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SAMENVATTING 

Voor het onderzoeken van de poriestructuur van cementsteen 

is een opstelling vervaardigd waarmee adsorptie-isothermen 

met waterdamp gemeten kunnen warden. In de opstelling wordt 

een automatische vacuum-micro-balans, de Cahn 2000, toege

past om de hoeveelheid geadsorbeerde waterdamp door weging 

te meten. De waterdampdruk wordt geregeld met een soort 

koelval waarvan de temperatuur geregeld wordt. De metingen 

kunnen in pure waterdamp gebeuren of desgewenst in een gas

mengsel met waterdamp. De druk van de waterdamp of het gas

mengsel wordt met een absolutedrukopnemer, van Druck, type 

PDCR 110/W tot op 3 Pa nauwkeurig gemeten. De massa van de 

geadsorbeerde waterdamp kan tot op ongeveer 50 ug nauwkeu

rig bepaald warden. Onderzoek aan de opstelling heeft uit

gewezen dat deze fout in gelijke mate veroorzaakt wordt 

door adsorptie aan delen van de balans en door armlengte

veranderinaen. De armlengteveranderingen zijn een gevolg 

van :het verschuiven van het aangrijpingspunt van de lasten 

aan het juk van de balans. Dit gebeurt als de balans schok

ken ondervindt, bijvoorbeeld door trillins~n in het gebouw. 

Deze verandering van de armlengte zou verminderd kunnen 

warden door de constructie van de ophanging te verbeteren. 

Vear de adsorptie aan delen van de balans kan een correctie 

uitgevoerd warden. Met deze beide maatregelen kan de fout 

zeker een factor 10 verkleind warden. 

Het is gebleken dat de adsorptie en desorptie van waterdamp 

op cementsteen veel tijd vergen. Metingen wijzen erop dat 

de tijdconstante voor a~sorptie minstens 40 uur is. Daarom 

is geprobeerd de evenwichtswaarde van de geadsorbeerde 

massa te bepalen uit het verloop van de massa in 3e tijd. 

Het is uit metingen ge~leken dat men dan neg minstens 24 

uur de massa moet meten om een betrouwbare schatting te 

krijgen. De fout in de schatting is dan 20 tot 30 maal gra

ter dan wanneer men de evenwichtswaarde zelf meet. Oaar 

staat echter een aanzienlijke tijdwinst tegenover. 
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§1.1 INLEIDING. 

Binnen de vakgroep Konstruktief Ontwerpen van de afdeling 

Bouwkunde wordt oak onderzoek gedaan naar de eigenschappen 

van bouwmaterialen. Een van de onderwerpen van onderzoek is 

het kruipgedrag van beton. Daarbij is gebleken dat beton 

aangemaakt met hoogovencement minder kruip vertoond dan be

ton aangemaakt met portlandcement. Er wordt verondersteld 

dat het verschil in kruipgedrag veroorzaakt wordt door het 

verschil in cementsteen. Cementsteen is d~ uitgeharde cement 

die ontstaat nadat cement met water is aangemaakt en vormt 

de verbinding tussen de deeltjes toeslag, zoals zand en 

grind, in het beton. Om de oorzaak van dit verschil in 

kruipgedrag op te sporen is een onderzoek opgezet naar de 

verschillen in chemische en fysisc~e structuur van cement

steen van hoogovencement en van portlandcement. 

Bij het onderzoek naar de fysische structuur van cementsteen 

is vooral de structuur van~ porien van belang. Bij de theo

rien over het kruipgedrag speelt het water in de cementsteen 

een belangrijke rol. Het gaat daarbij zowel om vrij, in de 

porien aanwezig water als om gebonden water. Voor het onder

zoek wordt de adsorptie van waterdamp aan cementsteen geme

ten bij verschillende relatieve waterdampdrukken en dezelfde 

temperatuur. Het is mogelijk om uit deze adsorptie-isother

men de hoeveelheid en de grootte van de porien te bepalen. 

Voor het meten van adsorptie-isothermen van waterdamp aan 

cementsteen is een opstelling vervaardigd waarin de hoeveel

heid geadsorbeerde waterdamp door weging wordt bepaald. De 

druk wordt geregeld met een soort koelval waarvan de tempe

ratuur gevariecrd kan warden. 
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§2.1 HET BEPALEN VAN HET SPECIFIEKE OPPERVLAK EN DE PORIESTRUC

TUUR UIT ADSORPTIE-ISOTHERMEN. 

In het onderzoe~ naar de verschillen in fysische structuur 

tussen portlandcement en hoogovencement zullen een aantal 

methoden worden toegepast om zowel het specifieke oppervlak 

als de poriegrootteverdeling te bepalen. De methoden zullen 

in het kort uiteengezet warden in deze parag~aaf. Een veGl 

gehanteerde indeling van adsorptie isothermen van Brunauer, 

Deming, Deming en Teller naar vorm is in onderstaande fi

guur gegeven (1, blz 7 e.v.). 
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fig. 2.1 De vijf types adsorptie-isothermen volgens 3ru

nauer, Deming, Deming en Teller. I: monolaag ad

sorptie, II en III:adsorptie in meer lagen, b~j 

II hecht de earste laag veel sterker aan het op

pervlak van de vaste stof dan de lagen 9nderling-i 

bij III is de hechting ongeveer gelijk, IV en V: 

als II en III, maar nu treedter capillaire con

densatie op in de poriin va~ het materiaal. 

Het specifieke oppervlak zal met de B.E.T.-methode bepaald 

warden. Dit is momenteel de bekendste en meest gebruikte 

methode voor het bepalen van het specif ieke oppervlak van 
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niet-poreuze materialen. Oeze door Brunauer ,- Emmett en 

Tel~er ontwikkelde m9thode werd in 1938 gepubliceerd. 

(1, blz. 35 e.v.) In het model dat ze gebruikten kunnen 

de moleculen in meerdere lagen adsorberen ( figuur 2 .2). 

Een molecuul uit de gasfase kan adsorberen op het neg 

vrije oppervlak of op een van de al geadsorbeerde lagen. 

Het molecuul blijft dan enige tijd zitten in de erop 

volgende laag mJleculen. Er wordt verondersteld dat de 

adsorptie- en verdampingsenergie voor alle lagen boven 

de eerste hetzelfde zijn en dat deze energiin voor de 

eerste laag grater dan of qelijk zijn aan die van de 

overige lagen. Verder wordt verondersteld dat het aantal 

lagen on~eperkt is en dat als de druk p van het adsorbe

rende gas, het adsorbaat, gelijk is aan zijn verzadigings

dampdruk p het adsorbaat als een vloeistof condenseert. 
0 

De geadsorbeerde hoeveelheid wordt dan oneindig groat. 

Daarmee vonden ze de volgende vergelijking voor de adsorp

tie-isotherm: 

x 
= 2.1 

Hierin is x de hoeveelheid geadsorbeerde damp, x is de 
m 

hoeveelheid die een monolaag op het oppervlak van het mon-

ster vormt, c is de B.E.T.-constante, die ru~weg gelijk 

blijkt te zijn aan het quotient van de gemiddelde verblijfs

tijd van een molecuul in de eerste laag en die van een in 

de hogere lagen. Doorgaans wordt vergelijking 2.1 herschre

ven in de volgende vorm: 

p 

x(p -p) 
0 

= 1 c-1 n 
+ -- .i:;._ 

x c x : p m m o 
2.2 

Als men in een grafiek ( 0 
) uitzet als functie van .E..... 

x p -p P
0 0 c-1 vindt men een rechte met helling s=;-c en een snijpunt op 

m 
- 1 l.=-x c rn 

met de verticale as. Deze grafiek wordt doorgaans de 

B.E.T.-plot genoernd (zie figuur 2.3 en 2.4). Hierrnee kunnen 
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c en x bepaald warden: m 

s 1 2.3 c = i + 

1 2.4 x = s+i m 

Meestal wordt voor x de geadsorbeerde massa gedeeld door de 

massa van het monster (zonder adsorbaat) genomen. Dan volgt 

voor hec speciefieke oppervlak S: 

x 
S=_!!!A 

mM M 

x 
= _!!! N AM 

M A 
2.5 

Hierin is mM het gewicht van ~~n molecu~l van het adsorbaat 

en is AM het oppervlak dat ~~n molecuul op de vaste stof in

neemt. Mis het gewicht per kg-mol van het adsorbaat en NA 

is het getal van Avogadro. AM kan berekend warden uit de 

soortelijke massa van hat adsorbaat in vloeibare toestand: 

2 

AM = f (2!_) 3 
eNA 2.6 

Hierin is f de pakkingsdi~htheidfactor die afhangt de manier 

waarop de moleculen in de vloeistof en in de gadsorbeerde 

laag zijn gerangschikt. Doorgaans verschilt f maar weinig 

v3n 1. (Voor hexagonale pakking, zowel in de vloeistof als 

in geadsorbeerde toestand is f=l,091.) e is de soortelijke 

massa van de vloeistof. 

Alvorens op de methoden voor het bepalen van de poriegroot

teverdeling in te gaan wordt hier eerst wat algemene infor

matie over porien gegeven. Behalve naar de vorm warden de 

porien ook onderverdeeld naar hun afmetingen. De indeling 

die diverse onderzoekers hanteren verschilt nogal eens. Voor 

ons doal is de vol~ende driedeling van belang: 

Microporien: de kleinste afmetingen (bijvo~rbeeld de diame

ter bij cilindrische of de spleetbreedte bij spleetvormige 

porien) is kleiner dan 2 nm. Oat is enkele malen de diame

ter va~ de moleculen van het adsorbaat. Deze porien zijn 
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al bij lage relatieve dampdrukken, tot 0,35, geheel ge

vuld met adsorbaat in vloeibare toestand. 

Mesoporien: ce kleinste afmetingen varieren va~ 2 nm tot 

50 nm. In deze porien treedt capillaire condensatie op. Deze 

porien raken vol bij relatieve dampdrukken van 0,35 tot 

0,95. 

Macroporien: de afmetingen zijn grater dan 50 nm. Deze po

rien warden pas bij zeer hoge relatieve dampdrukken gevuld, 

p/p
0

>0.95. 

De onderscheiding is echter niet zo heel scherp. De methoden 

voor het berekenen van de poriegrootteverdeling in de ver

schillende gebieden overlappen elkaar. In het onderzoek zal 

voor de mesoporien de "corrected modelless-method" ('2) toe

gepast worden en voor de microporien de "M.P.-method" (3) 

De aanwezigheid van porien leidt tot afwijkingen van de 

B.E.T.-isotherm. Bij hogere drukken zal het oppervlak waarop 

adsorptie kan plaatsvinden verminderen doordat er porien vol 

zitten. Dit leidt tot vermindering van de geadsorbeerde hoe

veelheid damp in vergelijking met de B.E.T.-isotherm. Ander

zijds leidt capillaire condensatie tot een grotere geadsor

beerde massa dan op grond van de B.E.T.-isotherm bij die 

druk verwacht wordt. Bepaalde vormen van porien veroorzaken 

een hysteresislus in de isotherm wanneer zowel de adsorptie

als de desorptietak gemeten warden. De Boer heeft een inde

ling van de hysteresislussen naar vorm gegeven met de bijbe

horende porievormen (1, blz 172 e.v.). 

Q) i -0 
-0 L 
'r-1 Q) 
Q) Q) 

..s::.D
r-1 L X 
Q) 0 ........... 
Q) CJ) 

> -0 a... 
Q) CO E 
0 Q) co 

..s:: CJ)-0 

A B 

1.0 

relatieve dampdruk (p/o
0

) 

E 

1.0 1.0 

fig. 2.5 Indeling van hysteresislussen volgens De Boer, 

A: aan beide zijden ~pen cilindrische porien, 

8: aan beide zijden open spleetvormige porien, 

E: "ink-bottle" porien (porien met een n3uwe hals). 



9 

Bij de methoden voor h3t bepalen van de poriegrootteverde

ling in het mesoporiengebied speelt de capillaire condensa

tie en de oppervlakte spannina een belangrijke rol. Het 

verband tussen de dampdruk boven een bolvarmig, gekromd 

oppervlak en de verzadigingsdampdruk bij dezelfde tempe

ratuur wordt gegeven door de Kelvin-vergelijking: 

ln(E-) = 
Po 

2.7 

Hierin is V het volume van de vloeistof per kg-mol bij 
m 

temperatuur T, is X de oppervlakte spanning van de vloei-

stof, is rk de kromtestraal van het vloeistofoppervlak en 

is R de gasconstante. Voor een cilindrische porie luidt de 

Kelvin-vergelijking: 

2.8 

Yierin is r de straal van de porie en is ~ de contacthoek 

tussen de vloeistof en de wand van de porie. (zie figuur 

2.6) Bij de druk~en waar capillaire condensatie optreedt 

is de wand al bedekt met een laagje gecondenseerde damp ten 

gevolge van de adsorptie. Daarom veronderstelt men door

gaans dat ¢=0 en is r niet de straal van de porie, maar de 

straal van de nog vrije ruimte in de porie (de kern). 

/ 
/ 

/ 

r----r----
fig. 2.6 Meniscus met kromte

straal rk in een ci
lindrische porie met 
straal r en contact
hoek f 



10 

Als de dampdruk de druk p overschrijdt die vblgens de Kel

vin-ver~elij king voor deze porie geldt zal de damp conden

seren. De porie loop~ dan helemaal vol. Het omgekeerde 

doet zich voor bij een volle porie als de d3mpdruk lager 

wordt dan p. Voor spleetvormige porien kan een soortgelij

ke vergelijking opgesteld warden. 

Door het vollopen van porien door capillaire condensatie 

verandert het vrije oppervlak van de vloeistof. Vanwege de 

aanwezige oppervlakte spanning gaat dit gepaard met een 

verandering van de inwendige energie. Kiselev leidde een 

algemene thermodynamische vergelijking voor capillaire con

densatie af (2): 

2.9 

ds is hierin de verandering v3n het oppervlak, ~JJ het ver

schil in chemische potentiaal voor het adsorbaat tussen de 

gas- en de vloeistoffase (per kg-mol), en dn is de hoeveel

heid adsorbaat die condenseert in de porien (in kg-mol). 

De Kelvin-vergelijking is een Speciale vorm van deze alge

mene vergelijking. Door vergelijking 2.9 te integreren en 

u=RTln('§-) te substitueren krijgt men een uitdrukking voor 

s, het op~ervlak van de porien die vollopen als de druk 

vanaf pH verhoogt wordt tot de verzadigingsdampdruk p
0

: 

s = 1 
n 

0 
-RT ln(L) dn 

n Po 
H 

2.10 

Hierin is nH het aantal kg-mol geadsorbeerde damp bij druk 

pH en n
0 

het aantal kg-mol g~adsorbeerde damp bij druk p
0

. 

Met het volume per kg-mol V kunnen we 2.10 herschrijven: m 
v 

0 -RT ln(L) 
s = l Po dV 2.11 

v 
m 

We kunnen nu de verandering ~s. bepalen bij de verandering 
l. 

van het geadsorbeerde volume ~V. door vergelijking 2.11 
l. 

stapsgewijs te integreren. Daarbij veronderstellen we dat 
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1 n ( .e_) cons t ant is v o o r de s tap en g e l i j k is a an he ~ gem id -p 
deld~ van ln(L) aan het begin en het einde van de stap. 

