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O.samenvatting 

Tijdens dit afstudeerwerk werd een onderzoek verricht naar 
e~n mogelijke methode om de waterdampdoorlaatbaarheid van 

membranen met oppervlakte > 30 cm2 te meten.Een mogelijke 
toepassing is als meetmethode van één van de grootheden 

die een rol spelen bij de bepaling van het "draagkomfort" 

van schoenen. 

Tijdens dit afstudeeronderzoek is eenopstelling hiertoe 
ontworpen,waarvan een eerste prototype gebouwd en uitge
test is. 

De grootheden,die de hoeveelheid doorgelaten waterdamp door 
een membraan bepalen,zijn naast de membraaneigenscheappen 

het temperatuur- en waterdampdrukverschil over het membraan. 
De waterdampdruk in 2 meetruimtes werd geregeld volgens een 
nieuwe methode,nl. met glasfilters,die door kapillaire 
kracht water opzuigen.Het voordeel van deze methode is dat 

toe- en afname van de hoeveelheid waterdamp in de meetruim
te buiten die meetruimte met een balans automatisch gere

gistreerd kunnen worden.Door het filteroppervlak in tempe
ratuur te variëren kan de waterdampdruk in de meetruimte 
ingesteld worden. 

In experimenten werd aangetoond dat regeling van de water
dampdruk in een meetruimte en meting van de waterdampdoor

laatbaarheid van een membraan volgens deze nieuwe methode 
mogelijk is.Er zijn een aantal suggesties gedaan voor ver
betering van de huidige experimentele opstelling. 
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1.Inleiding 

1.l.historische ontwikkeling en~ doelsteLling 
Indie~u op dit moment een schoenwinkel binnenstapt, voon 
d~ aanschaft van nieuw schoeisel,bevindt u zich als klant 
in een.ze~r onbevredigende situatie.Uhent in staat em.het 
schoeisel op pasmaat en uiterlijk ~e beoordelen,maar omtrent 
het "draagkomfort 11 ,de levensduur ,het materiaal etc. tast, 

' 
u in het. duister. · 

De Stichting Voet en Schoeisel heeft het idee. geopperfu omi 
schoenen in de toekomst te ~oorzien van een waarderinga~ 
cijfer: t.a.v. het"draagkomfort".Het probleem hierbij is e.el1li 
aantal objektief meetbare,reproduc~er.bare gruotheden te 
vinden,die. een goede korrelatie hebben met wat·de doorsnee 
mens als "komfortabel"ervaart.Een van de grootheden die 
hiervoor,zoals uit de literatuun1 blijktt,in aanmerking 
komt is de waterdampdoorlaatbaarheid van de schoen. 
Het onderzoek naar een methode voor de bepaling van de 
waterdampdoorlaatbaarheid werd. gestart doon· TNO-Waalwijk. 
Opgemerkt dient te worden dat voor een standaard lage heren
schoen (zie fig 1) de waterdampdoorlaatbaanheid.~ooral van 
belang is voor de voonpartijj;de hakpartlij kent in hoofdzaak 
natuurlijke ventilatie bij de schoenopening langs de_ enkels •. 
TNO verrichtte.,allerMrst onderzoek naar de in de lMrin
dustrie bekende methoden.Deze methoden van o.a.Mitton, 
Herfeld en Satra (zia v:oon' een uitgebreidere beschrijving 

