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SAMENVATTING 

In de val<.groep A.F.M. wordt onderzoek verricht naar de diffusie van 

ga.ssen door vloeistoflagen. De metingen Worden verricht met behulp 

van een stationaire meetmethode. Bij deze meetmethode worden per

meohiZiteiten gemeten, welke met behulp van de in de Ziteratuur 

bekende oplosbaarheden Worden omgerekend tot diffusie-coefficienten. 

Om het verloop van de diffusie-coefficienten van verschillende 

ga.ssen door water als functie van de temperatuuur te kunnen ver-

k laren is tijdens dit afstudeerwerk een literatuuronderzoek gedaan. 

Tijdens dit onderzoek is een vrij recent ontwikkelde theorie 

gevonden, die voor relatief eenvoudige vloeistoffen de transport

coefficienten (visaositeit, zelfdiffusie-aoe'fficient en therrrrische 

geleidbaarheid) relateert aan de molaire expansie van die vloei

stoffen. 

Vervolgens is een twee-componenten model gebruikt, waarmee de hier

boven bedoelde theorie ook geschikt blijkt te zijn om de transport

coefficienten van water te beschrijven. 

Deze theorie is getest voor de viscositeit van water, die in de 

Ziteratuur goed bekend is, terwijZ later oak eigen metingen van de 

diffusie van helium, waterstof, zuurstof en stikstof ala functie van 

de temperatuur met behulp van het twee-componenten model ven,;erkt 

zijn. Bij de diffusie van helium en waterstof blijkt er een quantum

effekt een rol te speZen. 

Daar de hierboven bedoelde stationaire meetmethode gebruik maakt 

van ga.sdoorlatende membranen, is deze methode alleen gesahikt voor 

metingen aan water respektievelijk waterige oplossingen. Derhalve 

is er, aan de hand van de reeds bestaande opsteUing, een insationaire 

meetmethode ontwikkeld, die deze beperking niet kent. 

Met deze instationaire meetmethode is een reproduceerbaarheid gehaald 

van 3%. 
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I. INLEIDING 

In de vakgroep A.F.M. wordt onderzoek verricht naar de diffusie van 

gassen door vloeistoflagen. De metingen warden verricht met behulp 

van een stationaire meetmethode. Bij deze meetmethode warden per

meabiliteiten gemeten welke met behulp van in de literatuur bekende 

oplosbaarheden warden omgerekend tot diffusie-coefficienten. 

Gezien de veelheid van literatuur die er de laatste jaren is·verschenen 

op het gebied van de theorie van transport-coef ficienten in (een

voudige) vloeistoffen, wordt in hoofdstuk 2 getracht een overzicht 

te geven van de essenties van deze theorie. Vervolgens wordt in 

hoofdstuk 3 een model geschetst waarmee de viscositeit, de enig goed 

bekende transport-coefficient van water beschreven kan warden. 

Tijdens dit onderzoek is het verloop van de diffusie-coefficienten 

van verschillende gassen (He, H
2

, o2 en N
2

} in water gemeten als 

functie van de temperatuur. Een beschrijving van de hiervoor gebruikte 

meetmethode is te vinden in hoofdstuk 4, terwijl in hoofdstuk 5 de 

resultaten, alsmede de hieruit te trekken conclusies gegeven zijn. 

Verder is tijdens dit afstudeerwerk een meetmethode ontwikkeld die, 

in tegenstelling tot de reeds bestaande meetmethode, naast water en 

waterige zoutoplossingen, in feite geschikt is voor alle vloeistoffen. 

Deze instationaire meetmethode is beschreven in hoofdstuk 6. 

Het laatste hoofdstuk bevaf enkele afsluitende conclusies en suggesties. 
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2. TRANSPORTCOEFFICIENTEN IN EENVOUDIGE VLOEISTOFFEN 

2. 1 Inleiding 

Ondanks het feit dat de fundamentele overeenk.omst tussen de overdracht 

van massa, warmte en impuls reeds lang bekend is, lopen de formules 

waarmee deze transport-coefficienten voorspeld warden ver uiteen. 

De laatste Jaren (vanaf 1971) is er, voornamelijk door het werk van 

Hildebrand (lit. 1), de tendens ontstaan om zowel viscositeit, als 

zelfdif fusie en thermische geleidbaarheid voor eenvoudige vloeistof fen 

te verklaren met behulp van molaire expansie. Eenvoudige vloeistoffen 

zijn vloeistoffen met een relatief eenvoudige en symmetrische mole

kuulstructuur, zonder dipoolmoment. 

Bij de benadering met behulp van de molaire expansie wordt het prin

cipe van de activeringsenergie losgelaten (lit. 2). De voornaamste 

redenen hiertoe zijn: 

de gemiddelde vrije weglengtes in vloeistoffen ziJn veel 

kleiner dan de molekuuldiameters; 

- diffusie geschiedt door middel van kleine verplaatsingen, 

niet door middel van sprongen door barrieres waarvoor 

activeringsenergie nodig is; 

- het verloop van de verschillende transport-coefficienten 

kan vaak eenvoudiger en beter 'kloppend uitgedrukt warden 

in niet-exponentiele functies, dan door de logaritmes 

er van uit te zetten tegen de reciproke temperatuur. 

·cezien de veelheid van literatuur die er sinds 1971 verschenen is 

betreffende de theorie van de molaire expansie, zal in dit hoofdstuk 

getracht warden een overzicht te geven van de hier bedoelde theorie. 

2.2 Viscositeit 

In 1913 publiceerde Batschinski een artikel (lit. 3), dat op de een 

of andere wijze geen aandacht heeft gekregen van werkers op het 

gebied van transportverschijnselen. Batschinski redeneerde dat vis

cositei t niet een directe functie van de temperatuur is, maar een 

functie van het verschil tussen het specifieke volume v van een 
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vloeistof en een zekere konstante w, welke gelijkenis vertoond met 

de konstante b van van der Waals. 

Batschinski schreef zijn relatie als: 

waarin 

c n = (v - w) 

n - viscositeit 

c - konstante 

'V - specifiek volume 

w - konstante 

-1 -1 m s kg 
4 -2 

m s kg 
3 m kg 
3 m kg 

(2.]) 

1 Hij tekende 'V tegen - voor 87 vloeistoffen en verkreeg rechte lijnen 
n 

voor niet geassocieerde vloeistoff en (geassocieerde vloeistoffen zijn 

o.a. water en alkoholen). De waarden die op deze manier voor w ver

kregen worden liggen tussen de specifieke volumina van de gasfase 

en de vaste fase in. Zijn poging om de konstante c te evalueren tot 

een additieve atoomparameter was minder succesvol. 

Naar aanleiding van dit artikel was het Hildebrand, die in 1971 de draad 

weer opnam en vooral om conceptuele redenen Batschinski's formula (2.1) 

modificeerde tot: 

waarin : 

v 
v -

1 -=B 
n 

v - v 
0 

v 
0 

mo lair volume 

- molair volume 
I . 

waar - = 0 (zie fig. 2.2) 
0 n 
B - een vloeistof afhankelijke konstante 

(2.2) 

3 -1 
m mol 

3 -I 
m mol 

-I 
m s kg 

0 d . d fl yd. . I d 1 d d 1 . p eze manier is e ui iteit, -, us gere ateer aan e re atieve 
n 

molaire expansie van de vloeistof. 

In figuur 2.1 is een karakteristiek verband gegeven tussen viscositeit 

en temperatuur voor twee eenvoudige vloeistoffen, terwijl figuur 2.2 

het verband laat zien tussen de fluiditeit en het molair volume 

voor dezelfde vloeistoffen. Uit figuur 2.2 blijkt overigens duidelijk 
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80 

Fig. 2.1 Verband tussen de 

viscositeit en de 

temperatuur voor 

ccz4 en voor c6H6 

(lit.1) 

Fig. 2. 2 Verband tussen de 

ftuiditeit en het 

motair votume voor 

cct4 en voor c~6 
(tit.1) 

hoe goed V bepaald kan worden uit het snijpunt met de V - as. 
0 . 

