog maar toegepast voor zuurstof. 

Bij de manometrische-volumetrische methoden gaat men 

meestal uit van ontgaste vloeistof. Deze wordt in contact 

gebracht met het gas waarvan men de oplosbaarheid wil 

bepalen. Het volume en de druk van het gas worden voor

af bepaald. Nadat er chemisch evenwicht ontstaan is, 

we zullen de vloeistof dan verzadigd noemen, wordt het 

volume en de druk van de resterende hoeveelheid gas 

bepaald zodat men weet hoeveel er opgelost is in de 

vloeistof. 

Een tweede manier, die vaak toegepast wordt bij het 

meten van de oplosbaarheid bij grote druk, gaat uit 

van met qas verzadiade vloeistof, welke dus onder grote 

druk staat. Hierna brengt men deze vloeistof naar atmos

ferische druk en vangt het ontsnappende gas op. In dit 
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geval moet er dus wel gecorrigeerd worden voor de oplos

baarheid bij atmosferische druk. 

De volumetrische-manometrische methode is erg tijdrovend 

omdat de verzadiging van het water berust op chemisch 

evenwicht. Wij hebben gezocht naar een methode waarbij 

een meting niet langer duurt dan twee uur. 

De permeabiliteitsmetingen van Verhallen (lit. 2) hadden 

volgens zijn opgave een reproduceerbaarheld van 2%. 

De instationaire meetmethode die door Verhallen ontwikkeld 

is en verder uitgewerkt door Oomen (lit. 17) hebben 

een reproduceerbaarheld van 5%. Daarom hebben we een 

methode gezocht waarbij de nauwkeurigheid van de metingen 

binnen 2% blijft. 

Het temperatuurgebied dat we willen bestrijken is van 

10° C tot 60° C. 

Al deze overwegingen in acht genomen, hebben we een metho

de gekozen welke een variant is op de methode die gebruikt 

is door Ben-Naim (lit 18). 

3.2 Opstelling gebruikt door Ben-Naim 

De opstelling die gebruikt is door Ben-Naim staat weer

gegeven in figuur 3.1. Het eigenlijke meetsysteem be

staat uit de delen A, 8 en C. In deel A (dat vergroot 

weergegeven staat in figuur 3.lb) wordt ontgaste vloei

stof gedaan. Voor het gemak zullen we aannemen dat dat 

w~ter is. Men zorgt ervoor dat het water zich in alledrie 

de capilairen h, l en k bevindt (dus onder de bolletjes 

a en b). Hierdoor is het contactoppervlak tussen water 

en gas boven het vloeistofniveau erg klein, zodat in 

deze fase van het experiment weinig gas zal oplossen. 

In het vat A bevindt zich een magneetje dat in de teflon 

zit.Als we nu de magneetroerder D aanzetten zal door de 

centrifugale kracht het water in de capilairen h en k 

stijgen en de bolletjes a en b binnenstromen. In capilair 
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c 0 

h k 

9 f A 

~ 4 

(a ) ( b ) 

Figuur 3.1. De opstelling weJ.ke gebruikt is door Ben
Naim. In tekening (b) is een vergroting 
van vat A weergegeven. 

1 zakt het waterniveau zodat we ook in A (zie figuur 

3.lb) een groter water-gas contactoppervlak krijgen. 

Dit wordt nog vergroot door de draaikolk die in vat A 

ontstaat. Door deze oppervlaktevergroting zal het even

wicht zich sneller instellen. Bij snel roeren kan men 

er voor zorgen dat het water in de bolletjes a en b 

zo hoog stijgt, dat het via de capilairen m, n en 1 

weer terugstroomt naar vat A. Daardoor wordt het water 

aan het contactoppervlak steeds ververst. In de opstel

ling van Ben-Naim is na 30 minuten al 97% opgelost van 

wat er maximaal kan oplossen. 

Het meetsysteem bestaat verder uit een gasburet B en 

een manometer C (zie figuur 3.la). Bij het begin van 

een meting wordt via kraan 1 en 2 de lucht uit het 

hele systeem gezogen. Hierna wordt kraan 1 gesloten. 

Het kwik in gasburet B wordt op een bepaalde plaats 
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gezet door kraan S te openen en het voorraadbolletje e 

omhoog of omlaag te bewegen. Waar het kwik moet staan 

is afhankelijk van welk gas er gebruikt wordt. Via 

kraan 2 wordt er gas toegelaten waarbij wasfles E er 

voor zorgt dat het binnenstromende gas verzadigd is 

met waterdamp. Als in het meetsysteem atmosferische 

druk bereikt is (wat waargenomen kan worden met behulp 

van manometer C) worden de kranen 2 en 3 gesloten. Door 

nu roerder D aan te zetten zal er zich een evenwicht 

instellen, er gaat dus gas oplossen in het water. Hier

door ontstaat er een onderdruk in het rechter been van 

manometer C. Deze wordt echter weggeregeld door het 

bakje e omhoog te bewegen. Hierdoor stijgt het kwik 

in gasburet B. Als het water in vat A verzadigd is kan 

er op de gasburet afgelezen worden hoeveel gas er is 

opgelost. 

