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Samenvatting 

In een onderzoek naar het l~armtegeleidinP,svermogen van binaire 

gasmengsels, werd aan de hand van de experimentele resultaten de 

formule van Wassiljewa getest. 

De hierin voorkomende parameters A12 en A21 blijken inderdaad niet 

merkbaar afhankelijk van de samenstelling te zijn. 

Voor de 10 mogelijke binaire edelgascombinaties l~erden de experimenteel 

gevonden A12 en A21 vergeleken met dewaarden, die berekend uorden 

met de belangrijkste in de literatuur voorgestelde uitdrukkinP,en 

voor de berekening vank/assiljewa-coëfficiënten. 

De beste overeenkomst werd over het algemeen verkregen met de 

formule van Cheung en Bromley. 
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Hoo:fdstuk 1 

Inleiding 

De bepaling van het warmtegeleiciingaverrpogen van binaire sa•menc• 
sela,is het onderwerp geweest van experimenteel werk en vele 

discussiea.Er beataat een vrij groot aantal :formules,waarmee men 

met meer o:f minder succes het warmtegeleidingevermogen van eeu 

binair gasmengeel àls. :funcj;ie van de aamenetelling kan beachrij• 

ven.Oe meeat bekende van d~ze f'ormule11 zijn die van Curtias en 

Hirachf'elder(l949),a:fgèleid uit de kla•sieke Chapman-theorie, 

en die van Waasiljewa(l90.5).Deze laatste is analoog aan een door 

Sutherland met veel succes toegepaste :formule voor de bereke

ning van de viscoai teit .van binaire gasmengsels. 

De :formule van Hirach:felder luidt: 

waarin 

I 

)"l 
XÀ + y~ 
I + Z ;t 

~ . a. 
x, + .a. x, x... ~ ... 
;t, ,.,..z. + À.z. 

(1.1) 

een vrljwel id~ntieke f'ormule,maar bevat ook molecu-

lairgew:fchte~ e.p.>interaetie potentialen. 

Z)= een uitdrukking die alleen maar moleculairgewichten 

en interactie potentialen bevat. 

Deze :formule is voor. een drietal. mengsela van edelgassen zeer 
1 nauwkeurig onderzocht door Cauwenbergh en Van Dael ).Zowel 

uit dit onderzoek,~la vanuit de theorie,blijkt deze f'ormule door 

zijn ingewikkelde structuur,niet erg hanteerbaar te zijn .Een 

f'ormule die wel overzichtelijk en beter hanteerbaar ia,ia de for• 

mule van Wassiljewa. 

De f'ormule van Wassiljewa luidt: 

Hierin zijn A12 

.l, . ,' .,. À. ... 
I + Au .. ~~ I+ A..tr %..t. 

en A21 co8t:fLcilnten,die 

(1.2) 

a:fhankelijk zijn van enke~ 

··1e karakteristieke. groo~~.~.d·n van: de moleculm "1" en "2". 

Pok deze :formule. is door.'.e.ell aantal onderzoekers zowel theore

tisch als experimenteel. onderzocht.In de laatste 20 jaren.zija

een groot aantal uitdrukkingen voor de theoretische berekening 

van A12 en A21 opgesteld.De bekendate uitdrukkingen,met de daq., 
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uit berekende waarden voor de 10 mogelijke edelgascombinaties, 

staan vermeld in hoofdstuk VII. 

Uit de,:j.n.de\literatuur- vermelde,experimenten kan geen zekerheid 

verkregen worden over de juistheid van formule 1.2.Dit wordt vooral 

veroorzaakt door de volgende factoren:•)In de literatuur zijn 

de óretingen zelden nauwkeuriger dan ;2%;cowling,Gray en Wright 
2 merken dan ook op ) "Work o'f the highest precision would be re-

quired to demonstrate the necessity for anythin~more refined 

than the Sutherland-Wassiljewa equation with two constant para

meters,and such accuracy (ca O,l~)has almast certainly yet to 

he attained in experimental workon mixtures." Een dergelijke 

precisie is voor ons bereikbaàr.b)De waardering in de litera

tuur voor de Wass~ljewa-vergelijking en de gebruikte uitdrukkingen 

voor de berekening van A12 en A21 wordt afgemeten aan de afwij

king van het experimentele resuil.taat,dla.t blj terugsubstitutie 

gevonden ~ordt .Volgens onze ervaring is het echter mog~lijk met 

z~~r afwijkende waarden voor A:12 en A
21 

toch behoorlijke resulta

ten te vinden bij terugsubstitutie ,.mits de afwijkingen in verschil

lende richtingen zijn. 

Het doel van ons onderzoek is daarom geweest: 

l)Zeer nauwkeurige bepaling van het warmtegeleidipgsvermogen 

van binaire gasmengsels. 

2)Zo nauwkeurig mogelijke berekening van de Wassiljewa-co~ffici8n

ten uit de experimentele gegevens. 

J)Toetsen van de bóvengenoemde uitdrukkingén aan·d~ ixperimen

tele waarden. 

Als nauwkeurige meetmethoden werqen door ons de capillairmetho

de en de thermistormethode gebruikt(zie hoofdstuk II)~ 

De uit de experimentele gegevens bepaalde Wassiljewa-co~f'fici8n

ten zijn vermeld in hoofdstuk VI. 
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l~Q!_!h!!!!!!~I!!!~2~ 
i) De gebruikte thermistors 

Voor c&. bepalina van het wataUaeleidingaYerJIIOgeu• werd 'bij dece 

met bode gebruik gemaakt van ~hermis tors. 

Thermiatora hebben .de eigenscbap dat huaelectri.••• _went:ail& -. 

negatieve tem.peratuurscoefficient l>ez.i).t• .._ ....... w-.;:~-\,(ll ... ,l •terkft 

val'l de temperatuur afhaJ;lkE! Hjk. is dan bij 1H!taa~clf'aden het a~.al is. 

De temperatuur afbankelijk.heid van de weerstad >WOr.lt weer:gegeven 4oot:_ 

de fonaule: 

B --R·A·e r 
.,. . . ~ . . r: ... -! . ~- ~- ·-.. 

waarin A en B binnen een niet te poot ~-~~'bieti vriJ~Mtt. --i--~,~ 
zijn 1 en T de absolute temperatQJat voor•telt·. Uit .taa fomle- d•a ••. 

dat da thermistorweerstand (R) afheemt bi.j teen ... van de t•peratuur: .. 

T(K) 
R.r ·.~ 

I( 
R.r~ 

w 
298 3368,7 340'8,0 

. ·t .. 

,_·, 

300 3183,7 3214,7 \ ~-.' .'· ·i· .. 

303 2925,3 2945,6 

De aebruikte thermiston(merk Philips typenr. B 832.01 5p/3K3) varen 

elk e llipaoidaal met een grootste diaeter vaat. 1,2 ua en een klei~ste 

diameter van 0, 7 mm (zie fig~ 2. I) 

Ora de thermistor is een stook.draad gevikkeld, vaaraee d6 thermistor· 

verwahld ltan werden. Bij een van de thermiatora 
; 

stook..k:aad ge~t. bij de andere (TT ) niet. 
l 

H---· irtooltllraa4 · 

(it. ) worcit d•ze ,.w 

.\i 
::t 

1 Pia·~~· I aeh~ische weeJ:aave·'!f:D •• .. J!~!:MI'•:.··at.Ws:aaf. ·i:". , 

, .:Jl,..... · ·,, : ..... . :.; ... .. · .· ~ .. ~''·~i~~~~~~~i~~i~'~:L~~···.>··:: \:~~~:~;.:.i:i~~ 

:"··. 

1'.-

··,, 
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R
1
: verschilweerstand RT 

1< •L;.(_<' ,,()Il W 

·R;; i~:; k .f2. 
H : Honeywell draaggolfversterker 

rv van 5k Hz 

StJtJt!J llz D : demping 

Re: recorder 

0 oscilloscoop 

s schakelaar 

Fig. 2.2 Brug v. Wheatstone 

ii) Brug van Wheatstone 

Een warme en een koude thermistor zijn ~n twee takken van een brug van 

Wheatstone opgenomen. (zie fig. 2.2) 

Wanneer er geen stroom door de stookdraad van Rr gaat, dan zullen RT en RT 
W W K 

over het algemeen niet aan elkaar gelijk zijn. Dit verschil wordt dan 

gecompenseerd door R
1 

te varieren tot Re nul aanwijst. Als we willen bereiken 
0 dat er tussen Rr en zijn omgeving een temperatuurverschil van 5 Cis, dan 

w 
schakelen we voorf?T een weerstand in, die in waarde overeenstemt met de 

w 
gewenste weerstandsafname van RT . Om dan de brug weer in evenwicht te 

w 
krijgen, zal men de weerstand van RT moeten verminderen. Dit wordt bereikt 

w 
door de thermistor m.b.v. de stookdraad te verwarmen. Hiertoe is de 

stookdraad opgenomen in een gelijkstroomcircuit. (zie fig. 2.3) 

riabele weerstand 

Fig. 2.3 Schema van jtookcircuit 

De stroomsterkte wordt nu zodanig gevarieerd dat de recorder weer in de 

nulstand terugkeert. De uiteindelijk ingestelde stroomsterkte kan op de 

fluke D.V.M. (zie fig. 2.3) worden afgele?.en met een nauwkeurigheid van 

0.01%. 

