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Samenvatting 

In dit onderzoek zijn de afdampanelheden van vast 

benzofenon en vast phenacetine gemeten, met behulp 

van een kwartskristal als mikrobalans, in lucht, 

stikstof en helium, bij verschillende temperaturen 

en drukken. De experimenten zijn verklaard met een 

theoretisch model, dat de diffusie van de organische 

stof in het medium beschrijft. Uit de metinr:;en 

kunnen met het model de overgangswarmte, de akko

modatiekoëfficiënt, de verzadigingsdruk en de 

molekuuldiameter van de organische stof worden 

geschat. 
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Overzicht 

In dit onderzoek is de afdampsnelheid van twee, vaste 

organische stoffen, t.w. benzofenon en phenacetine 

gemeten als funktie van temperatuur en druk in luc~t, 

N2en He. 

De metingen werden verricht met behulp van een kwarts

kristal-resonator. 

In het eerste gedeelte van het verslag zal de theoretische 

achtergrond van de metingen worden behandeld. 

In het tweede gedeelte worden de resultaten van de 

experimenten - na een korte behandeling van de meet

methode - besproken. 
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THEORIE 

Inleiding. Afdampanelbeid in vakuum. 

Het eenvoudigste geval doet zioh voor, wanneer we het 

afdampen van de organische stof bescbeuwen in vakuum. 

We gaan uit van een laagje organische stof met opper

vlakte A. We nemen aan dat van dit laagje ~deeltjes 

per sekonde verdampen. Van de deeltjes in de ruimte 

vallen~ deeltjes per sekonde terug in het laagje. 

We nemen verder aan dat het aantal afdampende deeltjes 

Cf onafhankelijk is van het aantal terugvallende deel

tjes ~ • De massa-afname van het laagje bedraagt dan : 

dm 
dt = m (o/ - f ) ( 1) 

waarin m de massa van een deeltje voorstelt. Wanneer~<(~ 
volgt : 

dm 
dt = (2) 

Wanneer we aannemen dat alle deeltjes die op het laagje 

botsen, daar ook worden opgenomen, kunnen we voor cp, 
het aantal botsingen op het oppervlak A schrijven : 

t o 'i A (3) 

waarin c het aantal deeltjes per m3 in de buurt van 

het oppervlak, en v de gemiddelde snelheid van de mo

lekulen ia. 

Met behulp van enige gaswetten (ideaal gas), t.w. 

p=1/3cm~, ~-3kT/m en v-YakT/trm,
1 

volgt uit (3) voor 

de druk in de ruimte : 

p = (4) 
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Wanneer verzadiging is bereikt, geldt : 

(5) 

Met behulp van (5), (4) en (2), vinden we (mits p<<:pv) : 

Diffusie 

dm 
dt -

vak 

Ap m'fkT 
k T~ TC m 

(6) 

(zie ook lit. 1,2,15,16) 

De voorgaande eenvoudige theorie gaat niet op, wanneer 

de afdampsnelheid in een gas wordt bepaald. De diffusie 

van de organische stof in het medium, heeft dan invloed 

op de afdampsnelheid. Om aan deze invloed te rekenen, 

gaan we uit van een halve bol vaste stof met straal 

r =a (zie fig. 1). 

fi~. I 

Op de rand van de halve bol nemen we de volgende rand

voorwaarde aan 

- D bc { 
() 'l, '1 = tA. 

- n 
0 - 0( c I 

't=tA. 
(7) 

- D~~ ie het totale deeltjestransport naar buiten. 
"b'l- 'l.=A. 

Dit ie gelijk aan het aantal afdampende deeltjes n 
0 

minus het aantal terugkerende deel tjee « cj • 
ft,t:Q. 