Kraan 6 speelt een rol bij de calibratie van de gas

buret. Het geheel is geplaatst in een waterthermostaat. 

3.3 Opstelling welke gebouwd is voor ons onderzoek 

Bij de opstelling die gebouwd is voor ons onderzoek 

zijn ten opzichte van die van Ben-Naim enige vereen

voudigingen aangebracht. De opstelling is weergegeven 

in figuur 3.2. Het geheel is niet in een waterbak ge

plaatst maar alle onderdelen zijn voorzien van glazen 

mantels waar water door gepompt kan worden. Met behulp 

van een rondpompthermostaat wordt alles op constante 

temperatuur gehouden. De onderdelen B en C uit figuur 

3.la zijn hier teruggebracht tot één U-buis. In deze 

buis wordt geen kwik gebruikt zoals bij Ben-Naim, maar 

uit veiligheidsoverwegingen is gewoon water gebruikt. 

Dit kan tot gevolg hebben dat er gas oplost in het water 

dat in de U-buis staat. Omdat het oppervlak van de 

U-buis echter zo klein is (~0,15 cm 2 ), mag dit verwaar-



-17-

loosd worden ten opzichte van het gas dat oplost in vat A 

voordat de meting gestart wordt (zie paragraaf 3.8). 

Deze opstelling wordt ook gebruikt om het water te ont

gassen. Dit heeft als voordeel dat het ontgaste water 

niet in de o~stelling gebracht hoeft te worden, waardoor 

een mogelijk contact met de buitenlucht vermeden wordt. 

Bij het dimensioneren van de opstelling is voor de in

houd van vat A (zie figuur 3.2) gekozen voor 250 ml. 

De gebruikte magneetroerder is dan in staat om het water 

in vat A goed te roeren. De bolletjes a en b hebben een 

inhoud van 10 ml. Het water kan dan door de capilairen 

h, k, m en n rondstromen, waarbij een flinke draaikolk 

in vat A ontstaat. 

Omdat zuurstof de grootste oplosbaarheid heeft van de 

gassen welke wij willen meten, en omdat we ~~n gasburet 

voor alle gassen willen gebruiken, is zuurstof bepalend 

voor het volume van de gasburet. Deze heeft een volume 

gekregen van 10 ml, de schaalverdeling is 0,02 ml. om 

dit te bereiken is de lengte van de gasburet ongeveer 

70 cm gemaakt. Samenvattend levert dit: 

volume van vat A: 250 ml; 

volume bolletjes a en b: 10 ml; 

volume gasburet: 10 ml met schaalverdeling van 0,02 ml; 

lengte gasburet: 70 cm. 

Voor het verzadigen van het gas, alvorens het het meet

systeem ingaat, zorgt wasfles E welke voorzien is van 

een sinterplaatje waardoor het gas gelijkmatig door 

de vloeistof borrelt. Deze wasfles is ook ommanteld en 

opgenomen in het circuit van de rondpompthermostaat. 

Hierdoor wordt het gas bij de juiste temperatuur verza

digd. 
Voor het ontgassen maken we gebruik van een Alcatel voor-

vacuumpomp. 
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Figuur 3.2. De opstelling welke 
gebouwd is voor dit onderzoek. 
De slangen van de rondpomp
thermostaat zijn voor de 
duidelijkhPid weggelaten. 

A: meetvat 
B: gasburet 
E: wasfles 
P: drukmeter 
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3.4 De werkwijze 

Om een meting te kunnen verrichten moeten we eerst het 

water gaan ontgassen. Daarvoor worden de kranen 2 en 3 

gesloten (zie figuur 3.2). Kraan 1 wordt in die stand 

gezet waarbij uit de opstelling door middel van de pomp 

lucht wordt weggezogen. Het onderste deel van de opstel-

lingt vat A, is door middel van een slang aan de gas-

buret verbonden. De druk boven het water stelt zich nu 

in op een waarde die enkele honderden Pa onder de ver

zadigingsspanning van waterdamp ligt. Al kokend verdwijnt 

er ook lucht uit het water omdat de partiële luchtdruk 

boven het water lager is dan de evenwichtsdruk. Dit proces 

wordt versneld door de vergroting van het contactoppervlak 

dat ontstaat door de werking van magneetroerder D. Boven

dien treedt er oppervlaktevergroting op doordat het water 

dat via de capilairen m en n terugst~oomt, als kleine 

druppeltjes in vat A terugvalt. 