Po 
Het volume van de gecondenseerde damp kan omgerekend 'Norden 

in het volume van de porien met behulp van de dikte van de 

geadsorbeerde laag en het oppervlak van de porien. De dikte 

kan men uit een t-curve voor waterdam~ afleiden (4). Voor 

de volumecorrectie moet men eigenlijk een bepaalde vorm van 

de porien veronderstellen. Nu blijkt echter dat de correc

tie klein is, maar het verschil in de correcties bij ver

schillende porievormen is verwaarloosbaar klein ten· op

zichte van het porievolume (2). Door nu de hydraulische 

radius rh in te voeren en deze voor de i-de integratiestap 

te definieren als rh.=6V./~s. is de methode inderdaad ge~ 
l. l. l. 

heel modelloos waar het de vorm van de porien betreft. 

Men kan tenslotte de hydraulische radius in afmetingen van 

een bepaalde vorm van porien vertalen. Voor cilindrische 

porien komt rh overeen m~t de helft van de straal van de 

porie en voor spleetvormige porien komt rh overeen met de 

helft van de spleetbreedte. (Het oppervlak van de bodem van 

de porie wordt hierbij ve;waarloosd.) 

Voor de analyse van microporien bij relatieve dampdrukken 

tot 0,35 wordt de "M.P.-method" gebruikt (3). Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van de zogenaamde t-curve. De t-curve geeft 

het verband tussen de dikte t van de geadsorbeerde laag en 

de relatieve dampdruk p/p
0 

van het adsorbaat. Door het ge

adsorbeerde volume te delen door de dikte t vindt men het 

oppervlak van het adsorbent. Zolang op het hele oppervlak 

ongehinderde adsorptie in meerdere lagen kan plaatsvinden 

is de grafiek van¥ als functie van~ een rechte. Als een 

deel van het oppervlak afgesloten wor8t omdat het in vol

gelopen porien zit zal de grafiek naar beneden van de rech

te afwijken. Door stapsgewijze differentiatie van':!... naar L 
t p 

vindt men het oppervlak van het adsorbent als functie van ° 
de relatisve dampdruk. Door combinatie met de gegevens van 

de t-curve verkrijgt men dan een poriegrootteverdeling. 
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Er kleven echter twee bezwaren aan deze methbde. Het eerste 

probleem is om het totale oppervlak van het adsorbent te 

bepalen. Er is weinig anders beschikbaar dan de B.E.T.-iso

therm om dit te doen, maar het model is gebaseerd op porie

vrije oppervlakken en dus is de B.E.T.-isotherm eigenlijk 

niet van toepassing. Mikhail e .a., die de "M .P .-method" ont

wikkelden beweren over sterke aanwijzingen te beschikken 

dat de B.E.T.-methode met stikstof tech correcte waarden 

levert voor micro-poreuze oppervlakken (3, blz. 52). 

Hat tweede probleem is om een goede t-curve te krijgen. 

Men moet de t-curve bepalen aan (micro-)porievrij monster, 

liefst van het zelfde materiaal als het monster waarvan men 

de microporiegrootteverdeling wil bepalen. De adsorptie is 

namelijk afhankelijk van de combinatie van adsorbaat en ad

sorbent. Ook bij de bepaling van de t-curve wordt het opper

vlak van het adsorbent meestal met de B.E.T.-curve bepaald. 

De dikte t wordt dan berekend door het geadsorbeerde volume 

te delen door het B.E.T.-oppervlak. Er zijn slechts voor 

enkele combinaties van adsorbaat en adsorbent direkt gemeten 

t-curves beschikbaar ( 1, biz. 154). Hoewel de fysische fun

dering van de "M.P.-method" nogal twijfelachtig is de metho

de wel bruikbaar om materialen met de zelfde eigenscha~pen 

te vergelijken op hun microporiegrootteverdeling (5, blz. 

170) . 
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3 HET METEN VA.N AO:::iORPTIEISOTHER!,1t;N 

§3 .1 INLEiiJ H~G 

Een adsorptieisatherm van een materiaal voor een gas is de 

hoeveelheid gas die er bij een bepaalde, constante tempera

tuur aan adsorbeert als functie van de gasdruk. Om een ad

sorptieisatherm van een materiaal te bepalen wordt een 

monster ervan, het adsorbent, bij de gewenste temperatuur 

in contact gebracht met het te Adsarberen gas, het adsor

baat. De druk van het adsorbaat wordt gevarieerd, meetal in 

stappen, en de hoeveelheid geadsarbeerd gas en de gasdruk 

warden beide gemeten. Een instrument voor het bepalen van 

adsorptieisothermen bevat daarom de volgende onderdelen: 

- een temperatuurregeling voor het monster 

- een thermometer 

- een drukregeling voor het adsorbaat 

- een e!rukmeter 

- een meting van de hoeveelheid geadsorbeerd gas 

Er zij~ verschillende methoden om de hoeveelheid geadsor

beerd gas te bepalen, die el~ bepaalae gevolgen hebben voor 

het meten en regelen van de druk. De principes van een aan

tal methoden warden in§ 3.2 uiteengezet. De mogelijkheden 

voor het meten en regelen van de druk van het adsarbaat bij 

de door ans toegepaste gravimetrische methode komen in§ 3.3 

en § 3.4 aan de orde. 
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§3.2 HET METEN VAN DE HOEVEELHEID GEADSOR9EERD GAS-

De methoden voor het bepalen van adsorptieisothermen kunnen 

in drie soorten onderverdeeld warden, namelijk volumetrische, 

dynamische en gravimetrische rnethoden. (zie 1, blz. 310 e.v.) 

Het onderscheid wordt gemaakt naar de methode voor het bepa

len van de hoeveelheid geadsorbeerd gas. De drie verschil

lende principes warden hieronder kart uiteengezet. 

- De volumetrische methoden warden veel gebruikt. Het adsor

bent wordt in een afgesloten ruimte gebracht, die geevacu

eerd wordt. Vervolgens wordt een bekend volume van het ad

sorbaat met een bekende druk in de ruimte met het adsorbent 

gebracht. Nadat het geheel in evenwicht is gekomen wordt de 

druk in de ruimte met het adsorbent gemeten. Als het volume 

van die ruimte, verminderd met het volume van het adsorbent, 

bekend is kan men met behulp van de gaswetten de overgeble

ven hoeveelheid gas bepalen. Uit het verschil met de inge

brachte hoeveelheid gas volgt de hoeveelheid geadsorbeerd 

gas. Dit is de correctie voor het zogeheten dode volume. 

Op een soortgelijke manier kan de desorptieisotherm bepaald 

warden. 

- De dynamische methoden warden niet zoveel toegepast en wa

ren vroeger niet zo. nauwkeuri~. Met de opkomst van en de 

vooruitgang in de gaschromatografie is deze methode verder 

ontwikkeld. Er kunnen nu snel redelijk nauwkeurige resulta

ten mee behaald warden. Er w9rdt een stroom van een mengsel 

van dragergas, dat niet adsorbeert, en het adsorbaat door 

het monster geleid. De partiele dru~ van het adsorbaat 

wordt in dit geval geregeld door de verhouding tussen dra

gergas en adsorbaat te veranderen. De hoeveelheid geadsor

beerd gas wordt bepaald door de grootte van de totale gas

stroom t~ meten en de samenstelling van het gasmengsel dat 

uit het monster komt te meten. Door de hoeveelheid gead-
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sorbeerd gas per tijdseenheid te integreren wordt de totale 

hoeveelheid geadsorbeerd gas bepaald. ~anneer de samenstel

ling van het gasmengsel niet meer ver3nderd is het monster 

in evenwicht met het adsorbaat bij de ingestelde parti~le 

druk. De manier waarop het monster met ~et adsorbaat in con

tact wordt gebracht verschilt sterk van die bij de andere 

methoden en die warden daarom wel statische methoden genoemd. 

Voor de dynamische methode is een vacuuminstallatie niet 

noodzakelijk en dat maakt deze methode financiiel aantrek

kelijk. 

- Sij de gravimetrische methoden wordt de hoeveelheid geadsor

beerd gas bepaald door het monster te wegen. De meest ge

bruikelijke methode is om het monster aan een balans te be

vestigen die in een ruimte geplaatst is waarin de druk van 

het adsorbaat geregeld kan warden. De veranderingen van de 

massa door ad- of desorptie kunnen direct gemeten warden. 

Vaak zal er gecorrigeerd moeten warden voor de opwaartse 

kracht, die evenredig is met de gasdruk. De gravimetrische 

methoden hebben een aantal voordelen ten opzichte van de 

volumetrische ~ethoden. Er kan sneller warden geivacueerd 

en de desorptie tijdens de evacuatie kan gecontro:eerd 

warden. Oak voor verlies van adsorbent dat tijdens het 

evacueren·is weggezogen kan gecorrigeerd warden. Een nadeel 

is de veel hogere aanschaffingsprijs door de benodigde spe

ciale balans. Overigens kan dezelfde balans ook gebruikt 

warden om de massa van het adsor~ent te bepalen. Bij de 

andere methoden moet daarvoor een andere balans gebruikt 
warden. ( 5) 
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§3 .3 DE DRL.:l<METI.~G 

Er zijn twee verschillende situaties voor de meting van de 

druk van het adsorbaat. Het adsorbaat is ofwel het enige gas 

in het systeem, ofwel er is een mengsel van het adsorbaat 

met ~•n of meer andere gassen in het systeem. We zullen eerst 

de situatie met alleen adsorbaat in het systeem bekijken. 

Het adsorbaat is in ans geval waterdamp. 

Als het adsorbaat het enige gas in het systeem is, dan is de 

partiile druk van het adso~baat, pH
20

, gelijk aan de totale 

druk, pT; pH
2

0 =PT." In dit geval kan de pH
2

0 gemeten war
den met een totaaldrukmeter. Dit meet een gevoelige meter 

zijn aangezien de verzadigingsdampdruk p0 van water bij 2s0 c 
_slechts 3170 Pa bedraagt. Als men een relatieve waterdamp-

d r u k , pH 
2 0

; p 0 , v a n O · ,· 0 5 rn e t e e n re la t i eve n a u wk e u r i g he i d v a n 

5% wil kunnen bepalen meet de drukmeting op 0,05x0,05x3170= 

=7,9 Pa nauwkeurig zijn. De vereiste nauwkeurigheid stelt 

zowel een eis aan de gevoeligheid van de drukmeter als aan 

de dichtheid van het systeem. Gedurende de tijd die nodig is 

voor het. opnemen van een adsorptieisotherm meet de druk van 

de ingelekte gassen, pl' kleiner dan 7,9 Pa blijven. Voor 

ans systeem met een volume van 5x10- 3m3 en een meetduur van 

crie weken betekent dat dat de maximale lekkage kleiner dan 

2,2x10-8 Pa m3/s (= 2,2x10-7 mbar l/s) moet zijn. 

Voor het meten van de totaaldruk kunnen zowel absolute- als 

verschildrukopnemers toegepast warden. Een absolute druk

meter meet de luchtdruk, ongeveer 10 5 Pa kunnen verdragen 

als het sys teem geopend wordt .· Een verschildrukmeter kan 

daarvoor kortgesloten warden maar er moeten dan voorzie

ningen voor een referentievacuum getroffen warden. Er ~oet 

voortdurend gepompt warden of ~r moet een vat met een extra 

drukmeter aangebracht wc~den voor het referentievacuum. 

Met een o:iemanometer is de vereiste nauwkeurigheid eenvou

dig te bereiken. Een ho0gteverschil van 1 mm tussen de 
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olieniveaus in de beide benen van de U-buis komt overeen met 

een drukverschil van 8 Pa. Met behulp van een spiesel en een 

maatlat met een verdeling van 0,5 mm kan zonder problemen 

een afleesnauwkeurigheid van 0,25 mm gehaald warden. Als een 

gesloten U-buis wordt toegepast heeft men een absolute druk

meter waarvoor een overdruk van 105 Pa geen probleem is. 

In de praktijk kleven er twee bezwaren aan de absolute olie

manometer: 

1° De oliemanometer is niet op een eenvoudige manier regis

trerend uit te voeren. Voor langdurige adsorptiemetingen die 

geautomatiseerd warden uitgevoerd is dit een onoverkomelijk 

bezwaar. 

2° De olie blijft in het gesloten been staan door adhesie 

aan de wand van de glazen buis. 8ij onze proefnemingen met 

een oliemanometer met een gesloten been bleek dit niet te 

verhelpen door de top van het gesloten been een andere vorm 

te geven. Ook verhitten van de olie in de top van het ge

sloten been bij een druk van enkele Pascals om door koken 

enkele dampbellen te vormen blijkt geen goede oplossing. 

Zadra er een dampbel ;evormd wordt neemt de warmtegeleiding 

af en wordt de temperatuur van de gloeidraad zo hoog dat er 

wat olie(damp) ontleedt. De gasvormige ontledingsprodukten 

blijven in het gesloten been achter en geven aanleiding tot 

meetfouten van 80 Pa ( 10 mm oliekolom). 

Een verschil-oliemanometer is eenvoudig zelf te maken en te 

ijken. De soortelijke massa van de olie kan men zelf nauw

keurig bepalen en de hoogte kan met een nauwkeurige lineaal, 

die in de handel verkrijgbaar is, gemeten warden. In de op

stelling gebruiken we daarom een verschil oliemanometer als 

standaard om de andere drukmet~rs te ijken. 

Drukmeters die gebaseerd zijn op het meten van de warmte

geleiding, die in een bepaald gebied afhankelijk is van de 

druk, leveren weliswaar een elektrisch signaal dat eenvou

dig geregistreerd kan warden, maar zijn niet nauwkeurig 

genoeg.(zie 6, blz. 56 e.v.) 
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Membraandrukopnemers die de uitwijking van het membraan op 

een elktronische manier bepalen zijn met voldoende gevoe

ligheid verkrijgbaar. Van de typen die de uitwijking induc

tief of capacitief meten zijn er maar weinig die als abso

lute drukopnemer zijn uitgevoerd en dan de vereiste gevoe

ligheid halen. Als ze daarnaast oak nag waterdampbestendig 

moeten zijn wordt het al heel moeilijk. Voor verschildruk

opnemers is er wel een ruime keuze. Een vrij nieuw type 

membraandrukopnemer is de piezo-resistieve drukopnemer in 

halfgeleidertechnologie. Het membraan bestaat hierbij uit 

een silicium schijf, waarop rekstrookjes zijn geintegreerd. 

Ze paren een grate stevigheid van het membraan aan een gra

te gevoeligheid. Deze drukopnemers kunnen daarom grate 

overdrukken verdragen. Oit maakt het mogelijk om absolute 

drukopnemers te vervaardigen met een ingebouwd referentie 

vacuum met een gev~eligheid van enkele Pascals die tech 

zonder problemen de luchtdruk kunnen verdragen. Mits deze 

drukopnemers op een constante temperatuur gehouden warden 

hebben ze de voor ans doel vereiste nauwkeurigheid. 

De andere situatie voor de drukmeting doet zich voor als 

er meerdere gassen in het systeem zijn. Dit is ~ijvoor

beeld het geval als men zonder vacuuminstallatie wil wer

ken of als men bij zeer lage adsorbaatdrukken een ander 

gas bijmengt. Oat heeft als voordeel dat de warmtegelei

ding van het monster naar de omgeving beter wordt en de 

adsorptie- of desorptiewarmte sneller af- of aangevoerd 

kan warden. (zie 7, blz. 148) Men zal nu de partiele druk 

van het adsorbaat, pH
20

, moeten bepalen. Als het systeem 

eerst met het overige gas, bijvoorbeel stikstof, gevuld 

wordt tot een bekende druk p,, , dan kan men uit een to-
1" 2. 

taaldrukmeting de partiele waterdampdruk bepalen: 

PH
2
o = P - PN

2
. Gedurende het bepalen van een adsorp

tieisotherm, wat enige weken duurt, mag pN
2 

maar weinig 

veranderen. De som van de absolute waarden van de veran

dering in pN , ApN , bijvourbeeld ten gevolge van in-
'2. I I '2, 
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lekken of temperatuursver3nderingen, en de fo~t van de 

totaaldrukmeter 6p , moet kleiner zijn dan 

fout in de drukmeting, kortweg: 6.pN + 6p 
I 2. 

de toegelaten 

~7,9 Pa. 