Voor de waarde van V van een bepaalde vloeistof kan met redelijke 
0 

nauwkeurigheid een schatting gemaakt worden als tabel 2.1 in ogen-

schouw genomen wordt. In deze tabel is voor verschillende alkanen 

Tabel 2.1 Kritisch molair volume V (10-
6 m

3 
mol-

1
), V c 0 

en hun verhoudingen voor de onvertakte alka:nen 

1·, r. (l',/V,) 
----

CH, !J\l.4 32.0 0.322 
C,H, 14.'i. I 44.6 0.301 

C.,lf, 2m.2 61.0 0.300 
(\IJ,, 2.)4. !J 77.7 0.30.) 

CJI" :JO-t.4 !)4.0 o.:~09 

(\II, :;H!l.!l 111.0 (J.300 

c;1r" -t:Jl. 'I 12!1. I () 2!l!l 

c,n" 4!l2 1 1411.4 0.2!li 

(10-6 m3 mol-l) 

(tit.2) 
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de verhouding tussen V en het kritiseh volume uitgezet. Uit tabel 2.1 
v 0 

blijkt dan dat Vo= 0.300 binnen de foutengrenzen. Tevens is reeds 
e 

aangetoond (lit. 5), dat de verhouding tussen de molaire volumina 

van II eenvoudige vloeistoffen bij hun kookpunt, Vb, en de kritisehe 
vb 

volumina , Ve : V
e 

0.377. Derhalve kan de waarde van V 
0 

voor een-

voudige vloeistoffen met redelijke nauwkeurigheid gesehat worden 

uit V
0 

= 0.796 Vb. 

De fysisehe betekenis van B uit (2.2) blijkt uit figuur 2.3, waar 

als funetie van het aantal koolstofatomen de parameter B is uitgezet 

voor een aantal onvertakte alkanen, vertakte alkanen en eyelo

alkanen. Vooral het lineaire verband voor de onvertakte alkanen is 

351-t--+---+---+---4-~ 

aantal c-atomen 

Fig. 2.3 De parameter B als functie 

van het aantal C-atomen voor 

verschillende alkanen; 

straight - onvertakt; 

branched - vertakt (lit. 5) 

opvallend. Het is te verwaehten dat molekulen met een traagheids

moment meer energie kunnen overdragen, dan molekulen zonder traag

heidsmoment, tijdens een botsing. Dit versehijnsel kan dan ook de 

oorzaak zijn van het steile verval van de B-waarde van CH4 via c2H6 
tot c3H

8
. Vanaf c

3
H8 kunnen de alkanen bovendien energie uitwisselen 

door te buigen, een bijdrage die evenredig is met de lengte van de 

keten. 

Uit bovenstaand betoog betreffende de B-waarde voor alkanen, alsmede 

bijvoorbeeld het gedrag van B bij de tetra-ehloriden in tabel 2.2, 

waar B afvalt bij toenemende afmetingen, tetraedisehe vorm en 

traagheidsmoment is duidelijk dat de B-waarde van een vloeistof 

sterk afhangt van de atomaire samenstelling en struetuur van de 
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Tabel 2.2 De waarden voor i·,. B 
3 -1 (10-6 m v mol ) en CCI. ~9.\l 

0 
13.4 

(102 kg 
-1, i'iCI, HT . ."> 12.6 

B m s ) voor Ti Cl, \)..,.a 10. :! 

de tetra-chloriden (lit.2) ~nCl, 104.7 

molekulen, waaruit de betreffende vloeistof is samengesteld. 

In de buurt van het vriespunt van de tot dusver onderzochte vloei

stoffen treden (kleine) afwijkingen op van het in (2.2) beschreven 

linaire verband. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in 

het afhankelijk zijn van de molekuuldiameter van de temperatuur. 

Derhalve kan (2.2) gemodificeerd warden tot (lit. 8}: 

- = 
v - v 

( d )3 B o 
-d-.- v 

min o 

voor T < 0.461 T 
r r 

= 
T 
T 

c 
met: 

waarin d 
d min 

T r 
T c 

d 
~ 

= 
2.55 10-3 

TS 
r 

+ 0.35 T + 0.79 
r 

min 

- molekuuldiameter 

- minimum molekuuldiameter 

- gereduceerde T 
T 

temperatuur = 
r T c 

- kritische temperatuur 

m 

m 

l 

K 

(2 ~ 3) 

(2.4} 

Deze modificatie beschrijft het verloop van de fluiditeit in de 

buurt van het vriespunt van de vloeistoffen binnen 3%. 

2.3 Zelfdiffusie-coefficient 

Naar aanleiding van het succesvol voorspellen van de viscositeit 

van eenvoudige vloeistoffen met behulp van de molaire uitze.tting 

stelt Hildebrand voor dat d·e zelfdiffusie-coefficient van een 

().0 
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vloeistof op een overeenkomstige manier beschreven zal moeten kunnen 

worden (lit. 6): 

D 
z 

v - v 
Bl ( V o ) 

0 

(2.5) 

In tegenstelling tot de vergelijking voor de fluiditeit is he~ 

hierboven gestelde diffusie-analogon nog niet op brede schaal onder

zocht. Voor benzeen en een aantal halogeenbenzenen is echter een niet

lineariteit gevonden (lit. 7), hetgeen impliceert dat (2.5) niet 

voldoet. 

Naar aanleiding van deze resultaten is een gemodificeerde vorm van 

(2.5) voorgesteld volgens (lit. 7): 

D = B ( 
z 2 

met m > I. 

v - v 
0 

v 
0 

m 
) (2.6) 

Deze empirische modificatie blijkt betrouwbaar te zijn, doch is 

theoretisch moeilijk te rechtvaardigen. 

Om toch de diffusiecoefficient, theoretisch acceptabel, aan de molaire 

expansie te relateren, wordt uitgegaan van de volgende relatie tussen 

viscositeit en zelfdiffusie-coefficient (lit. 9): 

(2. 7) 

waarin c - gemiddelde molekuul afstand 

R - universele gaskonstante (8.314) 

Deze vergelijking is in het bijzonder waardevol omdat bij de 

afleiding ervan niet uitgegaan wordt van een of antler vloeistof

model. Aanname van een bepaald model levert een relatie op tussen 

c en de effektieve molekuuldiameter (zie bijv. lit. 10). 

Als echter (2.7) in de vergelijking voor de fluiditeit gesubstitueerd 

wordt wordt de volgende vergelijking verkregen: 
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T 
v - v 

D ( 0 ) (2.8) = x-z v v 
0 

met: 

2 
R o B (2.9) x = 2 

De parameter x hangt niet alleen af van het vermogen van een molekuul 

om energie uit te wisselen (B), maar eveneens van het kwadraat van de 

afstand waarover de energie-uitwisseling plaats vindt (o). De parameter 

x is dus een karakteristieke vloeistof-parameter. Uit (2.8) blijkt 

duidelijk de afhankelijkheid van de zelfdiffusie-coefficient van de 

molaire expansie. Figuur 2.4 laat het resultaat zien van het testen 

van (2.8) voor enkele vloeistoffen. Beneden een gereduceerde temperatuur 

6 a n-Heptane 

• n-Pentane 

0 Benzene 

• B romobenzene 
5 

• Chlorobenzene 

4 

Fig. 2.4 Verban.d tussen 
I 

zelfdiffusie-"' 
N a 

"' coefficient en 
I 3 ;: 

0: 
mo laire expan-

..... 

Q 
., sie voor enkele 

vZoeistoffen 
2 (lit. 11) 

R 
v - v 

{ --
0 

) ! in 10 mol K m- 3 
v v 

0 
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van 0.46 treden er afwijkingen op. Een mogelijke verklaring kan oak 

hier weer gevonden warden in de toename van de molekulaire diameter 

(lit. 8); dit duidt dan waarschijnlijk oak op een temperatuurafhankelijk

heid van o. 
Het centrale probleem om de vloeibare fase volledig te begrijpen is het 

a-priori voorspellen van de waarden van de parameters x en B. In 

hoofdstuk 5 zal echter aangetoond warden dat oak een beschrijving van 

de zelfdiffusie-coefficient met alleen B als parameter mogelijk is. 

2.4 Thermische geleidbaarheid 

Na het redelijk succesvol voorspellen van impuls- en massatransport 

in eenvoudige vloeistoffen, zal ten slotte een relatie, waarmee 

thermische geleidbaarheid voorspeld kan warden met behulp van de 

molaire expansie, worden gegeven. In figuur 2.5 is het verband 

gegeven tussen de reciproke thermische geleidbaarheid en het molaire 

volume voor enkele alkanen. Als de temperatuur terug gebracht wordt 

I 
3 

~ 

a 

, o Tciluene 
l..08 

~ 

? .. f; I// 
,J1.~-_.__~~-~----'--__. _ _.____.____..___.__, 

,. ll.'. 