Is het water op deze wijze ontgast (zie ook paragraaf 3.7) 

dan wordt de magneetroerder uitgezet en wordt met kraan 1 

de pomp van de opstelling afgesloten. Intussen stroomt het 

gas door de wasfles en verdwijnt door de kranen 4 en 5. 

Dit wordt gedaan om het water in E te verzadigen en om 

alle lucht uit de toevoerleidingen te spoelen. Als de 

opstelling de juiste temperatuur heeft wordt eerst kraan 5 

gesJoten en daarna kraan 4. Deze laatste is een inlek

ventiel. Dit is nodig omdat het meetsysteem een lage 

druk heeft en als dan kraan 1 in de stand gezet wordt 

waarbij het gas het systeem binnenstroomt, zou door het 

grote drukverschil het water uit vat E in het systeem 

terechtkomen. Met behulp van kraan 4 is het echter mo

gelijk om het gas langzaam binnen te laten. 

Als er in de opstelling ongeveer atmosferische druk bereikt 

is (~at waargenomen kan worden doordat er in E geen 

belletjes meer opstijgen), wordt kraan 2 geopend naar 

de buitenlucht zodat het gas kan doorspoelen. In E stijgen 

er dan weer belletjes op. Na enige minuten worden de 

kranen 1 en 2 gesloten en kraan 3 geopend. Het water uit 
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reservoir e zal in de U-buis stijgP-n. Door kraan 2 te 

openen krijgt men rechts in de U-buis atmosferische 

druk. Reservoir e wordt op een zodanige plaats gezet 

dat de vloeistofniveaus links en rechts gelijk aan el

kaar staan, zod~t ook in het linker been van de U-buis 

atmosferische druk heerst. Deze stand wordt afgelezen 

en genoteerd. Wordt nu de roerder aangezet dan zal het 

gas in de ontgaste vloeistof oplossen. Hierdoor ontstaat 

er een onderdruk in het linker been van de U-buis. Deze 

onderdruk wordt steeds weggeregeld door reservoir e 

omhoog te bewegen. Na een bepaalde tijd (zie paragraaf 

3.8) is het water verzadigd en kan de eindstand van de 

gasburet afgelezen worden. In combinatie met de begin

stand levert dit het volume van het gas dat opgelost is. 

Na de meting wordt het water gewogen. Dit wordt na de 

meting gedaan omdat bij de ontgassing altijd een hoeveel

heid water verdampt. De Ostwaldcoëfficient L wordt nu 

gevonden met behulp van de formule: 

L = volume opgelost gas 
volume vloeistof 

3.5 IJking van de gasburet 

(3.1) 

De twee benen van de gasburet zijn voorzien van een 

schaalverdeling met streepjes om de 0,02 ml. Om de af

wijkingen in deze schaalverdelingen te bekijken is de 

gasburet geijkt. Hiervoor wordt de U-buis eerst volledig 

gevuld met water. Daarna wordt via kraan 3 steeds een 

bepaalde hoeveelheid water opgevangen en daarna gewogen. 

Omdat het linker been van de U-buis dezelfde diameter 

heeft als het rechter been en omdat de schaalverdeling 

links en rechts identiek is, zijn de afwijkingen die 

optreden tussen aflezing en weging door beide buizen 

in even grote mate veroorzaakt. Voor ijking waarbij 

kleine hoeveelheden water afgetapt werden, is het boven

ste deel van de gasburet gebruikt. Dit komt overeen met 
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de praktijk omdat bij ePn meting de beginstand zo ge

kozen wordt dat de eindstand van de meting zo hoog 

mogelijk 0p de gasburet ligt. Hierdoor is het volume 

van het gas dat overblijft zo klein mogelijk. Daardoor 

is de fout die ontstaat door temperatuurschommelingen 

ook zo klein mogelijk. 

De resultaten van de ijking staan weergegeven in fjguur 3.3. 

We hebben hierbij de dichtheid v~n water bij 20° C gebruikt, 

zijndP 998,23 kg/m 3 (lit. 19). Uit figuur 3.3 blijkt dat 

de afgelezen hoeveelheid water 4% te laag is. Hiervoor 

wordt bij verdere metingen gecorrigeerd. 

125 
C) 
m 
~ 20 
C) 
m z 
J: 
0 15 
m 
< m m ,... 
J: 
m 10 
0 

~ 
~ 
m 
:a 5 

,......_ 
3: 
..c 

RC=1,04 

0~----r-----r---~r---~~--~ 
0 5 10 15 20 25 

AFGELEZEN HOEVEELHEID WATER (ML) ~ 

Figuur 3.3. IJking van de gasburet. Op de horizontale 
as staat de hoeveelheid water die op de 
gasburet afgelezen wordt. Op de verticale 
as staat de hoeveelheid water die gevonden 
is door het water te wegen. Het blijkt dat 
de afgelezen hoeveelheid water 4% te laag 
is. 
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3.6 Temperatuurbeheersing 

De temperatuur van het systeem inclusief wasfles E, 

wordt constant gehouden met een rondpompthermostaat 

welke gevuld is met water. Op drie plaatsen wordt de 

temperatuur gemeten met behulp van thermistors. Het 

blijkt dat de temperatuur op elke plaats tot op 0,05 K 

constant blijft. 