fig 1.definitie 
delen van de 
schoen 

I 

~~~=========i:===== 
I( n elf !J part;· 

~ i/Oo; pa riij 
I 



van de Mitton- en Satramethode 1.2.) zijn allen methoden 

voor één meting aan een klein stukje leer (oppervlakte < 
30 cm2 )waarover;:.~een waterdampdrukgradiënt heerst .Alleem de 
Satramethode kent oo.lt een temperatu.urgradiënt.Will. men een 
idee krijgen van het gedrag van hetleer als funktie van da 
tijd,dan kan dat alleen door een groot aantal identieke 
stukies leer verschillende tijden in de opstelling te: laten •. 
Daarnaast is de meetnauwkeurigheid bij deze methoden meestan 
niet groot. 
Na dit teleurstellende resultaat ontwikkelde TNO-Waalwijk 
zelf een opstalling (zie 1.3. 2),die een enorme verbetering 
was_, t.o.v. de bestaande meetmethoden : hiermee was het moge
lijk de waterdampdoorlaatbaarheid van hele en halve schoenem 
reproduceerbaar ta meten,waarbij de relatieve vochtigheden1 
en temperaturen gevariëerd konden worden.Deze opstelling 
kende echter,naast praktische problemen,als grootste ·ba
zwaar dat slechta.meting op één tijdst~p mogelijk was. 
Op dit punt werd via de Stichting Voet en Schoeisel e.en 
afstudeeronderwerp voor een N-student op de afdeling W 
aangedragen.De opdracht was : 
"tracht op grong van berekeningen en experimenten te.: komen 
tot aanbevelingen voor een opstelling,waarmee op eenvoudige, 
liefst automatische,w~i~e de waterda~pdoorlaatbaarheid 
gemeten kan worden ~ 

a.van grote oppervlakken(groter dan 30cm2 ),eventueel 
uitbreiding tot schoenen 

b.waarmee kontinu gemeten kan wordene 
c.bij verschillende relatieve vochtigheden (r.v.) en 

r.v.-gradiënten 
d.bij verschillende temperaturen en temperatuurgradiënten" 

1.2.bestaande meetmethoden voor meting waterdampdoorlaatbaarhei~3 
1.2.1.Miltonmethode of IUP15 (fig 2) 

Een potje,dat watervrij silikagel bevat,wordt door een 
.. cirkelvormige probe afgedekt (meetruimte 1) en in e_en kamer 

__ · •· met een konstante temperatuur (20 °C) en relatieve vochtig-
heid (65%) rondgedraaid,terwijl een ventilator luch~van die 
kamer (meetruimte 2) met een bekende snelheid loodrecht- op 



fig 2.opstelling 
Miltonmethode 
de probe blaast. 

Het silikagel absor
heert binnendringende 
watermolekulen in 

meetruimte 1.De hoe
veelheid opgenomen 
water in een bepaald· 

tijdsinterval wordt 
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f"obl.====== 

bepaald door het verschil in gewicht van de silikagel voon 
en ná dat interval. 
Bij het berekenen van de waterdamppermeabiliteit van de probe 
(zie voor definitie permeabiliteit 2.2.3.) gaan de onder
zoekers als volgt te werk : voor de relatieve vochtigheid 
in het potje t.g.v.het silikagel wordt een gemiddelde 
waarde van 5% genomen.M.b.v. de grootte van de aanblaas
snèl.h~d.d v,de diameter van het probeoppervlak en de gr.ootte 
van de massastroom per uur per cm2probeoppervlak __ (Ji) wordt 
een schatting ge
maakt van het druk-
verval over de 
grenslaag aan de 

buitenzijde van de 
probe.Voor J(5mg/cm2u 
bedroeg dit drukver
val minder dan 5% 
van het totale druk
verschil.Uit deze 
2 schattingen wordt 

rned YLU·~ te I 

J.o 0 L. , -s- 0/o Y, v. 

: .pa.ort) 

16 

,._--~ ;;·~ 

2o°C 6r/% .-;V. 
~ 

i 

---- o,~ 

fig 3.3berekende waterdampdrukverl~op 
bij de Mittonmethode voor J=5mg/cm u 

het werkelijke waterdampdrukverschil over de probe bepaald 
en met J de permeabiliteit van de probe.In fig 3 vindt u 
het berekende verloop van de partiële waterdampdruk in de 
Kittonmethode voor J=5 rnej'cm~.De korrektie ~oor de grens

laag bedraagt 0,5torr(3%),het werkelijke drukverschil over 



de probe 10,0 torr. 
Enkele opmerkingen : 

-8~ 

-er is met deze methode slechts meting op één tijdstip 
bij dezelfde temperatuur in beide meetruimtes mogelijk. 
De relatieve vochtigheid in meetruimte 1 (silikagel) kan 
nauwelijks gewijzigd worden.Verandering van waterdampdruk
gradiënt is alleen mogelijk door de temperatuur en/ofde 

relatieve vochtigheid"in ruimte 2 te wijzigen. 
-deze methode is redelijk nauwkeurig en nepreduceerbaar 

voor dunne probes,die korte aanloopverschijnselen en 
weinig absorptie kennen.Indien dat niet het gevaL is (b.v. 
leert),kan alleen een beeld van het verloop verkregen 
worden door identieke stukjes leer een verschillende tijds,
duur in de opstelling te laten.De meetnauwkeurigheid van 
de waterdamppermeabiliteit en de waterdampabsorpti~ wordt~ 
hier nadelig door beïnv-loed. 

1.2.2.PA-methode van Satra(z~e fig 4) 
Lucht van konstante tempe
ratuur (20°C) en relatieve 
vochtigheid (65%) wordt 
over een bakje, geblazen, 
waarover de probe geklemd 
is als afsluiting,en dat 
water bevat dat konstant op 
33°C gehouden wordt.Het 
water in het bakje verdampt 

h . 
isoterm en passeert. een 
luchtzuili van 1,2cm,de probe 
en de grenslaag aan de bui
tenzijde van de probe. 
Door zowel het bakja als de 

fi~ 4. 3o~~t-elling methode vam 
Sa tra. 

probe voor en na een bepaalde tijdsduur te wegen,krijgt 
men gegevens over de waterdampdoorlaatbaarheia en de 
absorptie van de probe. 
De afstand van de probe tot het wateroppervlak h is varr. 
dezelfde grootteorde als de dikte van de te~eratuungrena~ 
laag t.g.v.vrije konvektie.Uit berekeningen volgt dat in" 
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de luchtzuil boven het 
water de vrije konvek-
tie t.g.v. temperatuurs
gradiënten veel groter · ;;- 3~ 

is dan de diffusie t.g.v. J8 
partiële waterdamp
drukgradiënten.Omdat 
konvektie het belangrijk-
ste transportmechanis
me is,is het niet moge
lijk het verlonp van 

lo 
,,,-------

hfc~) 

temperatuur enpp.:t,i,iigle 
waterdampdruk redelijk 
exakt àan te geven • 

:fiig 5. berekend temperatuurs;
profi31 bij de P~methode van 
Satra • 

. Een mogelijk temperatuursprofiel,zoals door Satra berekent, 
~iet u in :llig 5.Dit berekende profiel komt niet overeen 
met bij andere onderzoekingen gemeten temperatuurswaarden 
in de schoenen van proefpersonen. 
Bovendien vindt aan de:binnenzijde vandeprobe en in de 
luchtzuil boven het water kondensatie plaats~ (door afkoeling 
van verzadigde lucht),die niet van te voren voorspeld kan 
worden.De kondensatie is 3à &maal groter dan de geb~ike
lijke kondensatie/absorpti.e in de schoenen van proefper.:.. 
sonen.Er kan bij deze methode slechts op één tijdstip geme-
ten worden. 
Dezemethode kan m.i. gekwalific_eerd worden als een slechts 
zeer gedeeltelijk ~eslaagde poging om waterdampdoo~lat~g 
en absorptie van leer te meten. 

1.3.opstelling TN0 1 ~t~ike~e 
Bij deze opstelling ging men uit van de in de litetatuur~ 
kondities in (33°C~·95_%r.v.) en buiten (20°C,65%) de schoen. 
Gedetailleerde gegevens over metingen van de temperatuur. 
en de relatieve vochtigheid in de schoenen van proefper
sonen onder verschillende omstandigheden zijn te vinden in 

lit 2,4. 
De opstelling bevindt zich in een ruimte waar een tempera
tuur van 18°C heerst(zie schematische voorstelling in fig ~ 
op blz.lo).In kamer 1 bevindt zich een waterbad,dat m.b.v. 
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een verwarminsspiraal 5 door thermostaat 6 op een konstan
te temperatuur van 33°C gehouden wordt~In dit bad bevindt 
zich een kolf met verzadigde N~No3-oplossing 1 (overmaat 
zoutkristallen).:M.b.v. luchtpompje 2 wordt de Lucht uit de 
schoen (meetruimte 1) v.oortdurend door de zoutoplossing 
ge~ompt.In de schoen heerst een konstante temperatuur van 
33°C,o.a. door een buisje 3 waardoor water uit het bad ç 

gepompt wordt. 

In kamer 2 bevindt zich een waterbad dat door thermostaatJ3 
op een konstante temperatuur van 20°C gehouden wordt.In het 
bad bevindt zich een kolf met verzadigde NaCl-oplossing. 
De lucht uit meetruimte 2 wordt door luchtpompje 9 door deze 
oplossing gepompt.In meetruimte 2 heers..t,o.a. door buisje10 
waar water uit waterbak 2 gepompt door wordt,een konstante 
temperatuur van 20°C. 

T.g.v. de zoutoplossingen treedt een verlaging op in. de 

ruimtes van de waterdampdruk ; in meetruimte 1 van 38 naar 
31 tortr,in 
meetruimte 2 
van ·18 naar 
11 torr. 

fig 6.water
damptransport 
in de voorpar
tij van een 
herenschoen als 
funktie van de 
verblijftijd 
in de TNo2op
stelling. 

1 t ~eb~~,.,~rorfeerde 
wa...f:erdD!tt~f 

ly 

/1. 

/o 

8 

1.0 
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De ruimte boven de oplossingen hebben de verzadigingsdruk 
die hoort bij de verzadiging van de oplossing.Indien in de 
gehele ruimtes deze druk moet heersen is een goede uitwis
seling van waterdamp tussen lucht en zoutoplossing vereist 
(hoge luchtpompsnelheid).Door de lagere waterdampdruk is de 
kans op kondensatie aan de wanden kleiner. 
T.g.v. het partiële waterdampdrukverschil ontstaat water
dampdiffusie door het materiaal van da schoen.Omdat de 
dampdruk in beide ruimtes konstant is,verdampt er water uiû 
oplossing 1 en kondenseert er waterdamp in oplossing a.,voor 
en .n~ een bepaalde meettijd (8 of 16 uur) worden de zout
oplossingen gewogen. 
Indianlgeen kondensatie op de wanden heeft plaats gevonden, 
moet gelden .; 6 z1 - b z). : ~ 5 ( 1 ) 

met ~ 2, : gewichtsafname oplossing 1 
~~: gewichtstoename oplossing 2 
A5 : gewichtstoename schoen 

De resultaten voor één bepaalde leren.herenschoen ziet u 
in fig 6. 

De voordelen van deze methode zijn : 
a.de mogelijkheid om van grotere oppervlakken (hele en 
halve schoenen) zowel de waterdampdoorlaatbaarheid als de 
-opname te meten 

b.redelijke nauwkeurigheid 
c.redelijke nabootsing van de omstandigheden in de schoen 
d.reproduceerbaar 
Als nadelen moeten genoemd worden : 
a.er kan slechts op ~én tijdstip per meting gemeten worden 
b.de meting is niet automatisch 
c.onvoldoende mogelijkheid tot variatie van de absolute 
waterdampdruk en van de waterdampdrukgradiënten 

d.technische problemen : - snel last van kondensatie 
- door de hoge luchtpompsnelheid spatten de zoutoploss~n

gen 
goedeafsluiting van de schoen is moeilijk 



2.1.kapillairen 

2.1. 1 •. inleiding 

_I]_ 

Het funktioneren van de filters,een ónmisbaar onderdeel 
van deze opstelling berust op kapillairwerking.Om deze 
reden werd tijdens dit onderzoek enige aandacht besteed 
aan kapillairtheorie. 
Een klein literatuunonderzoek leverde enkele eenvoudige 
beschouwingen over de stijghoogte in rechte cirkelcylin
drische kapillairen op (zie 2.1.2.).De literatuur over de 
verdamping en kondensatie aan een poreus medium is zeer 
uitgebreid.Omdat dit niet direkt betrekking heeft op ons 
probleem,vindt u e_en korte samenvatting in de appendix 1. 
Tijdens deze afstudeerstage zijn de vergelijkinge~voor 
berekening van de stijghoogte in rechte cirkelcylindri
sche kapillairen veralgemeend voor toepassing op kap~ 
lairen van willekeurige vorm (zie 2.1.3.). 
M.b.v. de algemene theorie zijn ~nkele berekeningen aan 
omwentelingsoppervlakken:uitgevoerd (2.1.4.).Tot slot 
w~:Vd~~gewezen op 2 markant{t punten in deze theorie : da 
metastabiele toestanden en de eindige kapillairen. 

-' 



2 .. 1 .2. berekening :rnax_imale f>tij_ghoogt<:;_ 

H.A.Lorentz geeÎt in 11 beginselen à.er natuurkunde" als 

uitgangspunt de veronderstelling dat de energie r van een 

systeem,waarbij vloeistof en vast lichaam in kontakt zijn, 

te schrijven is als : 

t==S.d'+S'.K+C (.2) 
met S vrije vloeist·ofoppervlak 

d : kapillairiteitskonstante 

S': raa .. koppervlak vloeist_of,-vast lichaam_. · 

.K : konstante 

C : overige bijdragen tot de energie 

Het systeem streeft naar een minimum energie. 

Voor dunne bevochtigingslaagjes (zie fig 9 ) zelf 

geldt S == S'. Volledige bevochtiging treedt. 

op als (~+K) negatief is. 

! 

I 

! 

Voor.water-glas is dit het geval ;lLorentz 

stelt daarom dat volledige bevochtiging 

optreedt (waterfilmpje op vast lichaam) en 

:Eig tJ . dunne. 
bevochtigings
laagjes~ 

K.S'== konstant verondersteld mag worden. 
Als 'f alleen afhankelijk van de waterhoogte h is,kunnen v1e 

( :l )/·schrijven als : . 

'r (h) - \f ( 0) == er- { s (h) - s ( 0 )) + c (h). ·:- c ( 0) ( 3 ) 

fig J . cirkel
cylindrisch · 
kapillair 

De totale energie 

We passen ( 3 ) toe op een cirkelcylin..-~ ~

drisch kap~llair (fig q ).We nemen aan 

dat de vvatermeniskus overal vlak is. 

Als het water stijgt tot hoogte h,neemt. 

het vrije vloeistofoppBrvlak af met 2ITrh; 

C(h) ~ C(o) is hier de toename van de 

potentiäle energie t.g.v. de zwaartekracht 

op het opgezogen v;ater. 

~(h) == ~(0) - 277rhg' + 1l(r2h 2Jg 
met g : versnelling t.g~v.de zwaartekracht. 

J : soortelijk gev:icht water 
r : straal kapillair 

Het 
d't' 
dh 

systeem streeft naar minimmn van energie,dus 

= o of h . == 2 a' mJ.n --ryg ( 9 ) 
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Aan de eis van 
2 " 

sts.bL~iteit : ~ / 0 is tevens voldaan. 
dh 

Een iets andere benadering is uls volgt : stel de evenwichts

toestand~is bereikt,dan zal bij een hele 

kleine hoogteverandering oh die toestand 
behouden blijven of 

C (hmin +bh) - C (hmin )= d' { S (hmin + ,Sh) - S (hmin 2) 
waaruit v;e er ( ~ ) volgt • 

:o·. 
8 

Uit deze redenering volgt tevens dat bij 

een kapillair als in fig Jo , indien het fig liJ .kapillair. 

water het enge gedeelte ABbereikt,het daarin even hoog za1 

opstijgen als in een kapillair dat overal een diameter 2r1 
heeft. 

2.1.3.stijghoogte in willekeurig kapillair 

We veronderstellen : 

a.er is volledige bevochtiging,d.w.z. we mogen K.S'= konstant. 

veronderstelle_n.Dit geldt voor glazen kapillairen in v;ater. 

b.het wateroppervlak in het kapillair (meniskus) wordt vlak 

verondersteld en de hoogt!3- van het waterreservoir t .. o.v. 
het kapillair is konstant. 

Dan lrunnen v1e de energie van het systeem als in fig 1/ schrij-
. _!) 

ven volgens ( 3 ) 'lQ-QJ' .h40 als : 

'/' (h) -= \fi ( 0) + 4'[fi. (hrn) - A (h )J + B (h ~ + gj JhB () )'f d f ( S ) 

- ~a waarin : 

fig 1/ • vvillekeurig 
kapillair 

A(hm) staat voor het totale binnenopper
vlak van het kapillair 

A(hm) - A(h) dat deel .van het binnen
oppervlak is,dat alleen moet e~n 

met een film bevochtigd is. 

B(h) staat voor het oppervlak van de 

doorsnede ter: -plè:kke van de 

vloeistofmeniskus 
\Ie eisen dat ons systeem in evenwicht is of ~ti' = 0 

-},h 

en stabiel is of t~~- ~) Q· 

Toegepast op ( 5 ) geeft dit de voorwaarden : 

V Gevallen met h<O zijn niet interessant : dan neemt zowel 
het vrije vloeistofoppervlak als de bijdrage van de po
tentiële energie t.g.v. de zwaartekracht toe. 



( 6 ) 

en 

2. 1. 4. ka:9illair is ornv:entelingsonuervlak 

· Indien we het kap;illair lruY~..nen beschrijven als een kromme 

die om de h-as V'ïordt gewenteld, dan kunnen we schrijven 

(r(h) : afst2nd tot de h-as) : 

A (h) = f2nr ( T ) -1 fdr ( f ) r- d ? ( ó' ) 
B (h) = 1r r 2 (h) ?t f 

Invullen in ( 6 ) en· ( 7 ) geeft 

voor de evenwichtsvoorwaarde 

- 21' { - ;d + gJhr (h) = 0 

voor de stabiliteitsvoorwaarde 

- ;>,>)r flW' {1 + (~r) 2 + r~~r}+ 2~fr)2r2+(~r) 2L 
~h · ~h ~ J r 7h ~h J 

. 

Toepassingen 

a.rechte cirkelhylinder 

Hiervoor geldt : r (h) = r __ -. ·· · ·· ·· - _ .,_ :~r ·-·~-L"t; 
. 0 

Invullen geeft uit (j ) de evemvichtsvoorvjaarde 