9ehalve deze verschildrukmethode waarbij van totaaldruk-

metingen uitgegaan wordt bestaan er nag een aantal methoden 

om de partiele waterdampdruk te bepalen, die hieronder 

beknopt aan de orde komen. 

- Massaspectrometers zijn bruikbaar bij lage drukken, p <0,1 

Pa, om partiele drukken te bepalen. Het toepassingsgebied kan 

vergroot warden door via een smoorventiel het gasmengsel af 

te pompen. Aan de pompzijde van het ventiel k~n de druk laag 

genoeg gemaakt warden om de massaspectrometer te laten wer

ken. Om de parteele druk te bepalen meet dan oak nag de to

taaldruk in het systeem en de totaaldruk in de massaspectro

meter gemeten warden. Het laatste kan overigens met de mas

saspectrometer zelf. 

- De dauwpuntstemperatuurmeting is een veel gebruikte methode 

om de partiele waterdampdruk te bepalen. Bij deze methode 

wordt de temperatuur gemeten waarbij de wate~damp begint te 

condenseren of tot welke temperatuur een oppervlak daalt 

waarvan water verdam~ .Met tabellen of een benaderingsformu

le wordt uit de dauwpuntstemperatuur de partiele waterdamp

druk bepaald. Om met een redelijke nauwkeurigheid te kunnen 

werken is er een zekere gasstroming langs of-door de opne

mer nodig. Alleen dan is het zeker dat het gas in of bij de 

opnemer dezelfde samenstelling heeft als in de rest van 

het sys teem. De opnemer befnvloedt doo,r de verda.,1ping of 

condensatie de waterdarnpdruk eh de temperatuur in zijn di

rect omgeving. 

- De elektronische relatieve-vochtigheidssensoren moet hier 

oak vermeld warden. Deze berust op verandering van de capa

citeit van een condensator waarvan het dielectricum water 

kan opnemen. De nauwkeurigheid en het bereik van in_ de ha~

del verkrijgbare cpnemers is onvoldoende en ze zijn joven-



20 

dien tamelijk traag.(8) 

53.4 HET REGELEN VAN DE DRUK VAN HET ADSORSAAT. 

De keuze van een methode voor de drukregeling van het adsor

baat wordt mede bepaald door het al of niet aanwezig zijn 

van andere gassen dan hetadsorbaat in het systeem. Overigens 

mogen die andere gassen niet adsorberen aan het monster of 

ermee reageren. Bij cementsteen mag bijvoorbeeld geen co2 
gas aanwezig zijn omdat het ermee reageert. Er zijn drie 

veel toegeposte methoden: 

1. Het regelen van de druk door gebruik te maken van de tem

peratuurs8fhankelijkheid van de verzadigingsdampdruk. Deze 

methode is in feite de tegenhanger van de dauwpuntstempera

tuurmeting voor het bepalen van de dampdruk. Hij is zov1el 

toe te passen met alleen adsorbaat in het systeem als met 

een gasmengsel. De waterdampdruk in eengesloten systeem met 

een overmaat water is gelijk aan de verzadigingsdampdruk bij 

de temperatuur van het koudste punt in het systeem. Men kan 

dus de druk in het systeem regelen door de temperatuur van 

een kolfje met water dat met het systeem verbonden is te 

varieren. Men meet er wel voor zorgen dat temperatuur van 

het kolfje de laagst in het systeem is. Het verband tussen 

de verzadigingsdampdruk en de temperatuur is niet lineair 

en is oak afhankelijk van verontreinigingen in het water. 

De druk wordt wel zeer nauwkeurig op dezelfde waarde gehou

den bij constante temperatuur, oak als het systeem niet 

100% luchtdicht is. 

2. Het re£elen van de waterdampdruk door middel van verza

digde zoutoplossingen. De verzadigingsdampdruk boven een 

zouto~lossing is afhankelijk van de concentratie van het 

zout. Wanneer men een oplossing met een overmaat aan zout 

neemt blijft de concentratie gelijk omdat het een verzadig

de oplossing is en dus blijft oak de dampdruk boven de op-
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lossing constant. De zoutoplossing moet wel op een constan

te temperatuur gehouden warden omdat de verzadigingsconcen

t ratie afhankelijk is van de temperatuur. De waterdampdruk 

kan met deze methode niet continu gevarieerd warden. De 

waterdampdruk ligt vast met het gekozen zout. Voor een an
dere druk moet men een v~rz~digde oplossing van een ander 

zout nemen. 

3. Het regelen van de druk van het adsorbaat door dit gedo

seerd tot het systeem toe te laten of eruit te pompen. Bij 

het pompen wordt niet alleen adsorbaat afgevoerd maar oak 

andere gassen in het systeem. Deze methode is daarom minder 

geed toepasbaar als men in het systeem oak een ander gas 

met een zekere druk wil hebben. Nadat men de druk aanvanke

lijk heeft verhoogd zal door de adsorptie de druk weer da

len en het amgekeerde doet zich voor bij desarptie. Daarom 

meet men een regeling aanbrengen die de in- of uitstroom 

van het adsorbaat zo stuurt dat de in het systeem gemeten 

druk avereenkomt met de gewenste druk. Deze methode kan een 

oplossing bieden als het systeem niet goed luchtdicht is. 

Door voortdurend zuiver adsorbaat in het systeem te laten 

stromen en juist zoveel af te pompen dat de druk constant 

blijft spoelt men de andere gassen weg. De totaaldruk zal 

dan nage~oeg gelijk zijn aan de druk van het adsorbaat. De 

nauwkeuri~heid van de balans in een dergelijk systeem wordt 

wel nadelig be1nvloed door de aanwezige g3sstroming. Tril

lingen, door de pomp veroorzaakt, kunnen de werking van de 

balans oak verstoren. 
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§4 .1 DE ':~8RUil<TE OPSTELLI:JG 

Het is een vocrwaarde bij het opzetten van de opstelling 

geweest dat deze gebruikt meet kunnen warden voor het be

palen van adsorptie-isothermen met ~aterdarnp en, na een 

kleine aanpassing, met stikstof. Voor het opnemen van ad

sorptie isothermen met stikstof wordt het monster tot 

-196°C, het kookpunt van stikstof bij 1 atm., afgekoeld. 

Bij deze lage temperatuur condenseren oak andere bestand

delen van lucht, zeals koolzuur en zuurstof, op het mon

ster. In het systeem mag dus alleen stikstof of een meng
sel van stikstof en bij -1S6°C niet conde~serende gassen, 

zeals waterstof en helium, voorkomen. Omdat het meten van 

pN
2 

bij optredende druk~en niet eenvoudig is wordt door

gaans in zuivere stikstof gewerkt. In dat geval is pN
2 

= p 

en kan men een veel eenvoudiger totaaldrukmeter gebruiken. 

Daar tegenover staat dat er een vacuuminstallatie nodig is. 

Oak het opnemen van waterdamp-adsorptie-isothermen kan uit

stekend in zuivere waterdamp gebeuren. Het meten van de wa

terdampdruk door een totaaldrukmeting is echter veel gevoe

liger voor het inlekken van andere gassen in het systeern 

dan bij stikstof het geval is. De waterdamp adsorptie-iso

thermen warden namelijk bij een ternperatuur van 25°c opge

nornen waarbij de verzadigings dampdruk slechts 3170 Pa is. 

De stikstof adsorptie-isotherm wordt bij -196°C opgenornen 

en de verzadigingsdarnpdruk van stikstof is dan 10132 Pa, 

meer dan 30 maal zo groat als in het geval van waterdamp 

adsorptie. Vear het meten van de druk van het adsorbaat 

wordt een absolute totaaldruko~nemer gebruikt, die zowel 

voor waterdamp als stikstof bruikbaar is. De bepaling van 

de hoeveelheid geadsor~eerd gas gebeurt gravimetrisch. De 

regeling van de waterdampdruk berust op de temperatuurs

afhankelij kheid van de verzadigingsdampspanning. Hiervoor 

was al een geschikt thermostaatbad voor handen, Voor het 

regelen van de stikstofdruk is een doseer-naaldventiel in 

serie met een elektromagnetische klep ingebouwd. De klep 



23 

kan door een drukregelaar bediend worden. 

~JAAR 

MILI,/OLT
METER 

NAAR ORUKWEERGAVE 

NAAR STUURELECTROrHCA 
VAN BALANS 

NAAR MlllVOLTMETER 

POMPTHERMOSTAAT 2S°C 

~~- VAN PROGRAM~A

SCHAKELAAR 

fig; 4.1 schematische schets van de opstelling. 

1. vacuum-micrabalans 12. kolfje met water 

2. vacuumkamer 13. thermokoppel 

3. kolven 14. centrifugaalpompje 

4. thermokoppel 15. thermostaatbad 

5. drukopnemer, Druck PDCR 110/W 16. ge1soleerde kast 

6. kraan 17. slang 

7. stop met thermokoppel doorvoer 18. electromagnetisch ventiel 

8. watermantel 19. doseer-naaldventiel 

9. beluchtingskraantje 20. vlinderklepventiel 

10. ventilator 21. Pirani-drukopnemer 

11. Dewar-vat met alcohol 22. warmtewisselaar (frame) 
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Het hart van de opstelling is een Cahn 2000 V?Cuum-micro

balans (1). Dit is een automatisch compenserende torsie

jukbalans. De uitwijki~g van de arm wordt opto-electronisch 

gemeten en de compensatie gebeurt electromagnetisch. De ba

lans heeft twee gebruiksmoge:ijkheden. In de opstelling war

den de twee nagenoeg evenlange armen met elk een toelaatbare 

belasting van 1 gram gebruikt. De balans heeft dan een ge-
-7 voeligheid van 10 gram volgens de fabrikant. 

De balans is in een glazen vacuumkamer (~) geplaatst. Met 

slijpstukken zijn twee afneembare kolven (3) aan de vacuum

kamer verbonden. In deze kolven hangen de schaaltjes van de 

balans waarop het monster en de tarreergewichtjes geplaatst 

warden. De schaaltjes warden bij het verwijderen en aanbren

gen van de kolven beschermd tegen aanraken van de kolven 

door alluminium beschermers die aan de vacuumkamer zijn be

vestigd. Vooral bij het afnemen van de kolven kan er op het 

afdichtingsvet _op de slijpstukken een electrische lading te

recht komen die de schaaltjes aantrekt. De vacuumkamer en de 

beide kolven zijn aan de binnenkant van een geaard en geleidend 

laagje SnO voozien. Hierdoor wordt statische electrische 

lading afgevoerd en daarmee gepaard gaande weegfouten warden 

voorkomen. De vacuumkamer wordt afgesloten met een allumini-

um deksel. In dit deksel is de doorvoer voor de elektrische 

verbindingen met de balans en voor twee thermokoppels opge

nomen (er wordt er maar ~~n van gebruikt .) . Op het deksel 

is verder een drukopnemer gemonteerd. 

De drukopnemer ~~) op het deksel is van het fabrikaat Druck, 

type PDCR 110/W. Het is een piizo-resistieve drukopnemer 

voor absolute drukmeting en een gevoeligheid van 1 mV/700 Pa 

Het eigenlijke meetmembraan van silicium wordt door een 

roestvrijstalen membraan beschermd tegen de mo;elijk scha

dalijke inwerking van gassen, zoals waterdamp. De opnemer 

is bedoeld voor het meten van drukken van 0 tot 2x10 4 Pa en 

heeft dan de volgende specificaties: 
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a-~ineariteit + 12 Pa maximaal 

- temoeratuurdrift van nul-, 0 
punt en bereik, 0-50 C. + 100 Pa maxirnaal 

Buiten het gespecifeerde bereik ·is de opnemer nag tot ruim 

1 atm. bruikbaar. Daarnaast hebben we gevonden dat de meter 

een ruis van 2 a 3 Pa heeft. De temperatuurafhankelijkheid 

van het nulpunt is de grootste foutenbron gebleken. Daarom 

is een helix van koperpijp om de drukopnerner gewonden w8ar 

water van 2s0 c door wordt gepompt. Hiermee wordt de drukop

nemer op een constante temperatuur gehouden. De drukopnemer 

is tegen een oliemanometer geijkt (zie §4.2) en blijkt de 

in: §3 .2 geeiste nauwkeurigheid van 7 ,9 Pa te halen. 

Via een derde slijpstuk is de vacuumkamer verbonden met het 

drukregelsysteem en de vacuumpomp. Uit een kleine kolf (12) 

kan door een buis en een kraan (.Z.) waterdamp toegelaten 

warden. De kolf met 10 tot 20 cm 3 water hangt in een dewar

vat met alcohol (!.,!). Het water (of ijs) in de kolf wordt 

op de gewenste temperatuur gehouden door de alcohol met een 

pompje (14) door een warmtewisselaar in een thermostaatbad 

(!2) te laten circuleren. De temperatuur van het thermostaat

bad wordt geprogrammeerd met een speciale electronische stap

penschakelaar (zie bijlage A) die door een schakelklok ge

stuurd kan warden. Het thermostaatbad kan geen lagere tem

peratuur dan -3o0 c bereiken. Doorgaans wordt echter de druk 

~an verzadigde waterdamp bij -78°C (de temperatuur van ver

dampend vast koolzuur bij 1 atm.) als nulpunt van de iso-
-2 therm genomen (pH 0 7x10 ) . Daarom kan het Dewar-vat met 

alcohol dat door het thermostaatbad op temperatuur wordt ge

houden vervangen warden door een Dewar-vat met vast kool

zuur en methanol. Om de verbindingsbuis van de kolf naar de 

kraan zit een watermantel (~), waardoor water van 2s 0 c wordt 

gepompt. De watermantel meet enerzi~ds de waterdamp, die uit 

de kolf de rest van het systeem in stroomt op temperat~ur 

brengen en anderzijds de inhoud van de geisoleerde kast (!§) 
beschermen tegen het binnendringen van koude uit het Dewar-

vat. De temperatuur in het Dewar-vat kan tot -7s 0 c dalen. 



26 

Verder zijn aan de buis van de kolf naar de kraan (~) nog 

een slijpstuk bevestigd waarin een stop (2) zit met een elec

trische doorvoer voor ee11 thermokoppel (~)en een !<raantje 

(9) w~ardoor lucht of :en ander gas kan warden toegelaten. 

Door de stop van de kraan geheel te verwijderenkan er dour 

deze opening water in de kolf gebracht warden. De doorvoer 

CZ) van het the...-mokoppel (13) is in de thermost3atkast ge

plaatst om problemen ten gevolge van verschillende thermi

sche uitzettingscoefficienten te vermijden. In de kolf va

rieert de temperatuur namelijk van -so0 c tot +25°C. 

De temperatuur in de k~lf waarin het monster hangt en van 

het water of ijs in (12) wordt met een thermokoppel geme

ten (~ 1 13). Weerstandsthermometers zijn op deze plaatsen 

minder geschi~t vanwege hun eigen warmteproductie. Hier

voor warden ijzer-constantaan koppels toegepast. Deze le

veren een thermospanning van 52 ~v;0c bij o0 c. De thermo

koppels zijn in roestvriJstalen buisjes ondergebracht, die 

met epoxyhars zijn volgegoten. Zander deze bescherming 

lessen de thermokoppels in de vochtige omgeving binnen en

kele weken op door electrolyse. 