Bij temperaturen boven kamertemperatuur wordt er warmte 

afgegeven aan de omgeving. Omdat het water van de rond

pompthermostaat van onder naar boven stroomt, zal de 

temperatuur boven in het systeem lager zijn dan onder 

in het systeem. Het verschil in temperatuur blijkt nooit 

groter te zijn dan 1 K. Omdat de temperatuur in de buurt 

ligt van 300 K zal de fout in het volume van het gas 

zeker kleiner zijn dan 0,3%. De meetvloeistof heeft wel 

een constante temperatuur omdat deze zich op één plaats 

in het systeem bevindt, en omdat die vloeistof goed 

geroerd wordt. 

Een zwakke schakel in de opstelling is de slang tussen 

de wasfles E en het meetsysteem. Als in de slang de tem

peratuur namelijk iets te laag is zal er condensatie 

aan de wanden optreden. Het gas zal dan niet meer verza

digd zijn ols het in het meetsysteem terecht is gekomen. 

Als de roerder dan wordt aangezet zal er water gaan ver

dampen waardoor de volumemeting verstoord wordt. 

Nemen we aan dat het gas boven het water niet verzadigd 

is. Het heeft een volume V en een temperatuur T. De water

dampspanning is dan gelijk aan de verzadigde waterdamp

spanning die hoort bij een temperatuur T-~T, we noemen 

deze p (T-~T). Als de roerder wordt aangezet zal er water ws 
gaan verdampen tot de verzadigde waterdampspanning welke 

hoort bij de temperatuur T bereikt is. Hierdoor zal het 

volume ~V groter worden. 

Voor de parti~le gasdruk pg geldt de ideale gaswet: 
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Pg V = n R T 
g 

Hierin is Pg de partiële gasdruk 

V volume 

n het aantal kilomolen 
g 

R universele gasconstante 

T temperatuur. 

Omdat n en T constant zijn geldt er voor het gas: 
g 

p dV + V dp = 0 g g 

( 3 0 2 ) 

(3 0 3) 

De totale druk wordt op atmosferische druk gehouden, dus: 

dpw + dpg = 0 ( 3 0 4) 

met p de waterdampspanning. Voor de verzadigde water
w 

0 dampspanning rond een temperatuur van 50 C geldt: 

p (T-~T) = p (T) - 600 ~T ws ws 

Het verschil in waterdampspanning dp is dus: 
w 

(3 0 5) 

( 3 0 6 ) 

Combinatie van (3.3), (3.4) en (3.6) levert dan voor de 

bijbehorende volumeverandering rlV: 

dV = 600 .1 T ( 3 0 7) 

Omdat het volume ongeveer 30 ml is en de gasdruk ongeveer 

105 Pa is de volumeverandering dV ongeveer 0,2 ml per 

graad temperatuurverschil. Het te meten volume is ongeveer 

5 ml. De fout in de meting is daarom 4% per graad tempe

ratuurverschil. 

Om condensatie aan de wanden tegen te gaan is het slangetje 

tussen wasfles en meetsysteem zo kort mogelijk gehouden 
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(ongeveer 10 cm). Het slangetje wordt verwarmd met be

hulp van een fÖhn. Het is verstandig om dit gedeelte 

apart te thermostatiseren, waarbij de temperatuur iets 

hoger gesteld moet worden dan de rest van het systeem. 

3.7 Onderzoek naar het ontgassen 

Het ontgassen van het water wordt gedaan bij kamertem

peratuur. Met behulp van een voorvacuumpomp wordt de 

lucht boven het water weggezogen en het water zal gaan 

koken. Er ontstaat een druk die ongeveer 600 Pa beneden 

de verzadigde waterdampspanning ligt. 

Om te kijken hoe lang er ontgast moet worden is het 

quoti~nt L' = volume opgelost gas/volume water gemeten 

bij telkens andere tijden van ontgassen. Het resultaat 

staat weergegeven in figuur 3.4. 
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Figuur 3.4. L' als funktie van de tijd van ontgassen .. 
De uiteindelijke waarde is de oplosbaarheld L. 
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Uit figuur (3.4) lezen we af dat 30 minuten als tijds

duur van het ontgassen ruim voldoende is. De relatieve 

afwijking (L-L')/L is dan zeker kleiner dan 0,5%. Als 

er 30 minuten ontgast wordt blijkt er ongeveer 15 ml 

water te verdampen. 