Voor een ideaal gas is ol. = t v .t.' , waarbij "i" de gemid-

delde snelheid van de molekulen is, en «1
de fraktie 

van het totaal aantal botsende molekulen dat weer ge
kondenseerd wordt. (Een fraktie 1 - K

1
wordt weer ge

' reflekteerd). We nemen aan dat o(.::: 1 is. 
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De diffusievergelijking in bolkoördinaten, wordt, 

wanneer we alleen deeltjesverplaatsingen in radiële 

richting beschouwen, vereenvoudigd tot : 

= (8) 

Door een nieuwe variabele u ., c r in te voeren, 

wordt (8) gereduceerd tot de diffusievergelijking van 

het ééndimensionale geval 

(9) 

Wanneer voldaan ie aan de beginvoorwaarde c = 0 voor 

r > a en t = o, kan (9) worden Laplace-getransformeerd 

tot 

p u = (10) 

Deze differentiaalvergelijking heeft als oplossing 

- A exp( -{i: r) B exp( +~ r) ( 11 ) u .. + 
l> 

Hieruit volgt : 

c = ~ exp( -yt. r) + ~ exp( +'IJ r) (12) 
r 1J r 

Aangezien op fysische gronden lim é = 0, is B 

We vinden 

-c 

en : 

dë 
dr = 

dan : 

!. exp( -V.i. r) 
r Y 

-~ exp( - Vf r) 
r' 1> 

r-,eo 

(13) 

- A exp( -V] r)Vj (14) 
r 

Randvoorwaarde (7) Laplace-getransformeerd, levert 

- D do\ 
dr 

.. 
r=Q. 

n jp 
0 

( 15) 

= o. 



(13), (14) en (15) leveren : 

A = n a/ p e-qa( D/a + Dq + ~ ) 
0 

waarin q = pjD. 
Het resultaat van (16) ingevuld in (13) levert 

( 16) 

c = n ae-q(r- a)/ (r D p (1/a + ~/D + q)) (17) 
0 

Laplace-terugtransformatie levert dan : 

2 t ~ c
0

a r - a 2 c - erfc - exp(h{r-a) + Dth ) • 
r{D + aoe ) 2vDt 

r - a 
+ hVDt) J erfc( 

2 VDt 

(Zie ook lit. 3 en 4). 

Verder volgt : 

s - ;
0 a

2

o< [erfc 
r (1J +aD') 

r - a 

- - exp(h(r-a) + Dth2) • 

erfc( 

waarin 

h ... 1/ a + oe. /D 

( 18) 

(2i) 
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Oplossing voor de stationnaire toestand 

De oplossingen voor de stationnaire toestand verkrijgen 

we door ven de vergelijkingen (1·8) en (19) de limiet 
x voor t naar oneindig te nemen. De resultaten zijn : 

en : 

0 

do = 
dr 

2/ 2 n a r (D + 0( a) 
0 

Dat levert voor het deeltjestransport door r=a 

D ~c I = 
dr r=a. 

n D/(D + o< a) 
0 

(21) 

(22) 

(23) 

Hieruit volgt voor de massa-afname van het halve bol-

letje : 

dm 
dt - 2 2 7r a n Dm/ ( D + o( a) 

0 

Voor D<«a geldt, met n • occ 
0 0 

~ 
dt 

2 7fae Da 
0 

(zie lit.1,2) 

(24) 

(25) 

x Het oplossen van de DV : 0 "" D( ~~ + ~ t ) onder 

randvoorwaarde (7), leidt tot dezelfde resultaten. 



De diffusiekoëfficiënt 

De diffusiekoëffici~nt van een binair gasmengsel ia, 

wanneer we de molekulen voorstellen als harde elastische 

bollen, in eerste benadering gelijk aan 

3 - ( (26) 

(zie lit. 9) 

Hierin zijn c1 en c 2 de dichtheden van de respektie

velijke gassen en m1 en m2 de massa's van de respek

tievelijke molekulen. ~2 is de botsingadiameter (zie f. 2) 

Bij de experimenten is steeds c1 <<c 2, zodat met behulp 

van c 2 = p/kT, (26) wordt : 

[D1~1 
3 . 