Mocht tijdens de meting een kleine verandering van de temperatuur in het 



meetvat optreden, dan wordt deze zowel door RT als door R'l' ondervonden, 
\~ K 

zodat het temperatuurverschi 1 tussen beide niet verandert. RT heeft dus 
K 

een compenserende werking bij de invloed van kleine temperatuurschommelingen. 

~~-~~-f~Ei11~iE~~!h2~~ 
Naast de thermistormethode, hebben we gemeten met de capillairmethode. Bij 

deze methode wordt de warmte afgegeven door een dunne draad (25)lm), die 

~n een capillair is gespannen. 

In ons geval werd gebruik gemaakt van een platinadraad. Evenals in de 

boven beschreven methode, wordt hier een brug van Wheatstone gebruikt. 

In twee verschillende takken zijn platinadraden opgenomen met een 

verschillende lengte (zie fig. 2.4). 

A 

c 1: platinadraad van ca 5 cm 

C2: platinadraad van ca 20 cm 

Rl: 31,1 n 
c R2: variabele weerstand 

R3: 40 Il 
R4: 4o.fL 
G : spot-galvanometer 

D 
Fig. 2.4 Brug v. Wheatstone voor de capillairmethode 

In de thermische nulstand d.w.z. wanneer er vrijwel geen stroom door de 

brug loopt (slechts de zeer geringe meetstroom met een verwarming kleiner 

dan 0, 1%) wordt er m.b.v. R
2 

evenwicht ingesteld. Uit deze R
2 

kan dan de 

verschilweerstand tussen cl en c2 berekend worden: 

De 

R2 

- p 
c 

temperatuurafhankelijkheid van R werd 
c 

25°c te meten bij 0 resp. en 30 C met de 

T (°C) R2 (Il.) 

25 683' 1 

30 1123,4 

(2.2) 

bepaald door de instelwaarde van 

volgende uitkomsten: 

Rf/l:) 
c 

29,7457 

30,2622 
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Het temperatuurverschil van 5°C werd gemeten met een Beckmann thermometer. 

Uit deze meetgegevens werd voor de temperatuurafhankelijkheid dR /dT 
c 

gevonden: d Re fL/. 
d T = o" 103.3 IC: 

Hieruit is de temperatuurcoëfficiënt (~ voor deze 

1 dl?. I draad af te leiden en welo<=-· ---== t!) 00.14~ ~ 
r Re. dT " 

In de literatuur wordt voor zuiver platina opgegeven tt) o<.r::::: qtJO.JI- 4 ooJq 

Zoals vermeld is in deze opstelling gebruik gemaakt van twee platinadraden 

met verschillende lengtes. Hiermee wordt bereikt dat voor de randeffecten 

bij de aansluitdraden in beide takken in eenzelfde mate wordt gecorrigeerd 

en a.h.w. aan een "draad zonder randeffecten" wordt gemeten. 

~~-~~Z~EE~!~!~~E 
Om de gassen te mengen werd gebruik gemaakt van onderstaande mengopstelling 

(zie fig.26), die tevens dient voor de gas toe- en afvoer van de thermis

toropstelling. Om de onderlinge resultaten met elkaar te kunnen vergelijken 

moest in beide opstellingen precies hetzelfde gasmengsel gem\en worden. 

Hiervoor kon aan de mengopstelling een monstercilindertje gekoppeld worden, 

waarmee een gedeelte van het gasmengsel overgebracht kon worden naar de 

capillairopstelling. 

c G H 
B 

gas 1 gas 2 I</() 

fig 2.5 Men~opstelling 

*) Handhook of Chemistry and Physics blz. 1962 
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A - Mengvat. Het mengen geschiedt door een metalen zeef die zich in de 

cilinder bevindt, m.b.v. een magneet heen en weer te schuiven. 

B - ThermistormeetvaL Dit meetvat bevindt zich in een thermostaatbad 

(type Hadke NBS) waarvan de temperatuur constant gehouden wordt op 
0 

' 
0 . 'd d k b 25 C! U,UU2 C. Deze nauwkeur1ghe1 wor t ver regen m .. v. een extra 

koelthermostaatbad en een proportionele temperatuurregeling. 

C - Cilinder. Deze cilinder dient om het r eeds gemengde gas over te 

brengen naar de capillairopstelling. 

D - Kwikdiffusiepomp 

E - Roterende voorvacuumpomp 

F - lL. buis manometer 

G - Meetkop Pirani vacuurnrneter 

H - Meetkop Penning ionisatiemeter. 

K
1 

t/m K
10 

- Hoogvacuumkranen. 

Mengmethode 

De gehele opstelling wordt geëvacueerd m.b.v. de rotereade oliepoap ea de 
-6 

kwikdiffu•iepoap. tot een druk <( 10 torr. K5 en K6 worden hieraa geslotea 

Nu wordt via K3 gas 1 toegelaten tot de gewenste druk. Daarna worden KI 

en K3 gesloten en de rest van de opstelling weer geëvacueerd tot een druk 
-6 

( 10 torr. 

Via K4 wordt nu het 2e gas ingelaten. 

Voordat KI geopend wordt dient de druk 1n het systeem groter te zijn dan 

de druk die in het mengvat A heerst. Wanneer de gewenste einddruk bereikt 

is wordt het mengvat gesloten en de gassen gemengd. (Gedurende de'mengpro

cedure blijven de kranen K5 en K6 gesloten). Het systeem word~ nu weer 
-6 

leeggezogen (10 torr) en daarna wordt het gasmengsel ingelaten in het 

thermistormeetvat B en de mJster cilinder C. 

Ter controle van de menging werd na uitvoering van een meetserie met ca 

vijf verschillende drukken soms nog een meting verricht met een tweede 

vulling van hetzelfde mengsel bij één druk. 

Een controle op de samenstelling van een mengsel werd niet uitgevoerd be

halve in die gevallen waarin er redenen aanwezig waren de uitkomsten 

van een meting te wantrouwen. Er werd dan een nieuw mengsel gemaakt van 

ongeveer dezelfde samenstelling. 
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HOOFDSTUK III 

Heetprincipe 

I~-f~Ei1l~i~~~!~~~~ 
!Je metingen welke zijn uitgevoerd met de capi U airmethode zijn vn J eenvoudig 

te interpreteren. Wanneer men aanneemt, dat de warmteafgifte van de korte 

draad in de ene tak van de brug van \.Jheatstone nauwkeurig gelijk ts aan 

de warmteafgifte van een overeenkomstige lengte aan de einden van de lange 

draad, dan behoeft er voor de warmteafvoe.r door de einden van de draad 

niet gecorrigeerd te worden. (deze correctie is bij de capillairmethode 

met één enkele draad b à 10%). 

Wanneer de straling (die in het ongunstigste geval n.l. bij Xenon I 
0

/oo 

bedraagt) verwaarloosd wordt, kan de d,oor het gas van de draad naar de 

wand afgevoerde warmte W berekend worden. uit 

waartn R het verschil 1n weerstand tussen de lange en de korte draad 

voorstelt. 

Wordt W nu gemeten in afhankelijkheid van de druk, dan blijkt deze bij 

afnemende drukken te dalen, zodat blijkbaar de warmteweerstand tusse.n 

draad en wand toeneemt. Deze warmteweerstand ist:::.T/W, of wanneer men 

de dissipatieconstante D invoert gelijk aan 1/D. 

Zet men 1/D uit tegen 1/p dan vindt 

men bij niet te hoge drukken 

((ca IUO torr) een lineair 

ve.rband, dat kan worden voor-

gesteld door 

f - _[_ -1-
D- De 

of door 

1 ---- 1 -

f 
D 

l 
1 

De 

.. 