Ook als er bij hogere temperaturen gemeten wordt vindt 

om praktische redenen het ontgassen plaats bij een tem

peratuur welke in de buurt ligt van kamertemperatuur. 

Bij hogere temperaturen zijn de optredende kookverschijn

selen veel heviger. Daardoor raakt de buis boven vat A 

steeds verstopt waardoor hele druppels water weggezogen 

worden (zie figuur 3.5). Daarom is de thermostatisering 

zo gemaakt, dat vat A uit de circulatie van de rondpomp

thermostaat gehaald kan worden. Dit heeft het voordeel 

dat het water in vat A op kamertemperatuur kan verblijven 

terwijl de rest van het systeem een veel hogere tempera

tuur heeft. Als het ontgassen voltooid is (na ongeveer 

30 minuten) wordt het water dat in de ammanteling van 

vat A zit weer opgenomen in het circuit van de rondpomp

thermostaat. Het duurt nu ongeveer 5 minuten voordat het 

water in vat A op de juiste temperatuur is. Als deze 

voorziening er niet was en men zou na het ontgassen het 

hele systeem op temperatuur moeten brengen, dan zou dit 

ongeveer drie kwartier duren. 

Figuur 3.5. Door de heftige 
kookverschijnselen vormen 
zich druppels in de buis 
boven vat A. Daardoor 
raakt de buis verstopt 
en de druppels worden 
in zijn geheel wegqezoqen, 
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3.8 Controle van de opstel~ing 

Het is van het grootste belang dat er na het ontgassen 

in de opstelling "vacuum" gehandhaafd blijft. Treedt 

er namelijk een lek op dan zal er lucht boven het water 

terecht komen en de buis boven het water kan niet door

gespoeld worden (zie figuur 3.2). Dit betekent dus dat 

er geen zuiver gas in het water gaat oplossen maar een 

mengsel van gas en lucht. Daarom zit er aan kraan 2 

een drukmeter P. In ons geval hebben we gebruik gemaakt 

van een gesloten kwikmanometer. Dit heeft als nadeel dat 

er aan de opstelling een koude leiding toegevoegd wordt 

waardoor weer warmteverlies en condensatie optreedt. 

Deze kwikmanometer werd dan ook slechts af en toe ge

bruikt ter controle. Het bleek dat regelmatig schoonmaken 

en invetten van de vacuumkranen noodzakelijk is. Het is 

beter om in plaats van de kwikmanometer een capacitieve 

drukopnemer in te bouwen. Deze is gemakkelijk mee te 

thermostatiseren ·zodat hij continue gebruikt kan worden. 

Daardoor is het dan mogelijk om tijdens de meting met 

behulp van een servosysteem het omhoog brengen van bol

letje e te automatiseren. 

Het is gebleken dat, mits alle kranen goed werken, het 

"vacuum" meer dan 24 uur gehandhaafd blijft. 

Een ander punt waar naar gekeken is, is hoeveel gas er 

in het water diffundeert alvorens de meting te starten. 

Als het gas namelijk boven het water is gebracht wordt 

er enige minuten gewacht om de temperatuur te laten 

stabiliseren, In deze tijd kan er gas het water in 

diffunderen. Verondersteld wordt dat deze hoeveelheid 

klein is omdat het contactoppervlak zo klein is (onge-
2 veer 1 cm ). Door boven het water een afgesloten hoe-

veelheid gas te brengen is gebleken dat zonder te roeren 

in 8 uur ongevPer 0,1 ml gas oplost. Daar de maximale 

hoeveelheid opgelost gas in de orde van 5 ml ligt en 
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de tijd tussen inbrengen en beginnen met meten in de 

orde van minuten is, zal dit geen noemenswaardige fout 

opleveren. 

Om te kijken hoe lang er gemeten moet worden is het 

verloop van de gasburet gemeten als funktie van de tijd. 

Dit staat weergegeven in figuur 3.6. We zien dat voor 

t=O, dit is het tijdstip waarop de roerder wordt aan

gezet, de stand niet verandert. Na het inschakelen gaat 

de stand van de gasburet exponentieel naar zijn eind

waarde. Dit is te. zien in figuur 3. 7 waar de eindstand 

min de stand op tijdstip t is uitgezet tegen de tijd. 

Deze voldoet aan de relatie; 

( 3. 8) 

Uit figuur 3.7 bepalen we dan de tijdsconstante ~ welke 

ongeveer 2,5 minuten bedraagt. We laten een meting 

ongeveer 20 minuten duren zodat het water ruim voldoen

de verzadigd is. 

BURET
STAND 
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11-------------J. 