(27) = 

De diffusiekoëfficiënt is derhalve omgekeerd evenredig 

d d uk d . t T~~ met e r en evenre 1g me • 

x 
~T is temperatuurafhankelijk volgens a 

t 2. a;. = vee. ( 1 + C/'l') (2e), .SU..THE/R.LfrN.D 

( Bij de experimenten is de verandering in 6~ klein~ 

x 
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De temperatuurafhankelijkheid van de afdampanelbeid 

Wanneer wordt gemeten bij een konstante druk van 1 atm. 

mag D worden verwaarloosd t.o.v. ~a, en vinden we met 

(25) en (27) : 

dm 
dt - 2 7C ap m 

V 

2_(kT)-b 

1/z. z. 
8 1f 'iz. p 

(29) 

Door nu van beide leden van deze vergelijking de loga

ritme te nemen , en de wet van Clapeyron toe te passen, 

vinden we : 

dm, '[kT 
log(p dt / kT) = c B/T (30) 

3 m1 + m2 t 
waarbij C .. A + log( 21f:am •IL t 

( ) ) 
8 ~ f,'l m1m2 

{31) 

Uit metingen aan de temperatuurafhankelijkheid van de 

afdampanelbeid kan de konstante van Clapeyron, B be

paald worden en daarmee de sublimatiewarmte van de stof. 

De drukafhankelijkheid van de afdampanelbeid 

Met D • Y/p, vinden we met (24) : 

1 

dm 
dt 

"' 
( 1 + fl..ap/Y) kT 

2 27la r;L p m 
V 

(32) 

Uit metingen aan de drukafhankelijkheid kunnen de ver

zadigingsdruk van de stof (uit het afsnijpunt) en de 

diffusiekoëfficiënt (uit de helling) bepaald worden. 

2 - 2 
lt.. a IX- pvm 

Opm. (32) levert voor p = 0, :~ = kT 

hetgeen in overeenstemming is met formule (6), wanneer 
2 we 2 7l a vervangen door A. 
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EXPERIMENTEEL 

De meetmethode 

Inleiding 

De afdampexperimenten zijn gedaan met behulp van een 

kwartskristal. Het meten van massa met een kwarts

kristal berust op het piëzo-elektrisch effekt. Een 

mechanische spanning in het plaatje geeft aanleiding 

tot een elektrisch veld. Omgekeerd kan men een mecha

nische spanning veroorzaken door het aanleggen van 

een elektrisch veld~ Het kristalplaatje wordt nu door 

het aanleggen van een elektrisch wisselveld in mecha

nische resonantie gebracht. Uit de fr~kwentie, waarbij 

deze resonantie optreedt wordt de massa, die op het 

plaatje ligt,bepaald. 

Kwarts 

Kwarts behoort tot de kristalklasse n
3

(3 2). Het heeft 

een drietallige symmetrie-as, met drie tweetallige assen 

er loodrecht op. Het kristalplaatje wordt uit een zgn. 

"moederkristal" gesneden. De bij de experimenten ge

bruikte plaatjes waren van de AT-snede. (zie fig.3). 

v I 

~= 35 15 

Massagevoeligh 

Een massaverandering van de elektrode, is evenredig 

met de frekwentieverschuiving volgens 

Am = 
~ /J.f --- (33) 
g r 

waarin mk de massa van het gedeelte van het kwarts tussen 

de elektroden,~! de frekwentieverschuiving, f de reso

nantiefrekwentie van het kristal eng een konstante (o~~~l) 

is, die afhankelijk is van de elektrode-afmetingen. 
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Dubbelkristal 

De resonantiefrekwentie van het kristal wordt, behalve 

door de afmetingen en de massa van de elektrode, nog 

bepaald door verscheidene andere grootheden, zoals 

temperatuur, druk en snede. 

Wanneer men met het kristal massametingen wil doen, 

moet men derhalve rekening houden met een verandering 

in de omstandigheden. Een mogelijke oplossing is het 

gebruik van een tweede kristal, dat als referentie dient. 