(3. I) 

I 

D l)e 

0 

fig ' 1/..o als ,P t' I ll[lC le Vo.n 

waarin 41. een constante is, die sterk afhankelijk is van de aard van het 

gas en soms van de voorge~chiedenis van meetelement en meetvat (duur van 

evacuatie, weggepompte gasresten). Bij zeer goed geleidende gassen blijkt 

C1. ca 20, wanneer p wordt uitgedrukt in tor.r, bij minder goed geleidende 

gassen isC2. ca 0,5, -terwijl D de warmtedissipatie i·;, in het ideale 
e 

geval als p~V0(zie fig.J.f) 

Het verschijnsel van een drukafhankelijke weerstand tussen draad eh wand, 

1/p 
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welke weerstand afhankelijk is van de aard van het gas en de toestand van 
' . 

het draad~ppervlak kan men verklaren door aan, te" nemen, dat zich aan de 
' ' 

wand van d~ .draad een dunne laag bevindt ter ciikte vá.n. één vrije wegleng te 

met een verminderd warmtegeleidingsvermogen en een slechte warmteover

dracht vanaf de wand. Het verminderde warmtegeleidingsvermogenÀf van deze 

film is afhankelijk van Cp/Cv en bedraagt voor de edelgassen ,4/15Àe.~oor 
complexe moleculen ca À(~). De slechte warmteoverdracht naar de ,wand 

e 
kan beschreven worden met de aanname van een temperatuursprong of met_een 

accomoda tiecoe fficien t- ( < 1~4} 
Met behulp van een formule voor de warmteweerstand van een holle cilinder,~ 

(zie ook formule 3.4) 

= tJT--r- (3. 2) 

kan voor de verhouding van de warmteweerstanden RH,.f en .RHg 
van resp. de 

dunne film en de rest van het gas berekend worden: 

..f 
k (r, 1';;::;) 
o<).j 

.k(~)- .e . - . 
"l r, 
/\e 

Hierin is de vrlJe weglengte 1 evenredig met 1/p. 

Uit deze formule blijkt dat ~f afhankelijk is van de druk, terwij 1 RH 
g 

onafhankelijk van de druk beschouwd mag worden. 

Uit de geëxtrapoleerde 

v1a de formule voor de 

'dissipatieconstante "D " kan een .À berekend worden 
e e 

warmte-afvoer van een draad in een capillair 

<!>= 

oF 
De= Àe · h 

waarin L het verschil in lengte van de lange en de korte draad 1s en 

r
1 

en r
2 

de straal van resp. de draad en de capillair. 

(3.4) 

(3.5) 

De apparatuurconstante h wàs O, 1934 m .. Deze werd door ons niet berekend 

uit de afmetingen van draad ep capillair, maar gevonden door vergelijking 

met metingen van anderen (Haarman)5"). 

,À e is nu onafhankelijk van de gebruikte apparatuur en druk en stelt voor 

het zuivere warmtegeleidingsvermogen van het gas voor het drukgebied 

waarbij gemeten D's op de rechte lijn 1/D tegen 1/p liggen en voor een 
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temp. die bij een AT van 5°C ca aRe boven T 
0 

ligt. De afwijkingen 

bij hogere drukken moeten toegeschreven worden aan vrije cqnvectie, 

die het schijnbare warmtegeleidingsvermogen doet toenemen ót aan e.e\1 

werkelijke stijging van .À met de druk. 

Tussen deze twee. kan onderscheid gemaakt worden door bij verschillende 4T 

te meten. Vrije convectie.neemt toe met toenebt'&e AT. Bij sommige freonen 

is. in dit laboratorium een temperatuur onafhankelijke stijging gevonden~) 

Bij d;e uitvoering van de meting werd de waarde van de parallelweerstand 

bij AT = 0 niet meer bepaald, maar werd met behulp van een thermistor 

en een 5-cijferige digitale ohmmeter .gecontroleerd of T van de omgevings-
a 

thermostaat constant was gebleven. Daarna werd de parallelweerstand vE!r-

hoogd, zodat in tak AB eenzelfde AR optrad als bij de vroeger met qèhulp 

van de thermostaat verkregen temperatuurverhoging. Tenslotte werd de 

stroom door de brug verhoogd tot evenwicht was bereikt. 

Dit werd voor een vijftal verschillenden drukken uitgevoerd. 

De verschillen in À e bij herhaling van een meting waren cals regel 0-2 ° /oo. 

2. Thermistor methode 
-----~--------·--·~---,~ 

De interpretatie van de metingen, uitgevoerd met de thermistorbi'u.g is 

aanzienlijk minder eenvoudig dan bij de capillairmethode, doordat niet 

gecompenseerd kan worden voor de warmteafvoer langs de draden én doordat 

zich om de thermistor een glaslaag bevindt. Deze glaslaag vormt een 

(waarschijnlijk) vaste warmte weerstand tussen de thermistor en de 

wand. Ook hier woràt, evenals }?ij de capillairmethode het geval was, 

een drukonafhankelijke warmteweerstand I/De bepaald. Deze stelt hier 

echter niet de vaste weerstand van het gas voor maar bevat nog de 

weerstand van de glaswand, waarvan de waarde voorlopig onbekend is; 

Voor de warmteafvoer langs de draden moet een cor~ectie aangebracht 

worden. De meest eenvoudige veronderstelling is dat de warmteafvoer door 

aansluitdraden bij een constant temperatuurverschil constant is en niet 

heinvloed wordt door het gas rondom de draden. 

Wanneer deze veronderstelling juist is, kan bij iedere meting de 

gedissipeerde warmteW verminderd wordenmet de warmtelek Wo door de 

draden. W-Wo is dan de zuivere warmtestroom van de thermistor door de 

glaslaag en ve.rvolgens door het gas naar de :omgeving. De totale warmte:-
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weerstand wordt voorgesteld door aT 1 
0 

Deze warmteweerstand bevat evenals bij de capillairmetbode het geval is 

een drukafhankelijk gedeelte en een druk onafhankelijk gedeelte: 

.!._= _!_ + C.3 
D De P 

De drukonafhankelijke weerstand I /De is hier nu niet alleen zoals. bij. de 

capillairmethode de drukonafhankelijke weerstand van het gas maar bevat 

nog de vaste (en bij alle metingen dezelfde) weerstand van de glaswand;. 

zodat geldt:. 

C~, + Cs 

À .e 

f ----
De 

( 3·7) 

c
4

, de constante weerstand van de glaswand en. c5 ~ de apparaatconstante, 

kunnen. gevonden worden door de gemeten I /De-'i"aarqe.s vqor een aantal 

ijkgassen >met. náuwkeurig bekende À uit te zetten .tegen 1/ À e. De helling 

van deze ijklijn levertC 
5 

en het door de ijklijn afgesneden gedeelte 

~an de I/De-as steltC 
4 

voor. 

De uitvoering van een meting is reeds in het tweede hoofdstuk beschreven. 

Het in de stookdraad gedissip~~Ijde vermogen W is gelijk aan de totale 

hoeveelheid warmte die door. de thermistor wordt afgestaan aan ae ()mg~ving 

bij een "" T van 5, oooóc+0,002°C. De metingen werden bij éénzelfde gas 

of gasmengsel voor eenvijftaL verschillende drukken uitgevoerd. 

De verschillen in À bij herhaling van een meting waren als regel 0-1 ° /oo. 
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HOOFDSTUK IV 

De ijklijnen 

Zoals reeds in het vorige hoofdstuk is opgemerkt kunnen volgens de 

thfrnistormethode geen absolute Begevens verkregen tvorden , doordat 

over de geometrie en over het geleidingsmechanisme onvoldoende 

zekerheid aanwezig is. Bij de capillairnetbode waren lengte en dia

meter van de draad niet nauwkeurig .. bekend~· zodat ook hier een ver_. 

gelijking met de resultaten van anderen moest plaatsvinden. 

Bij de capillairmethode is in principe vergelijking met één metin~ 

van andere onderzoekers voldoende, omdat er volgens de vergelijking 

J) = Cx .À e 

een lineair verband bestaat tussen D en ~ en de apparaatconstante e 
e 

uit één meting bepaald kan worden. De betrom-1baarheid van het resultaat 
dOor 

kan vergroot worden voor nog enkele andere gassen de gemeten D uit te 
e 

zetten tegen de door anderen opgegeven waardes voor .A en een "meest 

waarschijnlijke" ijklijn te trekken, die door de oorsprong gaat en 

waarvan de helling overeenkomt met de meest t-laarschijnlijke t-J'aarde voor e. 

In ons geval werd de procedure aanzienlijk vereenvoudigd doordat in 

1969 door Haarman 5) met behulp van een niet stationaire methode het 

warmtegeleidingsvermogen van een zestal gassen ( He,Ne,Ar,Kr,NZ,eo
2

) 

nauwkeurig is gemeten tussen 55 °e en 195 °e en de naar 28 °C geëxtrapo

leerde waarden op één grove onopgehelderde afwijking na ( co2 ) met èen 

nauwkeurigheid van 2 ° /oo overeenkomen met de door ons gevonden ).' S , 

wanneer we een apparaatconstante 0,1934 (m) ~anteren. Bovendien claimt 

Haarman, dat zijn resultaten binnen 0,2 à 0,3 7. overeenkomen met de re

sultaten van anderen, zodat van een serieuze vergelijking met anderen 

werd afgezien. Voor de ijklijn van de capillairmethode werd nu dus 

gebruikt 

D = o, 1934 )e 
e 

of ;te= D I 0,1934 
e 

( 4. t) 

De zo berekende J's Zl.Jn in het verdere. verloop van dit verslag aange:

geven door ..lJ(.", • 

Bij de thermistormethode is het verkrijgen van een ijklijn moeilijker, 

doordat hier zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven drie eenstantes 
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bepaald moeten worden n .1. de warmte-afvoer door de draden \~o, 

de helling van de ~klijn c~ en de warmteweerstand cl van de glas-
. J • 

wand.De keuze van Wo bepaalt de helling van de meetlijn 1/D tegen 

1/p en daarmee ''De", de groot te van lle bepaalt mede de helling 

c
5 

van de ijkJ ijn 1/Ue tegen 1/). en de helling van 1/De ter;en 

1/ J_. bepaalt mede de gevonden grootte van de warmteweerstanc;T C 
4 

van de glaswand. 