- 2 t! + gor. h = 0 of h = 21 
J o . ggro 

uit ( m ) de stabiliteitsvoorwaarde : 

gjr 
0 
~0, w?T. 8J tijd geldig is. 

Deze resultaten komen overeen met ( 9 ) uit 2.1.2. 

b.rechte cirkelkegel 

Hiervoor geldt : r(h) = r + h.tgd met «=konstant. 
20 

Dan is dr(h) = tg~ en ~h) = 0. 
dh dh-

Invullen in ( ) geeft voor de evenwicht svoorvvaarde 

. - 24"'{ v1 +tg~._ tg«} + gyh (r + htgoc') = 0 
. 0 

Indien -TT/~~~ o/2 is : 

( 3 ) 

( to ) 

-'.-.. 21 f (cos~)- 1 -t~J + gyh2tgol + gyr
0

h = 0 ( 1/ ) 
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Beschouw ( 11 ) als een vierkantsvergelijkitigin h ; wil er 

evenwicht mogelijk zijn,dan moet deze vergelijking reële 

wortels ( )' 0) bezit.ten.Dan moet gelden dat de diskriminant D 

van deze vergelijking~O is of 
?>;: ( 1 j-t())z- 4' ;t.f~d[ _z;ff~~c<.r'-~t<j] 40 

of 1Jt/ f.t9r(Äot-~:t.ot)(~~ot)-2 ~0 (1.2.) 

a.«~O : DQO geldt altijd omdat beide termen van ( ~ 1 posi

tief zijn.De oplossing van ( I/ ) luidt 
~% ~ - to t J1j f<t t- 1t ~2 ?jot[-~tr{r~~~tr~ ~;a~}]~ 

I W"t .. - t. - - -
?JIJ~ ~6 ,dus 

2 ~J'jot 
A- - -_!g_· :t 1/)__~)2 + .zQ'z 74?1-r.«-~i«'/ 

t,.t - :z ~,x ff~f;t 1-flt"' c~ t(' 

Omdat tl~ 0 is de 2de term onder de wortel positief, 

we v~nden dus voor onze wortels : 

h1 > 0 
h~,< 0, die niet voldoet. 

Konklusie : voor elke ~~0 vinden we één oploasing 
h >O,waarvoor evenwicht mo eli ·k is. 

b. t(<O : ,I, :: ~ i: Jl(ijro/- 4t1J~«[.tr/ÛfiJCt!~-l-,.tJ1J 
"2 :l1ol 2 1 ;j~ 

Subsitueer ('> • -.I (a >O, -'f"' --Ij f .C":"'" '"'" jl) , 
""' = la- .t t11-~>'l. ó' if~!V v~PJt.>>-'-~-4/SJ 

7/J. 2. "I p_ 2 1 J 'I!!> 
omdat ,z~Jj(3>P vereenvoudigt dit tot : 
~1. = !,. ! lf(_!g_\.z - 2.trf~~tJJr' riJ 

I T7f1: f(.?/JfS) "f • 
De 2de tetm onder de wortel is altijd >O,indien nu 

1 r;Î y ~ Ztl((~j?t1 -r-j vinden we 2 oplossingen 

1!3 i I ·t tt .4 ~ 
waarvoor gel~·t •· o<) < __.!!.. ha -L ~ l < 0 

~ •. 1 ' tt?_f3 21_jj 413 
2. ( 1!0 .J2 < 2.~ {I ~~f1 +tj bestaat er gaen oplos-

(~1~/ 1f 
sing (D<O).Indien er geen oplossing bestaat,be-

tekent ditdat het water stijgt tot boven in de 

trechter. 

Invullen van r (h) = r + htg<x' in ( IO ) levert de 
~-.IH"Üf~lf 0 

evonrlic'-1tsvoorwaarde :- - 2(/ tg..t (1+tg2~) + 2crtg~ 

V 2' 1+tgu' 
2 + gJ(r0+htg~) + 2 gy(r0+htg«)htg~ > 0 

C:::.1de.t -"ff;~~-(77/'2 is,vereenvoudigt deze vergelijking tot : 

f 1 } 2 2 2 - 2t! iï~_ot (cosc<)-- tg!X' + gyr
0

+ 3gJh tg«: + 4gyr
0
htgo( > 0 



;;te vullen vergelijl=ing (1/) in deze vergelijking in : 

- tg«(gJh
2
tga! + gyr 

0
h) + gJr 

0 
+ 3g_s>h2tg~ + 4gJr 

0
htg « )' 0 

of h 2 
+ 3/2 (r /tgD')h + -~(r /tg~) 2 ) 0 

... - .. . 0 0 

De oplossing van deze vergelijking luidt : 
e!~O : Á <- t;/?~ of 4 / -4;,)jet .Hieruit volgt dat de gavonden 

evenwichtsteestand stabiel is. 
• . li<O :) >-~et o:f Á<-~J{I_~ .Subsitueer ~-=- ~ 

A :> 4'0~;5 of ~ < ~0~(3 
V:an de gevonden evenwichtsteestanden h 1 en h2 is dus." 

alleen h1 stabiel. 

2.1.5.metastabiele toestanden 
Bij kapillairen met een niet-konstante straal zouden meer
dere toestanden kunnen optreden,waarvoor aan de vergelijkin
gen (I) en( J ); voldaan is.Er is dan sprake van één sta
biele toestand en é~n of meerdere metastabiele toestanden. 
Als voorba~ld bekijken we een kapillairdat opgebouwd is 
uit stukjes rechte cirkelcylinder (fig~~.Voor een rechta 
cirkelcylinder ~nden we in2.1.2. voor de evenwichtssitu
atie dat h=~~J~)(stabiel).De snijpunten in ~ig~6 geven 
dus evenwichtstoestandeh van dit kapillair.Alleen toestand 

~., is stabiel, ft,f/3 etc. zijn metastabieL,d.w.z.deze toe-

~h 
I 

' I 

h 

fig 11 a. schets kapillair. fig 12 h~t bepaling evenwicht stLOestan
den in dit kapillair door snijding met de kromme h;:: ~~ jt) 



stand wordt alleen gehandhaafd zolang geen grote versto.r-
ringen optreden. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat 
fig/~ uit 2.1.2. QOk een voorbeeld 

van een metastabiele toest~~d is. 
In een kapillair als in fig13,een 
mogelijk model van ons filter, 
zouden voor bepaalde waarden van 
h. en ot . ( i=O, 1 , 2 •• ) meerdere 
~ ~ 

evenwichtstoestanden optreden. 
Het is mogelijk dat dit in be
paalde situaties aen rol speelt 
in het filter,i.v.m. rekentech
nische problemen is er tijdens dit 
onderzoek niet verder aan gerekend. 

2.1.6.eindige kapillairen 

-r-
1 
I 

I 
I 

fig/3.rnogelijk model 
van in de opstelling 
filter 

In de voorgaande paragrafen gingen we ervan uit dat de 
kapillairen oneindig lang of minstens langer dan de hoog
ste evenwichtstoestand waren.Een nieuw probLeem treedt op 
als het kapillair eindig is,d.w.z. het kapillair is korter 
dan de (hoogste) evenwichtstoestand. 
Als voorbeeld beschouwen we een cirkelcylindrisch kapil
lair met hoogte h 1 < h (zie fig ~·).Bekijken we de energie . m 

I 

l 
iJ 

van het systeem (fig 19b),dan bestaat in het punt (h1,E(h1)) 
d; niet en is de theorie uit 2.1.3. niet toepasbaar. 
tin . 

Dit probleem kan opgelost worden door de diskontinuïteit 
ih r(h) in het punt h 1 te vervangen door een zeer snel 

!.i) [ AJ(h.h,)l 
snel stijgend~ tunktie,b.v. ~ ="i> I"~~ ) met A/_,~ 
óf ,At{~):tfofl-1-(i;)] met N .... h. 

~ -~ 

Door dez·e 

oplossing 
is het ge-

·bruik van 

fig !Çt. schets 
en energie E 
van recht 
cirkelcylin~..:·:i.~ 
drisch kapil
lair 

E 

Cit, ,Et~))/ 
/ ' ,. .... ., ... -

1 

, 

' 
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(I) en ( 7 ) weer toegestaan. 



2.2. Diffusie 

2.2.1.definities 

In een voJ u.me V m3 bevindt zielLeen hoeveelheid droge lucht 

m1 kg en mvv kg waterdamp.De totale massa m in kg in dat volume 

is m = m1+ m, • w 
Indien m1 en r;Iw resp. de molekuulgewichten in kg/kmol van droge 

lucht en waterdamp voorstellen,dan. definiëren we de dichtheden 

p1 en Jw van droge lucht resp. vlaterdamp door 

J1 = m1 en Jw = mw .fJ1]= [gw] = kmol/m3 ( 13) 

r.I1V MwV 

Voor ideale gassen (gassen v1aarbij de gasmolelrulen geen 

krachten op elkaar uitoefenen),die niet chemisch reageren, 

geldt de v1et van Dalton : ".::..ls er iVer·schillende gassen in 

dezelfde ruimt§) zijn,dan vult ieder gas die ruimte alsof de 

andere gassen niet aanwezig zijn." 

Elk gas kreëert dan zijn partiële druk. 

We nemen van nu af aan,dat droge lucht en waterdamp als 2 

ideale gassen beschouwd mogen .. worden. 

Dan geldt : p 1V = m1 RT 

ml 

pwV = ~w RT 
M w 

en p = p + p 1 v;l ( /~) 

met R de universele gaskonstante,T de absolute 
temperatuur,p de totale druL,p1en pwresp. de 

partiële druk t.g.v.droge lucht en waterdamp. 

Om de verhouding droge lucht - waterdamp weer te geven.,kennen 

we 2 grootheden 

a.de specifieke vochtigheid s van een volume V wordt gedefi-

- niëerd als s := mw = Mw·Pw = 0,622 Pw = 0,622 ~w ( 15') 

ml Ml P1 P1 P - Pw 

b .<:üs de lucht de maximale hoeveelheid viaterdamp bevat ,heet 

ze verzadigd.De partiële waterdampdruk P. is altijd kleiner . w 
of gelijk aan de verzadigingswaterdampdruk Pw,s behorende 
bij de luchttemperatuur.De relatieve vochtigheid rt',~:, wordt 

. nu gedefiniëerd cüs r.v. = n jp 
~v, "N s· 

' 



2.2.2.wet van Fi6k 

Voor een mengsel van 2 ideale gassen in een ruimte met urli

forme temperatuur T en rmiforme druk p ,kunnen v1e de zogn. 
1 ste,vet van Fick afleiden :. 

J1 = - D df1 
ë1Y 

met J
1 

de massaflux in kmol·van gas 1 per tijdseen-

heid en oppervlalcteëenheid L kmol/ (sm2 il 
~ 1, de dichtheid van gas 1 [frmol/m3] 

D de diffusiekoëi'ficiënt [in2 / ~1 
y de lengtekoördinaat. 

D hangt af van de grootte van de molekulen van gas 1 en 2, 

de temperatuur ; D is slechts in geringe mate afhankelijk 

van de koncentraties. 

Voor waterdamp en droge lucht geldt : 

D = 2, 2. 1 o-5 • (p 
0
/p) (T/T 

0
) ~ ' 8 ( IJ ) 

met p de totale druk .N/m , T de absolutetemperatuur 

°K en p
0

= 98_,04.103N/m2 ,T
0

= 273°K. 

2.2.3.permeabiliteit 
Indien we partiële 

van Fick schrijven 

drukken introduceren,krmnen we de 1stewet 

als : J 1 = - 12._.dp1 
RT -d y • 

Vle definiëren de permeabiliteit P als : 

zodat 

P := ]_ met [P] = kmolm(Ns)-1 

R'.C 

Om praktische redenen werd bij de metineen de vvaterdamp

permeabiliteit uitgedrukt in gr m torr-1uur-1 (P t). 

( ;i) 

( 'j ) 

3 soe i9 
Indien vve Mw= 18.10 gr/kmol stellen is Psoet= 8,5_.10 P (.Zu) 

Als dp jdy konstant is, kunnen we P t als volgt berekenen. : v soe 
P s oe t = uw ·, 1 } •· 1 ( fl I ) 

Pw, 1-Pw,2 ° 
met uw de massaflux ingram per uur 

1 de lengte in m 
Jp 1- p 2(het partiële drukverschil in torr 

w, w, 2 
0 de oppervlakte van de doorsnede in m 
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3.B~schrijving opstelling 
3.1 •. inleiding 

Het uitgangspunt bij het ontwerpen van de opstelling was 
.de volgende opdracht (zie 1.:1: •. ), : 
"tracht op grond van berekeningen en experimenten te komen 
tot aanbevelingen voor een opstelling,waarmee opeenvoudi
ge,liefst automatische,wijze de waterdampdoorlaatbaarheich 
gemeten kan worden : 
a.van grote oppervlakken (groter dan 30 cm2 ),eventueel 

uitbreiding tot schoenen 
b.waarmee kontinu gemeten kan worden 
c.bij verschillende relatieve vochtigheden en r.v.-gra

diënten 
&.bij verschillende temperaturen en temperatuurgradiënten 11 

In het ontwerp van de opstelling werd zoveel mogelijk.ge
pnobeerd de ervaringen van TNO-Waalwijk nuttig te gebruiken. 
Gestre.efd werd naar oplossingen,die op korta termijn tech
nisch realiseerbaar waren i.v.m. het tijAsbestek van het 
onderzoek. 
In het ontwerp werden de volgend~ overwegingen verwerkt : 
a.verwarming via de wand van de meetruimtes om kondensatie 

aan de wanden zo veel mogelijk te beperken.Hiertoa was 
een wand van goed warmtegeleidend materiaal nodig. · 

b.er werd voor een cylindri.sche vorm gekozen,zodat messing 
buizen toegepast konden worden,waar koperen verwarmings
leidingen om gelast werden.Door 2 gescheiden leidings~ 
•temen en thermostaten voor de 2 meetruimtes,kan de tem
peratuur in elk van de meetruimtes onafhankelijk worden 
ingesteld. 

c.het regelen van de waterdampdruk in de meetruimtes.ge
beurde m.b.v. een filter,dat. water aanzuigt door de ka
pillaire werking van het filter (zie voor een verdere 
beschrijving 3.3.).Regeling van de waterdampdruk volgens 
deze methode heeft de volgende voordelen : 
-diffusie uit of in de meetruimte resulteert in verdam
ping resp. kondensatie op het filter,die geregistreerd 
kan worden door een balans buiten de meetruimte.Dit kan 
kontinu en automatisch gebeuren. 

-door te zorgen dat de filtertemperatuur regelbaar is 
d.m.v. een variabele koeling (de filtertemper~tuun· ia 



lager dan de wandtemperatuur en het filter is de koudste 

plaats in de meetruimte),is de relatieve vochtigheid in
stelbaar. 

d.membranen moeten eenvoudig en snel verwisselbaar zijn.Er 
werd gekozen v,QOr een membraanhouder, die met membraan· in 

zijn geheel tussen de 2 meetruimtes. geschroefd. kan worden. 
e.als kontroleapparatuur werden thermokoppels en vochtig

heidssensoren in de meetruimtes aangebracht (zie 3.5.) 

.3.2.schematische voorstelling opstelling (zie fig/5") 
Verklaring van de cijfers in fig /5": 
1 experimenteerbuis 
2 koperen buisleiding rond.meetruimte 1 
3 thermostaat 
4,waterpomp 

/ ~- koperen buisleiding rond meetruimte 2 
6 thermostaat 
7 waterpomp 
8 thermokoppel 
9 thermokoppel 

10 vochtigheidssensor 
11 vochtigheidssensor 
12 ventilator 
13 ventilator 
14 membraanhouder-
15 filter met filterhouder 
16 filter met filterhouder 
17 membraan 
18.. koelspiraal 
19 koelspiraal 
20 aan- en afvoer koelwater 
21 aan-:~ . .en afvoer koelwater 
22. 2-kanaalschrijver 
23 waterreservoir 
24 mettierbalans 
25 waterreservoin· 
26 automatische balans 
27 schrijver 
28 regelventiel 
29 regelventiel 
30 opvangbak gebruikte koelwater 
31 meetkastje vochtigheidssensoren 
32 schrijver 

Een gedetailleerde schets vindt u in appendix ~. 
Enkele opmerkingen bij de opstelling .: 

- de gehele buis rustte op een metalen stellage,&ie zich 
op een stevige tafel bevond.Opdeze tafel was eveneens da 
overige apparatuur opgestel<L. : mettler- en automatischa 

.balans,thermostaten en meetkastje vochtigheidssensoren. 
In de gebruikte opst~lling was de afstand tussen filter-



-llf 

i 

2/ 
/7 . 
!= --------- -· 

2& .2j 

(j) 2. 

., .--

~30 R 22 
32 31 

fij 15. Sc hem ai i ~che voor st e {{ in3 opstel/019 

" 

TOLERANTlES VLGS NEN ll65 PROifCTIE 118tAtt1NG 

r •. , '* •. 1s • + 0.10 . A ,.,. 10' * .... AM -0,15~ 

... 



oppervlak en oppervlak van het waterreservoir ongeveer 

10 cm. 
- de doorvoeren van thermokoppels,ventilatoren en vochtig

heidssensoren bestonden uit flenzen met 0-ringafdichtin
gen.De verbindingen buis-deksel,buis-membraanhouder, 
filterhouder-buis kenden eveneens 0-ringafdichtingen. 
De bedoeling was in aerste instantie om de meetruimtes 
lekvrij;, t.o.v. de omgeving te maken.l.~etingen toonden aan 
{zie 4.2.8.1.) dat dit niet het geval was. 

- de meetnauwkeurigheid van de beide balanzen in de opstel
ling bedroeg 10-4g,wat meer dan voldoende bleek.VQor het 
uiteindelijke doel (meten waterdampdoorlaatbaarhe~d van 
schoenem) is een meetnauwkeurigheid van 10-2g m~i. reeds 
voldoende. 

3.3.filtersysteem (zie fig/b) 
Indeze.::opstelling werd voor de bevochtiging van de meet
ruimtes een nieuwe methode t~egepast,n.l. bevochtiging 
d.m.v~ filters.Deze mogelijk
heid is door TNO-Waalwijk ge-
opperd en in dit afstudeer
werk experimenteel onderzocht. 
De filters bestaan uit gesin
terd glas,waartussen zich 
fijne poriën bevinden (zie 
voor meer details 4.2.7.). 
Ze werden tot nog toe ge-
""'. bruikt voor het filtreren 
van kleine deeltjes uit gas
sen en vloeistoffen. 
Bij kontaktLmet water oefenen 
deze poriën een kapillaire 
kracht uit op water (zie voor 
een theotetische afleiding 
2.1.2.).Indiellieen kapillair 
korter is dan de maximale 
stijghoogta zal het water tot 

fig 1/.s.chematische voorstel
ling filtersysteem met defini
ties van de in dit verslag ge
bruikte termen. 

~illev .. Heb 
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bov:.enaan het kapillair stijgen. Uit 2. 1 • 2. en 2 • 1. 5. volgt 

dat het daarbij van geen belang is,indien het water het 

filter eenmaal ~ereikt heeft,of een deel van het kapillair 
vervangen wordt door een buis of slang van andere diameter. 
Deze eigenschappen zijn in de opstelling in fig/b als 
volgtgekombineerd : 

het filter is ingesmolten in een houder van dezelfde glas
secrt.Via een verbindingsflens wordt een PVC-aanvoerslang 
aangesloten,die via een glazen eindbuisje met een waterre,... 
servoir verbonden is.Eerst wordt water door het filter 
~epompt,waarna de opgezogen toestand gehandhaafd blijft, 
zolang het hoogteverschil tussen filteroppervlak en opper
vlak water in~het reservoir beneden a~n bepaalde waarde 
blii[t.Deze waarde is afhankelijk van de poriëndiameter ; 
ons filter (G4) had poriën met een diameter 10-16.10-6m. 
Omdat het volume van het water in de filterhouder en van 
het .water in de aanvoerslang konstant is,moet bij konden
satie/verdamping aan het filteroppervlak de hoeveelheid 
water in het reservoir in gelijke mate toejafn.emen.Dit kan; 