. -6 3 -1 V in 10 m mol 

Fig. 2.5 De reciproke therrmische geZeidbaarheden als functie van het 

molaire volwne voor enkele alkanen (lit. 11) 

kunnen transport-coefficienten voor de vloeibare fase een benadering 

zijn van waarden voor de vaste fase. In het geval van de fluiditeit 



I 
::.: 
~ 

il 

~ 
c: .... 

,.J _,_,, 
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en de zelfdiffusie-coefficient is dit effect nul. Echter in het geval 

van de thermische geleidbaarheid is de waarde voor de vaste fase van 

dezelfde grootte-orde als voor de vloeibare fase. Als dus het molaire 

volume tot V nadert zal k , de thermische geleidbaarheid voor de. 
0 .'"L 

vloeibare fase, naderen tot k , de thermische geleidbaarheid voor de 
0 

vaste fase. Op basis van figuur 2.5 wordt voor de thermische geleid-

baarheid gevonden: 

met: 

k 
0 

+ y ( 

waarin : M - molekuulgewicht 

c - warmtecapaciteit 
p 

v - v ___ o) 

v 
0 

(2. 10) 

(2. 11) 

In figuur 2.5 staan de re~nltaten uit van de temperatuur-afhankelijk-

:i. 1}5 
--, 

n-DECANE /t> ?ig. 2 . 6 Thermis ahe ge Zeidbaar-
-/ 

.J.84 

heid als fW'!atie van de 
0. 72 temperatuur. 

0.6 De gestreepte aurve is 
l.ll de beste voorspe ii ing ; 

n-NONANE ,.,. / 

_.. -- uit de U teratuu.r ('lit. 
0.99 -- ---- 0 

de getrokken aurve is de 

12); 

0.87 

voorspe i 'ling vo'lgens (2 .10) 

LOl ('lit. 11) 
n-HEP'l'ANE --0.81J --_.. _.. -----0. 77 ---..... --

0 .91 TOLUENE 

0. 79 
0 

0 ----------0 .67 ,., 313 ]]] ]5] 373 

temperatuur in K 
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heid van de thermische geleidbaarheid volgens (2. 10) en volgens de 

beste voorspelling uit de literatuur (lit. 12). Speciale aandacht 

verdienen de resultaten voor tolueen, daar tolueen in de literatuur 

vaak als standaard-referentie genomen wordt. 

Uit de tot dusver bekende resultaten blijkt dat (2. 10) thermische 

geleidbaarheden met een fout van ongeveer 10% voorspeld. Opgemerkt 

hierbij client te warden dat gemeten thermische geleidbaarheden een 

aanzienlijke fout hebben en bovendien verschillen van experimentator 

tot experimentator. 

2.5 Conclusies 

De theorie, zeals die in dit hoofdstuk beschreven is, laat zien dat 

molaire expansie een sleutel-parameter kan zijn, voor het begrijpen 

van transport-grootheden in eenvoudige vloeistoffen. 

De drie transportcoefficienten: viscositeit, zelfdiffusie-coefficient 

en thermische geleidbaarheid en hun temperatuur-afhankelijkheid 

kunnen voorspeld worden uit metingen van de dichtheid van de betreffende 

vloeistof als functie van de temperatuur. V kan verkregen worden 
0 

uit een fractie van het kritische volume. Schatting van de andere 

onbekende, B, vereist minstens een experimentele waarde, bij voorkeur 

de viscositeit. 

Opgemerkt dient nogmaals te warden dat de hier gepresenteerde theorie 

alleen is toegepast op relatief eenvoudige vloeistoffen. Het is 

derhalve niet ondenkbaar dat de gebruikte formules nog modificaties 

ondergaan, alvorens ze ook geschikt zijn voor meer complexe vloeistoffen. 
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3. TWEE-COMPONENTEN MODEL VOOR WATER 

3. 1 Inleiding 

Tot dusver zijn met redelijk succes transport-coefficienten in 

vloeistoffen gerelateerd aan de molaire expansie van die vloeistof. 

Zoals in het vorig hoofdstuk reeds meermalen is gememoreerd, betreft 

die theorie alleen eenvoudige vloeistoffen. Als dan ook naar het 

verband tussen het molaire volume en de fluiditeit van water gekeken 

wordt, blijkt dit geen rechte lijn te zijn (fig. 3.1). 

(/) 

17.9 
4 

3.6 

a 3 .s 

"' 0 3 .4 

-~ 3 .2 
... .... .. ... 
·~ 2 .s 
0 
u 
-~ 2 .6 
> 

... 2. 4 
~ 
0 

~ 2 .2 .... 
u 
~ 2 

I .8 

l ,5 

l .4 

l .2 

.a 

.5 

.4 

.2 

18 .1 18. 2 18.3 18.4 18.S 18°6 18-7 18°8 18.9 
4 

3.8 

3.5 

3.4 

3.2 

3 

2.a 

2.s 

2-4 

2.2 

2 

l .8 

l .6 

r.4 

l. 2 

.a 

.5 

.4 

.2 

0 '--~~-'-~-'---''---'-~-'-~"'----'~-'-~...__~.____._~_._~_.___..__~~-'--'-"'-----'~-'O 
17.9 16 16-1 18-2 16.3 18.4 18.5 18.6 18.7 18.6 18.9 

molair volume in 10-6 m3 mol-I 

Fig. 3.1 De reciproke viscositeit (fluiditeitJ van water als funatie 

van het mofoire volume van wa-ter (gegevens uit Lit. 13) 

Om toch tot een beschrijving van de transport-coefficienten voor water 

te kunnen komen met behulp van de formule van Hildebrand (2.2), zal in 
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dit hoofdstuk een model voor water beschreven worden. Daar van de drie 

te beschouwen transport-coefficienten alleen de viscositeit betrouw

baar bekend is (lit. 13), zal met het beschreven model getracht worden 

het verloop van de viscositeit als functie van het molaire volume 

te verklaren. 

3.2 Twee-componenten model 

Ofschoon tot nu toe reeds een aantal modellen betreffende de structuur 

van water zijn ontwikkeld, is er niet een die alle eigenschappen van 

water bevredigend beschrijft. 

De ontwikkelde modellen kunnen grofweg in twee soorten gescheiden worden: 

-uniformistische modellen: slechts een type molekuul, dat 

overeenkomt met het gemiddelde van 

alle molekulen wordt beschouwd; 

-samengestelde modellen: twee of meer "structurele eenheden" 

worden in ogenschouw genomen. 

Gezien de eenvoud van het model, het relatief groot aantal fysische 

grootheden dat het bevredigend beschrijft (smeltwarmte, warmtecap.aciteit, 

verdampingswarmte, oppervlaktespanning, magnetische susceptibiliteit, 

dielektrische konstante, dichtheid (lit. 14)) en de toepassingsmogelijk

heid op alkoholen (lit. 15) is hier gekozen voor een twee-componenten 

model. 
Dit model~ dat gebaseerd is op het al dan niet aanwezig zijn van water-

stofbruggen, gaat er van uit dat water opgebouwd is uit twee componenten: 

-vloeistofachtige vrije OH-groepen; 

-ijsachtige waterstof-gebonden OH-groepen. 

Parameter van dit model is de fractie P van vrije OH-groepen. Deze 

parameter kan met behulp van infra-rood spectroscopie bepaald worden 

(lit. 15). In figuur 3.2 is voor zowel water, als methanol en ethanol 

deze fractie P als functie van de temperatuur gegeven. Met P ligt dan 

tevens heel het model vast. 

De dichtheid bijvoorbeeld kan nu beschreven worden met behulp van: 

(3. 1) 
p 
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10()'- • Methanol liq ~--0 VClll 

801 
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. 0 

t in C 

1.00 

Fig. 3. 2 De fractie P van vrije Ofi-groepen ;-.:s f1.A.nctie ;;an de 

temperatuur voor water, ethanol en methanol and.er ver

zadigde condities ('lit. 14) 

met: 

v. 
]. 

-4 
i.035 ( 1+1.741 10 t) 

10
-3 3 -1 

als het specifieke volume van de ijsachtige component in m kg 

en: 

Vb = 0.64006 ( 1 + 5. 7249 10-
3 

t) 

als het specifieke volume van de vloeistofachtige component in 
-3 3 -1 . . 0 

10 m kg . In beide formules is t de temperatuur in C. 