Nu levert de keuze van ~o enige moeilijkheden.De bepaling van een 

"experimentele \~o" kan op eenvoudige wijze uitgevoerd worden,door 

bij lage druk (lo-
6
torr)de warmtedissipatie van de thermistor 

te bepalen.De veronderstelli.ng dat de z6 bepaalde Wo nu ook de 

·warmtelek d66r de draden zou voorstellen is echter beslist onjuist 

zoals reeds vroeger in dit lab is aangetoond. JJ) 

Deze warmtearvoer is belangfijk groter bij gasvullin~,doordat de 

draden o6k warmte aan het gas afstaan. f)ue totale warmte-afvoer 

langs de drnden is dan ruwweg evenredig met fivan het omringen

de gas en dus relatief het grootst bij slecht gelei~ende gassen. 

11eze onjuistheid in de vooronderstelling zou voldoende reden 

kunnen zijn de thermistormethode niet te gebruiken.De door Van 

na el ·en Cctuwenbergh
9
J(moeger ook in dit lab ) met deze metho

de gevonden resultaten zijn ec}Jter bijzonder goed reproduceer

baar en bovendien volgens C<tuwenbere,-h en Van nael goed in over

eenstemming met de resultaten van andere onderzoekers.Cauwen

ber(.;h en Van Dael claimen een verschil van slechts enkele %omet 

de beste (meest betrouwbaar geachte )resultaten van anderen 

voor een aantal ijkgassen. Ue door hun gebruikte \{o is dan echter 

slechts half zo groot als de door ons experimenteel bepaalde Wo. 

\{aarsch\jnlijk wordt het ef'f"ect van een onjuistheid in Ivo voor 

een belangrijk gedeelte gecompenseerd door het effect van een 

onjuistheid in de warmteweerstand van de glaslaag.~en voor ons 

belangrijk bezwaar van de methode is nog, dat door C<JLnvenbergh en 

Van L>ael de bruikbaarheid slechts is aangetoond voor Á's ,die gro

ter zijn dan die van koolzuur (16,6 mW/m°C),dus voor slechts 1/3 

van het voor ons in aanmerking komende gebied voor 1/~ .(1/À van 

co2 =0,06,1/) voor Xenon =O,lH).Juist bij lagere~~zijn grotere 

moeilijkheden te verwachten door het relatief grotere aandeel 

van Wo in h.In ons geval leek de beste aanpassing aan de door 
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Cct.uwenbergh en Van Dael verzamelde en nagemeten .ijkgegevens (voor 

i\' s > 16mW/m°C} tot stand te komen bij een gebruik van een Wo ,die 

iets groter was dan de experimenteel bepaalde Wo.Voor de helling 
!. -6 -1) c

5 
van de ijklijn volgde dan t\8, 35tiO m en voor de weerstand van 

de glaswand werd 59,44 ( sK/J)gevonden,zodat de vergelijking voor 

de ijklijn wordt: 

(4. 2) 

8en overzicht van de gebruikte ijkgassen,de volgens Cquwenbergh 

en Van Dael bUbehorende "l's efl·de door ons gemeten drukonafhan

kelijke warmteweerstand wordt gegeven in tabel 4.l.De ijklijn zelf 

is gegeven in grafiek 4. 1. De)' s berekend met .formule ll. 2 zijn 

verder aangegeven met~th . 

Om meer zekerheid te krijgen over de warmtegeleidingscol!.fficil!nt 

volgens de "Haf;Lrman methode",werd door ons een tweede ijklijn 

voor de capillairmethode opgesteld m.b.v. deÀ's door Cauwenbergh 

en Van Dael opgegeven volgens: 

1/D =-0,541 + 5,222 1/ Àe e,cap 

Hierin zou dan 0,541 een warmte weerstand zijn (sK/J) 

en 5,222 de helling van de ijklijn (m- 1 /o- 6 ) 

( 4. J) 

Deze lijn werd door ons opgesteld om eventuele systematische 

:fouten in het onderzoek van Haarman,o:f in ons eigen onderzoek 

op te sporen.Aangez~en hiervoor,op deze manier,echter geen aan

wijzingen naar voren kwamen,zijn de z6 berekende ~s,aangegeven 

door ).. . , door ons niet verder gebruikt. cap 

Onafhankelijk van de aan de ijkgassen toegesch~even)'s moet er tus

sen de resultaten van beide metboden een relatie zijn,waarvan de 

aard mede afhangt van de gebruikte Wo en de gebruikte constante 

c4. 
In tabel 4.3 en grafiek 4.2 zijn voor een aantal zuivere gassen 

de gevonden warmteweerstanden 1/D enl/D th vermeld. 
e,cap e, 

Voor een directe vergelijking van de aan het ~as toegeschreven 

weerstanden moet 1/De,th nog met 6S(sK/J)verminderd worden. . 

\~e vinden dan voor de verhouding (1/D th -65}en 1/D (V}: e, e,cap 
V= 16J '3 g !: 4 %o 1 a. f -6 ..::l ;> 16 ?>1 ~ t'\ • 
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tabel 4.1 Overzicht van l/D
8 
en~C en D 

----- ----------- ---- ·--,--,-----···-~~-__;_"'-T------'-'-------, 

ga a 1/De th .. . , 

H2 53),J 

He 632,2 

02 722,9 

Ne 1.845,0 

N2- )428,5 

A.r 5004,7 

co2 l .5356,6 

---~---·-- - - -- - -~ - ---- - - --- --- ~ 

.tabel 4.2 Overzicht Tan D 

Ar 

co2 

' De, (ral> • 1 0 

30075,2 

(25838,8) 

9537,4 

(6659,4) 

5027,7 

34)1,7 

J198,o 

1822,2 

l/De,c8p 

27,50 

33,25 

38,70 

104,85 

198,90 

291,.20 

)12,70 

155,50 

{1JJ,6o) 

26,oo 

16,26 

J 
v.n: 10 

187,26 

154,87 

133,85 

49,23 

26,18 

17,92 

.).6,66 

193, 41 ( <. I %o} 

193,41 

193, 46{<r~) 

193, 14 (. <.2 

196,70 



tabel 4.) 

~.--·--

1 gas 

2 

I

. H ·. 

I 
He 

Ne 

Ar 

.frll6 

CHF' 
J 

~riJ 

Kr 

Frll 

Xe 
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vergelijking vari de meetresultaten van thermist~r -en 

caEg~a~~:::~:~~-T-··· 1/De ,ca~-~ 
I 

I 
V 

I 
I 

SJJ,J 17 ,oJ 

' 
i 6)2,2 JJ,25 l'(,o6 

722,9 17,00 

I8l-t5,o 104,~5 16,98 

)1128,5 198,90 16,91 

... 
5004,7 291,40 Hi,95 

5)56,6 )12,70 16,9·~ 

6209,5 )64, os 16,88 

6659,0 393,5ó 16,76 

6711,3 399,00 16,66 

7223,5 . 422,60 16' 91-t 

9427,0 548,80 17 ,o6 

11120 17,11 

16700 931,60 17,86 

I 
I 
I 

i 

I i 

- L 

I 
I 
I 

I I 
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lloo:fdstuk V 

1 JJe spreking 
-----~----

l\let de in hoot'dstuk TV besclJrP.ven ijklijnen is voor de zuivere 

gassen en voor een aantal gasmengsels de warmtegeleidingsco~:f

:fici6nt berP.kend.In tabel 5.1 staan de waarden voor de zuivere 

gassen vermeld.Voor de gasmengsels is na de berekening van 

de versehiJJende warmtegeleidir1gscoHf:fici~n~~n gekeken naar 

de onderlinge verhouding V (zie hoofdstuk IV );bovendien is 

bij iedere combinatie .i\ als :functie van de samenstelling voor 

~~n set van waarden schematisch weergegeven.~ls voorbeeld 

volgen in tnbel 5.2 en in 5.3 de eerste meetresultaten,voor 

de overige meetresultaten wordt verwezen naar de appendjx 

tnbel A1 t/m tabel A
1
a . Daar zal dan blijken dat bet onderlin

ge verschil tussen de bere~ende ~s niet o:f nauwelijks in een 

gra:fiekl (x) weer te geven is.Daarom is in een speciale 
m 

gra:fiek A1 het verschii ( .l.th - .ÀHm) voor het hele meetgebied 

VëHt).. als f'1.mctie van ;lllm weergegeven. 