De vacuumkamer met de balans, de beide kolven en de druk

opnemer zijn in een ge1soleerde kast (16) geplaatst. Het 

frame waaraan de vacuumkamer is bevestigd doet tevens dienst 

als warmtewisselaar (22). Het is een 12 mm dikke alluminium 

plaat, 400 mm breed en 600 mm hoog. Op de voorzijde is een 

groot aantal ribben bevestigd om het oppervlak te vergroten 

en tegen deachterzijde is een pijp bevestigd met een totale 

lengte van ongeveer 2 meter waardoor water van 2s 0 c wordt 

gepornpt. De lucht in de kast wordt met een ventilator met 

een capaciteit van 50 m3/uur in beweging gehouden.(10) 

De vacuumkamer en het drukregelsysteem zijn door een slang 

(17) en een aantal ventielen (18,19,20) met een vacuumpomp

stel verbonden. De slang die een ornwenteling van een schroef

lijn maakt, is tussen het pornpstel eet de kleppen en de va-
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cuumkamer opgenomen om de overdr3cht van triliingen van de 

pomp en het electromagnetische ventiel naar de balans te 

verminderen. De slang kan i~ het midden aan een grate mas

sa gekle~d warden waardoor de demµing nog grater wordt. 

Het systeem van ventielen bestaat uit een vlin~erklep (20) 

met daaraan parallel een electromagnetisch ventiel (~) met 

een doseer-naaldventiel (19) in serie. Met dit stel ventie

len is het ~ogelijk om gedoseerd af te pompen of te beluch

ten. De drukopnemer (21) bij de ventielen is een Pirani

drukopnemer. Somen met een tweede Pirani-drukopnemer op de 

voorvacuumaansluiting van de hoogvacuumpamp en een ionisa

tiedrukopnemer aan de hoogvacuumzijde kan hiermee de werking 

van het pompstel gecontroleerd warden. In het pompstel wordt 

een luchtgekoelde oliediffusiepomp toegepast als hoogvacuum

pomp en een tweetraps draaischuifpomp als voorpomp. 

De druk in de va·cuumkamer kan op een digitale aanwijzer met 

een nauwkeurigheid van 1 Pa warden afgelezen. De twee ther

mokoppels zijn in serie geschakeld met een thermokoppel in 

een Dewar-vat met een ijs-water mengsel. De beide verschil 

spanningen warden op 1 µV nauwkeurig met twee digitale mili

vol tmeters gemeten. Deze meetwaarden en de massa warden te

vens ~et een meerpuntsschrijver geregistreerd. De massa en 

de druk warden ook op een X-Y-schrijver genoteerd zodat de 

adsor~tie isotherm direct afgelezen kan warden. 

Als de opstelling voor stikstof adsorptiemetingen gebruikt 

moet warden moeten de volgende wijzigingen uitgevcerd warden: 

1. De kolf (12) en het Dewarvat (13) met alcohol moeten ver

wijderd warden. 

2. De beide kolven (~) onder de vacuumkamer moeten vervan

gen warden door veel langere buizen die door de bodem van de 

geisoleerde kast heen in Dewar-vaten met vloeibare stikstof 

ste~en. (De bodem van de kast is uitneembaar en kan aange-
p as t word en . ) 

3. De ophangdraden van de schaaltjes van de balans moeten 
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door langere vervangen warden. De schaaltjes m~t het monster 

en de tarreergewichtjes moeten onderin de buizen hangen o~ 

tot -196°C gekoeld te warden. 

4. De schaalfactor van de digitale uitlezing van de drukop

nemer (fil meet gewijzigd warden en zonodig zal er een li:ie

arisatie aangebracht moeten warden. 

5. Aan de pompzijde van de ventielen (_!_8,19 en 20) meet een 

vaarraadvat met stikstof aangesloten warden. 

6. Er meet een drukregelaar aangebracht warden die het elec

tromagnetische ventiel stuurt. 

Om de drukopnemer(s) te ijken kan de rechter kolf ender de 

vacuumkamer (~) vervangen warden door een kolf met een olie

manometer eraan. De aansluiting voor de referentiedruk van 

de oliemanometer meet door een slang met het pampstel ver

bonden warden. 

§4.2 HET BEDRIJFSKLAAR MAKEN VAN DE OPSTELLING EN DE MEETPROCEDURE 

Voor dat een adsorptie-isotherm gemeten kan warden maet de 

opstelling bedrijfsklaar gemaakt warden. De handelingen daar

vaor en voor het meten van een adsarptie-isotherm warden 

hieronder kart beschreven. 

1. Schakel ~~n dag voar het begin van de eigenlijke meting 

alle meet- en registratieapparatuur in en cantroleer de ver

bindingen. Zowel de drukmeter (_~) als de balans hebben last 

van inschakelverschijnselen en.warden pas na 18 uur stabiel. 

Schakel de thermostaatbaden in en stel thermostaatbad (15) 

in op de laagste temp~ratuur (-30°C). Laat de centrifugaal

pomp (14) uit, anders warden de verbindingsslangen naar het 

Dewar-vat (UJ te stijf om dit nag te kunnen verplaatsen. 

2. Schakel het vacuumpampstel in, houdt het electromagne

tische ventiel (18) en de klep (20) gesloten. 
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3. Doe 10 tot 20 cm 3 gedestilleerd en uitgekookt water in 

het kolfje (12). l<ook het water zo kart mogelijk voor het 

in het kolfje gaat. 

4. l<oel het kolfje met water in de opstelling zo snel moge

lijk af door er een Dewar-vat met vast koolzuur en methanol 

om te plaatsen of door het Dewar-vat met alcohol (11) erom te 

plaatsen en de centrifugaalpomp (l1,.) aan te zetten. 

5. Evacueer het kolfje met water voorzichtig~ (kraantje (9) 

dicht, kraan (.§_) open, klep ( 20J dicht, a fpompen met de 

voorvacuumpomp met gasballast via het naaldventiel (19) en 

het electromagnetische ventiel (18)). 

6. Sluit de kraan (§) zodra de druk gelijk is aan de verza

digingsdampdruk van water bij de temperatuur die met het 

t~ermokoppel (13) gemeten wordt. 

7. Evacueer de rest van het systeem verder tot een druk van 
. . -2 

ongeveer 10 Pa of minder. (klep (20) open en met de hoog-

vacuumpomp) 

8. Wanneer het uitgangssignaal van de balans stabiel is kan 

de nulstand van de balans afgeregeld warden (zie handleiding 

( 9)). Dit kan gebeuren als de temperat'-Jur in de gef.soleerde 

kast (16) geed is. 

9. Regel, zonodig, de nulstand van de drukmeter (5) af. 

10. Sluit de klep van de hoogvacuumpornp en belucht het sys

teem, behalve het kolfje met water of ijs (12). Schakel de 

ventilator (10) uit en verwijder de kolven (}). 

11. Plaats het monster en zonodig de tarreergewichtjes op de 

schaaltjes van de balans. Bij het tarreren meet men er op 

letten: 

- dat men ongeveer 15 tot 20% minder tarreert dan mogelijk 

is omdat het monster bij het drogen gewicht verliest en 

deze balans alleen geed werkt wanneer het monster (links) 

zwaarder is dan het tarreergewicht (rechts) 

- dat men vo0r ~en exacte weging een substitutie methode bij 

het tarreren meet toepassen omdat de talans niet exact ge

lij karmig is (zie handleiding (9)). 

- dat de balans maximaal 100 mg elektrisch kan tarreren en 

nogeens 100 mg maximaal kan compenseren. 
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12. Plaats de kolven terug op de vacuumkamer .- Houd daarbij 

de slijpstukken aan de kolven vrij van vacuumvet. Als men 

dan onverhoopt met de kolf het schaaltje van de balans 

raakt kan dit niet aan de kolf blijven kleven en komt er 

oak geen vet aan het schaaltje. 

13.Evacueer het systeem tot ongeveer 100 Pa. Als het monster 

poedervormig is meet dit niet te snel gebeuren, dus via het 

doseerventiel, o~dat het monster niet van het schaaltje weg

stuift. 

14. Open de kraan (~) en evacueer verder tot de druk gelijk 

is aan de verzadigingsdampdruk van het ijs in de kolf. De 

klep (20) m:1et hierbij geopend warden. Afhankelijk van de 

druk die bereikt meet warden meet hiervoor de hoogvacuum

pomp of alleen de voorvacuumpomp (met gasballast vanwege de 

waterdamp!) gebruikt warden. 

15. Als de druk enkele uren laag genoeg is kan de klep (20) 

gesloten warden. Controlee~ met de Pirani-drukopnemer of het 

systeem dicht is. Zonodig lekkages opzoeken en verhelpen en 

een deel van de procedure herhalen. 

16. Bepaal het gewicht van het monster in droge toestand en 

tarreer ~e balans electrisch. Deze bepaling meet of een vaste 

tijd na het begin van de evacuatie gebeuren of als het ge

wicht stabiel is. De laatste methode verdient de voorkeur, 

maar dit kan tamelijk tijdrovend zijn. 

Het meten van de adsorptie isotherm zelf kan nu beginnen. 

17. Zet nu alle meetsignalen (p de registratieapparatuur en 

stel deze zonodig in. 

18. Sluit de kraan (§) naar d~ kolf en verwijder het Dewar

vat met vast koolzuLr en methanol. Plaats ~et Dewar-vat met 

alcohol (11) er voor in de plaats en open de kraan (6) weer 

voorzichtig. 

19. Werk het programma van de verschillende waterdampdrukken 

af, automatisch, doer de schakelklok te programmeren, of met 

de hand. 

20. Wissel het Dewar-vat (~) weer om voor het Dewar-vat met 
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vast koolzuur en methanol. 

21. Controleer het gewicht van het monster in droge toestand 

en de druk. (het laatste in verband met mogelijke lekkages 

en correcties hiervoor op de gemeten druk) 

22. Laat droge en koolzuurvrije lucht of stikstof toe tot 

een bepaalde druk om de ef fecten van de opwaartse kracht te 

meten als men daarvoor een correctie wil uitvoeren. 

De stappen 18 tot en met 21 kan men een aantal malen herha-. 

len. Stap 19 kan nogal wat tijd vergen. Bij alle handelingen 

aan de balans moet men er voor zorgen dat er geen verontrei

nigingen en zeker geen vingerafdrukken op delen van de balans 

komen. De delen van de balans kunnen ge~eini.~d warden door ze 

afwisselend in gedestilleerd water te koken en met aceton te 

spoelen (7, blz. 141) 
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5 DE NAUWKEURIGHEID VAN DE BALANS EN DE DRUKMETER. 

§5.1 DE ~AUWKEURIGHEID VAN DE BALANS. 

Er zijn een aantal verschijnselen die tot fouten in rnassa

metingen kunnen leiden. Een beschouwing van diverse fouten 

en hun bronnen is te vinden in (7, hfdst.3 en blz. 42 en 

141). Een aantal mogelijke oorzaken kan uitgesloten warden: 

1. Knudsen-krachten zullen niet optreden aangezien er in 

het systeem geen tem?eratuur verschillen van belang heersen 

en de druk doorgaans te hoog is om e~ri voldoend lange vrije

weglengte te hebben. 

2. Convectie zal ook niet optreden orndat er geen ternpera

tuur verschil van belang is in het systeern en orndat er tij

dens de metingen geen gas uit het systeern wordt gepompt of . 

er in wordt gebracht. 

3. Statische electriciteit wordt afdoende verwijderd doordat 

de binnenzijde van de vacuumkarner en de kolven v3n een ~e

aarde geleidende laag zijn voarzien en ook de balans geaard 

is. 

4. Er zij~ geen ste~ke rnagnetische velden in de orn;eving van 

de balans die fouten kunnen veroorzaken. 

Er blijvan echter nog twee bronnen van fouten over: 

1. Arrnlengteveranderingen ,·die veroorzaakt warden door on

volkomenheden in de secundaire lageringen aan het balansjuk 

en door geringe ternperatuurverschillen tussen linker en 

rechterzijde van het balansjuk. 

2. Adsorptie aan ~nderdelen van de balans, in plaats van al-

leen aan het monster. 

De fouten ten gevolge van arrnlengtever3nderingen en van 

adsorptie aan de balans komen inderdaad voor en warden in 

de twee volgende paragrafen behandeld. 
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§5.2 FOUTEN IN DE GEMETEN MASSA DOOR ARMLENGTEVERANOERING 

Bij veel balansen wordt de massa bepaald uit het koppel M 

dat op de balansarm m~et warden uitgeoefend om deze in even

wicht te houden. In het ideale geval is het gemeten massa

verschil mg gelijk aan het verschil van de massa aan de lin

ker arm en de massa aan de rechter arm: (gelijkarmige balans) 

mg = ml -m 1~ 

In feite wordt mg echter als volgt bepaald: 

mg = f·M = f·(llgmL-lRgmR) = fg(llmL-lRmR) 

Voor een gelijkarmige balans geldt: 

5.1 

5.2 

5.3 

Veranderen ll en lR met respectie_velijk All_en AlR dan ver

andert m
9 

met ~mg: 

b.mg = fg(~llmL-~lRmR) 5.4 

Deze fout is lineair in ml en mR. Als AlL/lL=~lR/lR=u, wat 
het geval is als de balons in zijn geheel uitzet of krimpt 

door een verandering van temperatuur, dan vinden we voor ~mg 

= u ·. m g 5.5 

De fout is dan evenredig met het te meten massaverschil. 

In het algemeen zal de verandering van armlengte links en 

rechts niet gelijk .zijn. De temperatuur ~an links en rechts 

verschillen of de verandering van armlengte ontstaat door 

verplaatsing van de pun ten waarop de massa' s aan :iet juk van 

de balans hangen. 

Sij de Cahn 2000 is een constructie voor de secundaire la

gers van het balansjuk toe gepast die aanle~ding geeft tot 

meetfouten ten gevolge van verplaatsen van de opha~gpunten. 

De schaaltjes voor' de te weg~n monsters en de tarreergewich:

jes warden met verlengings draden aan peervormige draadoogjes 

gehangen. Qeze oogjes hangen op hun beurt aan draadbeugeltjes 
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fig. 5.1 Het balansjuk met 
de ophanging van-de 
schaaltjes (schema
ti~ch) 

1&3: assen van de secun
daire lageringen 

2: as van het ~rimaire 
lager (torsieband) 

fig. 5.2 Detail van een se

cundaire lagerring 
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aan het balansjuk.(zie fig. 5.1 en foto 1) H~t punt waarop 

de oogjes aan het juk hangen kan iets verschuiven als de 

oogjes een beetje scheef zitten. Dit kan vrij gemakkelijk 

gebeuren als de balans een schok krijgt. Door de snelle te

genkoppeling maakt het juk een paar snelle bewegingen. De 

oogjes komen hierbij even vrij, soms vallen de ophangdraden 

of de schaaltjes er zelfs af. De oogjes komen hierna zelden 

of nooit in dezelfde stand terug. De verplaatsing van het 

scharnierpunt waar de last op het juk aangrijpt ten opzichte 

van de middenstand is te berekenen als de hoek ~ waaronder 

het oogje scheef hangt bekend is. (zie fig. 5.2) Het punt B 

zal verticaal ender het scharnierpunt A hangen door de kracht 

die de massa van het schaaltje met het monster of de tarreer

gewichtjes op het oogje uitoefenen. (De massa van het oogje 

is daarbij te verwaarlozen.) 