De dichtheid is gegeven in figuur 3.3. Opvallend is de beschrijving 

van het dichtheidsmaximum bij t = 4 °c. 
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a. 

0400 -

0-3000 

--- ----1__._. ~ 
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t in °c 

Fig. 3. 3 De diahtheid van 

water als funatie 

van de temperatuur. 

De punten zijn be

rekend met (3.1), 

terwij i de curve 

het gemeten ver'loop 

weergeeft ('lit. 14) 
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3.3 Viscositeit 

Om het verloop van de viscositeit als functie van het molaire volume 

te kunnen verklaren met het in §3. 2 beschreven model is de volgende 

vorm gebruikt: 

n 
( 1 - P ) B. ( 

l. 

v. - v . 
l. 01. 

v . 
01. 

(3.3) 
I 

- = 

waarin : p - fractie vrije OH-groepen (zie fig. 3.2) 

B. - B-waarde ijsachtige component (vgl 2.2) m s kg 
l. 3 v. - molaire volume ijsachtige component m mol 
l. 

1 3 v 
oi - waarde van V. waar - = 0 (vgl. 2.2) m mol 

l. n 
Bb - B-waarde vloeistofachtige component (vgl. 2.2) ms kg 

-I 

-1 

-I 

-I 

3 -1 
vb - molaire volume vloeistofachtige component m mol · 

1 3 -1 
vob - waarde van Vb waar - = 0 (vgl. 2.2) m mol 

n 

Deze formule is gebruikt op het interval 0 °c < t < 100 °c. Voor de 

vier gebruikte vloeistof-parameters zijn de waarden gegeven in tabel 3.1. 

Tabel 3.1 De gevonden waarden voor de vier vloeistof-parameters uit 

(3.3). De B-waarden z~Jn uitgedrukt in 102 ms kg-1, te!'Wijl 

d d V . d k . . . 10-6 3 -i-l e waar en voor u~tge ru t Z~Jn ~n m mov 
0 

ijsachtige component 

B. = 162.0 + 0.3 
l. 

v . s.os + 0.01 
01. 

vloeistofachtige component 

Bb = 30.6 + 0.2 

V
0
b = 18.43 + 0.02 

0 0 1 Op het traject 0 C < t < 5 C wijkt de berekende waarde van - minder 
n 

clan 3% af van de literatuur waarden, terwijl in het gebied 

6 °c < t < 100 °c de afwijkingen kleiner zijn clan 0.6% (zie fig. 3.4). 
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molair yolume in 10-6 m3 mol-I 

Fig. 3.4 Fluiditeit als funatie van het molaire volume voor water. 

De rondjes zijn de Ziteratuurwaarden, terwijl de getrokken 

aurve de voorspelling met behulp van (3.3) weergeeft 

Als de waarde van Bb van de vloeistofachtige component ver~eleken 

wordt met die van vloeistoffen met vergelijkbaar molekuulgewicht 

blijkt dat de grootte-orde van Bb redelijk oyereenstemt met de B

waarden van die vloeistoffen (zie tabel 3.2) 

Tabel 3.2 De B-waarden (10 2 ms kg-1) en molekuulgewiahten van CH4J 

H
2
0 en c

2
H6 

vloeistof molekuulgewicht B-waarde 

CH4 
16 35.5 

H20 18 30.6 

C2H6 30 25.5 

3.e 

3,5 

3.2 

2.s 

2.s 

2.4 

2.2 

2 

1 .a 

1 .s 

1. 4 

1 .2 

.e 

.s 

. 4 

.2 
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Als vervolgens naar de verhouding tussen V b en V van water gekeken 
0 c 

wordt, blijkt dat: 

vob 
v = 0.322 

c 

Dit is weliswaar hoger dan de 0.300 die in hoofdstuk 2 gevonden is, 

doch stemt overeen met de waarde behorende bij CH4 (zie tabel 2. 1). 

Dit zou er op kunnen duiden dat voor lichtere molekulen het empirische 
v 

0 verband: V- = 0.300 niet opgaat. 
c 

De exorbitant hoge waarde van B. van de ijsachtige component kan ver-
i 

klaard worden uit het feit dat de tamelijk starre structuur van deze 

component minder mogelijkheden toelaat om energie over te dragen. 

Opvallend is verder de erg hoge dichtheid van de ijsachtige component 

die uit de lage waarde van V . volgt. 
oi 
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4. STATIONAIRE MEETMETHODE 

4.1 De meetopstelling 

Om de permeabiliteit µ van een vloeistof voor een bepaald gas te meten 

is de opstelling gebruikt die schematisch weergegeven is in figuur 4. 1. 

t> 

F 

F 

recorder 

v 

v ref 

Fig. 4.1 Schematische weergave van de stationaire meetopstelling 

met regelketen. Niet getekend zijn: 

-het gasverzorgingssysteem 

-de spoelkranen en de kortsluitkranen 

-de temperatuurmeters 

recorder 

De vloeistoflaag V bevindt zich tussen twee kamers, v1 en v
2

• In iedere 

kamer bevindt zich een plunjer F waarmee het volume vergroot respec

tievelijk verkleind kan worden. 

In het systeem is een verschildrukopnemer P opgenomen, die in combinatie 

met de servo-gestuurde motor M, het drukverschil over de vloeistof-

laag konstant, dan wel nul kan houden. 
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De plunjers F worden voortbewogen door een spindel, welke aan het 

einde voorzien is van een potentiometer zonder afslag, die aangesloten 

is op een recorder, om zo de plaats van de plunjers in de tijd te 

kunnen registreren. 

In de kamer v
1 

bevindt zich een zuurstofelektrode om de o2-concentratie 

in deze kamer te meten. Het systeem bevat tevens een kortsluitkraan 

om de drukopnemer P tegen eventuele overbelasting te beschermen. 

4.2 Overdrukmetingen met een gas 

Bij de meetmethode met een gas, wordt een drukverschil ~p over de laag 

V aangebracht. Dit drukverschil veroorzaakt een diffusie van het gas 

door de vloeistoflaag. Met behulp van het servo-systeem en de plunjers F 

wordt het drukverschil ~p gehandhaafd. 

Voor dit diffusieproces gelden de volgende wetten: 

met: J -

D -

c -

a. -

Fick: 

Henry: 

gas flux 

J = _ D de 
dx 

c = a. p 

diffusiecoefficient 

concentratie van het gas 

oplosbaarheid van het gas 

p - partiele druk van het gas 

in 

in 

in 

Combinatie van (4.1) met (4.2) geeft: 

met: 

J - µ ~ 
dx 

1..1 = a. D 

de vloeistof 

de vloeistof 

de vloeistof 

( 4. 1) 

(4.2) 

-2 -1 
mol m s 

2 -1 
m s 

mol m-3 

-1 
mol m kg 

N m-2 

(4. 3) 

(4. 4) 
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waarin: µ - permeabiliteit van de vloeistof voor een 

bepaald gas 
-1 -1 

mol m s N 

Voor het totale gastransport door de vloeistoflaag geldt: 

A J 

waarin: ¢ - gasstroom 

A - opervlakte van de vloeistoflaag 

mol s-l 
2 

m 

(4.5) 

Als aangenomen wordt dat in het stationaire geval het verloop van 

de partiele druk over de laag lineair is: 

~=~ 
dx L 

met: L - dikte van de vloeistoflaag 

geeft dit met (4.3): 

J -µ ~ 
L 

(4.6) 

m 

(4. 7) 

Voor de toe- respektievelijk afname van het aantal deeltjes in beide 

kamers geldt: 

(4.8) 

waarin: n
1 

- totaal aantal deeltjes in kamer v1 mol 

n
2 

- totaal aantal deeltjes in kamer v2 mol 

Voor de volume verandering van de kamers geldt: 

(4.9) 
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waarin: v
1

, v2 - volume van kamer v 1, 2 

Ax - oppervlak van plunjer F 

:~ - plunjersnelheid 

3 
m 

2 
m 

-I 
m s 

Met behulp van de algemene gaswet kan een uitdrukking voor 6p verkregen 

worden: 

nl RT n
2 

RT 
6p = pl - P2 = 

vi v2 
(4. 10) 

waarin: p I' druk in kamer vl,2 Nm 
-2 

p -
2 
T - temperatuur in de kamers K 

universele gaskonstante 
-1 -1 

R - J mol K 

Met behulp van het plunjersysteem blijft 6p konstant. Differentieren 

van (4. 10) levert dan: 

d(6p) 
dt 

(4.11) 

Substitutie van (4.5), (4.8) en (4.9) in (4.11) levert voor de gasflux: 

Combinatie van (4.3) met (4.12) levert met het gegeven dat v 1 = 

de permeabiliteit: 

Ax L dx 
J.l = 'ART 6p ( P2 + ! 6P ) dt 

(4. 12) 

v
2 

voor 

(4. 13) 

Met behulp van (4.4) en de in de literatuur bekende oplosbaarheden 

(lit. 16, 17 en 18) is uit (4. 13) de diffusiecoefficient van het gas 

door de betreffende vloeistof te berekenen. 
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4.3 Gasmengsel metingen 

Bij gasmengsel metingen is er een dichtheidsgradient aanwezig ten 

gevolge van het partiele drukverschil van de componenten. Door middel 

van de servo-regeling wordt echter het totaal drukverschil over de 

laag nul gehouden. 