De meeste aan.....dacht is t.ijdens ons onderzoek t;ericht geweest 

op combinaties van de ede.J-..gassen. Daarnaast zijn de mengsels 

He-H2 ,He-!l2 ,He-X2 ,Ar-H2 en·Ar-X2 gemeten. 

De nauwkeurigheicl waarbinnen de meetresultAten gelnterpreteerd 

kunnen worden is door ons geschat op 0,2?-i'. (ziP blz V-2 en V-J) 



2 Meetonnau~keurigheid 

Bij de uitgevoerde experimenten zouderi de volgende facetten 

oorzaak kunnen zijn van onnauwkeurigheden: 

a) inlek t\jdens de vele manipulaties met verschillende gassen 

b)afleesfouten in de grootte van de stroom 

c)gebruik van onzuivere gassen 

d)fouten bij de grafische bepaling van De 

e)gas~resten 

f)temperatuurschommelingen 

h)afleesfouten in de druk 

g)foutieve ijklijn 

ad a) Inlek was verwaarloosba<:tr klein. De· belangrijkste oorzaak 

voor lekken waren de vele manipulaties bij de vele fijn-

regelkranen(met een ~eer g~ring~ inluk ),waarbij ind~r-

daad enkele malen lek langs de spindel optrad,waarna 

deze kranen werden vervangen. 

ad b)De afleesfout in de stroom was kleiner dan 0.01% 

ad c)Oe opgegeven onzuiverheid ~an de gebruikte gassen was 

kleiner dan 0. 1'?~ 

ad d)Om deze fout te minimaliseren is het noodzakelijk om over 

een voldoend aantal meetpunten te beschikken.llet door 

ons gehanteerde aantal bedroeg voor elk gas en gasmeng

sel minstens 5. 
ad e)Ga~~resten zljn te voorkomen door geruime tijd te pompen, 

hetgeen bij onze experimenten is gedaan. Onvoldoende 

evacueren blijkt uit een" gebogen meetlijn voor l~W-W~ 

tegen 1/p , waarbij 1;{\~ -W.o) bij lagere drukken 

relatief te klei~ordt. 

ad f)Temperatuurschommelingen uiten zich ,ondanks de compen

satie,in een moeilijker instelling van het nulpunt.De 

onnauwkeurigheid waarmee deze instelling geschiedt is 

kleiner dan 0.1%. 

ad g)Er werden geen absolute waarden gemeten voor de có~ffL

ci~nt van het warmtegeleidingsvermogen.Onze waarden voor 

) ,voor een aantal ijkpunten,werden verkregen door verge

lijking enerzijds met de door Cquwenbergh en Van Dael 

uit de literatuur als meest betrouwbaar gesignaleerde 
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gegevena.anderzijds met de door tfaar~~&a,met- een. niet station• 

naire m•thode gemeten waarden.Er·werd ciua een tweetal ~l.UDen 

gebruikt,t-··ve~a~illen () th - AHm. )/) H• variaren van -l~(H2 ) 
tot +0,7%(Ar) (zie graf"iek A

1
). F... . . 

ad b) · . · 
de~e onnauwkeurigheid is hoof'dsakelijk 'Van be1ang voor de sa•• . . 
mengsela.Omdat het gebruikelijk waa o•. cl.e tetale druk ,.~ bet 

gasm•n&••l op plm.lOOO torr .te brengea. t·erifijl cie kleinat.e 

hoeveeU.eid van ''n gas plm.o,2.5 van·het totaal waa,wa•••• 

druk vall 2!0 torr vereist.Dese 4J"Qk ,.I'd at'gelesell op e·en op4tn 

kwikuianemeter. met e4tn af"l~~aeanaut.keunibeid van :o_, 1 torr. -_ .. 

Aangezien er 2x 2maal at'se.l.ezen .... ~ worden {beict.• berutn, 
bij vacuu• en na vulling),waa de maxi-l.e a:tleesf'out : 

(o,4/250J x. lOO~ =0,2~ 
Voor de overige 7.50 torr moeat eveneena -4 maal af'C'elesen w.-r
den zalat hier de maXiJillll• fout waa {o,4/7.50)xlo~o,o~~- · . . . 

Samenvattend blijkt de maximale at'l•~-•tout o,,_. •• at,tn. We kQ~Il 

et~llen,clat ala regel d~ werkelijke :rou.t waarachtiJlitk niet cro
ter dan ~. 2'1; is geweest. Ook al doordat eea tout ia .de saaeaatellias 

zelden ia- eieagrote aite ia de wal'lltegeleidiapcoef(iciiat doorwerkt 

F.. Bij ~·• kleine.r dan 16 mwjjn°c worden .de •hUkingen groter ( t;._• ~) • 
blj Xenon zelt'a -s'!;.,Dit lijkt achtera:r dllidelijk een gevolg van·9·. 

juiste keuze van Wo. 

. '~,"' 

;: ·~_::~ :: 

··~ 

·.J,: 
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tabel 5.1 overzicht van de warmtegeleidingscoHrriciUnten VHD 

de zuivere gassen. 

gas 

He 

Ne 

Ar 

Frl16 

Frl3 

Kr 

Frl1 

Xe 

I 
t 

I 
_l 

18tl, L~4 

154,25 

133,16 

49,48 

26,22 

17,86 

16,68 

13,39. ~ 

13,28 

14,37 

12,33 

9,43 

7,99 

5,31 

L .. 

;t cap•td\ ~ Hm •IO 
1 I 

+--- ________ J 
I 

186,21 188,00 

154,53 155,51 

133,06 133,60 

49,32 

26,18 26 1 oo 

17,90 17,78 

16,57 

13,J.lt 

12,99 

14,32 

12,34 12,24 

9,50 9,44 

8,02 

s,6o 5,56 

··········---- ·---· 
___ j 
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tabel 5.2 Het mengsel He-Ne 
-%Helium-

. r- 150 
"' 

He-äe 79,2 77,8 5.5,5 33,3 ~ . 
1/De, th 800,45 813,.60 1042,0 1317,5 

1/De,ca:s: 43,2.5 ..---- I .57,44 73,64 
100 

-· ·v. ! 17,06 
,.. ___ 

17,01 17,01 

ttl.l th''~ j 119,22 117,1.5 89,91 70,22 

1rJ.). cap 119,24 --- ... 9o,o6 70,39 
50 

lef.) H• 119,.55 ---- 90,()2 70,22 

0......__.......__......___~----a. 

1 

ab•1 .. Het me:g•e1 He-Ar •• - .Y; Helium - . 
• th•raietor . I 

He-Ar 7.5,0 71,6 49 6 , ' 25,0 

l/D•rth 1049,0 1119,3 1701,6 2754,0 
100 

~/D•,ca11 .57,9.5 ----- 96,20 158,80 
< _,-V, ., 16,98 ----- 17,01 16,93 

·WI) th 89,28 8,,36 .53,80 3!,78 

11) cap 89,27 ---- .,,,,7 32,77 
.50 .,). 89,2) ---- ,,,,, 32,56 

; 

!}<·; ,:~.:~ . . 

,·,: 
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Hoofdstuk VI 

Berekeaiag vaR de Wasailjewacoefficiëntea 

1 !!!!!~!!! 

De berekening van de Wassiljewa-coäfficiänten A12 enA21 uit de 

vergelijking: 

)"., = ;11 + 
I +AM 1t,/lt._ (6.1) 

kost volgens 
I ?1/1%. xy~ I 

vroegere ervaring in dit laboratorium grote moeite. 

Er werd toen gevonden,dat er bij berekening van A12 enA21 uit de 

meetgegevens in het A12A21 vlak een vrij groot,meestal langge

rekt gebied is aan te geven,waarvan de punten A12 ,A21 bij terur;

substititie in de Wassiljewavergelijking met meer of minder 

grote nauwkeurigheid het warmtegeleidingsvermogen weergeven van 

het gasmengsel waarvan is uitgegaan.De grootte van het gebied 

wordt bepaald door de gewenste nauwkeurigheid in het (terugbe

rekende)warmtegeleidingsvermogen,de keuze van het punt A12 ,A21 
in het gebied en de nauwkeurigheid van de gebruikte metingen. 

Dat ook andere ondersoekers moeilijkheden hebben bij het toekenne11 

van bepaalde getalwaarden aan experimentele A12ten A2 i~blijkt uit 

recente gevallen in de literatuur.Zo delen Garraboa,Tu~eu en 

Le Neidre,in een onderzoek over het warmtegeleidingavermoaen 

van He-Ne,He-Ar,en Ne-Ar (197J)mee:"We will not give here nwne

rical valuea o:f Wassiljewacot:f:fici&nts for mixtures that we 

have inveatigated.The experience shows that a set of couples 

(A
12 1

A
21

) can correctly repreaent ( to wi thin a two percent va.

riation) the thermal conductivity coefficient as a :function of 

composition" en verwijzen daarbij naar Huck en Thornton 10). 