eenvoudig bepaald worden do_or het reservoir met eeJ:L bal!ans_ 
te wegen,behoudens een ko:cr-ektie voor de opwaartse kracht 
op het eindbuisje (zie 4.2.6.),dat onafhankelijk van de 
balans op konstante hoogte gehouden wordt.Een filter,waar
van de poriën met water gevuld zijn,gedraagt zich voor niet 
te kleine waarden van de poriëndiameter (zie appendix 1) • 
als e_en vrij wateroppervlak,dat de lucht erbo~;;m~oor ver
damping verzadigt ofl door kondensatie van wate?Yûlt de 
lucht op het fiL_teroppervlak overv.erzadiging voorkomt_.Bijj 
voldoen~e ventilatie zal hierdoor in de ruimt~waarin het 
filter zich bevindt,na enige tijd de waterdampdruk gelijk 
worden aan de verzadigingsdruk behorende bij de temperatuur 
van het filteroppervlak(die lager is dan de omgevings~m
peratuur.· ).Door de temperatuur van het filteroppervlak ~~ 
variëren kan men de relatieve vochtigheid in de ruimte va
riëren. In onze opstelling geschiedde: dit door de koeling 
van het water in de filterhouder (zie 4.2.5.3:. en de sug
gesties voor verbetering in 5.2.).0m een zo goed mogelijke 
warmteuitwisseling tussen het filter en het water in de. 

ç·. 

filterhouder te krijgen,werd :de::. filterhouder onderste-
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boven in de buis bevestigd : het water in het filter stijgt 

op t.g.v. een lager soortelijk gewicht ; de temperatuur van_ 

het filter is n.l. hoger dan die van het water in de filter

houder.Om te bereiken dat kondensatie op het filteropper

vlak en op de wand van de filterhouder plaats vindt,werd 

een dubbelwandige filterhouder (de tussenruimte vakuüm 

gezogen) gebruikt (zie 4.2.5.4.). 

3.4.membraanhouder 
Bij het ontwerp van de membraanhouder (zie fig/1) speelden 

de volgende overwegingen een ral : 

a.membranen met diktes tot 0,5jcm (ook leren proefstukjes) 

moeten een voudig opgespannendru.nnen worden. 

b.de meetruimtes moeten afgesloten blijven t.o.v. de omga~ 

ving. 

c.het varwisselen van membranen moet in minder dan 20 min 

geschieden 
d.de meetruimtes mogen geen warmtekontakt met elkaar hebbe~ 

anders dan 

via het mem

braan. 

ec.er mag geen 

kondensatie 

uitgezonderd 

op het mem
braan,plaats

vinden. 

fig 11. bevestiT 
ging membraan 
in membraan
houder 

~c t.,roe ~r-"'-r------,-........--...,.~~~--.r-"7'"-,....-,---t 
VOO I' 

IA'l$tlc.l 
hot.tdé'r 

~Oy 

1/qstklemm 
~e.." bru. n 

HEET 
'f<tl.iME I 

~~-+~~~~~~-~~~ 

0-I'Ln~ 

HEET 
'RU.it1Tt P. 



Het membraan werd ingeklemd tussen 2 0-ringen,die tevens 

voor de afdichting zorgden.De afdichting tussen elk van de 

buisheliten en de membraanhouder geschiedde eveneens. d.m.v. 
0-ringen.De.membraanhouder kon zo met het reeds opgespannen 
membraan tussen de buishenften aangebracht worden. 
Het verwisselen van een membraan in de opstelling kostte 

ongeveer 15 min,het bevestigen van de membraanhouder tus_~ 
sen de buishelften ongevéer 5 min. 
De membraanhouder zelf bestond uit 2 massief messing rin
gen vanwege het g~ede warmtekontakt met de buis om konden
satie te voorkomen.Deze 2 delen1hadden alleen kontakt via 
het membraan ; indien het membraan weggenomen werd,bestond 
alleen kontakt aan de meetruimtekant om het warmtekontakt 
tussen de meetruimtes zo klein mogelijk te houden.Voor 
extra isolatie en stevigheid waren 2 perspex ringen tus
sen de messing delen aangebracht. 

3.5.thermokoppels en vochtigheidssensoren 
Bij metingen van waterdampdoorlaatbaarheid zijn de relatie
ve vochtigheid en de temperatuur de belangrijkste groothe

den. 
In onze opstelling werd de temperatuur gemeten m.b.v. 

Cu-Constantaan-thermokop- I 
I ·: pels t.o.v. referentietem~ 

peratuur 0°C (ijswater; 
zie fig itf) • De thermo-
e.m.k. werd geregis
treerd met een mV-schrij
ver,2mV volle schaal,on
nauwkeurigheid ~ 0,5°C. 
Aan de meetapparatuur voor 
de relati·é·ve vochtigheid 

I· h?ed tuim{e 

~?-~~~ ~-;ihu~~zoioffe{. 

fig ló'. schakeling . tb,ermokoppel 

moeten de volgende eisen gesteld worden 
a.minstens één sensor moet kunnen meten bij hoge relatieve 
·vö~t:ighede~· ( ;>80%). 

b.goede reproduceerbaarheia en nauwkeurigheid ( ~2%). 
c.de meting moet met een schrijver gereg-istreerd kunnen 

worden. 
d.de toestand in de meetruimtes mag niet verstoord worden 

door de meting 
e.ongevoelig voor luchtstroming zijn. 



--30-

Van"de Panametrix 1000-hygrometer en de Shaw-hygrometer 
werd nagegaan.,,of zij aan deze eisen voldoen. 

Het meetprincipe van beide apparaten berust op het feit 

dat de kapaciteit van een kondensator verandert t.g.v. 

het binnendringen in of verlaten van waterdampmolekulen 

uit de kondensator.Die kondensator bestaat imbeide geval

len uitt aluminiumoxide,waar een laagje goud opgeda~pt is. 

De kapaciteitsverandering is een maat voor de verandering 

~n de verandering van de relatieve vochtigheid in de meet

ruimte.De kapaciteit is in mindere mate afhankelijk van 
de temperatuur in de maetruimte. 

Het verschil tussen de beide hygrometers is de vorm van 

de sensor : bij de Panametrix een plaatje,bij de Shaw een 
draadje. 

Beide hygrometers voldoen1 aan eisen c. t/m e .De Panametrix. 

hygrometer voldeed niet aan de eis van goede reproduceer
baarp.eid ; de 

Shaw-hygrometer 

bleek goede re

produceerbaarheid 

en nauwkeurigheid 

te vertonen.voor 

relatieve vochtig
heden lager dan 

~ 70fo, boven die 
waarde werd niet 

f r. V. in% 
lof:1 

o: ~oen ettrtnde r.v. 
é: afnemende r.v. 

A 

à A 

• 

meer. reproduceer

baar gemeten.Een 

illustratie hier

van ziet u in 

u.ds/~3 lz!JjmmiJ!~" 
~ ,,., ~.d. 

fig '3. 
De reden hiervoor 
is vermoèdêli.fi:k 
het optreden van 

kondensatie in de 

0 So /PO 

fig Ij .uitslag -,an sensor Shaw-hygro
meter als funktie van de relatieve 
vochtigheid,gemeten met draa±psycho
meter.Meting uitgevoerd bij 20°C in 
klimaatkast CTD. 

kondensator bij hogere relatieve vochtigheden.Een mogelijke 

oplossing is een sensor te gebruikeri,die door een interne 

verwarming op een konstante temperatuur hoger dan de tem

peratuur in de meetruimte gehouden wordt.Indien de sensor 

.~l.~niètte groot is, zal dit de .temperatuur in(~ de meetruimte 
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niet verstoren. 

Ondanks deze wetenschap is de Shaw-hygrómeter gebruikt 

voor het meten van relatieve vochtigheden in de meetruim
te.Boven 70% r.v. moet met een.onnauwkeurigheid van ±10% 
rekening gehouden worden. 
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4.1 .Experimentele }:ontrole V[~l'l de cor:ichtsmotine 

4.1.1.inleicling 

Na:a~t dè theoretische benadering ·.verd geprobeerd de meting 
-. 
van d~·.:waterkondensatie/verdamping aan het filter d.m.v. 

wegen van het vmterreservoir op een automatische balans, 

experimenteel te verifiM~en. 

Hiertoe werden de volgende experimenten uitgevoerd : 

a.het hoogteverschil tussen filter en reservoiroppervlak 

vverd gevarieerd terwijl er geen verdar.r;::.·ing of kohdensc:i.tie 

aan het fi1ter plaats vond (4.1.2.1.). 

b.vergelijking van de vv2terhoogte in het reservoir met de 

gewichtsmeting.(4.1.2.2.1 

c .vergeli-jking van de balansaanwijzing met de hoeveelheid 

water,die op .het filter gebracht werd (4.1.2.3.) 

! 4.:1:.2.1.effekt hoogteverschil 
I . 

Om de invloed van het 

hpogteverschil op de 

automatische balans te 

bekijken,werd de opstelling 

van fig /1.0 toegepast .Hierbij 

werd gezorgd dat het volume 

van de verbindin[sslangen 

zo goed mogelijk konstant 

bleef. 

fig ,to .meetopstelling voor 
bepaling invloed hoogtever
schilvariatie op gewichts-

meting 

Bij eenGsetie meting~n,waarbij het hoogteverschil tussen 

de 2 u~terste hoogtes L\h = h1 - h.z -20 cm was,wus de 

ma~:±tr1alé gewicht SVE:criat ie minder dan 0 '01 gr. De 

gev1ichtsmeting is dus (bij konstante temperatuur) 

onafhankelij~-:: van het hoogteverschil tussen filter en het 

wateroppervlak in het reservoir •. 

4.1.2.2.meting waterhoogte in reservoir 

Een alt~rnatiêf .voor de geviichtsmeting is de meting van de 
J -,._. ~ -- u-·· .. __ , .·. 

vvaterhoogte in het reservoir.I!Iits enkele korrekties worden 

aangebracht ,"_'zordt deze hoogtemeting niet beïnvloed door het 

filter,zolang de metastabiele toestand gehandhaafd blijft. 

I.'Iet behulp van de opstelling in fig :l/ ~ r;erden gelijktijdig 
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D automatische balans 
R waterreservoir 
S schri jvt~r 
K kapillair 
m : meetrrlil-croskoop 
F filter 

; 

fig 2/. Cr1stelling om waterhoogte in reservoir 
met ge•niclhtsmèting te vt:>-r{·elijken. 

het gewicht G v:an en de waterhoogte h 

gemeten.G en h werden gevarieerd door 

verdampen of door Yk.ter op het filter 

Voor een cylindrisch waterreservoir 

als in fig ..2Z geldt: 

Ah -:-= 1 (22). 
AG A Jf5-

.AG en .dh zijn de veranderingen in. 

h resp. G •· 

J is soortelijke massa vloeistof 
g is de versnelling t.g.v. de 

zwaartekracht,A de oppervlakte 

van de doorsnede. 

~e gemeten grootheden kunnen we 

in 1ste benadering schrijven als:. 

tl G ' = .dG + b .Ah' 

ilh' = tlh + a.LlG' 

met LlG' ,llh' gemeten grootheden 

in het reser\7 Cd.r 

het filter te laten 

te druppelen. 

fig 22.. Illustratie bij 
de grootheden van ( ) 

( .<'3) 

( zr) 

grootheèl.en, die voldoen aan vgl ( ~2 ) 

konstanten,die voldoen aan 

b.àh ' -« LlG 
a4G' << Ah 

Dan is Ah' - Ah + a.AG' 
AG'· AG + b.~h' 

M.b.v. vgl ( 25) en ( :lb) kunnen<·we 

Ah' ,..._ 1 ( tth + a AG') ( 1 
4G' ~ AG 

als volgt benaderen 

- bAh'/AG ) 

........ óh +a- b (dh'/AG') 2 ..., __ 
~G 

•)om praLtische redenen werd het kappillair via een bredere 
verbindingsbuis in het reservoir gebracht.Indien het water 
het ~-k~pilair een!Ilaal bereikt, is de opstijging even hoog 
als in een kap~lläir:. met overal die straal 
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Herochrijven en kombineren met ( :l.2) eeeft : 

" dh == L\h' -- a + b. ( ó h 'I ó G' ) c == 1 ( ~7 ) 
öG- ~G' AJg 

In de opstelling uit fig2/ ~erd de hoogte gekorrigeerd omdat 

het reservoir t.g.v. veranderingen in de hoogte van de 

balansschaal niet op konst2-nte hoogte hangt ( a~ -0,2rmi1/g); 

het gewicht v.'ordt gekorrigeerd omdat de verbinüingsbuis van 

het kap}.lláir dikker is dan het lmpillair ( b~ 0,01gjnun). 

Bij berekende v.raarden van (AJg) - 1 volgens ( :<~) van 3, 3mm; g 

resp.O,Bm..rn/g r1erden via de meting van ~h'/ ó G' en toepassing 

van ( :27 ) 2, 8:.:!::. 0, 8rnm/ g resp. 0, 7 .:!::. 0, 3mm/ g gevonden. 
Binnen de onnauv1keurigheden zijn deze ui t}'.omsten in overeen

stemming met de berekende.waarden.De crote relatieve fout in 

deze uitkomsten maakt echter dst op deze wijze geen 

nauv1keurige verifikatie uitgevoerd kon vvorden. 

De vermoedelijke reden hiervoor is het niet volkomen schoon 

zijn (onvoldoende ontvet?) van de meetkapillairen waardoor, 

naast vaal: loslaten van het vn;~terfilmpje en vorming van 

meniskici,de hoogte van het water in het Jcapillair niet altijd 

de veranderingen in de waterhoogte in het reservoir volgde. 

4.1.2.3.vercelijking van werkelijk toegevoegde en gemeten 

hoeveelheid water 

I/let een injettiespuitje werd 

water op het filter gedruppeld. 

De hoeveelheid water dW kan 
m.b.v. een schaalverdeling op 

het spuitje bepaald worden. 

In 10 metingen is nagegaan of 

de ~ewichtstoename óG evenredig 

is met !JV/. 

In fig Z3 is aG uitgezet als 
funktie van ó:i/; de veroncler
stelde evenrecligheid volgt 

uit deze metingen. 

4. 1. 3 .l~onklusie 

fig :(3. ó:e gemeten hoeveel
heid water als funktie van 
de werkelijk toegevoegüe 

hoeveelheid. 

De metingen in 4.1.2.1. en 4.1.2.3. geven reden om de juist

heid van fe 0eting van het eewicht v~. het reservoir als 

rechtstreekse be<J:?o~U.nr, van wat op het filter erbij/eraf gaat 

aan te nemen. 



4.2.experimenten met één meetruimte 

4.c:..l.inleiding 

In deze fase van het onderzoek ZlJn een groot aantal ex
perimenten uitgevoerd,die tot doel hadden tot een beter 

begrip van de opstelling en zijn onderdelen te komen.In 
dit deel van het hoofdstuk vindt u die experimenten, 

waarvoor één (of géén ) meetruimte noodza~elijk was. 
Het betreft een sterk uiteenlopend geheel,zodat voor de 

lezer de onderlinge samenhang van de paragrafen mogelijk 
niet altijd even duidelijk zal zijn. 

U vindt metingen over het filtersysteem (max. verdamping 

4.2.2.,verdamping aan het reservoiroppervlak 4.2.3.,uit~ 
zetting water in de filterhouder 4.2.4.),de temperatuur 

·in-verschillende delen van de opstelling (4.2.5.),de 

korrektie voor de opwaartse kracht bij de gewichtsmeting 
(4.2.6.),de miskroskopische struktuur van het filter 
(4.2.7.) en de druk in en het lek uit de meetruimte 
(4.2.8.). 



4.2.2.maximale verdamping 

Om de mogelijke verdamping te meten 

werd een experiment met de opstelling 

uit fig2f uitgevoerd in een grote ka

mer.Het water in het reservoir had 

geen laagje olie (zie 4.2.3.) op het 

oppervlak ; de lucht werd aangeblazen 

door de kamerairkonditioning.De tem

peratuur in de kamer bedroeg 20°C,da 
c 

relati~ve vochtigheid (r.v.) bedroeg 

ongeveer 40% (gemeten met een draai-

~~o°C 
v.v. ~o% 

psychometer) .Het resultaat_y,oor een 
fig.2~.opstelling voor be-

L{' oS tJtt ~r paling max. verdamping 
l~o aan het filter. 

loo 

filter (p 6 cm) met enkel-

wandige filterhouder vindt u 

in fig ~5". 

De verdamping aan dit filter 

is onder deze omstandigheden 

3 à 4 g/uur ; dit is voldoen
de voor het gestelde doel. 

4 • .2.,3.verdamping aan het 
waterreservoiroppervlak 

lo 3o f() ... 
De verdamping van het water 

fig 25".gewichtsverlies als 
funktie van de tijd voor de 
opstelling uit fig • 

in het reservoir kan een sto

rende fout zijn. In fig ~~ziet 
u het resultaat voor een bak-

je met lietzelfde oppervlak als het waterreservoir : de 

verdamping bedroeg 0,1 g/uur.Deze verdamping werd minder 

dan 0,01 g/uur door een laagje olie van enkele mm op het 
_reservoir(zie figZb).De 2 situaties waren zoveel mogelijk 

hetzelfde : hetzelfde bakje met ongeveer gelijke water-

hoeveelheid,~elijke temperatuur}, 
barometerstand,relatieve voch- 0 

tigheid en luchtstroming. 
De aanloopkromme van de krom

me met olielaagje werd vermoe
delijk veroorzaakt door een ·.:::·.t1-, 3 

fig2b.verdamping aan bakje 
water met en zonder olielaagje. 

zondt" olie latt~je 
-f til 11 Y,}J 
~ 
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waterrestje op de olie. 

Bij verdere metingen bevond zich altijd een olielaagje op 

het waterreservoir. 

4.2.4.uitzetting van het water inhet filterhouder 

~0 

~ 
T1 

Bij opwarming van de experimenteerbuis werd gemeten dat 
het gewicht van het waterreservoir iets toe nam of geli~k 
bleef.Dit is schematisch weergegeven in fig~l met kurve A. 
(We gaan uit van een niet gekoeld filter met enkelwandige 

filterhouder). 
Dit verschijnsel kunnen we als volgt verklaren : doordat 
bij een hogere temperatuur een hogere dampspanning moga~ 
lijk is,,vindt verdamping aan het filter plaats waardoor 

'~ 
het gewicht G afneemt (kurve 1 in1 fig 27 ); 
Gelijktijdig Vcindt uitzetcting van het 
water in de filterhouder plaats: t.g.v .• 