Aan gezien bij deze metingen met twee gassen wordt gewerkt zal meting 

van de plunjersnelheid alleen niet leiden tot een absolute bepaling 

van de permeabiliteit van zowel gas a als van gas b. 

Door echter van een gas ook een concentratie-meting te doen zullen 

de verschillende permeabiliteiten afzonderlijk te bepalen zijn. 

Stel p . is de partiele druk van gas x in kamer i. 
Xl. 

Er geldt nu: 

en: 

l;p 
a 

Daar l:lp = 0 is: tot 

l;p = - l;p (4. 15) 
a b 

Door de vloeistoflaag zullen twee gasfluxen optreden die zich als 

volgt laten schrijven: 

l;p 
J 

a µ 
L a a 

Jb 
t;pb 

= µb L 

Voor de totale gasflux Jt geldt: ot 

J tot ( µa - µb ) 
tip 

a 
L 

(4. 17) 
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De verdere afleiding verloopt verder analoog aan die in §4.2, zodat 

het uiteindelijk resultaat luidt: 

p Ax dx L 
~µ = µa - µb = AllT ( dt ) ~p (4. 18) 

Door de diffusie zal het partiele drukverschil over de vloeistoflaag 

steeds kleiner worden. Als gevolg hiervan zal de netto gasflox in de 

tijd exponentieel afnemen. Zoals reeds opgemerkt, kunnen, door van een 

gas een concentratie-meting te doen, de verschillende permeabiliteiten 

afzonderlijk bepaald worden. Hiervoor kan, als een van de te meten 

gassen zuurstof is een zuurstof-elektrode gebruikt worden. 

4.4 Metingen met behulp van een zuurstof-elektrode 

De zuurstof-elektrode is schematisch weergegeven in figuur 4.2. De 

6 

5 

1 - gouden kathode 

2 - isolator 

3 - KC"l-ge"l 

4 - zi"lveren anode 

5 - tef"lon merrbraan 

6 - a-ring 

Fig. 4.2 Sahematisahe d;,,)a:f'sdoorsnede van de zuurstofe"lektrode 

werking berust op het principe dat hieronder beschreven wordt. 

In de met gel gevulde top van de elektrode bevinden zich een anode 

en een kathode. Het geheel wordt van de buitenwereld (het te 

meten gas) afgesloten door een teflon membraan. 

Aan de elektrodes vinden de volgende reacties plaats: 

kathode: o2 + 2H2o + 4e + 40H 

anode 4Ag + 4Cl- + 4AgCl + 4e 
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De zuurstof die aan de kathode komt wordt dus allemaal omgezet. Door 

de kathode met behulp van een externe spanningsbron negatief ten opzichte 

van de anode te houden, worden al le OH -ionen onmiddelijk afgevoerd. 

Nu is de aanvoersnelheid van o2-molekulen bepalend geworden voor de 

stroom door de spanningsbron. 

De aanvoer van o
2
-molekulen vindt plaats door diffusie door het teflon 

membraan en is recht evenredig met de zuurstof-concentratie in de 

buitenwereld. Zodoende is dus ook de stroom die gaat lopen recht even

redig met de zuurstof-concentratie in de buitenwereld. 

De karakteristieke tijd van het hierboven genoemde diffusieproces 

ligt 'in de orde van 10 s. 

Verder is de zuurstof-elektrode uitgerust met een thermistor welke 

door middel van versterking bet temperatuur-effekt van de genoemde 

diffusie over een groot gebied compenseert. 

Storende invloed van zuurstof-consumptie en verdamping van de zuur

stof-elektrode is in de opstelling onderzocht en blijkt in beide 

gevallen kleiner te ~ijn dan 0.1% van het signaal. 

De permeabiliteit van de te meten vloeistof voor zuurstof kan op 

de volgende manier berekend worden: 

Definieer de zuurstoffractie als 

£
0 

(t) = 
2 

Met de ideale gaswet geeft dit: 

f ( ) p V(t) 
O t R T 

2 
= n

0 
(t) 

2 

Differentiatie naar de tijd levert in combinatie met (4.16): 

n 

d£
0 

(t) 
2 

dt 

f
0 

(t) p 
2 +----RT 

dV 
-= 
dt A J.JO 

2 

tip ( t) 
L 

(4. 19) 

(4.20) 

(4.21) 

Verder is t.p(t) uit te drukken in de zuurstoffractie indien f (O) = 0: 
02 



- 25 -

b.p(t) = p
0 

( I - 2 £
0 

(t) 
2 

waarin: p - partieel drukverschil op t = 0 
0 

dus: 

f p 
02 dV A po 

+ lfT dt = -"L 1-10
2 

( I - 2 £
0 

) 
2 

(4.22) 

(4.23) 

Om niet behulp van (4.23) 1-1
0 

te bepalen worden voor voldoende kleine 
2 

tijd de volgende aannames gemaakt: 

fo (t) = a t 

2 
( a = konstante ) 

dV 
-= 
dt 

dV b.VI 
konstant, ofwel - = -

dt ti 

(4.24) 

(4.25) 

Uit (4.21) volgt dan na integratie de volgende betrekking voor de 

permeabiliteit van de vloeistof voor zuurstof: 

llo 
2 

b.V I 
f 0 ( t I ) ( I + . 2V ) L 

2 
= --------------------------po A R T t 1 

p v 

(4.26) 

b.V Indien £
0 

(t) < 0.01 en 
2
V < 0.01 kan (4.26) vervangen worden door 

2 

L V p £0 (t 1) b.V 
= 2 ( l +_I + f(tl) ) 

A R T p
0 

t
1 

2V 
(4.27) 

4.5 De vloeistoflaag 

De vloeistoflaag wordt gerealiseerd in de membraanhouder. De vloeistof 
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wordt tussen twee, door metaalschuim ondersteunde membranen gespoten. 

(zie rig . .+. 3). Nadat de desbetre-Zfende meting is verricht wordt de 

Fig. 4.3 Schematische doc~sr.Gde van de membraanhouder. 

1 afs tands ring 

2 membraan 

3 0-ringen 

4 vulopening 

5 me taa is chuim 

vloeistof uit de membraanhouder gegoten en gewogen. Bij deze procedure 

wordt een onnauwkeurigheid van 1% in de bepaling van het vloeistof

volume bereikt. 

De effekten van: 

-aanwezigheid van de membranen 

-eventuele bolling van de membranen 

-eventuele convectie in de vloeistoflaag 

-verda:mping van de vloeistoflaag 

op de diffusiemetingen zijn in het verleden reeds uitgebreid onder

zocht (lit. 20). De fout, die bovengenoemde effekten introduceren 

in de berekende permeabiliteit is kleiner dan 0.5%. 

4.6 Temperatuurbeheersing 

In figuur 4.4 is geschetst hoe de thermostaat, waarin zich het meet

systeem bevindt is opgebouwd. 

De ruimte tussen de wanden van de thermostaatbak is zo verdeeld in 

compartimenten (C) dat circulatie van water door de hele bak verzekerd 
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B 

_____ u 

w c 

MEETSYSTEEM 

Fig. 4.4 Schematische opbow.J van het temperatuur-verzorgings systeem 

is. Via een bypass (B) wordt met een hulppomp (HP) de circulatie in het 

warmtescherm (W) in stand gehouden. Het warmtescherm dient om warmte

overdracht via de bovenplaat naar buiten tegen te gaan. 