(zie ia dit hoo:fdatuk:oploamethoden 2b) 

' .i.' 
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Càuwenbergh en Van DaeL)vermelden na een onde~oek over het 

warmtegeleidingsvermogen van even-eens He-Ne,He-Ar en Ne-Ar '0 

een theoretische beschouwing over noodzakelljke aanpassingen 

bij de ~ormule van Hirschfelder voor ) van een binair mengsel m 
in 1968:"ln a following paper it will be investigated whether 

~ormulae o~ the Wassiljewa type are eqpally suitable with res

pect to these experimental data ".In enkele latere publicaties 

wordt hier~ver niet meer gerept,wat zou kunnen wijzen op moei

lijkheden blj het verkrijgen van specifieke waarden voor de 

WasailjewacoU~~icilnten voor de betre~~ende mengsel•· 

Door ons zijn een aantal methoden voor het verkrijgen van be

trouwbare numerieke waarden voor A12 en A21 vergeleken• 

2 21?!!!~!!22~!!! 

a Algebra!sche methode 

Wiskundig gezien ia het oplossen van de vergelijking 6.l,bij 

2 ••geven samenstellingen niet moeilijk.Voor 44n van de samen

atellingen lost men A12 op,als ~unctie van .A.~H en substitueert 

deze uitdrukking dan in de tweede vergelijkil'lg.De vorm die dan 

ontstaat ia een kwadratische in A
21

.Het bleek dat deae niet 

altijd een relle oplossing gaf.Op een 70-tal metingen aan de 

10 combinaties van edelgassen uit de literatuur werd deae me-

' .~ 

' '~· ' ' I ' f • i • ',~ • 

' ' 

' 
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thöde fÓegèpast voor telkens drie same.:n.st~llingen.Het aantal 

oplossingen bedroeg slechts JO,waarvan er vrijwel geen enkele 

hanteerbaar was,daar de drie uitkomsten die verkregen werden 

(resp voor 11 en 2.~ voor ze en 3• en 1• en 3• ) te veel verschilden. 

We hebben deze oplosmethod.e niet op onze me.etresul taten toe

gepast. 

b De methode van Huck é.rt Thornton tl) 

Ook deze onderzoekersltîaken gebruik van het :feit dat 2~~keyens 
reeds voldoende zijn,;l,ij >ste.lden dat als .1 m als :functie van de 

samenstelling ~ordt uitgezet 1 het oppervlak onder de kromme 

een maat is voor de Sutherland~\vassiljewa co~:fficiënten. 

De proce.dure is als volgt: 

Integl"~er :formule 6.1 tweemaal 

overJÇá (te weten van 0-0.5 en 

van 0.5-l}hierui t volgt dan dat. 

o1~f(A12 ) +g(A21 ) 6.2.1 

02=g(Al2) +f(A21) 6.2.2 

o1 en o
2 

kunnen grafisch bepaald worden.Zet nu voor verschil

lende waarden van A
12

,A
21 

uit,verkregen uit de formul.es 6 .• 2.1 

en 6.2.2.Het snijpunt 'dàf men dan,altijd,vindt is het .gezoqhte 

paar (A
12

,A
21

) .Het grhtè be'zwaar dat tegen deze oplosinethocje. 

kan worden ingebra.cht. is,dat de grafische bepaling van o
1 

en 

ó
2 

vrij willekeurig kan geschieden.Immers het trekken van de 

kromme~. (x) moet bij ons geschieden aan de hand van slechts m .. 
J tussenliggende punten.Is deze kromme eenmaal bepaald dan 

moet het onderliggende oppervlak met eeh.planimeter worden 

bepaal.d• 

Ook deze methode is door ons niet gebruikt vanwege bovenge

noemde willekeur en zijn betrekkelijkeomslachtigheide 

c De analoge methode ' ') 

In een electrische schakel:i__ng wordt de Wassiljewavez:-gelijking 

gesimuleerd. De waardeiJ- voor ).
1

, l
2 

en x kunnen als onafhanke

lijke varaibelen worden.· be~chouwd, terwijl de co~fficHh1ten,: A~2 

en A
21 

als afhankelijke variabelen beschouwd kunnen worden. 

Deze afhankelijke variabelen kunnen met 2 potentiometers in

gesteld ~orden.De op~et was als •olgt:varieer de potentiometers 

z6danig.tot er een kromme op het oscillograafscherm verschijnt 
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die lijkt op de gemeteg. curve À m(x) .Het bleek dat versohill••• 

de combinaties van uiteenlopende standen van de potentiCHaetera, 

slechts geringe lijnverschillen gaven,Toen bovendien de oaeil
lograa:f-kathodestraalbuis de:feot raakte,zijn we overgestapt op 

de puntgewijze simulatie van de 3 meetpunten.De aldus ge.v.olade 

werkwijze leverde niet de door ons gewenste nauwkeurl8hei4, 

zodat deze oplosmethode (behalve voor korte tijd),niet werd toe• 

gepast. 

d Gra:fische oplosmethode 

Door ons werd een methode gebruikt die een goed inzicht gee~t 

in de kwaliteit van de metingen en bovendien een zo goed ~

gelijk inzicht gee:ft in de kwaliteit o:f waarde van de uit~~n

delijk te kiezen Wassiljewacol:fficilntea.Bij deze methode Wordt 

A21 berekend via de Wassiljewavergelijking en uitgedrukt in 

een willekeurige,doch verstandig gekozen waarde van A12 .ne 
zo gevonden paren A21 ,A12 worden vervolgens gra:fiach weerg.e

geven(zie gra:fiek 6.1 en de gra:fieken A2 t/m A1J in de appen ... 

dix).Voor de~amenstellingen levert dit een even groot aantal 

lijnen op,waarvan verwacht mag worden ~at bij nauwkeurige me• 

tingen en geldigheid van de Wassiljewavergelijking,deze ltnen 

&&n punt gemeen hebben ,hetzij als raakpunt,hetzij als snijpunt. 

Bij minder nauwkeurige metinge~ kan in het geval van een raak

punt verwacht worden dat de.·lijnen elkaar in het geheel niet 
·. F . 

snijden,o:f meer dan een punt gemeen hebben.zo dit laatste aich 

in onze experimenten voordeed,hebben wij ons mede laten leiden 

in een zekere,te verwachten,volgorde in de A12 en.A21 .voor 

de 10 mogelijke edelgascombinaties zij'n de ao gevonden waarden· 

weergegeven in tabel 6.1 

F In het eerste,meest eenvoudige geval kan men A21 en A
12 

~Dd•n 
door het smalste gedeelte van de lUJlenbundel te zoeken.In het 

twee·de geval is het moeilijk onderschiJII te maken tussen •en ais

lukt raakpunt en een amijpunt,aoals bij enkele "modelgxoa:fi,eken" 

voor denkbeeldige gaemengaele met Terschillende waarden ~oo~ 

A21 en A12 werd gevonden. 
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tabel 6.1/ overzicht van A _2 en A '21 Yan de edelgaaaen 

meng8.e1l He- He- He- He- Ne- ·- Ne- Ar- Ar- Kr-
Ne Ar Kr Xe Ar Kr Xe JCr Xe. Xe 

A12xA21 ~.oo 0,997 1,oo~ 1 1 01 1,oo 1,00 1,00 1,00 1,02 o., 992 
0 ~ 8 8 8 1 9 

A21 
Helium He on Arcon Krypton Xenon 

Al2 

.. 

Helium o,so o,J6 o,32 o,27 

Neon 2,oo o,6o o,44 0 1 36 

Argon 2,77 1,68 o.,69 o,.55 

Krypton 3,15 2,29 1,4.5 0,74 

Xenon J,7.5 2,80 1,87 1,34 
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Hoofdstuk VIJ 
--- ·------ -- ---
Vergelijking van de gevonden Wassiljewacoäfficiänten met de be-
------------------------ ---·-·--------rekende. 