opwarming (kurve ~).De resultante van 
deze 2 e.ffekten geeft onze meetkurve A. 
Om iets over de grootteorde van deze 

fT 

1 

R 

1 
i - effekten te kunnen zeggen berekenen" we 

2 voorbe~:J.:den. 

t 
~ 

·In het 1ste voorbeeld nemen we als start

situatie.: T' 1 =20°C,p~, 1 =18torr(10Q%r.v.} 

als eindsituatie T'a=33°C en P~, 2 = 

fig 27. temperatuur 
en gewichtsverande
ring bij opwarming 
van het filter met 
filterhouder 

38 torr (100%r.v.) met T' de tempera
tuur in °C en p~ de partiële waterdamp-

druk in torr.Het volume van de meet
ruimte Vm is 4 l.We passen de ideale 

gaswettoe : situatie 1 :Bw~m=a 1 RT 1 ,(.?r) 

met R : gaskonstante = 
situatie 2 : PwJ..~m= a2RT 2 ( :15) 

8,3.103 Jkmol-1°K 

T : absolute temperatuur 
pw: partiële waterdampdruk ( N/m2 ) 
a : hoeveelheid waterdamp (kmol), 
Invullen van de gegevens in ( 2r ) en ( 2~ ) geeft : 

a 2 - a 1 = 4,1.10-5kmol of 0,074 g water is inde buis 

verdampt. 
In het 2de voorbeeld berekenen we de uizetting van het wa
ter in de filterhouder t.g.v. opwarming.Tie kubieke uit
zettingékoëfficiënto van water bij 25°C is: '2, 5.1 o-4oc-1 • 
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De hoeveelheid water in de·f:i,lterhouder Vf is 60 cm3,de 

uit slag G in g t.g.v. een temp era tuursverandering .6. T is 

AG = ~T.Vf·o·JJ,~ = û,015.~T g. 
AG werd gemeten in het volgende experiment (fig~) : 
de verdamping werd beperkt door· het filter af te sluiten 

met een bakje met een gewichtje erop.De filterhouder was 

o,~ 1 

enkelwandig en stond rechtop.In figZI 
is het resultaat weergegeven :~G is 
ongeveer 0,01.6 g/°C,hetgeen in over
eenstemming is met de berekening in 
v.b. 2. 
Uit de resultante van deze 2 effekten 
volgt dat bij opw~;r·ming van 20°C naar 
33°C ongeveer 0,1 g gewichtstoename 
in het reservoir optreedt.Dit is in 
overeenstemming met de experimentele: 
resultaten .. 

~~====~----+---~ 
o.~ 1 ~s Het probleem bij dit aanloopverschijn-

sel is dat het moeilijk is redelijk 
figZ!.uitzetting bij 
temperatuursteename 
in filterhouder uit 

exakte schattingen te geven.
De uitzetting b.v. is o.a. Jbvlch/je 

fig 2.J· afhahkè;t~jk van : ~~(ht~è 
temperatuursverschil tussen meetruimte en 

1

; 

water in de filterhouder,welke afhangt van 
, .... de mate van isolatie van de filterhouder (en- i 

kel- of dubbelwandig) I 
<--

hoeveelheid water,die opgewarmdwordt ;dit 
hangt af van de vorm en grootte van de fil
terhouder,hoe en hoeveel er gekoeld wordt. 
Belangrijk is of de filterhouder rechtop 
of ondersteboven hangt.Ook de mate van ven
tilatie in de meetruimte speelt een rol. 

fig ~9• opstel
ling-'voor 
bepaling 
uitzetting 
water in de 
filterhouder 

Een aantal van deze variabelen (koeling,stroming in de 
meetruimte etc.) zijn in de huiclie;f.: opstelline moeilijk te 

schatten. 

4.2.5.temperatuur 
4.2.5.1.temperatuur in de meetruimte 

Bij alle experimenten werd de temperatuur in de meetruimte 
gemeten met een Cu-Constantaan-thermokoppel,die op een 
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afstand van 45 mm van de symmetrieas van de meetruimte in 
axiale1·,richting kon worden verplaatst .Deze kombinatie van 

thermostaat en meetruimte had de volgende eigenschappen : 
opwarming van 20-35°C in ongev.aer 20 min met een max .• op
warmsnelheid van 1, 5°C/min.Na d.it tijdsinterval was de 
temperatuursvariatie binnen de meetruimte minder dan de 
meetnauwkeurigheid (G1,5°C). 
Bij alle metingen was de cirkulatie m.b.v. een roerder het
zelfde. 

4.2.5.2 .. temperatuur· van· 
het water inde filter
houder 
Voor toepassingen , 
waarbij we een lagere 
relatieve vochtigheid 
wensen dan de maK. 
waarde,moeten we het 
fiilteroppervlak koe
ler maken dan zijn 
omgeving. 
Alleraarst werd bij 
aen ongekoelde,enkel
wandiga filterhouder 
gemeten hoe het ver-

band was tussen de 
temperatuur in de 
meetruimte_ en die in 

water van de_ filtel!'
houder door met een 
thermokoppeL Th1 de 

A ·. Tn,eelrki",..[e. 
0 ~ lfiltryhoudeY 

wate~'
reservoi.r-

~ig30.opstelling voor bepaling ver
band temperaturen in meetruimte en 
in water in de filterhouder. 

: temperatuut in de meetruimte en 
met thermokoppel_ Th2 die in het 
water te meten (zie fig 30). Omdat 

·het filtersysta>em onder druk staat 
; (hoogtevers~hil water) werd om tijd 
te besparen besloten om het thermo
koppel Th2 door de aanvoerslang en 
fig 3/. verband tus·sen teroperaturen 
in meetruimte en in water filter
houder bij opwarming en afkoeling. 



het waterreservoir naar buiten te leiden. 

Het resultaat vindt u in fig 3/: voor deze filterhouder en 

bij deze opwarmsnelheiden bleek het water in de filter
houder ongeveer 5 min vertraging te hebben.Bij 33°0 blijft 

een verschil van 0,5°0 bestaan tussen Tmeetruimte en 
Tfilterhouder in de evenwichtstoestand.Dit venschil wqrdt 
veroorzaakt door de warmteÜitwisseling via het water met 
de omgeving.buit~~ de meetruimte.Dit effekt wordt versterkt 
als het filter.ondersteboven hangt of de filterhouder beter 
geïsoleerd. is t.o.v. de meetruimte (dubbelwandige filter
houder).100% r.v. is dus met deze opstelling niet haalbaar. 

4.2.5.3.koeling 
Om lagere relative vochtigheden te .bereiken in de meet
ruimte werd het water in de filterhouder gekoeld.Deze koe-

'· 
ling vond plaats d·J;!:{•;v.een slangetje in het water in de 
filterhouder,w~ar leidingwater door stroomde.De koeling kom 
vergroot worden door een langere koelslang in de filterhou
der of een grotera waterstroomsnelheid in de slang.Om.prak-
.tische redenen liep de koelslang ~1 ,5m via het waterreser
voir door de aanvoerleiding van het filtersysteem~ (zie fig.32) 
Als koelslang werd enkelwandige isolatiekous met een bin
nendiameter 1 mm gebruikt.De koelstroomsnelheden,gemeten 
met een zelf geijkte Rota-flowmeter en/of een maatglas 
(hoeveelheid u1tgestroomd water in een bepaalde tijd) be-
vonden zich tus
sen 0 en BQ 

rrri/min. 

fig 3.(. schema-
~. tische voor
stelling koe
ling water in 
filterhouder 
in opstelling 



Dtze manier van koeling he.eft a1s nadelen : 

a.de temperatuur van het filteroppervlak enjof het water 

in de filterhouder is moeilijk voorspelbaar.Redenen zijn; 

de niet-konstante invloeden van de lange weg ( ~ 3m), die 
het koelwater aflegt voor het· op de plaats van bestemming 
is ; het kraanwater heeft ntet altijd dezelfde tempera-

·tuur.Sugges,ties voor verbeteringen vindt u in 5.2 •. 
b.omdat we met leidingwater van 12 à 15°C koelden,funkt~ 

aneert deze koeling alleen naar behoren,d.w.z. er is een 
variatie van minstens 20% in de relatieve vochtigheid in 
de meetruimte mogelijk,bij een wandtemperatuur boven 

25°C. 
c. omdat de koelleiding dO.OI" de aanvoerslang werd geleid, 

moest het eindbuisje van de aanvoerslang in het reser
voir een binnendiameter van 6 mm hebben.Dit geeft pro
blemen i.v.m. de opwaartse kracht bij de gewichtsmeting 

(zie 4.2.6.). 
d.het filter zelf voorkomt door warmteisolatie dat het 

filteroppervlak veellager in temperatuur wordt dan de 
meetruimte. 

I.v.m. nadeel b. werden de experimenten zoveel mogelijk 
bij een meetruimtetemperatuur van j3°C uitgevoerd. 

. ~ -:. 

... 4: 2. 5. 4. dubbelwandige filter houder 
Indien we een filter met enkelwandige filterhouder koel
den,bleek kondensatie op de wand van de filterhouder i.p.v. 
op het filter op te treden. 
Voor de verklaring van dit verschijnsel maken we een schat-

eil 2 ting van de warmteweerstandJ'wa van 1 m van resp.het fil-
ter en de houder. 
Het filter en de filterhouder zijn van hetzelfde soort glas 
vervaardigd (zie 4.2.7.).Het filter heeft een dikte dL=~ 
de houder dh==2:mm.Het filter bestaat voor 70% uit glas,de 
poriën (30%) zijn gevuld met water (zie 4.2.7.).De warmte

geleidbaarheidskoëfficiëntA is voor dit glas .il las==4,0.102 

( 0 )-1 ( 0 ) ) g ~ ( 0 )-1 J uur m C en voor water 25 C /\water==2,2.10 Ju m C .. 
Voor de warmteweerstand per m25l geldt : g{ a == d wa w 7 

;'ti} ) I -6[ 2 o -1 
Vl h d == dh ). 1 == 5, 0.10 .. m uur CJ wa ou er -n ~7~as 



Beschouw de warmteweerstand van het filter als de resul-. 
tante van de warmte\'veerstanden van 
in het filter : 

het glas en het water 

(1wa)filter = --~,---------~------~,-----

(
!1_ I) 1-(.Jc I ) 
()11 • /\JJAL 0 • ~.J 

t~cJ 13 /I~V4reY 

-6 2 0 -1 = 14 •. 10 muur CJ 

Het filter is dus per oppervlakteëenheid een betere warm-

··-. -·-··---

fig33.doorsnede filter met 
dubbelwandige filterhouder 

taisolator dan de houder. 
Dit probleem werd opgelost 
door een dubbelwandige fil
terhouder te gebruiken 
(zie fig 33), waarbij de ruim
te tussen de 2 wanden va
kuüm gezogen was. 
Door gebruik te maken van 
deze filterhouder werd geen 
kondensatie meer waargeno~ 

men op de wand van d~ fil
terhouder. 

In fig3rzijn enkele waarden, 
gemeten met de opstelling 
uit fig 3~ , weergegeven, waar-

bij een filter met dubbel-
wandige houder werd gekoeld 
door een enkele koelspiraal 

bij konstante koelwaterstroomsnelheid. 
Nadelig is dat door de betere warmteisolatie van het water 
in de filterhouder t.o.v. de meetruimte het·langer duurde 
voor de stationaire toestand zowel wat betreft 
water in de filterhouder als 
verdamping (zie 4.2.4.)berèikt 
is. 

2o 
Indien we de filterhouder als 

een halve bol voorstellen,kun- 18 
nen we de warmteweerstanden 

fig 3f· verband temperaturen in 
w~ter filterhouder en meet
ruimte bij dubbelwandige fil
ter houder •. 

!I 

I 
uitzetting 
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schatten als de resultante van de warmte

weerstanden van de houder en ti~t filter 
(zie fig35"). 
Voor r=3.10-2m is 
. -3 2 oh d =6.1 o m ou er 

-3 2 
ofilter=3.10 m en 

I . _L Dan is <9wa)filter 
0filter 

= I 

(
..!.. • ?J.) + ~ 9rtll'r 
).tvaÜr q ~ ( ~lfl $ . V) 

-3 -1 0 = 4,8.10 J uur C 

fig 35"· schema
tische voorstel
ling filter en 
houder. 

{ J[ tvt.t \rn<t/~r = I tfh 
0hota/ey ).J14s . Ciowtii'Y 

(Jl~~>iot :: -=---1 -~,--- ':::. 
- olt()f,td(; + Otd/l'r 0

toé . (~lvc,)J,ol(.t#Y (ll.."~).fc'lfel' 
Door de dubbelwandige filterhouder wordt 

tû >f?J 14 10-6J-1 0 c 
· iA. wa houder v'Lwa filter = • uur , , 

-3 2 . I[;{ ) I "-... -1 o 
Voor ohouder= 6.10 m .. ~s (' :w~~OI(/~I~o((a't.•/2,4.10 J uur c 
Voor een filter met dubbelwandige houder is : 
j(/} ) I -3 -1 0 
( ~.wtt 'to! " ~a,,«tJ. r !,lc1M- '7 1 , 6 • 1 0 J uur C 

'tot ( 'litvc.) lrow/e; ('lt..,q, )fdfh' 
Uit vergelijking van:l t t voor filter met resp. enkel-. wa, o 
wandige o.f. dubbelwandige houder volgt dat de aanloopver-

schijnselen veel langer duurden ;dit is in overeenstemming 
met de waarnemingen : de tostand .. is stationair wat. betreft 

uitzetting water in houder en verdamping aan het filter na 

2:-2,5 uur ii.p.v. 0,5 ... -1 ,o uur. 

4.2.5.5.filtertemperatuur 
Het resultaat van de 

koeling werd best~
deerd door de tempe
ratuur vlak boven 
het filter te meten 
als funktie van het 
koelwaterdebiet en 

fig 3/. opstelling om 
temperatuur op het 
filteroppervlak te 
meten. 

meetruiinle 

r-~~~7~ 7;~~~~~~~~-, 

_) 
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te vergelijken met de relatieve 

vochtigheid gemeten met de Shaw
vochtigheidssensoren. 

·Een thermokoppel werd op het fil
teroppervlak bevestigd met zegel
lak (zie fig3b).De koeling ge
schiedde steeds met een koelspi
raal, waarvan zich 2 windingen in_ 
het water van de filterhouder 
bevonden.Het verband tussen het 

temperatuursverschil ''"tussen· èl~ ... '~ 

meetruimte en het water in de 
filterhouder en het koelwater
debiet ziet u in fig JJ. 

- l."' 

0 

· fig31.temperatuursverschil 
tussen meetruimte en wa
ter in filterhouder als 

funktie van het koelwa
terdebiet. 

Hieruit blijkt dat slechts een beperkte koeling mogelijk 

is en dat bij een koelwaterdebiet boven 30ml/min vergro-
·ting van het debiet de koeling niet meetbaar belnvloedt. 

Bij metingen bleek tevens dat Tfilter in sterke mate af
hangt van de ventilatie ; daarom is getracht bij alle me
tingen de ventilatie zo goed mogelijk konstant te houden. 

1: 0 4 ec,(s!ty i#~ ~.tf. 
I . A. : ~e.,$oY ;j 

e : .~;,e.,fJOY' 2. 

fig3<f.verband r.v. bere
kend uit temperaturen en 
uit vocht·igheidssensoren 

met p de 

Indien we aannemen dat het 
filteroppervlak de koudste 
plek in de meetruimte is,er 
geen temperatuurs~ of dichthéd,d
gradiënten in de meetruimte 
zijn en de toestand stationair 
is (verdamping en kondensatie 
op het filter zijn konstant), 
dan is de relatieve vochtig
heid in de meetruimte 

r.v. t · t ·=p T mee ru~m e w,verz, filter 

Pw, verz, ~- t mee r 
verzadigingswaterdampspanning bij 

w,verz,Tfilter 
temperatuur Tfilter 

P~ verz T de verzadigingswaterdampspanning 
' ' meetr t;emperatuur T~ètr 

Deze manier om de relati~ve vochtigheid te bepalen kan 
toegepast worden om : 



... 

a.de Shaw-vochtigheidssensoren te kontroleren 

b.de Shaw-vochtigheidssensoren hebben her nadeel bij rela

tieve vochtigheden boven 70% niet meer reproduceerbaar 
te meten.Om toch boven 70% r.v. te meten,kan eventueel 
op deze meting ileruggevallen ·worden·. 

Deze toepassingen konden niet worden uitgevoerd omdat de 
meting met het thermokoppel beïnvloed werd door de ventila
tie en de wijze van bevestiging op het filter. 
In fig 38 ziet u een aantal waarnemingen.Het feit,dat deze 

Het lp 'jea..ycet>vd.e d.et:l ov.ctevvindt 
or ""~~ 'ft$e kya.cl,t. 

fig 3j.opwaartse. kracht op koel
leidingen en eindbuisje : het 
gearceerde deel undèrvindt op
waartse kracht 
a.de balansbeugel zakt of stijgt 

J 

raarnemingen verschillen 
van de ijkgrafieken van 

de vochtigheidssensoren 
is ook e.en aanwijzing 

dat boven T~% ~ev. deze 
sensoren niet reprodu
ceerbaar meten. 

4.2.6.opwaartse kracht 
4.2.6.1.inleiding 
Op het eindbuisje van de 
aanvoerslang en de koel
slangetjes in het water

reservoir wordt een op
waartse kracht door het 
water in het reservoir 

uitgeoefend (zie fig 3!]) •. 
Omdat die opwaartse 

kracht J.ijdens de metin
gen niet konstant blijft, 
kunnen we een systema
tische fout maken,waar 
we in de resultaten voor 
voor moeten korrigeren. 
De opwaartse kracht kan 
veranderen doordat : 

t.o.v. het eindbuisje.Dit 
is het geval bij de Mettlerbalans,waar een verschil van 
3 mm bestaat tussen de uiterste hoogten.Voor de automa
tische balans is het verschil max. 0,2 mm. 

b.·., de hoeveelheid water neemt t-ee/af t .g,.v. kondensatlié/ 



verdamping op het filter. 

Omdat deze processen lineair ~ 

zijn t.a.v. het hoogtever
schil eindbuisje-opp.reser
voir,mogen we ze apart bettcllai.i 
schouwen en naderhand 2 af
zonderlijke korrekties in 
onze resultaten verwerken. 
Bij onze berekeningen be-

schouwen we de koelslangetjes ~:r:. r ... ·=;~t; .• ;;1·~::.:: 

en het glas van de eindbuis 
als één gehael ; het opper- fig 4'P. doorsnede 0-0' uit 

fig 3j· vlak van de doorsnede,A
3

, 
is onafhankelijk van de hoogte,veronderdsteld.Het opper-
vlak van de totale binnendoorsnede van het reservoir is,. 
A1=konstant ; van de resterende binnendoorsnede van liet 
eindbuisje (binnendoorsnede eindbuis~~ minus doorsnede .'~41 

koelslangetjes in eindbuisje) is A2 (zie fig10). 

4.2.6.2.invloed van de hoogte 