Al = .!:. h = r b sin~ 5 .6 . 
R R 

Voor de gebruikte balans is r=0,05 mm en is R=l,5 mm en is 

b=3 mm. Sij een niet al te grate hoek ~=5° vindt men dan de 

volgende waarde voor Al: lll=8,7 ~m. De armlengte van de Cahn 

2000 balans is 66 mm, en dan is ~l/1=1,3x10- 4 . Voor een bepa

ling van de hoeveelheid geadsorbeerde waterdamp kan dit neg 

een aanzienlijke fout opleveren. De schaaltjes met de ophang

draden hebben elk een massa van ongeveer 85 mg. Bij een mons

ter van 500 mg en een even zwaartarreergewicht vinden we met 

vergelijking 5.4 en 5.6 voor de fout als beide oogjes 5° in 

dezelfde richting scheef hangen: 
-3 -3 

mg =( 8 · 7~-~0 585+ 8 · 7~~ 0 585)mg = 0,15 mg 

Voor cementsteen bedraagt de hoeveelheid geadsorbeerde water

damp als pH 20/p
0

=0,9 ongeveer 12% van het droog gewicht. De 

te meten massaverandering door adsorptie is dus ongeveer 

60 mg. Deze verandering kan dus met een relatieve nauwkeu

righeid van 0,25% bepaald warden. De fout is 1500x grater dan 

de gevoeligheid die de fabrikant van de balans opgeeft. 
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Deze fout kan beperkt warden op een aantal manieren: 

1. Men kan er voor zorgen dat de balans geen schokken 

krijgt. Gezien de activiteiten in de omgeving van de 

opstelling is dit niet haalbaar. (laboratorium voor be

proeving van bouwkundige constructie-elementen en een 

practicumwerkplaats waarin nogaleens zware machines ver

plaatst warden.) 

2. Men kan corrigeren voor veranderingen in de massa ten 

gevolge van het verspringen van de oogjes. Als de massa 

maar langzaa~ verandert door adsorptie zijn de snelle ver

anderingen door schokken geed te onderscheiden. Het is dan 

noodzakelijk om de massa voortdurend te registreren. Onder 

bepaalde omstandigheden neemt de fout tengevolge van het 

verspringen van de oogjes echter in de loop van de tijd 

weer~!, zeals verderop wordt vermeld. 

3. Men kan ander ophangoogje of haakje gebruiken. Met ver

gelijking 5.6 is snel in te zien dat de armlengteverandering 

kleiner wordt als men R vergroot of b of r kleiner maakt of 

een combinatie van deze maatregelen neemt. Verkleinen van r 

kan maar in beperkte mate, anders wordt het draadbeugeltje 

te zwak. Ook b kan niet onbeperkt verkleind warden, want 

dan ondervindt het oogje geen voldoende koppel meer om het 

rechtop te houden. Het oogje kan dan helemaal verkeerd komen 

te hangen, waardoor het middel erger wordt dan de kwaal. 
(vergelijk (10)) 

Om de invloed van dit armlengte-effect in de praktijk te be

palen is er bij verschillende belastingen van de balans met 

een rubberhamer tegen de sokkel van de opstelling geslagen. 

Nadat de gewichtjes op de sch~altjes aan de balans waren se

legd werd met tussenpozen van 20 tot 30 seconden een klap 

gegeven. Door de hamer vrij om het uiteinde van de steel te 

laten draaien ender invloed van de zwaartekracht werd eer 

min of meer constante klap verkregen. 3ij elke belastins 

werden 10 tot 25 klappen gegeven. De geregistreerde massa 

veranderingen zijn in figuur 5.3 weergegeven. Uit deze gra

fieken werd bij elke belasting de gemiddelde fout in een 

met in g E . , de stand a a rd de vi a tie· van e en met in g IT· en de g e -
l l 
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fig. 5.4a Verandering in 
massa ten gevolge 
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naslingeren 
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6 s. 

fig. 5.4b Het effect van het slin
geren van de schaaltjes 
op de geregistreerde 
massa. 



39 

middelde massaverandering Am bepaald. De re~ultaten zijn in 

de onderstaande ta~el Neergegeven. De resultaten zijn ge

deeld door de effectieve massa. De effectiewe massa is bij 

een enkelzijdige belasting gelijk aan de belasting en bij 

een tweezijdige belasting gelijk aan \f2. maal de enkelzijdi

ge belasting van de balans, omdat de fouten die links en 

rechts ontstaan ongecorreleerd zijn. 

links 100 -5 2,76x10- 5 -5 100 mg 3,96x10 3,66x10 

100 mg links en rechts 141 3,89 3,80 4,44 

30·'J mg links en rechts 424 1,73 2,33 2,76 

600 mg links en rechts 849 3,53 4I18 4,84 

De metingen bij nullast en bij een be lasting van 800 mg 

zi_jn niet in de ta bel ve rwe d: t . De metingen bij nullast ge-

ven een veel grotere fout dan uit de evenredigheid met de 

belasting, in dat geval de massa van de oogjes, van on9eveer 

1 mg te verwachten is. De oogjes worden dan echter niet ge

richt door de eraan hangende massa's en kunnen daardoor veel 

schever blijven hangen. Bij de metingen met een belasting 

van 800 mg zien we een ander verschijnsel. De fout wordt in 

de loop van de tijd kleiner. Na een schok blijven de schaal

tjes nog enige tijd naslingeren. Bij elke slin;ering 

schuift het oogje een eindje verder over de ophanging naar 

de evenwichtsstand. Dit is in figuur 5.4a en 5.4b te zien. 

De frequentie van de slingering is ongeveer 1,15 Hz. De 

afstand van het schaaltje waarop de gewichtjes liggen tot 

aan het scharnierpunt aan het juk van de balans'is ongeveer 

179 mm. Een mathematische slinger met een lengte van 179 mm 

heeft een frequentie van 1,18 Hz. Hoewel het slingeren van 

de schaaltjes met het oog vaak niet te zien is blijkt dit 

toch een vrij grote invloed te hebben. 

Temperatuurverschillen tussen linker en rechter arm van de 

balans leiden tot ongelijke thermische uitzetting. Het ge- · 

volg daarvan is een verschil in lengte tussen de beide ar

men wat tot een fout in de gemeten massa leidt. Veronder-
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stel dat het linker uiteinde van het balans~uk een tempe

ratuur T+dT heeft, die ~T hoger is dan de temperatuur T van 

het midden van het juk. Bij een symmetrische balans heeft 

het rechter uiteinde van het juk dan een temperatuur T-~T. 

Het materiaal v3n het juk van de balans heeft een lineaire 

thermische uitzettingscoef ficient ex. .• Voor de verlenging li.ll 

van de linkerarm vinden we All=~~T~~ll en voor de rechter 

arm AlR=~AT~jlR. Als aan beide zijden de zelfde massa m 

hangt vinden we voor het gemeten massaverschil Am: 
lll ~lR 

Am = --m - -,-m = AT <X. m 5. 7 1L ~R J 

Voor alluminium is ~.=24x10-6 K- 1 . Met behulp van een sterk 
J 

vereenvoudigd model kunnen we schatten hoe groat het ver-

schil in temperatuur tussen de uiteinden van het juk (2AT) 

zal zijn bij een geg-?ven temperatuur versc:1il tussen linker 

en rechter wand van de vacuumkamer (2AT ) . Tussen AT en ~T w w 
bestaat het volgende verband: 

R. 
/:::.T = /::. T w 5.8 

Hierin is R. de warrnteweerstanden van het uiteinde van een 
J 

balansarm naar het midden van het juk en zijn R en R de s g 
warmteweerstanden tussen het uiteinde van een arm en de 

wand van de vacuumkamer, Rs voor de overdracht door stra

ling en R voor de overdracht door geleiding door het gas 
g 

in de vacuumkamer. De overdracht van warmte tussen de wand 

van de vacuumkamer en het juk van de balans vindt in het 

model alleen plaats via de u~teinden van het juk en de zij

wanden van de vacuumkamer. Deze hebben de vorm van een hal

ve bol met stralen respectievelijk r 1 en r 2 en hebben het

zelfde middelpunt. (zie figuur 5.3) Het oppervlak v~n de 

halve bol op het uiteinde van de arm is gelijk aan het 

totale oppervlak van de werkelijke arm. De arm in het model 

heeft dezelfde warmteweerstand als voor de werkelijke arm 

uit de vorm, afrnetingen en de materiaaleigenschappen bere-
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kend kan warden. ( Bij de Cahn. 2000 balans zit ongeveer 80% 

van het oppervlak van de arm aan het uiteinde en de arm 

bestaat verder twee alluminium buisjes met een buitendia

meter van 0,5 mm en een wanddikte van 0,1 mm) De rest van 

de balans en de vacuumkamer wisselen in het model geen 

warmte uit. 

T-1'.\T 
T-b.T"' 

T 

fig. 5.3 Model van balansjuk en vacuumkarner voor de 
warmtegeleiding en temperatuur. 

Voor de warmteweerstand van een arm vinden we: 

5.9 

Hierin ~s A het oppervlak van de doorsnede en 1 de lengte 

van de arm en is A. de warmtegeleidingscoefficient van het 
J 

materiaal waaruit de arm bestaat. Voor de warmteweerstand 

voor de overdracht door straling tussen de wand en het uit

einde van de arm vinden we met behulp van de wet van Stefan 

Boltzman: 

R s = 
1 

5 .10 

Hierin is £ de emissiecoef ficient van het materiaal van de 

arm en~ de Stefan-Bolt7-man-constante. Voor de warmtegelei

ding door het gas in de vacuumkamer vinden we als weerstand: 
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5.11 

De weerstanden R., R en R kunnen be.-ekend warden door in 
J s g 

vergelijking 5.9, 5.10 en 5.11 de passende waarden voor de 

diverse parameters te substitueren. De gebruikte waarden en 

de resultaten staan hieronder vermeld; 

r 1 = 7x10- 3 m 

= 70x10- 3 m r2 
1 = 75x10- 3 m 

A = 
A j = 

AH o= 
2 

£ = 

R. = J 
R = s 
R = g 

0,18x10-6 m2 

0,24x10 3 Js-lm-lK-l 

21,5 xl0- 3 Js-lm-lK-~ 

0,5 

1,7x10 3 KsJ-l 

4,4x10 3 KsJ-l 

9,5x10 2 KsJ-l 

(oppervlak van halve bol:N3 cm 2 ) 

(alluminium) 

(waterdamp bij 25°C) 

Substitutie van de gevonden waarden in vergelijking 5.8 

levert op dat !T=0,7~T . In werkelijkheid zal ~T nag klei-w 
ner zijn omdat er een alluminium frame voor de balans in 

de vacuumkamer zit. Dit loopt van links naar rechts door de 

vacuumkamer en is langer dan het juk van de balans en heeft 

een veel lagere warmteweerstand. Verder is de warmteweer

stand van de wand van de vacuumkamer niet in het model op

genomen. 

Metin~en in de ge1soleerde kast hebben aangetoond dat de 

temperaturen op verschillende punten niet m~er dan 0,45°C 

van elkaar verschillen. De laagste temperatuur werd aan de 

6nderzijde, bij de deur van de kast gemeten, 24,ss0 c en de 

hoogste temperatuur op het midden van de rechter zijwand, 

25,00°c. De temperatuur op het midden van de linker zijwand 

was 24,S0°c. (De temperaturen werden niet gelijktijdig geme

ten, maar wel onder gelijke omstandigheden.) Als het tempe-
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ratuurverschil tussen li.1ker en rechter ~ijwand van ae va

cuumkamer o,2°c bedraagt vinden we AT=0,07°c. Als aan beide 

zijden van het juk een massa van 500 mg hangt is de fout Am 

in de gemeten massa 0,84 f9· Wanneer de gefsoleerde kast 

open is geweest zullen er tijdelijk veel grotere tempera

tuurverschillen optreden en kan de fout in de massameting 

enkele microgrammen bedragen. 

§5.3 FOUTEN IN DE GEMETEN MASSA DOOR ADSORPTIE AAN DE BALANS 

Bij het meten van adsorptie-isothermen staat niet alleen 

het monster bloat aan de waterdamp. Ook de balans zelf met 

de ophangdraden en de schaaltjes komen in contact met de 

waterdamp en daaraan kan ook adsorptie optreden. Daarom 

zijn er een aantal adsorptie-isothermen gemeten zonder dat 

er een monster aan de balans hing. 

De resultaten van drie van deze metingen ziJn in figuur 

5.5 weergegeven. Hierbij hingen alleen de schaaltjes met 

de ophangdraden aan de balans. De druk werd met stappen 

van ongeveer 158 Pa gewijzigd. Oat komt overeen met een 

wijziging van 5% in de relatieve waterdampdruk pHiO/p
0

. 

Na elke verandering werd een tot twee uur gewacht voor 

dat de volgende stap werd gedaan. Het is echter gebleken 

dat de massaverandering dan nog niet voltooid is. De iso

thermen in figuur s.e geven dan ook niet de evenwichtssi

tuatie weer. Bij de eerste meting bleek de massa zowel bij 

het verhogen van de waterdampdruk als bij het verlagen 

daarna toe te nemen. Het totale massaverschil voor en na 

de cyclus bedroeg iets meer dan 100 ?9· Gezien dit =eer 
vreemde resultaat werden de balans, de ophangdraden en de 

schaaltjes grondig gereinigd. Hierna werd de met~ng nog 

eens herhaald. Aangezien vooral het verloop van de desor~

tie tak van de isotherm zeer vreemd was werd de druk in 

eens op 80% gebracht. Voordat met de desorptie begonnen 

we rd leek de massa constant. Bij de eerste 5 drukverla-
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gingen bleek de massa toe te nemen en na 1 uur neg niet 

constant te zijn. Tenslotte werd er nag een ~omplete iso

therm opgenomen waarbij de druk om de twee uur werd ver

anderd. 

De resultaten van deze metingen kunnen moeilijk geinter

preteerd warden omdat er niet Qbwacht is tot er evenwicht 

optrad. Wel maken deze metingen duidelijk dat er inderdaad 

waterdamp adsorbeert op delen van de balans en dat dit 

tot fouten van enkele tientallen microgrammen in de geme

ten massa kan leiden. Tevens is ouidelijk dat verontrei

nigi~gen tot zeer vreemde fouten kunnen leiden. 

~m 

Lug] 

100 

50 

0 

t 

0 0,5 

0 

"\ 
0 

\ 

-7 
PH olPo 

2 

fig. 5.6 Adsorptie aan de balans met ophangdraden en 

schaaltjes 
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Verder zijn er nog vier isothermen gemeten waarbij de op

hangdraden en de schaa~tjes verwijderd waren. Zo kan vast

gesteld warden in hoeverre de adsorptie plaatsvindt aan het 

juk van de balans en de torsiemotor. De resultaten ziin in 

figuur 5.7 en 5.8 weergegeven. Als nulpunt voor de massa 

is de massa aan het eind van de meting, de laagste druk 

van de desorptietak, pH 0/p =17x10- 3 , genomen. Daarom is de 
2. 0 . 

spreiding het grootst bij het begin van de meting, het punt 

bij de laagste druk van de adsorptietak. Hieruit valt af te 

leiden dat er bij de metingen nogal wat inschakelverschijn-

+10 • 
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I .. 