In de ir1leiding is reeds melding gemaakt van het vrij grote aan

tal uitdrukkingen voor de Sutherland-Wassiljewa coöffici~nten 

dat in de literatuur te vinden is.We vermelden de meest bekende. 

a)In 1905 werd door WassiljewJ~na een beschouwing over de vrije-

weglengte in een mengsel van twee gassen de volgende formule 

afgeleid voor de berekening van de coöffici~nten A12 en A
21 

in de door haar opgestelde Sutherland-Wassiljewa vergelijking: 

' / m 1 +'In~ 1 

V. 'hf4 
A = ...!__ ( J., + d.._)2.. 

14 li:' ~ d, (7.1) 

De formule geeft geen betrouwbare resultaten.Wassiljewa moest 

in de door haar gemeten waarden voor de ).'s van een H2 -o2 meng

sel een correctiefactor 1,38 invoeren. 

b)Lindsay en BromleY~gaven in 1950 een vergelijking,gebaseerd 

op het succes van een soortgelijke formule voor de berekening 

van de viscositeit voor gasmengsels: 

3/ ~}1.. Au .. = _, {' +[.!!_ ( "".a.} "/1.{ '-t-5,;7 ] :t 1 +514/r 
't 'f.z.. .",_I I + S.l./T I + S 1/T (7.2) 

waarin s 12 de sutherland-temperatuur van een denkbeeldig gas 

is met sl2=vsl.s; 

Deze vergelijking is een van de meest geciteerde in de litera

tuur. 

) 
15'\ 

c Cheung,Bromley en WilkaJgaven in 1962 een formule voor À als 
m 

een som van het transport van translatie energie en van het 

("diffusionele'')transport van rotatie en vibratie energie, 

waarbij twee Wassiljewa-vergelijkingen werden toegepast n.l. 

voor de translatie-energie waarin: 

A _ D11 Ç.'~'~'~J.. )/1 
ll.-- -

D,;,_ "Wl' 
en voor rotatie en vibratie-energie waarin: 

A,l.. D" 
D,:L. 

(7.'3) 
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d)Mason en Saxena 14) gaven in 1958 een formule,die een vereen-

voudiging is van een algemene theorie,door Curtiss en Hirsch

felder'~ opgesteld als een uitbreiding van de klassieke Chap-

man Cowline; behandeling voor binaire menesels. 

De formule luidt: 

A 1 .:t = I~ o 6 5 ( 1 + ~ }- ~ [r t (3L )Ji (_::: ) ~ J .2. ( 7 • L1 ) 
• J... .fi} l 1 

?n ~ 'f.L ..,.,., I 

e"L~nl~ens de auteurs van ongeveer dezelfde bruikbaarheid 

als de formule van Lindsay en Hromley(bij vergelijking voor 

een tiental gassen was de gemiddelde afwijking 2,8% met een 

maximum van 8,5i;de formule van Lindsay en Bromley gaf hier 

resp.2,2% en 8,4~). 

De formule is eenvoudiger in gebruik dan die van Lindsay en 

Bromley,doordat enkel de viscositeiten en de moleculairge

wichten bekend hoeven te zijn. 

e)Volledigheidshalve worden nog een aantal semi-empirische 

uitdrukkingen vermeld,die záár uitvoerig (ook numeriek) be

handeld worden in Touloukian1f).Hier wordt voor ~~n samenstel

ling het warmtegeleidingsvermogen experimenteel bepaald. 

Aan de hand van een v66ronderstelling omtrent de verhouding 

A
12

/A21 worden dan de Wassiljewa-co~ffici~nten berekend. 

Touloukian geeft enige bladzijden met "recommended values" 

voor de A
12 

en A
21 

van talloze binaire mengsels,die op deze 

wijze verkregen zijn en waarvan de waarden wisselen met de sa

menstelling,maar bovendien soms zeer sterk afhankelijk zijm 

van de vooronderstelling omtrent de verhouding A12/A21 • 

De in Touloukian gebruikte vooronderstellingen zijn: 

e.l Volgens Gray en \~'right1 c9)geldt voor A12/A
21

: 

A,.tfA.tl = ;• c~~ )oJ85" 
LJ. 'MI Ie. 

e.2 Volgens Gambhir en Saxena~) geldt: 

waarin 

e.J Volgens Mason en Von 

All_/AJ.I = ;:l, I ~.2.. 
In de tabellen 7.1,7.2,en 7.5 zijn voor de edelgassen de experi-

menteel gevonden waarden van A12 en A21 vergeleken met de vol

gene formuJe 7.2(L en n),7.]( C en H') en 7.4{~1 en s) berekende 
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Z!:in 
waarden.Bovendien de "uitHrsten"van de in Touloukian gegeven 

"recommended values"voor de betreffende mengsels vermeld.Deze 

zijn berekend td t telkens ~én experimenteel gevonden waarde voor 

lm en de onder e.l t/m e.1 vermelde vooronderstellingen. 

De gevonden \Vassil jewa-coëff'iciënten zijn ee1naal onderstreept 

indien zij bij substitutie in de Wassiljewavergelijking een ver

schil met de experimenteel gevonden). geven,dat<.l'f~ is. 
m 

Voor het geval dit verschil<. 0, 5'4, is, zijn de betre:f:fende coë:f-

:fici~nten twee maal onderstreept. 

In de tabellen 7.3 en 7.4 worden de resultaten voor de overige 

gemeten gasmengsels gegeven. 

In de tabellen 7.6 en 7.7 is de grootte vermeld van de gegevens 

die nodig zijn om A12 en A 21 te berekenen volgens 7.2 t/m 7.4. 



~ l mengs"l 

I 
i 
I He-Ne 

Ar 

Kr 

Xe 

Ne-Ar 

Kr 

Xe 

tabel-:f.t 

expo 
Ylg 

'L ea B 
vlg C •• B Ylg G ea W vlg G •• S Ylg M •• u 

,____ __________ ~~--------~----------f--~------+-----------+-----------1 

1 c.,5o o,7oo-o989o o,.4oo-o,56o 
; 
I -----

1 

0,51 0,305 o,4zo-o.46o 0~310-0,340 0~150-0,160 

I -----

i 
; 

1 o~ 32 0,310-0,325 o,2oo-0,230 

0927 0,37 o,250-o,26o o,o6o-c,o65 

0,599 o,62o-o,66o o,57o-o,61o o,43o-o,46o 

o1 394-o,4o7 0,522-0,535 

0,429-0,439 0,166-0,177 

oj31 ' o,765-o,8oo o,710-o,?4o 

0,545-0,575 0,670-0,730 o,76o-o 1 960 o,64o-o,83o 

o.79o-0,990 o,.59o-o,64o o,37o-o,4to 

A21 ~erzicht van de Wassiljewa-coëffi~ëatea uit het experimeat ea de theorie 

< 
H 
H 
I -
+-



?lg 

•••geel )' .L •• B 
I exp. \ 

' 
I r-----
f He-Ne 2,00 11,51 I -----
i -----

Ar ~ 2,77 12,49 
I -----

! ,.27 
' ------

Kr 3,15 
----- I ·----

14,27 Xe 3,75 
----- I ----- ! 

I 

l 
! 

Ne ... Ar 1,68 ! 1 t54 

I 
. ----- ! 

-- ' Kr 2929 :1,95 
----------

I Xe 2,8o 2,.46 : -----I -----
'· 

A.r-Kr 1,45 i .,25 
I ----- I I -----

' 1,87 11 ,.57 Xe I 

I 
I -----

! -----
Kr-Xe 1 34 !:%~~--1---

I 

l 

-
tjtl)•l ?lá A .2 o?erzicht 

i-.. ":'4"" 

Ylg c •• B •lg G •• w 
-

1,824-2,146 2,070-2,542 ------
2,881-3,389 2,520-2,730 
----- ---------- -----
3,583-4p217 3r090-3,260 ----------
4.401-5,178 3,710-3,910 

----------
1p 729 1,500-1,590 
-----

2,276 2,250-2,310 
- .. --- -----
2.,815 2,800-2,870 
-----

1,398 Î ,280-î ,340 
----- ---------- -----
1,784 1,710-1,850 

----------
1&~2~-1,297 1,222:1!500 ------ -----

Yllll de Wassiljewa-coltticieatea yit het 

-

Ylg G •• s 

2q180-2,780 

2,620-2,840 
----------

.5,180-3,350 
-----
3_,770-4,000 
----------
1$'540-1,630 

2,330-2,380 
-----
2,530-2,910 

----------

1~330-1,390 

----------
1,790-1,950 

1,230-î~552 

experiment en de 

I 
vlg M. eR u J 

\ 
--f--------- --------~ 

i 
I 

2,580-3.,620 I 

! 
I 

l 2,ooo-3,ooo I ----- i 
I 

3,?.70-3,360 I 

I ----- i 

3,8oo-4,1oo 
! 
l 

: 

1, 680-1 .i 790 

2,560-2"650 
-----
3,11o-;1 1;~o 

1,530-î,SCO 
-----

2,o8o-2"c.:8o 

1.i 370-1,750 

" 

theorie -

< 
H 
t--' 
I 

V1 



tabel 7.3 

mengsel 

He-H2 

Vli-6 

~assiljewa-co~ffici~nten 1-? ato~ige gassen, 

exp. vl g 6. :. 

o,86 

0,33 0,55-0,60 

f2LfQ· 0, 31-(), 35 

21z~ _j_~~8o-o ,_~3 

- ·-- -- ·--··-- -------- -------~- ------

vl1-~ 6.6 

0,99-1,14 

o9 2o-o,23 

o,77-o,8o 

vlg 6.7 

0' 49-0,83 

0,22-0,24 

o,o9-o,1o 

o,68-o,71 

tabel ? .. 4 A12 overzicht &fassiljewa-coëffic;iënten 1-2 atomige gassea 
r-------------- ··------ - -------~ ----- --------

ae:ageel expo vlg 6o5 vlg 6o6 vlg 6.7 

H&-H 2 1 ,5' 4f 1p16-1,17 1,17-1,24 1,42-1 ,51 
----- ----- ----- ---------

! 