De bodem van het reservoir (die op de balansbeugel.staat) 
verandert van hoogte t.o.v. het eindbuisje,terwijl de to
tale hoeve~lheid water in het reservolr en het eindbuisje 
konstant b:ll..ijft. 
We nemen aan dat er dr~kevenwicht is,d.w.z. op hoogte h1 
(situatie 1,zie figq/) of h2 (situatie 2 ) heerst overal de
zelfde druk,m.a.w .. de ~1balans,die het re.servoir weegt,"ziet" 
het water in de eindbuis boven de eindbuis niet. 

De balans weegt dan het water 

---n--n-- ____ ,;
0 

· in het reservoir tot h1 resp. 

~~-~ 
- - -~3 

- --~~ 

--~~'---''"-"'--} 

h2 plus de opwaartse kracht 
veroorzaakt door het verdron
gen water door het deel van het 
eindbuisje onder het reserV-oir

oppervlak ; totaal Aî (h1-h4 )Jw 

fig 1;/. verandering opwaartse 
kracht doordat het reservoir 
van hoogte verandert 
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resp. A 1 (h2~~5 )Jw (fw~soortelijk gewicht 1water) 
Door de balans in situatie 1 gewogen : 91 ::. 11, (/,1 -~;)/tv]_, 

in situatie 2 : j~._ = ~ (h1 - ~5 1w 
Yt - Jp. -:; fw f /}1 (~1 -~)- /lf 1"r -~~ ( ,'{/) 

Het totale watervolume Vtot in het reservoir plus eind-' 
buisje blijft konstant : 

situatie 1 : V .f.DI: .... ll.t (ho- 4.,) + ( f11 JJ3 )I h1_ 43) +- R., { ~3- ~) 
situatie 2: V-tot=-1fho_'i)+ 1111-1)14-),3 ) r/P1 ih3 -:-~-) 

Uit gelijkstellen van (~) en (~~) ~olgt : 
(f/1 - fl.z _ R

3 
)(h1 _ h,) - 111 { hr,- ~5 ) == o 

of ~- 4~ ::o ll., (h, - ~f) 
-i -1-lf.s 

Invullen in ( ~~) fae:Dt : ~) 
;f- ~ • 11., ( 117/.t- * I Át,- f jw 

Indien f1 -t~) j ~1 r :t{s ;tere envoudigt ( 30 ) tot : 
J1- ~ = fw f1 ,tll&)f{-.J5") 

Toepassing :bij onze metingen goJden de volgende waarden : 

A1= 12,5~0,1 cm
2 J 

_ A2: 0,25z0,01 cm2 
2 

- A3= 0,28~0,01 cm2 A2+ A3= 0.,53+0,02 cm 

Hiervoor geldt(1riJ.3 )«111 .Uit (3/) vo~gt <Jw=1,00 g/cm3 ) 
f.,- §,_ = á~s-3i qoz)l{- -'s) -

Bij de Mettierbalans zakte de beugel 3~1 mm per gram toe

name.De korrektie bedraagt dan +(0,16z0,04).g per gram ge
meten gewichtstoename of -(0,16~0,04)g per gram gemeten 
gewichtsafname.Dit verschil doet zich in één keer voor bij 
omschakeling van het meetbereik met 1 gram.De daardoor ge
meten gewichtsveranderingen komen overeen met het bereken-
de verschil. 
Bij alle metingen is gekorrigeerd voor dit effekt van de 
opwaartse kracht.Indien de meting een stationair proces 
betrof (konstante toe- of afname) werd de juiste helling 
rechtstre:.eks berekend door meetpunten te nemen,waarbij de 
beugel zich op dezelfde hoogte bevond.Voordeel is dat de 
meetnauwkeurighemd dan beter is. 
Bij de automatische balans is het hoogteverschiL max.0,2 mm 
of G1 -G2=0,Q1 g.Dit verschil is van dezelfde grootteordB 

als de meetnauwkeurigheid. 
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4.2.6 .. 3.toename hoeveelheid 
water in het reservoir 
;elus ej.ndbuis 

Terwijl de bodem van het reser

voir op dezelf~e hoogte blijft, 
verandert de totale hoeveel
heid water in het reservoir 
plus eindbuis.We berekenen het 
verband tussen het gemeten ( 

~Ggem) en het werkelijke ge
wicht s.verschil (AG we) van s.i
tuatie 1 en 2 (zie figf'~). 

§_ = Pw. ~. tt1 _ ~)} 
geht1 / J' " ~ 

fig4t.verandering opwaartse t = (Jw· ~· f-{- .A~) 
kracht doordat de hoeveel- Jj~h?,~ J 

1 
. , 

heid water verandertt. Ar; _I _;:~PI ::. ~ ~(-+1 -{) (32) 
Jgt'11t- Jj~~l ]1, ~~ lol 

f~e 1 = fw [I{!.Jo_.tt)r ff?./13)(~1-J,~) "~- ~ (h~-4t)J 2 ~ 
Jw;,2 :: f~[ ~ (J

0
_\) -ri.J?-AV(~~-43 ) ril., fl,,_hf)j j · 

llJwe= Yw~t- G,..~,:~.= J~(~-1-115)({-~) (33) 
Uit {SZ )1 ei) ( 33) volgt :/. ('!>~) 

A Ywe : [I- (h% .. ~V~JLI 'J9el'l7 . 
Toepassing : vullen we de gegevens, uit 4.2.6.2. in ( 3f') 

in, dan vind ene' we : A fw~-:: q jl. Ll Yje",., 
Deze korrektie is bij verdere metingen toegepast. 

4.2.7.struktuur van het filter 
4.2.7.1.inleiding 

Het filter is vervaardigd van zogn.gesinterd glas van de

zelfde soort ~ls de filterhouder. 
Als model van dit filter op mikroskopische schaal komt het 
meest in aanmerking de zogn.kubische dichtste bolstapeliiil.g. 
Deze konklusie is gebaseerd op 2 experimenten : 
a.wegen van droge en bevochtigde filters. 
h).mikroskopisch onderzoek van filtermateriaal 

4.2.7.2.droge en bevochtigde filters 
Bij de kubische dichtste bolstapeling bevinden de bollen, 
die elkaar raken,zich in de hoekpunten van de kubus en de 
middelpunten van de zijvlakken van de kubus (zie fig93). 
Indien de ribbe van de kubus a is,is de bolstraal ia~. 
Hieruit volgt dat: totale bolvolume =7ïf2 ~ 0,74 

inhgud kubus t> 

• 
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Dezeverhouding is on

~ankelij~ van a en dus 

van de grootte van de 

bollen.Voor andera 

bolstapelingen vin

den we een kleiner ge

tal voor deze verhou
ding. 

Indien we aannemen 

dat bij een droog fil
ter de poriën met 

lucht gevuld zijn en 

bij een bevochtigd 

filter gepeel met wa

ter,kunnen we de ver

houding glasvolume : 
fig93.kubische dichtste bols~a
peling 

totaal· volume berekenen uit het gewicht droog (Gdroog) en 

het gewich~ van het filter bevochtigd (Gnat).Dit kan op 2 

manieren : voor een filter met filterhouder,waarvan de hoog
te h en de §traal r van het filter bekend zijn is : 

glasvolume = 
tota~l volume 

Voor een filter zonder houder bepalen we de verhouding 

m.b.v. het soortelijk gewicht van het glas).?~~: 

glasvolume = ~~~-d.~~~o~~~4~$--~~--~--~~~ 
totaal volume çlroo~/j,tq5 ) + 

Op deze wijze verkregen resultaten ziet u in onderstaande 
tabel 1 : 

type 

1.filter met houder 

2.filter met houder 
).filter 

4.filter 

poriëngrootte 

-6 .. 
10-16.10 m 
100-150.1o-6m 

-6 10-16.10 m 
-6 10-16.10 m 

resultaat 
verhouding 

0,72±0,07 
0,78+0,07 

0,73±0,02 
0,72-+0,02 

tabel 1 . 
Met name de resultaten bij filters met poriën 10-16.10-6m 

die in de opstelling toe gepast vierden, stemmen goed over

een met het berekende res'lfJ_taat bij een kubische dichtste 
bolstapeling. 
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4.2.7.3.~ikroskopisch onderzoek 

Onder een metaalmikroskoop werden stukjes filter,100 à 

400 maal vergroot,bekeken.Ter wille van de kontrastverbe

tering werd het filter gekleurd met een blauwe inktoplos
sing.Afstanden en grootten werd·en gemeten met een rooster
werk in het oculair,dat achteraf met een mikrometer geijkt 

·~merel. 

Uit de metingen bleek dat het filter bestaat uit 6-hoek
achtige glasdruppelt jes:" die tegen elkaar "geplakt 11 zitten. 

De.' tussenruimtes vormen de "filterporiën".Omdat de glas
druppeltjes bol zijn,waren nauwkeurige metingen aan het 
filteroppervlak niet mogelijk.De grootte van de druppels 
bedroeg 30 tot 60.10-6m,de poriëndiamete.r 8-15.10-6m:. 
Deze waarden komen overeen met de opgegeven waarden voor 
dit filter. 

4.2.8.druk 
4.2.8.1.druk in de meetruimte 

Als we aannemen dat de ideale gaswet geldt voor het gas

mengsel in de meetruimte en dat de meetruimte luchtdicht 
. ' 

is t.o.v. de buitenwereld,dan moet de druk in de buis toe-
. . 

nemen t.g.v. temperatuursstijging (p 1:p2=T 1:T 2 bij kon-
stant volume, wet van Guy-Lussac) en waterV:e:qiamping aan het 

filter. 
Om deze ov.erdruk te kunnen meten werd op de meetruimte aan 
een van de flenzen een U-buisje,gevuld met olie,aangeslo
ten (zie figqq).Het volume van het U-buisje was verwaar
loosbaar t.o.v.het volume van de meetruimte. 
Bij temperatuursverhoging van 20°C naar 35°C werd binnen.de_., 
meetnauwkeurigheid ( 
2mm olie:= 0, 1mmHg) geen 
drukv.erschil tussen 
meetruimte en omgev±ng 
gemeten.Volgens Guy
Lussac moest het ver
figf.V.opstelling om 
drukverschil tussen 
meetruimte en omgeving 
te meten. 



schil 4 cm Hg zijn. 

Om de oorzaak te vin

den werden de thermokop~~ 
pels uit de opstelling 
vervangen door rubber 
stopjes.Nu trad bd.;t 
verhoging van 20°C 
naar }5°C na korte 

tijd (~min) aen over
druk op van 1 cm olie 
(0,6mm Hg) die na on
veer ~ min verdwenen 
was.Tenslotte werden 
de ventilatoren in de 
opstelling vervangen 
door rubber stopjes. 

- 51-

~ 1.1 p in ~J4} l-13 
lotv~ltend< 

vol5en!> 

1 5"~-l«.~?ac 

z 

0 

fig 'f'S: berekende en gemeten druk
verschillen in opstelling zonder 
ventilatoz;:;,~en thermokoppel .. 

In fig lf ziet u het gemeten drukverschil meetruimte-omge,-

ving als funktie van het volgens Guy-Lussac bereke~e druk
verschil.Dat sommige met~ingen onder de theoretische rechte 
liggen komt door de toename van de druk t.g.v. waterver
damping aan het filter.Deze was echter over het algemeen 
klein omdat de ventilatoren ontbraken en na korte tijd 
~ 20 min gemeten wercl. 
De in deze paragraaf vermelde verschijnselen zijn te ver
klaren door aan te neillen dat er lekken in de opstelling 
zijn (ventilator,thermokoppel),die voor drukevenwicht met 
de omgeving zorgen.Op weLke wijze lek via de ventilator en 
het thermokoppel mogelijk was zit u if!:t fig 96 (doorsnede 
v.entilator) en fig 11 (doorsnede thermokoppel met toebeho
ren). 

4.2.8.2.invloed druk op het filter 

In de opstelling 

van fig 1;8 werd als 
volgt d.e invloed 
van druk op het fil
ter gemeten :d.m.v. 
fig ~~ .lek via de 
ventilator 



___.--.LiSCJla.lit fig L;J. dwarsdoorsnede thermokoppel met 
ther l'l?o- toebehor!,;n. 

koppeL temperatuurverhoging van de experi

ner.Het resultaat 
van enkele metingen 
ziet u in "fig qj. 
Uit deze fig blijkt 
dat voor waarden 
t~ot p=5_ cmHg de 
metingen voldoen 
aan aen rechte 
!lG =«.4 p met 
~=6+.1.1o-:-3g/cmHg. 

Deze gewichtstoename 
(-', 

wordt vermoedelijk 
veroorzaakt door een 
dQorbuiging van het 

menteerbuis werd in de meetruimte een 
overdruk ~p t.o.v. de omgeving gekre
eerd,die door het verwijderen van stop
je T plotseling opgeheven werd.T.g.v. 
deze handeling werd het gewicht geme

ten door de automatische balans klai-

figf!.opstelling om· invloed druk
verandering in meetruimte op fil
ter te meten. 

filter t.~.v. de overdruk die over het filter staat.Een ge
wichtsafname van 0,01g komt overeen met een doorbuiging van . 
enkele m~krons van het filter. 
Indien in de meetruimte een onderdruk t.o.v. de omgeving 

werd gekreëerd door temperatuurver
laging van de buis,ging bij een 
drukverschil van -(0,6+0,1)cm Hg 
het water uit het filter stromen •.. 

· Deze resultaten zijn vergeleken 
.met metingen,waarbij het hoogte
verschiil tussen wateroppervlak in 
het reservoir en filteroppervlak 
gevariëerd werd. 
Met de opstelling uit :Eig óowerd 

~f Û7 Ch-1 H_g 
. ~ fi'g liJ• gewicht sveranderine; in het 

~------~------~------~---reservoir t.g.v. overdruk in de 
~ meetruimte. 
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fig .f'tJ.opstelling waarin het hoogte
verscn~l tussen filter en reservoir 
gevariëerd kan worden. 

het hoogteverschil h tussen filter
oppervlak en reserV-oirwateroppervlak 
waarvoor de toestand van opzuiging 
van water tot het filteroppervlak 

juist niet meer optrad. 
Voor hF101+2 cm verloor het water het 
kontakt met het filter ;voor h~ 
-(5+2)cm begon het water uit het 

r 

filter te stromen.In de opstelling uit fig 9ó'was het hoog-
teverschil tussen filter- en reservoirwat-eroppervlak 12+1cm. 
Op grond van de hierboven vermelde resultaten is danlde 
max: overdruk 6,4;t0,2cm Hg,de max. onderdruk -(1 ,2+0,2) 
cm Hg in deze opstelling.Dit verklaart dat meting Ain fig9j 
afwijkt van de rechte,omdat Ap ongeveer de max. overdruk 
bedrpeg. 

4.2.8.3.waterdampverlies t.g.v.drukevenwicht bij temperatuur
verhoging 

We stellen dat de druk p en het volume V van de meetruim-
' 0 0 

te tijdens de temperatuurverhoging konstant blijven. 
Volgens de ideale-gaswet geldt in de beginsituatie : 

fo ~"' o., 'X ~ in de eindsituatie : fo ~ = ~.z ~ ~ 
met a 1 , a 2 de hoeve_elheid gas in kmol ; T1 ,T2 de be
gin- resp. eindtemperatuur. 

De hoeveelheid gas,die naar de omgeving moet lekken,is : 
a

1 
_ ~ ~ Po /1" ~ -7i 

--,r- "l.t. 
De hoeveelheid waterdamp hierin is : 

a - tl - ?.., v; "t,;{" 
111,1 ll',.t - 7< 

met aw1 ,aw2 de hoeve~lheid waterdamp in kmol,pw de par-
tiële waterdampdruk. 

Indien p =konstant= 2 cm Hg,R=8,3.103J/(kmol8K),T 2=305°K, 
0 w . . -7 -3 . 

T1=290 K,v~den we aw1Taw2=1,6.10 kmolof 3.10 gwater-
damp,die tijdens het opwarmen uit de meetruimte lekt. 
Deze hoeveelheid is klein t.o.v. de aanloopverschijnselen 
die ontstaan t.g.v. uitzetting van het water in de filter
houdBr en de verdamping aan het filter. 
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4.2.8.4.waterdam:everlies t.g.v. drukevenwicht bij toename van 

de partiële waterdamndruk 

In .1t sec verdampt 4M kmol water aan het filter.Omdat de 
temperatuur,druk en volume konstant blijven,moet volgens de 
ideale-gaswet in dezelfde tijd lilVI l~kmol lucht d.e, meetruimte 

uitlekken.Deze lucht bevat (aw!'atot)~M kmol waterdamp. 
De toename van de hoe~eelheid waterdamp in de meetruimte is~ 

ll èlw .. Ll H - (C!w!rt1ot) · t./1 

In de limiet : J J~"" = J.f/ ( 1- ~"" ~~()t) ( 35") 

Indien we ~M/~t = c ~ konstant stellen,vinden we als op
lossing van ( 3Ç), : o, ti.w (I) -= tl.lot - faiol- a"' fo1· e - ~"4~ · t ·· 

Na ff sec is aan het f1il.ltLer verdampt : 11(7)- 11(o) ~ ~·Cf 
De toename in de meetruimte van waterdamP. : 

alv (V) -. 4~r lo) = (a-tol - ~ toij /t- e - ~ ?74fol }rr 

Voor 4, ~j« I is ~w t7)- ~tv Iu) ~ (~lot - tt"" loJ} sJ. 
'tut a&>! 

Het verlies door lekken is : 
{ H f'l] -111o)}- [ ttw t7)- d""!o)j :: a"' lo/ . co. <J 
Hieruit volgt dat van het aan het filter verdampte water 

3 à 4% direkt de meetruimte ver~aauvia lekken.Dit verschijn
sel is klein t.o.v.andere aanlo.opverschijnsel.en. 

4.2.8.5.verliezen in de stationaire toestand 
In de stationaire toestand kan op 2 manieren waterdamp 
naar buiten lekken : 
a.t.g.v. remperatuurschommelingen,die optreden door het in

en ui t:schakelen van de thermostaat, die de meetruimte op 
temperatuur houdt.Stel de thermostaat wordt b maal in- en 
uitgeschakeld per uur,de temperatuurvariatie is AT=konstant. 
Volgens de wet van Guy-Lussac geldt voor aen ideaal gas 
biJ .. konstante druk All :::' 11 T of t1 V:::: JL IJ T ( 3 7) 7 T T T• 

met AV de volumeverandering,V het meetruimtevolume en 
T de gemiddelde meetruimtetemperatuur. 

De uitwis.seling met de omgeving vindt plaats door lekka
naaltjes langs de thermokoppels en de doorvoeren van de 
ventilat,oren (zie 4.2.8.1.).De totale doorsnede van deza 

lekkanaaltjes Alek'de kanaallengte llek'het volume van de 
kanaalt jes V lek' worden_Jwnstant verondersteld. 



De uitwisseling funktiorm.ert slechts als t1 V? V lek 

of c1 T )'V Alek llek "ventilatieëis" 
T. . 

Indien aan deze eis voldaan is,is het waterdampverlies in 

kg/uur : l1 uw = IJ"'. I!..Ew • o, h-1. • b 
" Po t, b = IJ r . .ll.3_. _h_. ~ij . IJfw • q 22. 

'T p ?o 

Me.t ( 3.7) wordt dit : llll.w = /l,t!! . ..f_.IJ Pw· /J 7./, · ( 3<f) 
T r~-

mettJm:hoeveelhBid lucht,die~~~rmeetruimte verlaat 
t.g.v. één keer in- en uitschakelen van de 
thermostaat (kg) 

pw:verschil in partiële waterdampdruk tus.sen de 
meetruimte en zijn omgeving (cm Hg). 

p
0

: totale druk in cm Hg •. 
In metingen,waarbij het thermo-e.m.k. van het thermo
koppel in de meetruimte nauwkeurig gemeten werd (de kleinst 