P2~o~~---~1o~~--~o--~---1~o--~--~2~o---L--3~o--~---4~o----

~Tuo(MtN) 

Figuur 3.ó. De stand van de gasburet tijdens één meting 
als funktie van de tijd 
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Figuur 3.8. Het verschil tussen de eindstand (St ) en 
de stand op een bepaald tijdstip (St) 
logarithmisch uitgezet tegen de tijd. 
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4. RESULTATEN 

De oplosbaarheid van stikstof in drie maal gedestileerd 

water is gemeten tussen 15° C en 60° C. Bij elke tempe

ratuur is drie maal gemeten. Voor elke gemeten tempera

tuur is het gemiddelde van deze drie waarden weergegeven 

in figuur 4.1. De standaardafwijking die erbij getekend 

is, is berekend door het verschil tussen maximaal en 

minimaal gemeten L te delen door 2 12, dus: 

L - L . max m1n 
= 

212 3 

Figuur 4.1. De gemeten oplosbaarheid van stikstof in 
zuiver water. 

( 4. 1) 

De getrokken lijn is de beste fit volgens vergelijking 

(2.15) waarbij slechts drie termen meegenomen zijn. 

Deze modelfunktie luidt dan: 

ln L = A + 
B C 

+ --
T T2 

(4.2) 

Bij het bepalen van de beste fit ?ijn alle meetpunten 
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afzonderlijk ingevoerd in het computerprogramma. Een 

fit volgens vergelijking (2.11) levert modelwaarden 

voor de op 1 os baarhei d die mi n der dan 1 ~~o afwijken van 

de fit welke getekend is in figuur 4.1. 

Oe eerste drie meetpunten hebben een standaardafwijking 

tussen 1 en 2%. Het vierde meetpunt (bij 45° C) heeft 

een afwijking van 3% terwijl het laatste meetpunt een 

standaardafwijking heeft van 6%. De meeste onderzoekers 

meten slechts tot 30° C omdat de metingen dan het nauw

keurigst zijn. Bij hogere temperaturen treden er ook 

grotere verschillen tussen de onderzoekers onderling op 

(zie lit. 3). 

Onze resultaten worden vergeleken met een fit welke 

gedaan is door Wilhelm (lit. 3). Deze heeft data van 

verschillende onderzoekers genomen en daar een fit 

volgens vergelijking (2.11) toegepast. Om een vergelijking 

te kunnen maken, en omdat de modelwaarden van de fit 

volgens vergelijking (2.11) en de fit volgens vergelijking 

(2.15) zo weinig scheelde, hebben we de modelwaarden van 

Wilhelm (dus volgens vergelijking (2.11)) in het computer

programma gestopt en zo de parameters gevonden volgens 

vergelijking (2.15). De vergelijking tussen de parameters 

van Wilhelm en van ons staat weergegeven in tabel 4.1. 

In figuur 4.2 staat grafisch het verschil weergegeven. 

De grootste afwijking treedt op bij de hoogste tempera

tuur en bedraagt ongeveer 4%. Dit ligt geheel binnen de 

onnauwkeurigheid van de metingen. 

Tabel 4.1. 

A 

B 

c 

Oe constanten A, B en C volgens vergelijking (4.2) 
welke gevonden zijn met onLe meetpunten en welke 
verkregen worden met de data van Wilhelm. 

Onze metingen Wilhelm 

13,8±0,3 13' 7 

-(7,6 ±0,2}.10 3 -7,5.10 3 

(l' 3 ±0,3).106 6 1,3.10 



-31-

15 
-·-·-· -·-·-·-·-

10 

sL---~--~--~30~~3~5~-47.o~~4~5--~5~0~~5~5--~stco 15 20 25 ---+ t:Cc) 

Figuur 4.2. Vergelijking tussen de fit door onze meetwaarden 
(----) en de fit door de meetwaarden van Wilhelm 
(---). 

De oplosbaarheid van N2 is ook gemeten in 1 molair zout

oplossingen KI, Na I, NaCl en LiCl. Deze meetwaarden en 

de fit volgens vergelijking (4.2) staan weergegeven in 

figuur 4.3 t/m 4.6. 

Figuur 4.3. De oplosbaarheid van stiKstof in een 
een-molair KJ-oplossing als funktie va11 
de tempera-cuur. 
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Figuur 4.4. De oplosbaarheid van stikstof in een 
~~n~molair NaT-oplossing als funktie van 
de temperatuur. 
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figuur 4,5. De oplosbaarheid van stikstof in een 
één-molair NaCl-oplossing als funktie van 
de temperatuur. 
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51.J-5-____,2,_0--2-r5--3.,...0----.35--4..,.0--4r:5--s="o~--=s:r:s---:t:so 
~tCOc) 

Figuur 4.6. De oplosbaarheid van stikstof in een 
één-molair LiCl-oplossing als funktie van 
de temperatuur. 

De gevonden parameters staan vermeld in tabel 4.2. 

Tabel 4.2. De gevonden parameters voor de verschillende 
zoutoplossingen. 