I .. I 
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I 
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•"' ~--· ,, ,, ,; . . . . . . 
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• 
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0,5 

fig. 5.7 Adsorptie aan het juk en de torsiemotor van de 

jalans, edsorptietak (stijgende druk). 
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selen kunnen optreden die zeer storend zijn. Hoewel er bij 

deze metingen twee of drie uur gewacht werd "tussen de ver

anderingen van de druk was er eigenlijk alleen bij de hose

re drukken sprake van een evenwichtssituatie. Vooral bij de 

desorptie duurt het lang voordat de massaverandering vol

tooid is. 

~m j 
{?g] 

¢ 

0 

0 

+10 ¢ 0 
0 0 0 0 

0 

0 

-10 

0 
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0 
0 
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gemiddelde 

~ 

PH olPo 
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fig. 5.8 Adsorptie aan het juk en de torsiemotor van de 

balans, desorptietak (dalende druk). 

De mogelijke fout ten gevolge van adsorptie aan delen van 

de balans is minimaal 15 µg. Hoe groat de fout is voor de 

balans met schaaltjes is op grond van de verrichte metin

gen niet zeker vast te stellen. Vermoedelijk zal deze fout 
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niet grater dan 30 ?9 zijn. Als we voor deze fout een cor

rectie willen toepassen moet de fout nog nauwkeurig vast

gesteld warden. Hiervo~r zullen dan nog enige metingen 

uitgevoerd moeten warden met de te gebruiken schaaltjes 

aan de balans en met voldoende tijd tussen de stappen om 

in de evenwichtstoestand te kunnen meten. 

Het is mogelijk om deze fout te verminderen. Daartoe moet 

de temperatuur van de balans en alle onderdelen zoals de 

schaaltjes en ophangdraden verhoogd warden. De adsorptie 

zal bij een voldoende hoge temperatuur nagenoeg niet op

treden. Het nadeel van deze oplossing is dat men het mon

ster en de ~alans op twee verschillende temperaturen moet 

houden. De opstelling wordt dan ingewikkelder omdat beide 

delen thermisch tsn opzichte van elkaar geisoleerd moeten 

worden. Verder moeten temperatuurverschillen in de omgeving 

van de balans symmetrisch aangebracht worden. Als dit niet 

gebeurt kunnen er meetfouten ontstaan door ongelijke arm

lengteveranderingen door thermische uitzetting. De kans 

op verstoringen door vrije convectie is gering omdat de 

balans met de hoogste temperatuur ook het hoogste gele;en 

is in de opstelling. 

§5.4 DE ~AUWKEURIGHEID VAN DE BALANS, CONCLUSIES 

Behalve door de hiervoor vermelde ef fecten wordt de nauw

keurigheid van de massameting nog beperkt door de ruis en 

de stabiliteit over langere tijd. Een indruk van de ruis 

in de meetresultaten kan verkregen warden uit figuur 5.9. 

De ruis kan doormiddeling over de tijd onderdrukt warden. 

Op de Cahn 2000 balans zijn daarvoor twee filters voor 

aangebracht. De langere-termijn-stabiliteit is onderzocht 

door het signaal van de balans over een periode van 100 

uur te registreren bij een constante waterdampdruk van 

50 Pa. De totale druk steeg in die periods door lekkage 

tot 2150 Pa. De geregistreerde massa veranderde in 100 

uur minder dan 1 }J9. 
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fig. 5.3 Ruis in de massameting. 

We kunnen nu alle fouten ten 9evolge van diverse oorzaken 

op een rij zetten: 

armlengteveranderingen door scho~ken 33 ~g 

armlengteveranderingen door temperatuur verschillen 0,84 ~g 

adsorptie aan delen van de balans 15 tot 30 ~g 

ruis 

stabiliteit 

0,1 }-J9 

1 )-J9 

Als het lukt om de armlengteveranderingen door schokken een 

factor 10 tot 100 te reduceren en we voor de adsorptie aan de 

balans kunnen corrigeren zal de onnauwkeurigheid nog altijd 

enkele microgrammen zijn bij een massa van 500 mg van het 

monster. 

§5.5 DE NAUWKEURIGHEID VAN DE DRUKMETER. 

De drukopnemer van Druck, type POCR 110/W is geijkt met een 

oliemanometer. De drukopnemer werd daarbij op temperatuur 

gehoucen met een warmtewisselaar die om de opnemer bevestigd 
,.. 

is. Door de warmtewisselaar werd water van 25-c gepompt. De 

oliemano,neter was in de thermostaatkast van de balans ge

plaatst en had ook een temperatuur van 2s0 c. De oliemanome

ter bestaat uit sen glazen U-buis met een kraan om de boven

zij de van de beide benen kart te kunnen sluiten en ae nodige 
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aansluitingen. Achter de U-buis is een spiegel bevestigd 

en aan de voorzijde een maatverdeling tot op 0,5 mm. Door

dat hiermee parallaxvrij de hoogte van de oliekolom bepaald 

kan worden is een afleesnauwkeurigheid van 0,25 mm makkelijk 

haalbaar. De olie in de manometer is Apiezon A diffusie-

pompolie Deze olie heeft bij 25°c een dampdruk van on-
-5 geveer 10 Pa. De olie is eerst ontgast door ze geruime 

tijd te verhitten en onder vacuum te houden. De soortelijke 

massa van de olie bij 25°C is zowel met behulp van een areo

meter als met twee pyknometers en een balans bepaald. Met 

de aldus bepaalde soortelijke massa van de olie en de val

versnelling ter plaatse is berekend dat 1 mm oliekolom over

eenkomt met 8,365 ::!:: 0,002 Pa. De resultaten van de meti11gen 

aan de drukopnemer staan in de onderstaande tabel vermeld. 

hoogteverschil 

oliekolommen 

[mm] 

0,0 + 0,4 -
94,5 

189,0 

283,5 

378,0 

378,0 

328,5 

283,5 

238,0 

189,5 

142,5 

91,5 

44,0 

0,2 

overeenkomstige met drukopnemer 

druk gemeten druk 

(Pa] (Pa] 

0 + 3 0 -
790 792 

1581 1582 

2371 2372 

3162 3164 

3162 3163 

2748 2750 

2371 2373 

1991 1992 

1585 1586 

1192 1194 

765 767 

368 3·10 

2 0 

Uit deze gegevens blijkt· dat de druko)nemer zeker zo nauw

keurig is als de oliemanometer. Waarschijnlijk is de druk

opnemer niet helemaal goed afgeregeld, waardoor een 1 a 2 Pa 
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te hoge druk wordt aangegeven. De stabilitei~ van de druk

opnemer is uitstekend gebleken. Na een adsorptiemeting die 

30 dagen duurde bleek het nulpunt minder dan 1 Pa verlopen 

te zijn. Op grond van de resultaten van deze metingen kan 

gesteld worden dat met de Druck PDCR 110/W dru~ken van 0 

tot 3170 Pa gemeten kunnen worden met een fout minder dan 

3 Pa. 
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6 HET VER',/ERl<EN VAN DE METLJGEN 

§6.1 HET 3EREKENEN VAN DE EVENWICHTSWAAROE VAN OE MASSA 

Sij elk meetpunt wordt een nieuwe druk ingesteld. Nadat de 

druk van het adsorbaat veranderd is duurt het geruime tijd 

voordat de verandering van de geadsorbeerde massa voltooid 

is. Voor de periode die nodig is om de geadsor8eerde massa 

zijn evenwichtswaarde te laten bereiken warden minimum 

waarden van 8 dagen tot 3 weken gemeld (7,8). Sij onze me

tingen aan cementsteen trad in een enkel geval al na 24 uur 

evenwicht op, in andere gevallen was na 72 uur nag geen 

evenwicht bereikt. 

Wat precies de lange insteltijd veroorzaakt is niet duide

lij k. Bij de adsorptie spelen veel processen die tot de in

steltijd bijdragen, zeals de adsorptie zelf, de afvoer van 

de adsorptiewarmte en het transport van het adsorbaat door 

kleine poriin. ~e heb~en niet geprobeerd om op grand van 

modellen van deze processen het verloop van de massaveran

dering in de tijd en de evenwichtswaarde te bepalen. ( zie 

hiervoor0~ Wel is onderzocht of het verloop van de massa 

in de tijd een zekere wetmatigheid vertoont. Het gemeten 

verloop van de massaverandering in de tijd geeft aanleiding 

om te proberen het met een eerste-orde proces te beschrij

ven. 

Sij een eerste-orde proces is de snelheid waarmee een 

grootheid, in dit geval de £eadsorbeerde massa m, verandert 

evenred"Lg met het verschil van· de rnornentane waarde van die 

grootheid en de evenwichtswaarde van die groctheid, in dit 

geval rn : e 

dm 1 = -(m -m) 
dt T e 

De oplossing van de7e differentiaalv~rgelijking luidt: 

m(t) = m(t )+(m -rn(t ))(1-e-(t-to)/t") 
o e o 

6.1. 
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of andars genoteerd: 

-( t- t ) /T m(t) = me-(me-m(t
0

))e o . 6.2 

Als de druk niet meer veranderd en dus m constant is kan 
e 

uit metingen van 

t 1 , t 2 en t
3

, de 

delijk toepassen 

m(t) op drie verschillende tijdstippen, 

ev~nwichtswaarde berekend warden. Herhaal

van vergelijking 5.2, waarin m -m(t ) door 
e o 

C wordt vervangen levert: 

t-t 
0 

m(t)-m(t 1 ) 

m(t 2 )-m(t 1 ) 

- -=c-
m -Ce -m +Ce e e 

= 

= 

m = lim m ( t) e t-.cc 

m -Ce e 

t -t 2 0 

7: 

t-tl 
- r-

-m +Ce e 

t -t 
1 0 
r 

1-e m = lim m(t 1 )+ t -t (m(t2)-m(t1)) e t-+«> . 2 1 

1-e 

m m(t 1 )+ 1 
(m(t 2 )-m(t 1 )) = = e t2-t1 

1-e 
1:" 

m(t 2 )+ 1 
(m(t 2 )-m(t 1 )) = 

t2-t1 
<: 

-1 e 

m(t 2 )-m(t 1 ) 
De tijdconstante ~ kan men bepalen met 

6.9 
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t -t 2 0 
t -t 1 0 

?" "C' m(t 2 )-m(t 1 ) m -Ce -m +Ce e e = 
m(t 3 )-m(t 2 ) t3-t2 t -t 2 0 

t" -r m -Ce -m +Ce e e 

= 1-e 6.10 

De bepaling van~ moet numeriek gebeuren. Als t 3 -t 2 =t 2 -t 1 =~t 
wordt de berekeni~g van Ten m sterk vereenvoudigd: e 

m(t 2 )-m(t 1 ) 

m(t 3 )-m(t 2 ) 
= 

6t 
- 7 

1-e 
6t 

1;" 
= e - 6.11 

Door van vergelijking 5.11 de logarithms te nernen kunnen we 
'"C' berekenen: 

'T= 6 .12 

Substitutie van ver;elijking 5.11 en t 2 -t 1 =~t in vergelij-

king 5.9 levert een uitdrukking voor rn : 
e 

2 rn(t 2 ) -rn(t 1 )rn(t
3

) 
= 

2m( t 2 )-m( t
1

)-m( t
3

) 
6.13 

De onnauwkeurigheid van de berekende waarde van m hangt af 
. e 

van de onnauwkeurigheden van de gemeten massa's. Omdat m 
e 

bepaald wordt uit verschillen van de gerneten massa's zal de 

onnauwkeurigheid van rn grater zijn dan de onnauwkeuri;heden e 
van de gerneten rnassa's rn(t 1 ), m(t 2 ) en rn(t

3
). Voor het bere-

kenen van de onnauwkeurighe~en voeren we een verkorte nota-
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tie in: 

m(t.);= m. 6.14 
J J 

Verder stellen we: 

Als t 3 -t 2 =t 2 -t 1 =~t dan volgt hieruit door substitutie van 

vergelijking 6.15 in 6.11: 

~t 
- T 

~= e 6.16 

De standaard deviatie ~ van m is afhankelijk van de mas-me e 
sa's m1 , m2 en m3 en hun standaarddeviaties ~ml' <J""m 2 en (]""m 3 . 

De standaard deviaties van m1 , m2 ,en m3 zijn gelijk: 

crm1 = <rm2 = ljm3 = er m c.17 

De uitdrukking voor de standaarddeviatie ~me luidt dan: 

(!" 
me = om 

ome)2+(ome)2 +(ame)2 
~ om 2 om 3 

6.18 

Differentiiren van vergelijking 5.13 en toepassen van ver

gelijking 6.15 levert: 

Ome (m3-m2)2 
2 

C/... 
= = 

Orne 
2 2 2 

(m2-m1) +(m3-m2) -(m3-m1) 
= 

om2 (2m 2-m 1-m 3 ) 2 

ome (m2-m1) 
2 1 

= = 

~m3 (2m 2-m 1-m 3 ) 2 (1-C<)2 

6.19a 

-2<:1-
= 6 .19b 

( 1-C'-) 2 

6.19c 

Substitutie van6.19a,b enc in vergelijking 6.18 levert: 
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'T me = <:Tm 
4 2 

0(. + 4c:( + 1 

( 1-c<.) 4 
6.20 

In tabel 1 ziJ'n enkele waarden van q- /IT ge~even bij verme m 
schillende waarden van lt/T : 

~t/r 

2 

1 

0,5 

cr- /Orne m 

1,4 

3,1 

10,4 tabel 6 .1 

In dit geval is uitgegaan van de gemeten massa op drie tijd

stippen waarbij de tijd tussen de eerste en de 

gelijk is aan die tussen de tweede en de derde 

evenwichtswaarde m wordt dan met vergelijking e 

tweede meting 

meting. De 

6.13. Als de 

tijd tussen de metingen niet gelijk is meet eerst de tijd-

constante r uit vergelijking 6.10 bepaald warden en vervol-

gens wordt m met vergelijking 6.9 berekend. Dan luidt de e 
uitdrukking voor ~ als volgt: me 

~me = 
Glm ur '?>m )2 (dm 'Or e e e 
()-r -~ + ~ + d"t ·~ 

+(ume )2 +(~me. 2'r )2 
C:>m2 o! ~ 

6.21 

Men kan echter oak bepalen uit metingen die onafhankelijk 

ZlJn van m1 en m2 die men in vergelijking 6.9 invult. In dat 

geval wordt <J : me 

Vergelijking 5.22 zal in het g~val dat T met m
1 

en m2 gecor

releerd is een te grate waarde voor a- opleveren. Als T be-me 
paald wordt door het gemiddelde te nemen van de r die bij 

een aantal meetpunten van de isotherm gevonden wordt dan zal 

vergelij~<ing 6.22 een goede benadering geven van a-me omdat 

de gemiddelde r maar zwak met ml en m2 gecorreleerd is. 
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8ij het middelen van '!"over de meetpunten gaan we er van 

uit dat T voor alle meetpunten, dat wil zeggen bij alle 

drukken, gelijk is. Gezien de meetresulteten in tabel 4 is 

deze veronderstelling niet onjuist. De standaarddeviatie 

van de gemiddelde tijdconstante Y wordt: 

6.23 

Hierin is N het aantal meetpunten waarover -c gemiddeld is. 