De gethermostateerde ruimte is in figuur 4.4 dik omlijnd. In de water

stroom zijn een verwarmingsspiraal (I), een platina weerstand (Pt) 

en een koelspiraal (S) geplaatst, die voor de thermostatering van het 

water zorgen. De temperaturen in de bypass en in de gethermostateerde 

ruimte warden gemeten met thermistors (NTC's), die in de figuur met 

een T zijn aangegeven. 

Het meetsysteem is zodanig in de thermostaatbak geplaatst, dat er een 

slecht warmte-kontakt is met de binnenwanden, waardoor de indring

diepte van temperatuurvariaties verkleind wordt. 

Uiteraard zijn de buitenwanden bekleed met isolerend materiaal (M). 

Via U kan de luchtdruk in de bak op dezelfde waarde gebracht warden 

als de druk in het meetsysteem. 

Metingen en berekeningen hebben aangetoond, dat tijdens een meting 

van 30 minuten de temperatuurfluctuaties ~T < 0.01 K (lit. 21). 

Dit betekend een fout in de permeabiliteit die kleiner is dan 0.1%. 

T 
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5. RESULTATEN EN DISCUSSIE 

5. I Resultaten 

In drie maal gedestileerd water zijn de diffusiecoefficienten gemeten 

van He, H
2

, o
2 

en N
2

. Elke meting is 3 maal uitgevoerd~ waarbij een 

reproduceerbaarheid van 2% is gehaald. In figuur 5. I zijn de resultaten 

0 5 iO ,s zo ZS 30 35 40 45 50 55 60 
'5 

i5 

14.5 l!l ·HEl.!UM 14.5 

l 4 " -llRTERSTOf 14 
c:i 

13.5 (!) -ZUURS!Of 13.5 

13 .. -STIKSTOf 13 
(!) 

12.5 
.·l!J 

12.s 

12 12 

11.'5 11. 5 

il ·m 11 

10.5 l!l 10.s 

10 10 

·" "' ..... 9.5 
C!l. 9.5 

" . .. 9 
t: 9 

"' J!i 
.,. . 8.5 8.5 .. 

c 8 8 - 7.5 &.· 7.S 
z 
~ C!l.· "· !::: 7 7 
... ... 6.5 6.S 
w 
c 
u 
w 6 (!) 6 
;;; 
::i f> <!>. s.s ... 5.5 ... 
0 5 6 

. "di ... · 
j!) 

4.S " 
.(!). .. 

4.5 
i:>· ... 

4 
.~Cl .... 

3.5 ... · 3 .s· 
~.· 

. ·l!l 
3 ..... 3 

2.5 
~·(!}. . .... 2.5 

(!)© ..• 
. ·· ··.t. 2 

2 .. ~ ... .. 
1. 5 .. ·(!): .. ··.!> I .5 ....... 

.5 .5 

0 0 
0 5 i 0 i 5 20 ZS 30 35 40 45 50 SS 60 

'EMPERRfUUR (l}R.\ELSIUSI 

;:;,,.,·,,..... 
.. 1,,-d. 5.1 De dij'f;.;.siecoefficienten van He, H2, 02 en N2 a"ls functie van 

de terrrpe rat:.£0<1' 



- 29 -

gegeven. Wat o
2 

en N
2 

betreft stemmen de resultaten geed overeen met 

resultaten van andere experimentatoren (lit. 28). Voor 

literatuurwaarden nogal ver uiteen ( 3.3 < DH (25 °c) 
2 

H2 lopen de 
9 • 10 < 7.2) 

maar het hier gevonden verloop ligt binnen de uiterste literatuur

waarden en is vergelijkbaar met de resultaten van Ferell (lit. 24). 

Wel dient opgemerkt te worden, dat Ferell bij slechts 4 temperaturen 

heef t gemeten~ 

Van He is in de literatuur erg weinig bekend. Een vergelijking leert 

echter wel dat de hier gepresenteerde metingen veel systematischer 

gerangschikt liggen (lit. 28). 

5.2 Het twee-componenten model 

Zoals in §2.3 reeds is aangekondigd, hoeft niet zonder meer uitgegaan 

te warden van de formules (2. 7) en (2. 8) en kan de parameter iS omzeild 

worden. 
Ui tgegaan wordt hierbij van een empirisch verb and tussen de zelfdiffusie-

coefficient en de viscositeit (lit. 10): 

waarin 

D z 
I. 24 10-17 /r R:T· 

c nV 

V - kritisch molair volume 
c 

(5. 1) 

m3 mol-l 

Dit verband is getest voor verscheidene vloeistoffen (zie figuur 5.2), 

waarbij een gemiddelde standaarddeviatie van 4% is gevonden. 

0 

2 rntlnyt pentont 
2 methyl Dul one 

n - ptnlOl'*

t-~IOnOI 

d1oson 
ouronr 

brOl"IQefl'IOne 
n111otnemone ti 

0 

---f~ 
n-octaelec:GM -- / l 

'- n-octcnt 

'-· tiromoben~ 
-cyc1on1uone 
corbon11~1rocn1ortde 

\.._benzene 
cf\lorolorm 
, . praoonol 

- n-pn)CICW'OOI 

T 

I 
i 

I 
I 
I 
I 

________ _J 
__ 2_0 ____ ----.(' "" 80. 106 

V
2/3 . 

in 
c 

10-6 m3 mol-l ) 
2/3 

Fig. 5. 2 Verba:nd tussen 

de zelfdiffu.sie

aoefficient en 

de visaositeit 

volgens (5 .1) 

voor een aantal 

v foeis toffen 

(7,it. 10) 
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Op deze manier blijft alleen de B als onbekende vloeistofparameter 

over, hetgeen de consistentie van de in hoofdstuk 2 geformuleerde 

theorie vergroot. 

Het verband tussen gasdiffusie in een vloeistof en zelfdiffusie van 

die vloeistof wordt gelegd volgens de relatie (lit. 1): 

waarin 

v 
D = D ( CV 

z v cg 

2/3 
) 

V kritisch molair volume vloeistof 
CV 

V - kritisch molair volume gas 
cg 

Combinatie van (2.2), (5.1) en (5.2) geeft: 

v2 
D = 1.24 l0- 17 ( _!:::!.. v cg 

2/ 3 R T V - V 0 
) -B---

V V 
0 

3 -1 
m mol 

3 -1 
m mol 

(5. 2) 

(5. 3) 

Om deze relatie aan de in §5. 1 gepresenteerde resultaten te toetsen 

moet eerst het in hoofdstuk 3 beschreven twee-componenten model worden 

toegepast, zodat (5.3) overgaat in: 

D = l. 24 
17 V2 ~ ( 1 - p ) B. 

10- ( ....£!.. ) R T ( ----~i v v. 
cg l. 

v. - v . 
l. 01. 

v . 
01. 

+ 

(5.4) 

In deze vergelijking zijn alle parameterwaarden bekend, zodat (5.4) 

direct getoetst kan worden aan de meetresultaten. 

In figuur 5.3 zijn nogmaals de meetresultaten getekend, alsmede het 

volgens (5.4) voorspelde verloop. 
Voor zowel o

2 
als N

2 
blijkt (5.4) de meetresultaten goed te beschrijven, 

met een gemiddelde standaarddeviatie van 2%. 

Echter de met behulp van (5.4) voorspelde diffusiecoefficienten van 

zowel H
2 

als He liggen significant te laag. 
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Fig. 5.3 De diffusiecoeffiaienten van He, H2, o2 en N2 ais fu.nctie van 

d.e. temperiatuur. 

De getrokken curves z~Jn de met (5.4) voorspelde verbo:nden tussen 

de diffusiecoeffiaienten en de temperatuur: 

curve 1 - N2; curve 2 - o2; curve 3 - H2; curve 4 - He. 

Curve 5 is verkregen door curve 3 te vermenigvuldigen met 1.68 

Curve 6 is verkregen door curve 4 te vermenigvotdigen met 2.45 
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Volgens de literatuur ligt hieraan een quantum-effekt ten grondslag 

hetgeen in §5.3 zal worden toegelicht. 