meetbare temperatuursvariatie bedroeg 0,02°C),hleek dat 
de ~uktuaties IJT in de meetruimtetemperatuur t.g.v. scha
kelen van de thermostaat,afhankelijk te zijn van de plaats 
waar gemeten werd : op 2cm van de buiswand was AT=0,05 
,:tÇ>,01°C,l!T<0,02°C in het midden van de meetruimte.De 
thermostaat schakelde 40à50 keer per uur. 
Indien we in (38) invullen: V=1,5.10-3m3,T=3.102 °K, 

-~ 0 -1 . -8 pw=3cmHg, T=4.10 C,b=45 uur v~nden we uw=24.10 kg/u. 
b.t.g.v. diffusie door de lekkanaaltjes.Het verlies door. de 

lekkanaaltjes is volgens de 1ste wet van Fick (zie 2.2.3.) 
per m2 en per uur in kmol : J = _ _12_ dfw 

'I<T dx 

met D diffusiekoëfficiënt van lucht (m~/uur) 
R gaskonstante 

·.flHierbij veronderstellen we dat er geen stroming plaats 
vindt door de lekkanaaltjes. 



Aan de hand van deze berekeningen kunnen we eisen for

muleren,waaraan Alek en llek moeten voldoen,zodat ze de~ 

meetnauwkeirigheid niet beïnvloeden. 

Deze zijn : a. l1 J! ,( ll;e~ · L/e/" _5 3 "''" 
~ - /1 ' ( {! 3 lo "' . T- 3oo n) of lo- 11./ < Iele . .(,/eh c- • · ' -

- en b. 17, {.lfl.t lltel. < ~ . 
::?t'el 

met Q de gewenste nauwkeurigheid. 

In fig Çf is aangegeven voor welke kombinaties van Ale~ 
eri llek het lek binnen de vereiste Q-waarde(hier 5.10- kg/u) 
blijft.Bij een Qwaarde die n maal zogroot is,verschuift 

de "2de lijn" over een afstand log n in vertikale rich
ting •. 

·· .. 
\ 

fig 5/. t.oepas
sing "lekei

f.lo-7 sen" vogr 
1 T=0,02_7c en 

Q=5. 10 kg/uur. 



4.3.experimenten met 2 meetruimtes 

4.3.1.inleiding 
Na de experimenten met één meetruimte om de eigenschappen 
van de verschiltlende onderdelen te leren kennen,werd ·ov~r
gegaan tot experimenten waarbij 2 meétruimtes op verschil
lende wijze aan elkaar gekoppeld waren.In dit experimen
tele stadium werd ter vereenvoudiging steeds van dezelfde 
wandtemperatuur voor beide meetruimtes uitgegaan.Om,deze 
rèden werden de verwarmingspijpsystemen van de ruimtes pa
rallel op'één thermostaat aangesloten. 
Deze experimenten behelsden : 
a.2 meetruimtes gescheiden door een ondoorlatend perspex 

schijf om een indruk van het lek bij verschillende n.v. 
te krijgen,terwijll de membraanhouder zich tussen de meet

.ruimtes bevond. 
b~2 meetruimtes in open verbinding gekoppeld om een indruk 

te krijgen van het max. waterdamptransport tussen 2 ruim
tes. 

t!c.2 meetruimtes gescheiden door een membraan,waarvan de 
struktuur goed bekend was,als mogelijke kontrolemeting. 

Bij de metingen werd steeds een aanlooptijd van~3 uur in 
acht genomen,waarna aan beide balansen de gewichtstoename 
/afname gedurende enkele uren gemeten werd.Indien géén 
waterdampabsorptie plaats vond en de toestand stationair 
was,moet de gewichtstoename gelijk zijn aan de gewichta~ 
afname en konstant blijven. 

4.3.2.meetruimtes gescheiden door ondoorlatend membraan 
Om de grootte van het waterdamplek bij verschillende rela
tieve vochtigheden te meten,werden metingen uitgevoerd._ met,_ 

een perspex tussenschot dat geen waterdamp dnorlaat. 
De metingen werden verricht nadat de toestand in de meet
ruimte stationair geworden was (na ~3 uur). 
In tabel 2 vindt u de resultatromvan de metingen. 
~~erkingen bij tabel 2 : 
-tijdens ueze metingen bleef de koeling van het water in 

de filterhouder ongewijzigd,d.w.z. aantal windingen~van de 
koelspiraal en de positie t.o.v. het filter.De mate van 
koeling is in de tabel aangegeven middels het koelwater-

·debiet vkoel" 
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no meetruimte 1 (Mettlerbalans meetruimte 2 (aut. balans) 
u2 (g/uur) vkoel . r.v. (%} 

+Zm.Lfm~n a b 
me- u 1(g/uur) v1y 1 r.v.(%) 
ting ~~~îJmin a b 
83 .-0,0120±0,0008 0 

88 o,ooo+o,oo3 29 57 60 
65 70 

-0,0095±0,0010 0 
-0,0030+0,0005 30 60 

89a 0,000+0,001 

89b -0,015+0,005 

11 

0 

52 
75 90 
50 55 

-0,0030+0,0005 10 
-0,006+0,002 0 

72 76 
80 90 
80 90 92 0,000+0,003 -0,009~0,002 0 

tabel 2.metingen met perspex tussensdhot. 
-de relatieve vochtigheid is uit de uitslag van de 2 Shaw
vochtigheidssensoren bepaald op 2 manieren : 
a.volgens de ijkgrafiek b.volgens de grafiek uit 4.2.5.5. 
Indien een waarde ontbreekt is deze meting of niet ui~
gevoerd of de grafiek was ontoereikend. 

-de fout in de gewichtsverandringen per uur uj en u, werd 
bepaald uit de maximale en minimale helling ~an een rechte 
getrokken door de meetpunten.Een positeve waarde van u 1 of u betekent kondensatie op het filter,e,en negatieve 
waaráe verdamping.Tie gewichtsmetingen met de Mattierbalans 
zijn gekorrigeerd voor de opwaartse ktacht (zie 4.2.7.}. 

-de ttempe~atuur in de meetruimte bedroeg bij alle metingen 
3 3, 5+Q, 5 c . J 

Uit tabel 2 blijkt dat bet de meetruimtes lekken.Lek kan 
plaatsvinden via : a.lekkanaaltjes langa de doorvoeren van 

de ventilatoren en thermokoppels (zie 4.2.8.1.) 
b.tusseh buishelft en membraanhouder 
c.bevuilde en/of niet goed aangedraaide 0-ringafsluitingeru. 

( 

De resultaten van de experimenten in 4.2.8.1. wettigen de 
veronderstelling dat 2ek c. verwaarloosbaar is t.o.v. de 
overige lekken. 
Uit 4.2.8.5. volgt dat bij een bepaald experiment het lek 
evenredig moet zijn met het verschil in partiële waterdamp-

~ druk tussen de meetruimte en de omge
ving.Uit 3.5.blijkt dat een nauwkeu
rige meting van de r.v. m.b.v. de 
vochtmgheidssensoren niet mogelijk is. 
Om deze reden werd het lek uitgezet 

als funktie van vkoel'ervan uitgaande 
dat een bepaalde vkoel bij dezelfde 
temperatuur dezelfde r.v. gaeft,en de 
fig S.t.lek in meetruimte 2 als funktie 
van vk 1 bij konstante meetruimtetem
peratu:B.t. 
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fig 53.lek in meetruimte 1 als funktie 
van vkP,el bij konstante meetruimte
tempeî'at;uur. 
omgevings\1aterdampdruk konstant is. 
Uit fig ( ~.t) en ( 53) blijkt dat het 
lek in beide meetruimtes niet re
produceerbaar is. 

r o ol'i 
I 

T 
Ä r 

.. 

Het lek veranderde vermoedelijk t.g.v. 
toevallige omstandigheden zoals het 
demonteren van de membraanhouder uit 
opstelling of t.g.v. een iets ander 
lek langs de ventilatordoorvoer. 
Een verantwoorde korrektie voor lek 
uit de meetruimte is niet :;l mogelijk .. 

, De onderstaande lekkorrektie,die werd 
... ' hl..{/ 
'Vj,e( tJ, Mr~ . .. toegepast in 4.3 •. 5 •. en 4.3.4. moet 
-+~ 

dan ook gezien worden als niet meer 
dan een eerste schatting van het lek. 
Toegepastelëkkorrektie : 
meetruimte 1 (Mettlerbalans) : 

indien het filter gekoeld werd\;(v"koel~ 

10ml/min) géén korrektie,~uor v:koel < 10 ml/min Q,QÎ1 [;J' 

(g/uur) 
m~truimte 2 (automatis:ltische balans_)· 

indien het filter gekoeld werd (v.ko:el~10 ml/min) 0,003 
·8/(g/uur),,voor vkoel<10 ml/uur O,Q09 g/uur. 

Suggesties voor een betere beheersing van lek uit de 
meetruimte vindt u in 5.2. 

4.3.3.invloed van kondensatie of verdampimg op de temperatuur 
van het filteroppervlak 
T.g.v. diffusie treden veranderingen in de r.v. in de 
meetruimtes op.Deze veranderingen worden veroorzaakt 
door de opwarming resp.afkoeling van het filteroppervlak 
t.g.v.kondensatie resp.verdamping aan het filter. 
Ditaanloopverschijnsel trad in de opstelling op naast de 
~anloopverschijnselen vermeld in 4.2.4. en 4.2.5. (ver
damping aan het filter,opwarming van water in de filter
houder ),.Na 2, 5à3 uur waren diffusie en: tde temperatuur op 



l 
w.., 

het filteroppervlak konstant ge

worden. 

M.b.v. het volgende model (zie 

fig 59) kunnen enkele berekeningen 

uitgevoerd worden : tegen het fil

ter,dikte df en oppervlakte of, 
wordt lucht met konstante tempe

ratuur ~ 1 en snelheid v geblazen. 

De onderzijde,het water in de fil

terhouder,wordt doon koeling op de 

fig~~.model warmtetransport konstante temperatuur T2 (T1 door het filter )T 2 ) gehouden.Gevraagg 

wordt de temperatuur op het filteroppervlak T3 te bereke

l'ien,die~ in de statiqonaire toestand de n·.v. in de:meetruim- · 

te l?.epaalt. 

a.zonder verdamping of kondensatie. 

De warmte w1 ,die de luchtstroom afgeeft aan het filter 
w

1 
." a.f"').ty;-?j).Or per uur : r r 

~ mej;L q (v:1 een konstante (J/ (m~uur0c9;), die afhan-, 
kelijk van de luchtsnelheid v is. 

Het warmtetransport w2 door het filter bedraagt per uur : 
- · ~ : ÀI • ( f1)r)· t73- I) 

met Àf de warmtegeleidbaarhetP.dskoëfficilliit_ van 

het f~lter,gevuld met water 

In de stationaire t~stand geldt : W1=W2 
of !f(""). ~~-7?>). C} :: ).f • ('1~) (~ -~) 
of ~ = tf?v). 7

1 "" (~t/o/) 72 (qo) 
lf-vJ + À/,~ 

b.met kondensatie/verdamping. ~<r 
Indien op het filter een kondensatie plaats vindt van Äg 
kg/uur water,dan is de toegevoerde energie per uur : 

g.Ukond (Ukond is de kondensatiewarmte inJ/kg). 
In de evenwichtsteestand is Ag=c 1=konstant 

Dan moet gelden ~ 
0 ) 

t~IQ).f~-;) CJ; ·-~- c~. ~01ttf ~ ).1·i/: {~-~ 
- r 

T.g.v.. kondensatie is de toename van T3 :. 
A T3 -= C1 {(~on á ( /;;) 

~ 'fi:V) f )./kf J 



Indien zonder kondensatie of :Ver.dà.mpinger.r 1=308°K,T 2=298°K, 

t.f=3.102J•(uur m°C)-1 ,df=5.10-3m is,volgt uit T3=303°K dat 
q (v }=6 .1 04 J/ (uur m2 °C )/ is, uit T 

3
=306°K dat q (v }=24 •. 1 o4f 

J/(uur m2 0 Q)t .·, 

T.g.v.. een kondensatie vanc.1 kg/uur stijgt volgens ( q/) de 

temperatuur op het filt~roppervlak (Uk d=25.105J/kg,Of= 
-3 2 4 on3 2.10 m) met res~. 1,04.10 c1 en 6,2.10 c1 • 

De toepassing van dit model op de huidige opstelling stu~~ 
op het bezwaar dat t.g.v. de onefficiënte koeling (zie ·,A,'.;2~~ 

4.2.5.3.) de aanname T2 =konstant niet toegestaan is. 
De luchtsnelheid Vv in de meetruimte kan als v.olgt in 1ste 
benadering geschat worden : stel de ventilator draait in een 
koker met diameter 2r,die gelijk is aan de diameter van de 
ventilator (zie fi~ "~3. Indien één ventilator één maal rond
draait,wordt d ~r m lucht verplaatst.Is f het aantal om
wentelingen va~ de ventilator persec ; het aantal ventila
torschoepen b,dan is de luchtverplaatsing yYA:r: per sec : 

V,..r,.p .. "" ç[ fF f p 
D~ventilator draait in 
een koker met.diameter 2r 

fig6"S".ventilator in koke:nr 
. ruimte : .{; = ~ ,at:: = :z ~. !::}.\ z. 

De luahtsnelhéid v1 is : 
".t = d ~~ -3 

Voor n=10 m,d=5..10 m, 
f=40 omwentelingen per· 
sec,b=4 is v1=0L~ ~/s en V e =2,5.10 m /sec. 
De v~nt~lator bevindt 
zich echter i)j.l een meet
ruimte met R)r. Indien, we 
veronderstellen dat de 
luchtcirkulatie in de 
meetruimt.e overal even 
grQot ~,is de lucht~ 
snelheid V.

1 
in de meet,_-

'L. . - 7!1< (ï<) 
~· 8 I z. - 2 1 - 2 · - I Voor v:)J=O, m s,r=10 m,R=7. 0 m ~s vl=3,2 cm sec 

4.3.4.meetruimtes in open verbinding 
Als eerste experimenten werden metingen uitgevoerd,waarbij 
de 2 meetruimtes in open verb inding stonden om e.:en indruk 
van de mogelijke massastroom en de meetnauwkeurigheid t .. e 
krijgen. 
In tabel 3 vindt u, de resultaten. 
Uit deze tabel kunnen de volgende konklusies getrokken 
worden : - m;.u.v. meting 81b stemt ,na korrektáe v.oor lek 

van waterdamp uit de meetruimte,de hoev.eelheicL. gekonden-



I. 

_!J_ 
no meetruimte 1 (mettlerbalans) 
me- u 1 (g/uur). v· ~koeJ_r.v •. (%) 
ting ongekorrigeerd gek. a b 

80 +0,163+0,007 +0,163 33 63 68 
81a +0,162~0,009 +0,162 30 63 68 
81b +0,188+0,007 -0,178 0 63 68 
90!J +0,153+0,012 +0,153 45 72 80 

meetruimte 2 (aut .• balans) 
u2 (g/uur) vkoelr.v. (%) 
ongekorrigeerd gek a b 

-0,174~0,004 -0,165 0 73 80 
-0,169~0,007 -0,160 5 73 80 
+0,144~0,004 +0,147 30 69 70 
-0,172~0,002 -0,163 0 75 87 

tabel 3.metingen bij open verbinding. 
V In tegenstelling tot de overige metingen bevond zich 

bij deze me-Ging de membraanhouder leeg tussen de meet
ruimtes 

Opmenkingen bij tabel 3 : 
-alle metingen werden verricht in de stationaire toe

stand (na minstens 3 uur) 
-de temperatuur bedroeg 33,5+0,5°C. 
-zia voor opmerkingen over de relatieve vochtigheden, 

de foutbepaling en de korrekties in de gewichtsbepaling 
de opmerkingen bij tabel 2 (4.3.2.) en de lekkorrektie 
in die paragraaf. 

seerd water overeen met deho~veelheid verdampt water.De 
. korrektie vond plaats volgens de lekkorrektie in 4.3.2.~;: 

ondanks de daar geopperde bezwaren blijkt deze lekkorrek
tie alleen voor meting 81b niet te voldoen. 

-de max. massastroom bedroeg 0,16 g/uur.Dit maximum wordt, 
omdatde ventilatie meer dan voldoende voor een goede men~ 
ging is'Y,bepaald door het maximale warmtetransport door het 
filter. 
Indien we aannemen,dat van het gekoelde filter de koeling -
ideaal is (deze aanname mag voor de huidige opstelling niet 

·gemaakt worden) ,kunnen we m.b.v. het model uit fig 5"Ó een 
schatting maken van de maximale massastroom. 

Op het oppervlak van filter 1 (dikte df,oppervlakte Of) 
heerst temperatuur T

3
,aan de onderzijde van het filter, 

·~In de voetnoot bij 4.3.3. werd de totale luchtverplaat
sing persec door de ventilator in 1ste benaderin~ ge

schat op V r =-rrr dbf ~ 
-4 3ve p.-

2,5.10 m:/sec.Dit bete-
kent dat alle luch!3 i~ de 
meetruimte (2, 7.10 m. ) in 
11sec langs de ventila
tor cirkuleert. 
fig s-6.model voor massa
stroom tussen 2 filters 



het gekoelde water in de filterhouder,de konstante tem

peratuur T2 ( T2<T 1 ).0p het oppervlak van filter 2 (op
pervlak Of,ongekoeld) heerst temperatuur T~.In de ruimte 
wordt lucht rondgeblazen met snelheid vl en konstant.e tem
peratuur T1 .Er vindt een transport van c1 kg/uur water
damp van filter 2 naar filter 1 plaats. 
Voor filter 1 geldt in de stationaire toestand : 

W2 =W 1 +Wk met W2 het wq~mtetransport do_or filter 1 
w1 de warmte,die de luchtstroom afge.eft aan het. 

filter 1 
Wk warmte,die vrijkomt door kondensatie van ~1 

kg /uur waterdamp · ) 
of ;t

1
• Of{t. .fT,-?;> .. 9-f_;).("Ç-T?,).fJ.; .,. ~· ~rMtf {t;:z 

7 ,, 2 
met q(v} een konstante (J,.((uur m °C),die afhan--

keliik van de luchtsnelheid V.1 t~ 

Àf de warmtegeleidbaarheidskoäfficiënt van 
het filter,gevuld met wqter. 

uk de kondensatiewarmte perkg waterdamp. 
Voor filter 2 geldt in de stationaire toestand : 

of 

Wj=W.d met W 3 de warmte, die de luchtstroom aan 
filter 2 afgeeftt. 

-~~,w.d de warmtedie nodig is voor de verdamping 

van c 1 kg/uur water. 
4 f :iJ · ( T., - Tr, ) · ~ = ct · ((et 

met Ud de verdampingswarmte van water,ar geldtc 

Ud=Uk=U 
We nemen aan dat de ventilatie ideaal is,d.w.z.in dffi 
meetruimte heerst overal dezelfde relati-eve vochtigheid 

·Dan moet gelden : T 
3

=T 4 
(fr) 

Uit ( r2), ( f3) en ( ry) volgt :~ 

>.; . (f1/dl) { ~- {.) 
lt. { :t. .,..r ?i. l 

~ ~1':1)) 

c, =-

Indien men een grotere massastroom wenst,Ran dit door : 

c 

a. vergroting T1-T 2 door &en betere koeling 
b:. vergroting (Of/df) door een dunner filter te gebr-\\:iken. 
We vullen in ( 1;5) de waarden,gevonden in 4.3.3 •. in : 
1\ 2 . ( 0 ) -3 -3 2 80 

·1 f = 3.10 J/ uur m C ,df= 5.10 m,Of=2.10. m ,T 1= 30 K 



-Ir-
T2=298°K,U=25.105J/kg, qa(v}= 6.104J/(uur m2 °C} en 

qb (vV;=24. 1 o4 J/ (uur m2 °C). vinden we :; 

(c 1 \i = 1 ,6 •. 10-4 kg/uur 
(c 1 )b = 2,1.10-4 kg/uur. 

Ondanks het feit,dat er een groot aantal aannamen gemaakt. 

zijn ( T2konstant ;grootte van q is uit bereke~ingen in 

4.3.3. hepaald ),die in de opstelling niet zonder meer 
gelden,is de uitkomst van dezelfde grootteorde als het 