Om de volgende stappen te vereenvoudigen stellen we: 

6.24 

Substit~tie van vergelijking&23 in vergelijking69 en diffe
rentieren levert: 

dm
8 

1 -~ ~ = e - (m2-m1) = 
~ "t' 1-e-~ r 6.25a 

Om
8 

-1 e -~ 
= ef.. -1, = 1-e-~ oml 

6.25b 

ome 1 
= 

1-e-~ om2 
6.2Sc 

Ter vereenvoudiging stellen we: 

m2-m1 = '{~ S.26 

Na substitutie van de vergelijkingen 6.25a,b enc en 6.26 in 
vergelijking 6.22 vinden we voor <:r : . me 

r 2 
2( o:i: ) 2 _ 2~ 

~ 2 6 ~ +e +1 
(e -1) -c; 

6.27 

Het is duidelijk dat r:r verkleind kan warden door er .... te ver-
me '"' 

kleinen. Verkleinen van ( blijkt ~ij nader inzien een ave-
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rechtse uitwerking te ~ebben. Met de vergelijkingen 6.9 en 

6.26 vinden we de volgende uitdrukking voor y: 

'(= 
m -m e 1 

0-m 
6.28 

Verkleinen van '( kan gebeuren door ~m te vergroten of f-> te 

verkleinen. Na substitutie van vergelijking 6.28 in verge

lijking 5.27 is duidelijk dat dit tot een grotere ~me leidt: 

\!'"me 6.29 

Clm ,1-
Voor (2><<1 geldt de volgende benadering; (Jme ~ -f.> 'i 2 

1-e 

Het ligt 00k voor de hand dat de onnauwkeurigheid in m 
e 

toeneemt als men yverkleint omdat men dan de verschillen 

tussen m1 en m2 en tussen m2 en m3 minder nauwkeurig bepaald. 

In tabel 2 zijn enkele waarden van \l'" /r:r- vermeld bij ver-me m 
schillende waarden van ~ ioals die met vergelijking 6.27 

warden verkregen als &=20 en <Ji/"C=0,3, waarden die aan de 

praktijk zijn ontleend. (zie tabel 6.5) 

0 

2 

1 

0,5 

~e/<Jm 

2,5 

5,8 

12·, 1 

<:rme/crm volgens vergelij!<ing 6.27 

y=20 I o;;/r:O '1 3 

ta bel 6. 2 

Als r bepaald wordt door middeling van ~ over 9 meetpunten 

moe t \Jt /T ve rva ngen wo rden door er~ ;=f = (a-!" /-C ) /"9=0, 1 

De bijbehorende waarden van \J /i!"" staan in tabel 6.3: me m 

(3 

2 

1 

0,5 

a-me/~ 

1,4 

2,5 

4,9 

q-me/~m volgens vergelijking 6.27 

l:20 I q-,:/!':0 I 1 

ta be 1 6. 3 
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De waarden van fJ" /i:r die met vergelijking 6.27 en 1een ge-me m 
middelde ~ zijn berekend blijken voor kleinere waarden van 

~ (=.1t/-z::) duidelijk kleiner te zijn dan die met vergelijking 

6.20 gevonden warden. (vergelijk tabelb.1 en~3) 

Vanzelfsprekend is~ oak afhankelijk van de massametingen 

met de bijbehorende standaarddeviaties waaruit ~is .bepaald: 

6.30 

Met vergelijking 6.15 vinden we na differentiatie: 

= 6.31a 

~ . -1 1 +iX. 
= 6.31b 

~ 1 
= 6.31c 

Ter vereenvoudiging stellen we: 

6.32 

Na substitutie van de vergelijkingen 6.15 en 6.32 in verge

lijking 6.10 vinden we voor <X.: 

-~~ _I"-( 1-e )e I""' 1-e -~13 
Cc'. = = 6.33 

Oifferenti~ren van vergelijking &.33 ~aar ~en substitueren 
van vergelijking 6.15 levert de volgende uitdrukking: 
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doc 
= 6.34 

Uit vergelijking 6.33 volgt: 

c; = _ ln( 1-ct( e~-1)) 
r 5.35 

Aangezien s>o bestaat er een verband tussen CC.. en {l: 

ln( 1/ct.+1) > {1>0 6 .36 

Substitutie van vergelijking 6.35 in 6.34 levert: 

da = 1 ~Ae~+(1-~(e~-1))ln(1-oc(e~-1)) 
dT r e~-1 

6.37 

~a substitutie van de vergelijkingen 6.26,6.37 en 6.31a,b 

enc in vergelijking S.30 met behulp van .g!=l/(dcid) en 
".'.I- _ d"C ()ex. oat . "t:' 
en.. wordt CT-r : om j - d~ ~m j r 

~r = 1 ( e ~ -1 ) V 2 (cc. 2 +~ +_1_.._) __ 

T '( 0<j?le~+(l-<X(ef->-1))ln(l.:.cc(e!!i ... t)) 
6.38 

N.8.: yin vergelijking 6.38 is niet noodzakelijk gelijk aan 

yin vergelijking 6.27, omdat m1 en m2 niet in beide geval-
len hetzelfde hoeven te zijn. 

In onderstaande tabel is de waarde van~r/r vermeld voor en
kele waarden van (1 en ex.. 

~ d.. S 07:/r: volgens vergelijking 6.35 en 6.38 

'1:20 
2 '0 ' 0I15 1,6 0,26 
2,0 

1,0 

1,0 

0,5 

0,5 

0I10 

0,50 

0,25 

1,00 

0,50 

0,5 0,43 

1,9 0, 15 

0,6 0,39 

2,1 0, 17 

0,8 0,41 ta~el 6.4 
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Met de beschreven methode zijn de evenwichtsw~arden van de 

hoeveelheid geadsorbeerd gas berekend voor 11 meetpunten 

van een adsorptie-isotherm aan cementsteen. De gebruikte ge

gevens en de resultaten staan in tabel 6.5. Het bleek nood

zakelijk om alleen gesevens van meer dan 2 uur na het instel

len van een nieuwe druk te gebruiken. In het begin spelen na

melijk neg een aantal processen met een korte tijdconstante, 

zeals de eindige snel~eid waarmee de druk veranderd en het 

op temperatuur komen van het gas en de balans. De evenwichts

waarde van de massa is met vergelijking 6.9 berekend. Daarbij 

werd een ~ gebruikt die door middelen over ~ van 10 meetpun

ten op de isotherm is verkre~en. Bij elk meetpunt werd de 

massa op 2, 6 en 12 uur na het instellen van een nieuwe druk 

gebruikt. Sij meetpunten waar het verschil in massa tussen 

2 en 12 uur na verandering van de druk groat is kan men de 

massaversc~illen relatief nauwkeuriger bepalen. Daarom is 

bij de berekening van het gemiddelde ee.1 gewicht aan de meet

punten toegekend dat evenredig is met het ver~chil tussen de 

massa na 2 en na 12 uur. Bij de aldus gemiddelde &. hoort een 

tijdconstante "f=7:30'. Deze 7: is 2 uur klei11er dan ·de waarde 

die verkregen wordt door ongewogen middeling van de tijdcon

stanten bij elk meetpunt. Dit worct voornamelijk veroorzaa~t 

door het a-lineaire verband tussen et.en T. De standaardclevia

tie van de tijdconstante die door die ongewogen middeli~g 

wordt verkregen bedraagt 1 :20'. De gemiddelde standaardde

viatie van de tijdconstanten van de individuele meetpunten 

bedraagt 4:05' 

Het blijkt dat de berekende evenwichtswaarde m in 6 van de 
e 

11 gevallen overschreden word~ door de gemeten waarde na 12 

tot 24 uur. Daarom is van 2 meetpunten waarbij lan;er dan 60 

uur is gemeten de tijdconstante r 2 bepaald uit de metingen 

12, 18, 24, 36, 48 en 60 uur na het instellen van de nieuwe 

druk. De gegevens zijn vermeld in tabel 6.6 en de resultaten 

in tabel 6.7. Het blij~t dat er een proces met een tijdcon

stante van ongeveer 40 uur gaande is en dat de eerste correc

tie, me-m(6), op basis van 7::7:30' en m(2) en m(6) minGer 
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dan de helft is van de correctie die op basi~ van de latere 

massametingen uitgevoerd zou moeten warden. 

... I 
laatste c: rn 

::J ... meting 0. £ r. \... 
T 1) 2) ... m(2) m(5) m(12) 0£. u 0 m m m( t) t 

QJ Po ........ e e 
QJ ~ u 
e 

xl0- 2 
[mg) [mg] 

QJ '11 
[uur] [mg) (mg] (mg] (uur) [mg] Ol .... 

1 1,7 1,55 1. 75 - - - - - 1,90 1. 75 5: 10' 

2 3,2 1,97 2,01 2,04 0,75 7 7:00' 2,06 2,07 2,04 17 :'50' 

5 9,1 2,51 2,54 2,57 1,00 5 12:10' 2,62 2,58 2,59 17:50' 

7 19,1 2 ,95 3,01 3 ,03 o.~3 8 3 :10' 3,03 3 ,10 3,08 19:20' 

9 31, 1 3,43 3,48 3,56 0,80 13 7:50' 3,56 3,55 3 ,55 54 :10' 

12 44,5 3,98 4,1)0 4,02 1,00 4 12:10' 4,05 4,03 4,06 18:10' 

16 63,4 4,74 4,85 4,92 0,54 18 5:40' 4,96 5,01 5,00 21:05' 

19 74,9 5,56 5,75 5,91 0,75 35 7:00' 6,02 6,04 6,0') 17:35' 

21 78.9 5,29 5,41 5,54 1,08 25 15:25' 6,82 6,58 5,69 24 :25' 

23 83 ,5 7,05 7, 19 7,34 1,07 29 14:55' 7,55 7,39 7,74 94:41)' 

25 89,9 8,59 8,80 8 ,95 o. 76 37 7:10' 9,08 9, 10 9,04 24:00' 

Het ongewogen gemiddelde 0,74 9:20' 

Het gewogen ~emiddelde 0, 78 9:30' 

De gemiddelde standaard- 0,33 4:05' deviatie per meetpunt 

De standaarddeviatie van 0 ,10 1: 15. 
het on ewo en emiddelde g g g 

1) bepaald met vergelijking 5.9 met de rvan het meetpunt zelf en 
m(2) en m(5) 

2) bepaald met vergelijking 5.9 met T=7:30' ,die volgt uit het gewo
gen gemiddelde van cc., en m(2) en m(5) 

ta be 1 6. 5 

.µ 

c 
::l 
0.. m(12) m(18) m(24) m(36) m(48) m(60) .µ 

0 
Q) 

E 

[mg] [mg] [mg] [mg] [mg] [mg] 

9 3,52 3,54 3 I 56 3,60 3,62 3,64 

23 7,34 7,41 7,49 7,59 7,67 7,73 

tabel 6 .6 
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meetpunt 9 meetpunt 23 

tl t2 t3 h. ex 1:' C( 1: 

[uur] [uu r] [uu r] [uua [uur] [uur] 

12 18 24 6 1,0 ~ 1,14 <O 
12 24 36 12 1,0 ~ 0 ,67 29 :35' 
24 36 48 12 0,5 17:20' 0,80 53:45' 
36 48 60 12 1,0 cc 0,75 41:40' 
12 36 60 24 0,5 34 :35 I 0 I 56 41:25' 

Middeling.van cc.van meetpunt 9 voor At=12 levert IX:0,83 
en de bijbehorende ~=65:49' 

Middeling van o<. van meet punt 23 voor At=12 levert CX..=0,74 
en Qe bijbehorende 1:'=39:51' 

tabel 6. 7a 

..., 
c: 
::i 
Cl. m1 m2 m m volgens vergelijking 6.9 ..., e e 
ClJ 

(mg] 
met "!::40 en t2-t1=12 Q) [mg] (mg] E 

9 3,52 3,56 3,67 

9 3,56 3,60 3,71 

9 3,60 3,62 3,68 
g 3,62 3,64 3,70 

23 7;34 7,49 7,92 

23 7,49 7,59 7,88 

23 7,59 7,67 7,90 

23 7 ,67 7,73 7,90 

tabel 6.7b 
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We kunnen berekenen wat de onnauwkeurigheid van de berekende 

evenwichtswaarde is als we op basis van de meetgegevens tot 

24 uur na het instellen van een nieuwe druk rekenen. In het 

bovenstaande is gebleken dat de gegevens van de eerste 12 

uur niet brui'<baar zijn. We bepalen -r met vergelijking 6.12, 

waarbij t 1 =12, t 2 =18 en t 3=24. Dan is At=6 en aangezien 1:" 

ongeveer 40 is volgt uit vergelijking 6.16 dat ~0,86. Met 

1 · · k · 6 38 · d cri: 17 16 '·' · dd 1 · verge l.J ing • vin en we y="-T· 1'4a mi e ing over 16 
meetpunten wordt <Ji:- - 17 16 =414 waari·n v_m(lS)-m(l 2 ) i·s 

r r Y 16 '( d - · <Tm • 
We kunnen nu met vergeliJking 6.9 op basis van t°=40 en m(12) 

en m(24) m bij elk meetpunt berekenen. De bijbehorende ~ e me 
volgt uitvergelijking 6.27. Daarin is Q"=m( 24 ~-m(l 2 )= 

m(18)-m(12) 12 12 "' 
=(1+~) ao"'=l,86·'(6 , 38 en l""- 40=0,3. We vinden in dit 

geval q =27,5~ . Het blijkt dus van groat belang om de mas-me m 
sa zo nauwkeurig mogelijk te meten als men de duur van de 
metingen wil bekorten. 

§6.2 CORRECTIE VOOR DE OPWAARTSE KRACHT 

Bij gravimetrische adsorptiemetingen is het doorgaans nodig 

om een correctie op de gemeten massa uit te voeren voor de 

opwaartse kracht die het adsorbaat uitoefent op het volume 

van het monster, het geadsorbeerde gas, de tarreergewichtjes 

en alles water verder neg aan het juk van de balans zit. 

Als we de opwaartse kracht in rekening brengen vinden we 

voor de gemeten massa m(p) bij de druk p van het adsorbaat, 

in ans geval waterdamp; 

m(p) = m (p) - .e__ e (V (p) + V a p
0 

o a m - v 
t 6.39 

In verglijking 6.39 is m (p) de massa van het geadsorbeerde a 
gas bij druk p, is p

0 
de verzadiginssdampdruk van het adsor-

baat, is ea de soortelijke massa van de 0erzadigde damp, is 

V (p) het volume van het geadsorbeerde gas, is V het volume a m 
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van het monster, is Vt het volume van het tarreer gewicht en 

is Vb een zo groat volume dat de opwaartse kracht hierop 

even groat is als de resultante die de balans ondervindt van 

ten gevolge van de opwaartse kracht op het juk en alles wat 

daaraan bevestigd is. Vb kan zowel een positieve als een ne

gatieve waarde hebben. Met behulp van de massa's en de soor

telijke massa's van het monster, van het adsorbaat dat op het 

monster is gecondenseerd en van het tarreergewicht kunnen we 

vergelijking 6.39 ook als volgt schrijven: 

6.40 

(eo is de soortelijke massa van verzadigde waterdamp bij 25°c 

en o is de soortelijke massa van vloeibaar water bij 25°c in 
~a . 

ons geval) 

Men kan Vb bepalen uit het gemeten verschil in massa dat de 

balans aangeeft bij verschillende drukken van een niet-ad

sorberend gas als er geen monster en tarreergewicht aan de 

balans hangt. Gezien de nagenoeg symmetrische opzet van de 

Cahn 2000 balans zal Vb slechts enkele kubieke milimeters 

bedragen. De soortelijke massa van veradigde waterdamp bij 
0 -2 -3 25 C is ongeveer 2,33x10 kg m . De fout in de gemeten 

massa ten gevolge van de opwaartse kracht op Vb zal dan 

kleiner dan 0,1 ug zijn. 