5.3 Quantum-effekt bij de diffusie van waterstof en helium 

De afwijkende curves van H
2 

en He ten opzichte van het door (5.4) vooe

spelde verloop zijn toe te schrijven aan een quantum-effekt (lit. 22, 

23 en 24). 

Dit quantum-effekt is te wijten aan het golfkarakter van deze lichte 

molekulen. 
Om dit quantum-effekt in rekening te brengen wordt een dimensieloze 

quantum-parameter A* gedefinieerd_ volgens (lit. 25): 

waarin 

* J.. /\. = - = 
(j 

h 
crl(me:) 

A - "de Broglie-golflengte" m 

h - konstante van Planck J s 

m - molekuulmassa kg 

e: - energie (diepte van potentiaalput) J 

cr - botsingsdiameter m 

(5.5) 

De waarden van /\.it voor de verschillende gassen zijn uitgezet in tabel 5.1. 

Tabe"l 5.1 De waarde van fl.* VOO?" gas A* 

02, N2, H2 en He 

("lit. 25) 
02 0.201 

N2 0.226 

Hz 1. 729 

He 2.67 

Er is gepostuleerd (lit. 23), dat het quantum-effekt in rekening 

kan worden gebracht, door de theoretisch verwachte diffusiecoefficienten 

te vermenigvuldigen met de factor: 
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waarin b een konstante. 

Dit heeft echter in het verleden verschillende waarden voor b opgeleverd: 

0.6 (lit. 24), 0.5 (lit. 23), terwijl voor de hier gegeven resultaten 

een b-waarde van 0.40 ~ 0.02 gevonden is. 

Gezien de grote spreiding van de in de literatuur gegeven diffusie

coefficienten van H
2 

en He is het gevaarlijk om aan deze b-waarde(n) 

een te grote betekenis toe te kennen. 
2 

Wel kan met behulp van de factor ( 1 + A~ )b een indruk verkregen 

warden van de grootte-orde van het quantum-effekt. 
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6. INSTATIONAIRE MEETMETHODE 

6.1 Inleiding 

Vanwege het feit dat vaar de in haafdstuk 4 beschreven meetmethade 

gebruik gemaakt wardt van (gasdoarlatende) membranen, is deze 

meetmethade alleen bruikbaar vaar metingen aan water en waterige 

zautoplossingen. 

Derhalve is er behaefte aan een meetmethade waarmee oak gasdiffusie 

in andere vlaeistaffen gemeten kan warden. 

Uitgaande van de reeds bestaande apstelling is tijdens dit afstudeer

werk een methade antwikkeld, waarmee in pricipe aan alle vlaeistaffen 

gemeten kan warden. 

6.2 De meetapstelling 

De meetapstelling, waarmee via een instatianair meetpraces de diffusie

caefficient bepaald kan warden is geschetst in figuur 6.1. 

s 

v ref 

recorder 

Fig. 6.1 Schematische weergave van de instationaire meetopsteZZing 

met regeZketen. Niet getekend zijn: 

-het gasverzorgingssysteem 

-de spoeZkranen en de kortsZuitkranen 

-de temperatuuY'lileters 
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In de beide meetkamers v
1 

en v
2 

bevindt zich hetzelfde gas. De kamers 

zijn gescheiden door een roestvrij-stalen plaat S. In de kamer VJ 

bevindt zich naast het gas een hoeveelheid ontgaste vloeistof v. 

Het gas in de kamer VJ zal in de vloeistof v diffunderen. Derhalve 

zal in kamer VJ een lagere druk ontstaan, dan in kamer v2. De druk

opnemer P neemt dit druk verschil waar en met behulp van het aan 

de drukopnemer gekoppelde servo-systeem en de plunjer F wordt dit 

drukverschil weg geregeld. 

De plaats van de plunjer als functie van de tijd levert dan de 

diffusiecoefficient. 

6.3 Theorie 

Om met behulp van de hierboven beschreven meetmethode de diffusie

coefficient te bepalen, wordt uitgegaan van een vloeistoflaag met 

dikte L. 
Instantaan wordt vervolgens boven de vloeistoflaag een gas-atmosfeer 

aangebracht fzie figuur 6.2) 

gas 

x = 

Fig. 6.2 Situa~ie op het tijdstip t = 0. 
I 

In de vloeistof is de gasaonaentratie a = O, behalve 

op x = d, waar a = a = a. p 
0 

Uit de diffusievergelijking 

waarin 

ac(x, t) 
at 

2 
= D a c(x,t) 

ax 

c(x,t) - concentratie 
.. 3 

mol m 

(6. 1) 

volgt, met behulp van separatie van variabelen, de volgende uitdrukking 

voor de concentratie van het gas in de vloeistof als functie van 



tijd en plaats: 

c(x,t) = c 
0 

Met behulp van: 
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- 2 c 'f ( -I )n 
o n=O (n + Drr 

J = -D ~ ax 

-(n + 1)2 2 exp{ 2 rr D t } 
12 

cos{ (n + D rr x } 
L 

volgt hieruit voor de stroomdichtheid J: 

2 c D 
J = - _ __;;,o_ 

L 

sin{ (n + D 

Voor de totale gasstroom ~ geldt: 

~ A J 

met A - diffusieoppervlak 
2 

m 

rr x } 
L 

(6.2) 

(6. 3) 

(6.4) 

(6.5) 

Dit leidt vervolgens tot de volgende uitdrukking voor de gasstroom 

~d , door x = d: 

~d = (6.6) 

Uiteindelijk geeft dit voor de plaats van de plunjer: 
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~ (n + 1)2 ;r2 
!: (exp{- 2 D t } - 1) 

n=O 2 2 
(n + ! ) L 

In bovenstaande formules zijn de symbolen dezelfde als die in 

hoofdstuk 4. 

6.4 Praktische problematiek 

(6. 7) 

In de praktijk doen zich echter enkele moeilijkheden voor. Op de eerste 

plaats gaat de theorie er van uit dat het gas instantaan boven de 

vloeistof gebracht wordt. In de werkelijkheid wordt de ontgaste 

vloeistof in de kamer vi gebracht, terwijl het betreffende gas daar 

reeds aanwezig is. Derhalve is het tijdstip t = 0 onbepaald. 

Dit probleem is omzeild door naast de onbekende diffusiecoefficient D 

teven het tijdstip t = t , waarop in werkelijkheid de meting begint, 
0 

als onbekende variabele in te voeren. 

De grootte van t is ongeveer 200 s (dus na het inbrengen van de 
0 

vloeistof). 

Door de reeks in (6.7) na de tiende term af te breken wordt een fout 

gemaakt die kleiner is dan 0.5%. Met behulp van een computer zijn de 

in dit hoofdstuk beschreven metingen verwerkt en worden de variabelen 

D en t berekend met de methode der kleinste kwadraten. 
0 

Een tweede probleem, dat enige nadere aandacht behoeft is het ontgassen 

van de vloeistof. Gekozen is hier voor een methode die in de literatuur 

gebruikt wordt om oplosbaarheidsmetingen te doen (lit. 19). 

De vloeistof wordt gedurende 1 uur gekookt, waarna een hoeveelheid 

(kokende) vloeistof, voldoende voor een meting, met behulp van een 

zuiger in een afsluitbaar vloeistofreservoir wordt gebracht. 

Vervolgens wordt de vloeistof op de gewenste temperatuur gebracht. 

Experimenten, waarbij vloeistof gebruikt is die langer gekookt 

heeft dan 1 uur ( 2 respektievelijk 3 uur) leveren geen meetbaar 

verschil op. 

Ten slotte is er nog het probleem van de vrije convectie. Evenals 

voor de stationaire meetmethode is gedaan (lit. 20), kan ook voor 

het in dit hoofdstuk beschreven meetsysteem een kritisch Rayleigh

getal Ra berekend worden. Voor waarden beneden Ra zal geen 
c c 

convectie optreden. 
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In tabel 6. 1 zijn voor enkele waterlaagdiktes de bijbehorende 

waarden voor Ra gegeven, alsmede het maximaal toelaatbare temperatuur-

verschil, als voor Ra 
c 

1100 wordt genomen (lit. 32). 