experimentele resultaat. 
Voor T

3
=T

4
T t. T i.p.v. · ( 1'9) vi:@.en we kleinere waarden 

v;oor c1 • 
- Ondanks dat de ventilatie in de meetruimte groot is en 

in beide helften de r.v. konstant verondersteld mag wor
den,vertonen de r.v. volgens de vochtigheidssensoren ver
schillen tot 2Q%.Dit bevestig~ de konklusie in 3.5. 

4.3.5.nuclepore-membraan 

no 
me-

Voor de eerste poging tot diffusiemeting viel de keuze op 
het nuclepore-:-membraan,omdat dit een ·zodanige,bekende struk

tuu:t.-:rheeft,dat permeabiliteitsberekeningen mogelijk zijn. 
Dit membraan bestaat uit een dunne poly-carbonaat-fdlilii,e, die. 
niet hygroskopisch is,waarin een groot aantal cylindervor
mige gaatjes aangebracht zijn. 
De resultaten van de metingen vindt u in tabel 4. 

meetruimte 1 (Mettlerbalans) meetruimte 2 (aut.balans) 
u 1 (gjuur) vkoelr.v. (%) u2 (g/uur) vkoelr.v. (%) 

ting ongekorrigeerd gek. a b ongekorrigeerd gek. a b 

84a!) +0, 077+0, 004 +0,077 24 64 70 -0,093,;t0,003 -G:;Q844 oD17790 
84b,!) +0 '091 +0., 005 +00, 091.1 43 62 68 -0,116+0,005 -0,107 0 77 90 
85 
86 

92 

!) -0, 125+0,011 -0,115 0 70 76 +0,101,;t0,005 +0,104 
J) +0' 11 0+0, 006 +0, 110 45 60 66 -0, 1 05,;t0_, 006 -0,096 
IJ} +0 1 1 07 +0 1 006 +0,107 43 53 -0,122+0,006 -0,113 

tabel 4.metingen met nuclepore-membraan. 
!) membraan 1 , !!1 membraan 2. 

Opmerkingen bij tabel 4 : 

38 66 60 
0 77 90 
0 80 90 

-zie voor opmerkingen over gewichtsmeting ~·en u en hwt 
nauwkeurigheid, de r. v., de opmerkingen bij tabel ~ •. 

-de toegepaste korrektie op u 1 en u2 is de lekkorrektie vol
gens 4.3.2. 



Gegevens membranen 

diameter gaatjes in m 
aantal gaat j.es per m2 

dikte folie in m 

membraan 1 
. 6 

7,2 + 0,8.10-
10 +3.108. 

- -6 
10,0 .± 0,5.JO 

membraan 2 
9 + 1.10-8 

3:-1.1012 
- -6 

5,0 .± 0,5.10 
tabel.5.membraangegevens. 

De vermelde onnauwkeurigheden zij~ de door de fabrik~t 
opgegeven waarden.Een mikroskopisch onderzoek van membraan1 

bevestigue deze €e~evens en liet bovendien zian dat de 
gaat jes inderdaad::· cylindervormig _zijn. 
Voor alle metingen in tabel 4 komt de hoeveelheid gekonden

seerd water binnen 10-15% overeen met de hoeveelheid ver
dampt water. 

-In meting 84b blijkt de lekkorrektie te klein te zijm 
(kondensatie <verdamping) ,in meting 86 te groot (kondensa
tie>verdamping!).Dit bevestigt de konklusie uit 4.3.2.datv 
het lek waarschijnlijk afhangt van toevallige omstandighe
den. 
Als we de permeabiliteit van dit membraan berekenen,veron
derstellen we aen stationaire toestand,waarin het water
damptransport door het membraan geheel bepaald wordt door 
diffusie ; het transport door stroming wordt verwaarloosd. 
Voor de diffusie door een 11 open"oppervlak van 1m2geldt v;oor 
een ideaal gas (zie 2. 2. 3.) : P; PttteM 

1?T 

met Dlucht de diffusiekoëfficiënt van lucht hd.j 
temperatuurT. 

We voegen alle gaatjes van het membraan samen en berekenen 
de diffusie door ona:~membraan alsof die door één gat plaats 

-p "])luchf • /)1((1 
vindt.Dan is : ( 1 

memb :: ~ 11~1: 
met Agatf'Atot de fraktie van het membraanoppervlak 

dat door gaatjes wordt ingenomen. 
Subsitueren we de membraangegevens uittabel 5 geeft :~ 

(//9al / 11-tol) mem 6rttan 1 =- (lt i:. z.) I0-
2 

lfl ;· 11 ) - (~..,. t) to- 2 
{' jfÛ tol m~m braan :2 - -

Uit (/7), vo;_tgt Dlucht 35oC = 2,2.10-5 ·o~~r ,B =2,6.10-5m
2
/s 



Met R=8,3.103J/(kmol°C) ,T=308°K is 
-13 ( )-1 P 1 =4, +2.10 kmol m Nsec me mb 

Pmemb 2 =2 .±.1.10-13 kmol m(Nsec)-1 

( ) . -3 
Uit 20; volgt: Psoet,memb 1 = 3,4_±1,7.10 g(m 

8 -3 
p soet ,memb 2 = 1 '7_:tO, •10 g(m 

) -1 torr uur 
torr uur)-1 

Indien we vergelijking (21) omschrijven,vinden we voor het,_ 

drukverschilfp 1-p 21 over het membraan (torr) : 
w w I 

I ~IVf - 1'-w,.l : a · ~ "7:: L o"., soer; 
met u de massastroom door het membraan (g/uur) 

dm de dikte van het membraan (m) 
Om de oppervlakte van het membraan (m~) 

Subsitueren van u=0,1 g/uur,Om=4.10-3 mfen de membraange
gevens geeft voor membraan 1 en 2 hetzelfde drukverschil 

jPw1 ~~wd= Dç;;0,07 _±0, 04 "tiorr 

Voor membraan 1 is de veronderstelling,dat géén stroming 
door de gaatjes van het membraan plaats vindt,niet reëel, 
omdat de diameter van de gaatjes; (~7.10-6 )m) van dezelf
de grootteorde is als de dikte van het membraan ( ~ 10.1 o-6 

m).Het werkelijke drukverschil over het membraan zal daar
om kleiner zijn dan het berekende verschil. 
Voor membraan 2 is de diameter van de gaatjes van dezelfde 
groottorde als de gemiddèlde v;ijje weglengte (9.10-8 resp. 
10.10-8m) van lucht bij kamertemperatuur.Bij beschrijving 
van het waterdamptransport door membraan 2 bevinden we ons 
in het overgangsdrukgebied tussen de gevallen,waar het getal 
van Knudsen.Y ~1 is (onder deze voorwaarde geldt bovenstaand~ .. 
berekening) en die,waar het getal van Knudsen<<1 is. 
Volgens de Knudsenbenadering {getal van Knudsen<<1) is 

voor een kapillair6 : J = -_À_ I'-1WI'-4't. ( ~~) 
~T L 

met Pwi ::pw2 het drukv.erschil over het kapillair 
1 de lengte van het kapillair 

en de diffusie.koëfficiënii voor een Knud
sengas 

YHet getal van Knudsen := diameter kapillair 
vrije weglengte in het gas 
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Er geldt Dk~ 2/3.dk.vw fy7) 

met dk de diameter van het kapillair 
en vw de gemiddelde snelheid van de waterdampmole

kulen. 
-8 - 3 I c o ) . -5 Voor dk=9.10 m en_vw = 1,75.10 m s T=20 C J.S Dk=1,75_.10 

m2/s.We zien dat Dk van dezelfde grootteorde is als Dlucht 
zodat deze benadering geen grote verschillen geeft. 
Gezien de grootte van het drukverschil is kennelijk niet 

het membraan maar het warntáti}.?llSPort door het fi'l ter de 
beperkende grootheid voor het waterdamptransport •. 

4.3.6.konklusie 
De metingen in 4.3.5. tonen aan dat een eerste voorwaarde 
voor het meten van permeabiliteiten,zoals gedefinië.erd in 
2.2.3.,een betrouwbare meting van de relatieve vochtigheid 
is. 
Indien voor lek gekorrigeerd wordt,volgt uit de metingen dat. 
in de stationaire toestand de hoeveelheid gekondenseerd 
water gelijk ~ aan de hoeveelheid verdampt water.De grootte 

yan de massastroom,max 0,16 g/uur ot. 30 g/ (m2uur) is van 
dezelfde grootteorde als de massastroom gemeten bij de 
PA- en Satramethode (voor leer 30-100g/(m2uur),zie 1.2.). 
Het drukverschil bedroeg bij die methodes echter ~10 torr 
in onze opstelling volgens de berekening in 4.3.5. ~o,1torr 
De konklusie moet m.i. luiden,dat meten van permeabil~
teiten van membranen volgens dit nieuwe meetprincipe(toe
passing filter) mogelijk is.De grenzen van het me_etgebie<fu 
van de permeabiliteit bepalen,vergt verder onderzoek met 
een verbeterde opstelling.Deze grenzen worden m.i. bepaald 
door ene'"zijds het mogelijke warmtetransport door het filter 
en anderzijds de meetnauwkeurigheid van de balans en het 
lek uit de meetruimte.Niet uitgesloten is dat voor het 
meten van permeabiliteiten van de grootteorde als die van 
leer,verdere verfijningen in de opstelling aangebracht 

moeten worden. 
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Hst.5. §~gg~~~~~~-~~~~-~~E2~~~E~~g_g~~~~E~-~E~~~~~~~S· 

5.1. ~E~2~~~~~~~~!~~S· 

De problemen, die de huidige opstelling geeft, zijn in hoofd

zaak te wijten aan de volgende oorzaken: 
a) een ineffici~nte koelin~ van het ~iltero Dit had het gevolg dat _______________________ g ______________ _ 

slechts een geringe variatie in relatieve vochtigheid in de buis 

mogelijk was; bij buistemperaturen onder 30°C geen diffusie 

mogelijk was; de filtertemperatuur te sterk veranderde t.g.v. 
diffusie (kondensatie of verdamping op het filter); niet konstante 
temperatuur van het water in de filterhouder, wat één van de 

oorzaken van de lange aanlooptijden was. De inefficÎ~ntie kwam 

doordat het water op kamertemperatuur in de filterhouder aan

kwam, omdat de koelleidingen eerst ~ 1J5 m door de filter
aanvoerleidingen gingen, en de warmteafvoer onvoldoende was. 
(te korte koelspiraal, wand koelleidingen gè~n goede warmtege

leider, de koelspiraal te ver van het filter) 

b) l~f_y~g-~~~~E~~~E-~~~-~~-2~~~~ Hierdoor waren de uitkomsten voor 
kondensatie en verdamping niet gelijk; het grootste probleem was 
dat het lek niet kontroleerbaar was. Lek vond plaats via lekka

n~altjes bij de ddorvoeren van de thermokoppels en de ventilatoren, 
en mogelijk tussen membraanhouder en buishelften. Opgemerkt 

dient te worden dat om "eerlijke" diffusiemetingen te doen, lek 

naar de omgeving noodzakelijk is. 

c) ~~-!~gg~-~~g!~2E!~j~~g-~~-~~-gE~!~--a~~122E~~~~~Q~jg~~1~g. -
Hi~door moest zeer lang gewacht worden (2 à 3 uur) alv~rens de 
toestand in de buis stationair geworden was en gemeten kon worden. 

Metingen waarbij waterdampabsorptie in het membraan plaats vindt 
of waar juist de aanloop van de diffusie de interesse heeft, 
zijn met de huidige opstelling zo goed als onmogelijk. De oorzaken 

hiervan zijn de hoge warmteweerstand van het filter, de grote 
warmtekapaciteit van het water in de filterhouder en de ineffi
ciente koeling. Als extra nadeel geldt dat de aanloppverschijn

selen, b.v. uitzetting van het water in de filterhouder t.g.v. 
opwarming, van dezelfde grootteorde zijn, als de te meten 

verschijnselen. 

d) ~~-!!!~~~g~~!'!f~~E~5Q~~~-~g-~~-g~~~~h!~!!!~~~~g t.g.v. de opwaartse 
kracht op de eindbuis en koelleidingen. Hierdoor was een korrektie 

nodig bij de Mettierbalans voor het op konstante hoogte blijven 
van het waterreservoir plus een korrektie achteraf voor beide 
balansen. (zie 4.2.5.2.) 



5.2. s~ES~~!~~~-~~~E-~~E~~~~E~~B· 
De suggesties worden behandeld aan de hand van de probleem

stelling in 5.1. 

a) ê~EE~~!~~~-!~~~~~-~~-~~~~~~5· 
De beste oplossing is m.i. om het koelwater niet via de aan

voerslang van het filter toe te voeren,maar via een speciale 

flens bevestigd onder het filter ( zie schematische voorstel~ 

ling in fig ~1 ). Hiertoe zou een reeds aanwezige flens voor 

de bevestiging van de aanvoerslang betrekkelDk eenvoudig aan

gepast kunnen worden. 

Fig 51 . Suggestie voor verbetering koeling van het water 

in de filterhouder. 

bovtn q '~I'J 'Z:c"cht 
(cto(H$;,etf e oo') 

Fig -5"cf • 
Suggestie koel-

systeem in fil

terhouder. 



De koeling in de filterhouder zelf zou als volgt verbeterd kun

nen worden. ( zie fig ~~) De koelspiraal (metaal hol buisje) 

rust op b.v. een frame op de binnenz~de van de filterhouder. 

De koelspiraal wordt reeds in de filterhouder aangebracht al

vorens het filter erin gesmolten wordt. Indien het filter onder

steboven geplaatst wordt, is het frame eve~tueel niet nodig. 

De verbindingsslangen van koelspiraal naar flens z~n van iso

lerend materiaal, indien mogel~k dubbelwandig. 

Door deze opstelling wordt ber~tkt dat: 

a) de koeling vlak onder het filter plaats vindt, en de warmte

afvoer groter wordt (metalen koelspiraal). 
~vt?Hnc{ 

b) het koelwater niet van te voren opgeHofficn wordt.:Mob.v. deze 

opstelling zou zinvol gewerkt kunnen worden met koelwater 

van versChillende (lagere) temperaturen, zodat de mogel~ke 

variatie in relatieve vochtigheid in de buis groter wordt. 

c) omdat de koelleiding niet meer het eindbuisje passeert, kan 

dit een veel kleinere doorsnede hebben, zodat het probleem 

van de opwaartse kracht op het eindbuisje veel minder wordt. 

Nu is het ook mogel~k een 2-weg-kraantje in de aanvoerleiding 

naar het filter op te nemen, zodat eventueel water aangevuld 

kan worden in het reservoir, zonder dat water op het olie

laagje gegooid hoeft te worden. (zie fig :9 ). 

Fig 5j . 
r1ogel~kheid tot 

b~vullen van het 

waterresrevoir. 
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b) Suggesties t.a.v. het lek. 

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

Een lek in de opstelling is nodig om diffusie te meten t.g.v. 

een partieel waterdampdrukverschil i.p.v. diffusie t.g.v. een 

absoluut drukverschil, maar m.i. is een kontroleerbaar lek nood

zakelijk. Dit kan alleen door de .lekken in de huidige opstelling 

te dichten en te vervangen door een kontroleerbaar lek, dat een

voudig afgeschat kan worden. 

bwt5 

fig bo • 
Suggesties voor 

het lekvrij aan

brengen van venti· 

lator en thermo

koppel. 

Hiertoe zullen de waterroerders, die nu als ventilatoren figu

reren, vervangen moeten worden door ventilatoren, die zich ge-

·heel binnen de buis bevinden, waarvan alleen de stroomtoevoer

leidingen naar buiten geleid hoeven te worden. (fig6o~b) 

Om lek via de thermokoppeldoorvoer te voorkomen, moet m.i. het 

doorvoeruiteinde dicht gemaakt worden, al zal dit ten koste 

van iets van de meetnauwkeurigheid gaan. (fig boc,ti) 
Als kontroleerbaar lek kan dan een hol pijpje met bekende lengte 

en binnendiameter via een flens in de buis aangebracht worden. 

c) ê~B~~~!~~~-!~~-~~~~~~~~~~-~~~-~~-~~~~~~E!~~~~-~~-=~~~~~~~E~~~~~· 
De aanloop kan ver~eterd worden door naast een effici~ntere 

koeling de vorm van het filter en de filterhouder te wijzigen. 

In de 1 ste plaats dient er naar gestreeft te worden om het 



de filter zo dun mogelUk te houden, 1n de 2 plaats moet geprobeerd 

worden het inwendig volume van de filterhouder zo klein moge-

lUk te houden. Een suggestie hiertoe ziet U (schematisch) in figW 

verbeterde verGie 

fig (; • 

Suggestie voor ver · 

betering van de duh 

belwandige filter

houder. 

Door deze maatregelen wordt de verhouding oppervlak filter:inhoud 

houder verbeterd en daardoor de aanlooptUd. 

Tevens wordt de totale uitzetting van het water in de filter

houder verminderd. Het is aanbevelenswaardig om te onderzoeken 

of het mogelUk is om vooraf een thermokoppel in het filter te 

smelten om de filteroppervlaktemperatuur te kunnen meten i.v.m. 

bepaling van de relatieve vochtigheid in de buis. 

d) §~gg~~!~~~-!~~~~~-~~-~E~~~E!~~-~E~~e!~~E-E~!-~~~~~~~~j~. 
De invloed van de opwaartse kracht op het eindbuisje wordt sterk 

verminderd door de koelleidingen niet meer door de eindbuis 

~e leiden (zie a), waardoor het buisje veel kleiner kan worden 

en oppervlakte doorsnede eindbuisje<< oppervlakte reservoir wordt. 

Tevens is het gewenst, om de meetnauwkeurigheid te vergroten 

en· de opstelling te automatiseren, de Met"t&rbalans (de enige 

meting, die niet automatisch geregistreerd werd) te vervangen 

door een automatische balans, waarvan de balansbeugel op kon

stante hoogte blUft en met de mogelUkbeid van aansluiting van 

een schrUver. 
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/ 

Nawoord 
Bij de uitvoering van de opdracht stond steeds het idee 

"Er moet later een schoen in,"op de voorgrond en speelde 
een beslissende rol bij enkele beslissingen.Het is echter 
goed te realiseren dat de beschreven methode en opstelling 
mogelijk een breder toepassingsgebied bezitten. 

. . 
Omdat geen uitputtend literatuuronderzoek gepleegd is, 
bestaat geen zekerheid,maar er zijn ondergetekende geen 
methoaen bekend om de waterdampdoorlaatbaarheid van mem
branen onder aLlerlei instelbare kondities kontinu te 
meten, 
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