D2 1.,14 1,11-1,26 1,11-1,26 1,11-1,27 
---- ---- ---- -------- ----- ---- ----

N2 2g80 2,46-2't67 2,58-2,80 26)85-3,-13 -------- ---- ---- -------- ----
Ar-H2 ~tL~ 2,16-2,49 2,29-2,59 2,:53-2978 

N2 1 54 -L-- ! ,.1 0-1 '11'+ 1,12-'1,17 1,22-1"27 ----

tabel ?o5 A
12 

en A
21 

volgens M ea S 

Ne Ar Kr Xe 

He o,s3 o.29 o.l9 
-----+-------~-----; 

Ne 1 t 61-t 

Ar 

Kr J '06 2' 2 '} 1,40 

~~~~ O,J2 I 
0,77 o,~~~ . --- .......,._ ___ ----=-:-=-----1 

0,79 

Xe 1 ... 1 J 88 ... .1.--- 2,92 1,83 ----
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tabel 7,.6 parameters van de zuivere gassen 

g:~-i-~:: ~ -4 ;c · i ~::j- ·· 1 .:~:. 0- =l 
I , ' 
I 

Ne 
1 

56 20,18 Jl4,44i o,s2 

i 
Ar 142 224,69! 0,18 

Kr 188 8),7 25J,o o,o9-0,09J 

Xe 252 131,) 231,0 o,oss-o,os8 

tabel 7 7 • parame t ere van d e mengse 1 8 

mengsel sij ! mi+mj Dij~ 
i 

~lUi 

He-Ne 66,93 J,02 1,07 

Ar 106,.58 5,49 0,73 

Kr 122,64 10,96 o,64 
t 
I 

Xe 141,99 16,90 o,55 I 

Ne-Ar 89,17 1,49 o,316 

Kr 102,61 2,57 o,257 

Xe 118,79 J,75 0,218 

; 

Ar-Kr 16J,J9 1,55 0,136 

Xe 189,17 2,Jh 0,111 
i 

I I 
Kr-Xe 217,66 I 1,28 0,074 I 

I 

* zie I IUshman ( 1 i t eratuur 3 ) 

.... zie l andhook of' ~hemistry ar d Phyaics ( i te ra tuur 2_1 ) 

~ zie f • HeyningP.n literat.unr :2...:1..) 

--- . ·--~- --- - L '' .----- ___ l ____ -- --------
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Onderscaande tabel geeft de vergelijking van de Wassiljewa-coëfficienten 
I 

uit het experiment en uit de theorie. "%L en B" betekent de procentuele 
1 

afwijklfs van de· Wassiljewa coëfficiënten, "~'(Àm" betekent de procentuele 

afwijkihg van de warmtegeleidingscoëfficiënt na terugsubstitutie' va'n 

de berekende Wassiljewa-coëfficiënten in de formule 6.1 etc 

Tabel 7.8 
-. 

% % % % % % 
mengsel t Exp. L en B ,Àm c en B ;l.rn Men s Äm 

t 2,00 -24 -2 -18 He~ Ne ' i +7 -o,s +6 ' 
' o,so +44 ' +12 +6 
< 

He-Ar 2,77 -11 +IS -8 

+6 0 +6 

·0,36 +24 -1S -24 
---- r-·-· 

He-Kr 3, 1S +4 +24 -3 

-4 -11 +3 

0,32 +34 -ss -41 
-

He-Xe 3,7S +14 +28 +3 

-11 -17 -1 
0,27 +37 -46 -S2 

-·--

Ne-Ar 1,68 -8 +3 +6 

+2 -1 -4 

0,60 +10 ~ +7 
·- --

Ne-Kr 2,29 -IS -1 -3 

+S - I 0 
-

' 0 .. 44 +23 -In +? 
Ne-Xe : 2,80 -12 + 1 ' +4 

+S -I -2 

0,36 +22 -17 -10 

Ar-Kr 1,4S -14 -3 -3 

+2 0 -2 
l 0,69 +17 +3 +12 

Ar-Xe • I 87 
' -16 -s -2 

+4 +1 0 

'o,ss +20 +2 0 

Kr-Xe 1 '34 -7 -s +7 

0 0 -4 
0,74 +10 +S +7 
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Hoof'dstuk VIII 

Discussie 

a)Betrouwbaarheid van de resultaten. 

De betrouwbaarheid van de,uit de experimentele gegevens,be

paalde Wassiljewayco8f'f'ici8nten wordt voornamelijk bepaald 

door de betrouwbaarheid waarmee vastgesteld kan worden of' 

er sprake is van een,eventueel mislukt,raakpunt of' van een 

snijpunt in de graf'ieken waarin A21 als f'unctie van A12 is 

uitgezet.De edelgascombinaties die,binnen de meetnauwkeu

righeid,een duidelijk raakpunt te zien gaven,waren:He-Ar, 

He-Kr,He-Xe,Ne-Ar,Ne-Kr,Ne-Xe.In de combinatie Ar-Kr geef't 

de aanname van een raakpunt nauwelijks een ander resultaat, 

dan wanneer het zwaartepunt van de driehoek ,die gevormd 

wordt door de drie snijpunten van de drie krommes,als het 

juiste punt wordt gekozen.Bij de bepaling van de Wassiljewa 

co8f'f'icilnten in de overige drie edelgascoabinatiea (He-Ne, 

Ar~Xe,Kr-Xe)hebben we ons laten leiden door de volgende over

wegingen:i)Er is een zekere opeenvolging te verwachten in 

de grootte van de Wassiljewa-colf'f'icilnten (zie tabel 6.1). 
ii)Voor de grootte van de Wassiljewa-colf'f'icilnten is er 

bij deze mengsels de keuze tussen twee waarden,doordat de lij

nen in de graf'iek A21 -- A12 elkaar tweemaal snjjden.Het 

bestaan van twee snijpunten is,gezien de resultaten van de 

andere mengsels,te betwijf'elen.iii)Achteraf' bleek dat de be

rekende waarden voor A12 en A21 volgens Cheung en Bromley. 

en volgens Mason en Saxena,in de mengsels Ar-Xe en Kr-Xe 

goed overeenstemden met de door ons gekozen waarden. 

b)Interessant is dat het product A12xA21 weinig af'wijkt van 1, 

Uit ervaring met andere gasmengsels blijkt echter,dat dit 

geen regel is. 

c)De verschillende resultaten uit de literatuur blijken toch 

in goede overeenstemming met de experimenteel bepaalde 

warmtegeleidingsco8f'f'icilnten te zijn.De waarden berekend 

met de uitdrukking volgens Cheung en Bromley geven de beste 

resultaten uitgezonderd de mengsels He-Kr en He~Xe.De waar

den berekend volgens Lindsay en Bromley vertonen grotere 
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afwijkingen en ~ijn over het algemeen in een richting afwijkend. 

d)De formule van Cheung en Hromley heeft als belangrijk nadeel 

t.o.v. die van Mason en Saxena,dat kennis van de diffusie-en 

ze 1 fdiffusieco~ ffici ënten noodzakeLijk is. Deze zijn di.kw~ils 

slecht bekend.De formule van tvlason en Saxena is dan ~n om 

zijn eenvoud ~n vanwege zijn grotere betrouwbaarheid te ver

kiezen boven die van Lindsay en Bromley. 
e}De keuze van de Wassiljewa-co~ffici~nten bij de combinatie 

van edelgassen met t.wee-atomige gassen leverde moeilijkheden, 

zodat van een discussie van deze resultaten moet worden afge

zien. 

. . 
' " 
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Appendix 

In de tabellen Al-Al3 worden de meetresultaten van de capil

lairmethode en de thermistormethode weergegeven. 

In de grafiek Al is een overzicht gegeven van het rela

tieve verschil ~t«-Ä&n al.s. functie vanÄ""' 
Ä~ 

In de grafieken A2-Al6 is,voor de door ons gemeten samen

stellingen,A21 als functie van Ai2 uitgezet. 

Grafiek Al2 i~ervallen. 
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IT IS A PLEASURE FOR THE MIND TO KNOW 

WHEN YOU ARE IN GOOD COMPANY. 

WHEN YOU ARE IN GOOD COMPANY IT 

IS A PLEASURE TO KNOW THE MIND. 
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