KI Na I Na Cl LiCl 

A 5,6±0,2 8,3±0,3 7' 9 ±0' 3 -1,2±0,05 

B - ( 2 ' 7.±0' 1) • 10 
3 -(4,4±0,2).10

3 -(4,3±0,2).103 (1,4±0,05).10 3 

c (5,3±0,2).10
5 

( 7' 9 ±0' 2 ) • 10 
5 (8,0±0,2).10 5 -{1,0±0,05).105 
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Om de hydratatiegPtallen te kunnen berekenen hebben we 

eerst de modelwaarden van de oplosbaarheid bij ver -

schillende temperaturen berekend. Dit is gPdaan omdat 

niet alle metingPn bij de verschillende zoutoplossingen 

bij dezelfde temperatuur gemeten zijn. De modelwaarden 

staan weergegeven in tabel 4.3. 

Tabel 4.3. De modelwaarden voor de oplosbaarheid in 
de verschillende zoutoplo~singen. Hierbij 
is gebruik gemaakt van de parameters die 
in tabel 4.2 gegeven zijn, 

t (oC) L water LKI LNai LNaCl Lli Cl 

(.10 3 ) (.10 3 ) (.10 3 ) ( .10 3 ) (.10 3 ) 

15 18,13 12' 35 11,93 12,03 13,05 

20 16,77 11,70 11,23 11,24 12,50 

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

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

35 14,15 10,28 9,75 9,56 11,02 

40 13,62 9,93 9,41 9,17 10,58 

45 13,21 9,63 9,14 8,85 10,17 

50 12' 91 9,37 8,91 8,58 9,78 

55 12' 69 9,15 8,73 8,36 9,41 

60 12' 56 8,95 8' 58 8' 17 9,06 
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De hydratatiegetallen ZlJn dan te berekenen met behulp 

van vergelijking (2.25), waarbij c gelijk aan 1 genomen 

wordt. De dichtheid van water bij 20°C is 998,23 kg/m 3 

(lit. 19). De resultaten staan in tabel 4.4. 

Tabel 4.4. De som van de hydratatiegetallen van de 
verschillP-nde zoutionen bij verschillende 
temperaturen. 

t ( oe) hK+hr h -~-n 1 Na hNa+hCl hLi+hc1 

15 1-5 ± 1 17 ± 1 17 ± 1 14 ± 1 

-
20 14 ± 1 16 ± 1 17 ± 1 13 ± 1 

25 13 ± 1 16 ± 1 17 ± 1 12 ± 1 

30 13 ± 1 15 ± 1 17 ± 1 11 ± 1 

35 12 ± 1 15 ± 1 17 ± 1 11 ± 1 

40 12 ± 2 15 ± 2 17 ± 2 11 ± 2 

45 12 ± 3 15 ± 2 17 ± 2 11 ± 3 

50 12 ± 3 15 ± 3 17 ± 3 12 ± 3 

55 13 ± 4 15 ± 4 18 ± 4 13 ± 4 

60 13 ± 5 15 ± 5 18 ± 4 14 ± 5 

Voor de onnauwkeurigheidsberekening is een spreiding 

in de oplosbaarheid genomen van 1,5% tot en met 35° C. 

Bij 40° C een spreiding van 2%, bij 45° C 4%, bij 55° C 

5% en bij 60° C 6%. 

We zien dat bij alle zouten de hydratatiegetallen bij 

toenemende temperatuur eerst kleiner worden en daarna 
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weer toenemen. Hieruit mag echter niet te veel gecon

cludeerd worden omdat de onnauwkeurigheid behoorlijk 

groot is, vooral bij hogere temperaturen. 

De literatuurwaarden voor de hydratatiegetallen lopen 

ver uiteen. Zo worden voor het Na+-ion hydratatiegetal

len gevonden die tussen de 2 en de 70 liggen (lit. 20). 

Wij zullen onze getallen vergelijken met de hydratatie

getallen die Eucken en Hertzberg (lit. 15) gevonden 

hebben bij oplosbaarheidsmetingen met sterk verdunde 

zoutoplossingen en we zullen ze vergelijken met hydra

tatiegetallen welke gevonden zijn met behulp van R5ntgen

diffractie (lit. 21). De vergelijking staat weergegeven 

in tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Vergelijking tussen de hydratatiegetallen 
welke wij gevonden hebben, de hydratatie
getallen van Eucken (lit. 15) en de hydra
tatie~etallen welke gevonden zijn met behulp 
van rontgendiffractie (lit. 21). 