De tarreergewichtjes zijn van alluminium dat een soortelijke 

massa 2,7x103kgm- 3 heeft. De soortelijke massa van droge ce

mentsteen kan nogal vari~ren. De soortelijke massa hangt on

dermeer af van de gewichtsverhcuding waarin water en cement 

bij elkaar gevoegd zijn bij het aanmaken, de zogenaamde 

water-cementfactor. Met gegevens uit de literatuur (12) is 

voor Portland-cement ~erekend dat bij een water-cement factor 

van 0,35 de soortelijke massa ~m=2,5x10 3 kg m- 3 is en bij 

een water-cementfactor van 0,70 is de soortlijke massa 

em=3,6x10 3 kg m- 3 . Door substitutie van deze waarden en 

m =m =500 mg en m =100 mg en Vb te verwaarlozen in verge-m t · a 
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lijking 6.40 vinden we voor de fout in de geme-ten massa 
3 -3 m(p)-m

8
(p) respectievelijk -2,7 ug als em=2,5x10 kg m is 

en +1,3 ug als fm=3,6x10 3 kg m- 3 is. Deze fout is zo klein 

dat correctie voor de opwaartse kracht alleen zinvol is als 

de andere fouten (zie §5.4) verkleind worden. In het geval 

van stikstofadsorptiemetingen is correctie wel nodig om dat 

daar de druk 30 maal groter is en de socrtelijke massa van 

stikstof ongeveer 1,5 maal zo groot is. De opwaartse kracht 

is dan zowat 45 maal zo groat. 

Als correctie wel zinvol is kunnen we vergelijking 6.40 her

schrijven om daarmee een uitdrukking voor m (p) te verkrija 
gen: 

m ( p) = a 

-2 mm mt 
m(p) + ~ 2,33x10 ( em - e; - vb ) 

1 - 2,34x10-S £_ 
Po 

6.41 

De waarden in de formule gelden voor waterdampadsorptie bij 

25°c. De term in de teller tussen haakjes kan bepaald worden 

uit de gemeten massa bij verschillende drukken bij 2s 0 c van 

een niet-adsorberend gas, zoals stikstof. 
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§7.1 ENKELE RESULTATEN VAN METINGEN MET DE OPSTELLING 

Met de opstelling zijn de adsorptie-isothermen rzowel de ad

sorptie- als de desorptietak) van twee monsters gemeten. 

Het eerste monster was 78,9 mg cementsteen. De meting duur

de een maand. De resultaten zijn in figuur 7.1 weergegeven. 

De gegevens werden ook gebruikt om de methode te toetsen 

voor het berekenen van de evenwichtswaarde, zeals in §6.1 

beschreven. Voor de adsorptietak leverde dit redelijke re

sultaten. Bij de desorptietak overschreed de gemeten waarde 

de ~erekende waarde meestal binnen 12 uur en de resultaten 1 

van de berekeningen zijn daarom verder niet ;ebruikt. Opval

lend is de enorme hysteresislus. De isotherm lijkt vrij aar

dig op een enk~le die R.S. Mikhail e.a. publiceerden (12). 

Volgens andere studies, ender andere van J. Hagymassy e.a. 

(13) wordt de hysteresislus veroorzaakt ~~ordat men niet lang 

;enoeg wacht op het optreden van evenwicht. Wanneer men de 

cementsteen vierensenhalvs maand de tijd geef t om in even

wicht met de waterdamp te komen vindt men weinig of geen 

hysteresis. Deze lange desorptietijd verklaart ook waarom 

de methode voor het berekenen van de evenwichtswaarde faalt 

bij de desorptietak als men maar tot 12 uur na de drukveran~ 

dering meet. De meettijd is dan veel te kart in verhouding 

tot de desorptietijd. 

Opvallend in de desorptietak is verder de snelle massa ver

mindering van het monster rend p/p
0

=0,42. (p=pH 10 ) Dit kan 

er opwijzen dat er zogenaainde ."ink-bottle" porien voorkomen 

in het monster. Deze pcrien he~ben een nauwe toegang, de 

hals van de fles, en een wijdere holte, de buik. In een nauw, 

rend capillair zal een vloeistof pas gaan verdampen als de 

druk lager is dan een zekere druk p. Het verband tussen die 

druk p en de afmetingen van het capil~air wordt ge~even door 

de Kelvin-verge1ijking 2.8: 

ln E. 
Po 

= - ~cos ,J. r RT 't' 
c 
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H i e r i n i s '( de opp e r v 1 a k t e s p a n n i n g v a n d e v 1 o·e i s t o f , V i s 

het volume van de vloeistof per kg mol, pis de contacthoek 

tussen het oppervlak van de vloeistof en de wand van de porie, 

R is de gasconstante en p
0 

is de verzadigingsdruk v~n de damp 

bij de temperatuur T van he~ geheel. r is de straal van de c 
porie, verminderd met de dikte van de laag geadsorbeerde 

damp die op wand van de porie achterblijft bij de druk p. 

(1, blz. 121 e.v.) Omdat er een laag ~eadsorbeerde damp op 

de wand achterblijft wordt doorgaans vero:1dersteld dat ~=0 

Voor ~=0, r=73x10- 3 Jm- 2 , V=18,075x10- 3 kgm- 3 , T=298 K 
-1 -1 1 0 R=8314,3 J(kg mol) K vinden we als straa rc=12,3 A. 

Met de t-curve voor water (4) vinden we dat de gemiddelde 

dikte van de geadsorbeerde laag waterdamp bij 2s0c 4,8 _g is. 

Daarmee vinden we voor de diameter van de hals van de porie 

34,2 ,g, Dit resultaat is niet in tegenspraak met de gegevens 

die R.S. Mikhail e.a. berekenden voor cementsteen (14). De 

berekende gemiddelde waarde van de diameter van de porien is 
0 0 17 .. 47,2 A, de lengte 466 A en er zijn 2 26x10 porien per gram. 

Aangezien bij "ink-bottle" porien de diameter van de hals 

kleiner is dan de diameter van de buik is de diameter van de 

hals oak kleiner dan de gemiddelde diameter.·Dus i~ de 

diameter van 34,2 _g voor de hals acceptabel. 

Verder is met de B.E.T.-methode het specifieke oppervlak van 

de cements teen 1)epaald. Dit is gedaan met de gemeten adsorp

tie na 6 uur, met de berekende adsorptie in de evenwichts

toestand (zie §6.1), en met adsorptie die het laatst na de 

drukverandering is gemeten. De resultaten zijn respectieve-

1 2 -1 2 -1 2 -1 , ijk: 110 m g , 112 m g en 115 m g . Deze resu daten 
. 2 -1 stemmen niet overeen met de waarden van rand de 200 m g 

die doorgaans in de literatuur vermeld warden. Ook met de 

desorptietak is een bepali.1g vari het specifieke oppervlak 

uitgevoerd. Daarbij is het nulpunt van de desorptietak niet 

geli1k aan het nulpunt van de adsorptietak. Het verschil kan 

als oorzaak heb'!en dat er nag geen evenwicht was of dat het 

monster bij de aanvang van de adsorptie veel droger was 

(pH 20 ~10-
3Pa) dan na de desorptie (pH 20 ~7x10-

2Pa). Bij de 
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0,1 

• 

• 

0 

0 0,5 

fig. 7.1 Adsorptie van waterdamp aan cementsteen 

x: massa van de geadsorbeerde waterdamp gedeeld 
door de massa van het dro~e monstar 

.A zes uu r na de d ru:<ve ran de ring,+ be rekende even

wich ts toes tand, e laatst gemeten toestand voor de 

volgende dru~veranderin],voor adsorptie, O idem, 

voor desorptie 

1 
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fig. 7.2 B.E.T.-plot bij de isothermen van figuur 7 .1, de 

symbolen hebben dezelfde betekenis als in figuur 7.1, 

de rechten zijn met de kleinste kwadraten methods 

bapaald. 
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d k d · t. · I 1 k 147 m 2g - 1 g e -esorptieta wor t een speci ie< opper'.1 a van 

vonden. Oak deze w:.:iarde is te klein in vergelijkin~ met de 

waarden van rand de 200 m2g-l die men doargaans in de litera
tuur vindt. 

Yet twaede monster was 134 mg silicapceder (Si0
2
). Dit was 

? -1 een ijkmonster mst een specifiek oppervlak van 24,3!1,1 m-g 

volgens de opgave van de fabrikant. Het specifieke oppervlak 

is door de fabrikant met de B.E.T.-methode m~t stikstof be

paald. De door ons gemeten adsorptie- en desorptie-isotherm 

met waterdamp zijn in figuur 7.3 te vinden. De bijbehorende 

B.E.T.-plots staan in figuur 7.4. Voor het specifieke opper

vlak v0nden wa bij de adsorptie 10,6 m2g-l en bij de desorp

tie 9,6 m
2
g- 1 • Deze waarden zijn veel t& klein. Dit resultaat 

staat niet alleen .• Er zijn talloze gevallen bekend waarbij 

waterdampadsorptie een te klein specif iek oppervlak levert 

(1, blz. 81 e.v.). De mstingen aan het silicapoeder verlie

pen snel in vergelijking met die aan cementsteen. Per meet

punt werd 3 uur gewacht en bij de adsorptie veranderde de 

massa niet meer meetbaar. Bij de desorptie was het monster 

na 3 uur nog niet in evenwicht. De gewichtsvermindering was 

kleiner dan 5 F9 per uur. 
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§8.1 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 

1. Met de opstelling kan aan een monster van 500 mg de ge

adsorbeerde hoeveelheid waterdamp met een standaarddeviatie 

van ongeveer 50 ~g bepaald warden. Deze vrij grate onnauw

keurigheid wordt veroorzaakt door de constructie waarmse de 

last aan het juk van de balans hangt en door adsorptie aan 

delen van de balans. Door de toegepaste constructie kan de 

armlengte van de balans ten gevolge van trillingen verande

ren 

2. Men zou de fout aanzienlijk kunnen verminderen door an

dere oogjes voor het ophangen van de last aan de balans toe 

te passen. 

3. Men zou de adsorptie aan delen van de balans nauwkeurig 

moeten me ten. Men kan dan een goede correctie op de ·gemeten 

massa uitvoeren, wat de fout in de massameting aanzienlijk 

verminderd. 

4. Men meet een zo groot mogelijk monster cementsteen (on

geveer 500 mg) gebruiken voor de metingen. De fout in de 

gemeten massa is dan in verhouding tot de geadsorbeerde 

massa zo klein mogelijk (ongeveer 2%0 bij p/p
0

=0,25) 

5. Het meten van een volledige ad- en desorptie-isotherm 

van cementsteen zal ongeveer een maand in beslag nemen. 

Daarbij zal het monster doorgaans neg niet in evenwicht 

zijn met de waterdamp. Voor de adsorptietak kan de even

wichtswaarde van de geadsorbeerde massa dan redelijk be

trouwbaar geschat warden. 

6. Voor het herekenen van de evenwichtswaarde van de ge

adsorbeerde massa meet men minimaal 24 uur lang meten per 

meetpunt van de isotherm, anders is de schatting niet be

trouwbaar. Vear metingen in de desorptietak is de rninimale 

rneettijd grater. 
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7. Om een beter inzicht te krijgen in de berrouwbaarheid 

van de berekende evenwichtswaarden van de geadsorbeerde 

massa zou men bij een aantal meetpunten van de isotherm 

ongeveer een week lang de geadsorbeerde massa moeten meten. 

8. De metingen met de opstelling die tot nu toe ziJn uitge

voerd leveren een lager specifiek oppervlak op dan op grond 

van enige anders· gegevens verwacht mag worden. De oorzaak 
hiervan is niet bekend. 

9. Nu gebleken is dat de tijden voor adsorptieJ en in nog 

sterkere mate voor desorptie
1 

van waterdamp op cementsteen 

zo lang zijn rijst de vraag of deze methode met co,1tinue 

weging wel de meest efficients is. 
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f oto 1 Detail Cahn 2000 balans, ophanging van last ai 
het juk. (secundair lager) 
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ELEKTRONISCHE STAPPENSCHAKELAAR/PROGRAMMEUR VOOR THERI10S

TAAT, HAAKE F3K 

De instelling van de temperatuur gebeurt bij de Haake F3-K 

thermostaat met een weerstand die instappen veranderd kan 

worden met schakelaars en een continue fijnregeling met een 

variabele weerstand. De tamperatuur kan ook ingesteld war

den met een externe weerstand die op de thermostaat aange
sloten wordt (zie de gebruiksaanwijzing). 

0 

~Jaf l LliJ 

~ <\) 

0 

0 

e 
~(j) 

De stappenschakelaar/programmeur bestaat ui t een aant.al 

eenheden. Links zit de voedingseenheid (+15 V, -15 V'.uit, 

220 v~ in) met de aan/uitschakelaar (2) en indicatielamp

je (1). Daarnaast zit de tellereenheid. Deze bevat een 

op-neerteller (0-99). Op het front bevindt zich de op

neerkeuzeschakelaar (3)(s3). Daarnaast zit een digitaal

LED-display (4) dat de teller stand weergeeft. Onder het 

display zitten twee drukschakelaars. Wanneer deze kort 

worden ingedrukt zal de teller 1 stap (6)(S2 ) of 10 stap

pen (5)(s2 ) verder tellen in de richting die met de keuze

schakelaar (3) is ingesteld. Houdt men de drUkschakelaar 

langer in gedrukt dan blijft de teller lopen totdat men de 

schakelaar loslaat. Tenslotte zit er op het front van de 

tellereenheid een coax-aansluitingp}Door op deze ingang 
een lage spanningspuls te zetten of deze kort te sluiten 

kan men de teller een stap verder zetten. Met een speciale 

verbindingskabel met opto-coupler kan de teller met een 

gewone 220 v schakelklok gestuurd worden. De tellerstand 

wordt in BCD-code op de abus" van het apparaat p:;ezet. 
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Op de bus kunnen 1 tot 10 relaiskGarten worden aangesloten. 

Per relaiskaart kunnen 10 temperaturen ingesteld worden met 
20-slags instelpotentiometers. Op de ·eerste kaart zit de 

aansluiting voor de Haake F3-K thermostaat (11) en een 
meetaansluiting (8,9) die het afregelen vergemakkelijkt. 

Wanneer de schakelaar (10) in de meetstand staat (naar bo
ven) kan op de rode en de groene meetbussen (8,9) een Ohm

meter worden aan gesloten. Een weerstand van 75on komt 
overeen met een temperatuur van o0 c, en elke 0 c meer of 

minder komt overeen met 10.Q.meer of minder. In formule: 

T[ 0 c] =(R[.n.]-750 )/10 of R[li]=750+(T[ 0 c]x10) 

De BCD-tellerstandlijnen van de bus zijn afgesloten met 
we~rstanden van 1 M.n.naar massa. Als de tellereenheid niet 

op de bus is aangesloten 3Ullen de relais voor stap 0 dan 
ingeschakeld zijn. Als de stappenschakelaar/programmeur 

wordt aangezet en na uitvallen van de netspanning zal deze 
op stap 0 staan. De bus is uitgevoerd met 31-polige DIN 

connectoren. Op de pennen 22 tot en met 29 staat de teller
stand in BCD-code, via pen 20 en pen 21 warden de weerstan.:.. 

den van de andere kaarten doorverbonden met de aansluiting 
naar de thermostaat op de eerste kaart. Op de pennen 1 en 2 
staat de voedingsmassa (OV) en op de pennen 30 en 31 de po

sitieve voedongsspanning (+15V' 

augustus 1983 K.B. v.d. Velden 
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