Tabel 6 .1 Maximaal toelaatbaar temperatuurverschil als functie van 

de waterlaagdikte. De middelste kolom bevat het getal 

van Rayleigh voor de betreffende waterlaagdikte 

laagdikte( m) 

5 10-3 

8 10-3 

10 10-3 

Ra 

1900 6T 

7700 6T 

15000 6T 

6Ttoelaatbaar ( K ) 

0.5 

0. 1 

0.07 

Tijdens de metingen zijn de temperatuurverschillen 6T < 0.05 K, zodat 
-2 bij metingen tot een laagdikte van 10 m geen hinder ondervonden 

wordt van convectie. 

6.5 Resultaten en diskussie 

Om de hier beschreven meetmethode op zijn bruikbaarheid te testen 

zijn metingen gedaan aan de diffusie van verschillende gassen in 

water. In tabel 6.2 worden de resultaten van deze metingen vergeleken 

Tabel 6.2 Diffusiecoefficienten van He~ H2~ o2, N2 in water bij 

25 °c . 10-9 2 - l 'I de . . . h de ~n m s vo~gens ~nstat~ona~re met o , 

de stationaire methode en de literatuur 

gas instationaire stationaire literatuur 

meetmethode meetmethode 

He 4.48 6.90 2.38 < D < 9.5 

3.30 5. 10 3.30 < D < 7.2 

2.56 2.65 2.0 < D < 3.4 

2.25 2.20 1.9 <D<3.5 
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met zowel corresponderende metingen, gedaan volgens de stationaire 

meetmethode, alsmede met de literatuurwaarden. 

Met de instationaire meetmethode is een reproduceerbaarheid gehaald 

van 3%. 

Uit tabel 6.2 blijkt, dat de met de instationairemeetmethode gevonden 

diffusiecoefficienten binnen de literatuurwaarden liggen. 

Vergelijking met de waarden, gevonden met behulp van de stationaire 

meetmethode leert dat de waarden van de diffusiecoefficienten·van 

o2 en N2 wel overeenstemmen, doch dat voor zowel He als H
2 

de instationaire 

meetmethode lagere diffusiecoefficienten oplevert dan de stationaire 

meetmethode. Een verklaring hiervoor is niet gevonden. 

Wel volgt uit deze resultaten, dat hier het quantum-effekt een minder 

sterke rol speelt als beschreven in §5.3. Hieruit blijkt dus nogmaals 

dat erg voorzichtig omgesprongen dient te worden met formules welke 

het quantum-effekt in rekening brengen. 

De standaarddeviatie (reproduceerbaarheid) van de instationaire meet

methode (3%) is weliswaar groter dan die van de stationaire meet

methode (2%), doch in vergelijking met andere instationaire meet

methoden uit de literatuur (lit. 26 t/m 31), waar de beste nauwkeurig

heden tech nog hoger zijn dan 5%, is de gevonden 3% alleszins 

acceptabel. 

Concluderend kan gesteld worden dat de in dit hoofdstuk beschreven 

instationaire meetmethode iets minder nauwkeurig is dan de stationaire 

meetmethode, maar als belangrijk voordeel heeft dat de diffusie

coefficienten in alle vloeistoffen gemeten kunnen worden. 
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7. CONCLUSIES EN SUGGESTIES 

- Transportcoefficienten in eenvoudige vloeistoffen kunnen voorspeld 

worden met behulp van molaire expansie. Enige onbekende parameter 

bij deze benadering, B, is kenmerkend voor de vloeistof. De grootte 

van B geeft de mogelijkheid weer van de molekulen van die vloeistof 

om energie te kunnen overdragen. 

- Met behulp van een twee-componenten model is het mogelijk om de 

hier boven genoemde theorie ook op water toe te passen. 

- Gezien de aard van het model, zal dit ook toepasbaar moeten zijn 

op alkoholen en andere vloeistoffen waar waterstofbruggen een 

rol spelen. 

- Om metingen van diffusiecoefficienten als functie van de temperatuur 

te verrichten verdient het aanbeveling om het temperatuurregelings

sys teem dusdanig te veranderen (bijvoorbeeld aanzienlijk verkleinen), 

dat de warmteoverdracht sneller plaats vindt. Wachttijden van een 

dag om het systeem 10 °c warmer te maken zijn bij het huidige 

systeem gebruikelijk. 

- Bij de diffusie van helium en waterstof speelt er een quantum-effekt 

een rol. Er is een quantum-parameter gedefinieerd om dit effekt in' 

rekening te brengen, maar gezien de grote spreiding in de literatuur 

waarden van de diffusiecoefficienten van helium en waterstof is het 

zaak erg voorzichtig om te springen met het in formule-vorm hanteren 

van deze quantum-parameter. 

De in dit verslag beschreven instationaire meetmethode blijkt ge

schikt te zijn voor diffusiemetingen. 

- Met behulp van deze instationaire meetopstelling is het principieel 

mogelijk om simultaan, naast de diffusiecoefficient ook de oplos

baarheid te meten. Het gedeelte van de plunjer dat tussen t = 0 en 

t = 00 in de bovenkamer v
1 

is geschoven is een maat voor de hoeveel

heid gas, die in de vloeistof is gediffundeerd. Beide tijdstippen 

zijn met behulp van de theorie en een meting te extrapoleren. 

- Met behulp van de instationaire meetmethode is het mogelijk om de 

invloed van oppervlaktespanning-verlagende stoffen en eventuele 

andere, als monolagen aangebrachte stoffen te meten. 
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SYMBOLENLIJST 

A -diffusieoppervlak 
Ax -plunjeroppervlak 

B -vloeistofparameter 

c -concentratie 

c -warmtecapaciteit 
p 

d -molekuuldiameter 

D -diffusiecoefficient 

D -zelfdiffusiecoefficient 
z 

f -f ractie 

h -konstante van Planck 

J -gas flux 

k -konstante van Boltzman 

k. -thermische 
l. 

geleidbaarheid van stof 

L -dikte van de vloeis toflaag 

m -molekuulmassa 

M -molekuulgewicht (relatief) 

n -stofhoeveelheid 

N -getal van Avogadro 

p -druk 

pxi -partiele druk van gas x in kamer i 

po -partiele druk op t = 0 

p -fractie 

R -universele gaskonstante 

t -temperatuur 

T -absolute temperatuur 

T 
c 

T 
r 

v 

v 
0 

v 
c 

-kritische temperatuur 

-gereduceerde temperatuur 

-molair volume 
1 

-molair volume waar - = 0 
n 

-kritisch molair volume 

T 
r 

T 
T 

c 

i 

vb 
v. 

l. 

-molair volume van de vleoistofachtige component 

-molair volume van de ijsachtige component 

vl,2-volume van kamer 1,2 

2 
m 

2 
m 

-1 -1 
Pa s 

-3 
mol m 

J mol-l 

m 
2 -I 

m s 
2 -1 

m s 

J s 

-1 
K 

-I ·-2 
mol s m 
J K-1 

W m-l K-l 

m 

kg 

mol 
mol-l 

N m-2 

N m-2 

N m-2 

1 

J K-1 

oc 

K 

K 

1 

mol 

3 -1 
m mol 

m3 mol-l 
3 -1 

m mol 
3 -1 

m mol 
3 -1 

m mol 
3 

m 
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x -plaatscoordinaat m 

-oplosbaarheid mol 
-3 -1 

a m Pa 

s -uitzettingscoefficient 
-1 

K 

E: -energie J 

n -viscositeit Pa s 

-permeabili teit 
-1 -I -I 

µ mol m Pa s 
2 -I 

\) -kinematische viscositeit m s 

0 -gemiddelde molekuulafstand m 

-vloeistofparameter 
5 -1 -1 -I 

x m s mol K 

y -vloeistofparameter m K w- 1 

~ 
mol 

-1 
-gasstroom s 

A* -quantum-parameter 

-di ch the id kg 
-3 

p m 

(J -botsingsdiameter m 
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DANKWOORD 

Aan het einde van dit verslag wil ik al degenen bedanken, die op 

welke wijze dan ook, rrrijn afstudeerperiode tot de meest Zeerzame, 

maar ook tot de meest gezellige periode uit rrrijn studietijd hebben 

doen word.en. 
Bet noemen van namen heeft altijd het onverrrrijdelijke gevolg dat 

er mensen vergeten warden. Toah wil_ik twee uitzonderingen maken: 

rm,Jn gezin (Josan, Kristel en Jeroen) en rrrijn ouders. 

Zander het enthousiasme, de tijd en het geduld dat deze mensen 

hebben opgebraaht, zou rrrijn studie nooit op deze manier beeindigd 

zijn. 