Dit werk Eucken Rontgendiffractie 

KI 13 6 - 13 

Na I 15 9 - 15 

Na Cl 17 20 9 - 15 

LiCl 12 19 9 - 13 

Opgemerkt dient te worden dat er voor dit werk gemid-

deld is over het gemeten temperatuurgebied. De getallen 

die gevonden zijn net R5ntgendiffractie zijn van verschil

lende onderzoekers welke met verschillende concentraties 

gemeten hebben. Vooral bij het I--ion schijnt het hydra

tatiegetal erg afhankelijk te zijn van de concentratie 

(lit 21). 
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5. CONCLUSIES EN SUGGESTIES 

- Met de gebouwde opstelling is het mogelijk om oplos

baarheden van gassen in vloeistoffen te meten met een 

onnauwkeurigheid van ongeveer 1,5% tot 40 °C. Bij 

60 °C is d~ onnauwkeurigheid 6%. Aan de eis dat de 

onnauwkeurigheid binnen 2% moest blijven is dus maar 

ten dele voldaan. 

- Het verdient aanbeveling om enige technische aanpas

singen te maken zodat ook bij hogere temperaturen 

nauwkeuriger gemeten kan worden. Hierbij kan gedacht 

worden aan het verbeteren van de overgang van wasfles 

naar het meetsysteem. Een meer ingrijpende aanpassing 

zou zijn om af te stappen van de rondpompthermostaat. 

Omdat het water dat rondgepompt wordt warmte afstaat 

aan de omgeving is de temperatuur boven in het systeem 

lager dan onder in het systeem. Dit probleem zou op

gelost worden als het geheel in een waterthermostaat 

gepJa~tst zou worden, zonls bij Ben-Naim gedaan is. 

- Een tweede verbetering die gemnakt kan worden is dnt 

er in het systeem een drukopnemer gebouwd wordt, die 

ook op dezelfde temperatuur gehouden kan worden. Dit 

heeft het voordeel dat eventuele lekken direkt waar

genomen kunnen worden. Een tweede voordeel is dat 

met behulp van deze drukopnemer en een servosysteem 

de meting geautomatiseerd kan worden. 

-De meettijd van één meting js ongeveer twee uur. Dit 

is vrij kort in vergelijkjng met andere meetmethoden. 

Een verdere verkorting is vrijwel uitgesloten. Wel 

kan door de bovengenoemde automatisering de tijd die 

nodig is om bij het experiment te blijven verkort 

worden. 

- De invloed van de zouten KI, Nai, NaCl en LiCl op de 

oplosbaarheid laat zich goed beschrijven met behulp 

van de hydratatietheorie. De gevonden hydratatiege

tallen stemmen goed overeen met die welke gevonden 

zijn met behulp van rÖntgendiffraktie. 
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Er ZlJn zouten en gassen waarbij de hydratatietheorie 

helemaal niet toegepast kan worden (bijvoorbeeld co2 ). 

Het verdient dan ook aanbeveling om een verdere studie 

te maken van het mechanisme van het oplossen van een 

gas in een vloeistof. 

- Van de afhankelijkheid van het hydratatiegetal van de 

temperatuur valt niet veel te zeggen omdat de metingen 

bij hogere temperaturen te onnauwkeurig worden. 

- Het is interessant om na te gaan welke invloed de con

centratie van het zout heeft op het hydratatiegetal. 

Vooral bij I zijn er aanzienlijke verschillen gemeten 

(lit. 21). 
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parameter (zie vgl(2.15)) 

parameter (zie vgl(2.ll)) 

parameter (zie vgl(2.15)) 

parameter (zie vgl(2.ll)) 

parameter (zie vgl(2.15)) 

parameter (zie vgl(2.ll)) 

molaire concentratie 

molaire oplossinqswarmte 

hydratatiegetal 

Henry-coëfficient 

Henry-coëfficient (zie vgl(2.2)) 

Henry-coëfficient (zie vgl(2.4)) 

Henry-coëfficient (zie vgl(2.3)) 

Ostwaldcoëfficient 

Vg/V 1 
molecuulmassa 

massa 

molverhouding 

getal van Avogadro 

aantal watermoleculen in een 

zoutoplossing 

a a n t a 1 w a t c= rui u l e c '-' 1 en i n z u i v e r 

water 

aantal vrije watermoleculen in 

een zoutoplossing 

aantal vrije watermoleculen in 

zuiver water 

hoeveelheid gas 

druk 

universele qasronstante 

stand van de gasburet 

absolute temperatuur 

temperatuur 

volume 

molfraktie 

1 

J kmol 

K 

J kmol 
K2 

J kmol 

kmol m 

J 

1 

Pa 

kmol 

-1 K-1 

-1 

-1 K-1 
-3 

-1 

3 -1 Pa m kmol 

1 

1 

1 

l 
-1 kg kmol 

kg 

l 
-1 kmol 

1 

l 

1 

1 

kmol 

Pa 
-1 -1 

J krno: K 

ml 

1 
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Bunsencoëfficient Pa -1 
a 

p dichtheid kg -3 m 

't tijdconstante s 

Subscripts 

g gas 

1 vloeistof 

w waterdamp 

ws verzadigde waterdamp 
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