Een nadeel van deze methode is, dat het erg moeilijk 

is twee plaatjes van precies dezelfde snede te maken, 

te meer daar de eigenschappen van het kristal erg snede

afhankelijk zijn. Verder moet een tweede kristal al

tijd een eindje van het meetkristal af worden gemon

teerd, zodat er nog verschillen in de onderlinge tem

peratuur kunnen optreden, die de meetnauwkeurigheid 

betnvloeden. Aan deze nadelen kan tegemoetgekomen wor

den door het gebruik van een zgn. dubbelkristal. 

Hierop zijn in plaats van één, twee elektroden aange

bracht. Het éne paar wordt gebruikt voor de massameting, 

terwijl het tweede paar als referentie dient. Voor een 

uitvoerige beschrijving en metingen van een dubbel

kristal wordt verwezen naar lit. 18. 

De elektroden 

Om een elektrisch veld over het plaatje te kunnen aan

leggen worden elektroden aangebracht. De bij dit onder

zoek gebruikte elektroden waren steeds van zilver. 

De elektroden worden op het kwarts opgedampt. In een 

vakuumklok hangt het kwartsplaatje boven een schuitje 

met zilver. Door het schuitje wordt een stroom gestuurd, 

zodat het zilver verdampt. De dikte van de op deze 

manier op het kwarts aangebrachte zilverlaag, wordt 

gemeten met een laagdiktemeter. Om een bepaalde 

elektrodekonfiguratie te verkrijgen, zijn de op te 

dampen kristallen in een speciale mal gelegd. In fig.4 

zijn de in ons onderzoek toegepaste elektrodekonfigu

raties aangegeven. In 4a van een enkelkristal, in 4b 

van een dubbelkristal. 
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Meetopstelling 1 

De eerste series metingen zijn gedaan met opstelling 1. 

Het kristal bevindt zich i~ de houder, beschreven in 

lit.14. De houder zit in zijn geheel in een glazen 

ballon(zie lit. 20). De ballon bestaat ui~ twee delen 

die gemakkelijk van elkaar te nemen zijn. Hij is aan

gesloten op een opstelling, waarmee de druk kan worden 

geregeld. De ballon kan in zijn geheel in een thermo

staatbak geplaatst worden. Vlak bij het kristal is een 

Cu-Co-thermokoppel aangebracht. 

Deze opstelling had het nadeel dat de wand van de kris

talhouder zich vlak bij het kristal bevond, zodat de 

afdampanelbeid mogelijk werd be~nvloed door absorptie 

aan die wand. 

De nieuwe kristalhouder 

Om aan de bovengenoemde nadelen te ontkomen, is een 

nieuwe kristalhouder gemaakt. (zie fig. 5). 

':BOVEAJI\AN ~tOlT 

!CA. tSTitLHOLt.J)ER. + 
K'{.(ISTAL 
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Het kristal wordt op vier punten ingeklemd. De klem

metjes zorgen tevens voor de elektrische kontakten 

van de beide elektrodeparen. Het kristal is makkelijk 

te verwisselen. Een nadeel van deze konstruktie is 

dat op den duur de aansluitelektroden wat kunnen 

worden beschadigd. 

Meetopstelling 2. (zie fig. 6,bldz.15) 

De nieuwe kristalhouder wordt in een vakuumoven (Heraeus) 

geplaatst. De oven kan met behulp van een gewone olie

pomp op de gewenste druk worden gebracht. Via een drie

wegkraan kan zowel gewone lucht als een bepaald gas 

(in dit geval N
2 

of He) worden ingelaten. Een Pirani

manometer (bereik 10-3 tot 100 Torr) is in het circuit 

opgenomen. De drukmeter van de oven kan gebruikt worden 

in het gebied van 100 Torr tot 1 atmosfeer. In de oven 

is vlakbij het kristal een temperatuurgevoelige weer

stand (~t) aangebracht. Deze is aangesloten op een 

kompensator. Verder is bovenin de oven een monitor

kristal aangebracht, waarmee de koncentratie van de 

organische stof ter plaatse kan worden gemeten. 

Het elektrisch gedeelte van de opstelling 

Het elektrisch gedeelte van de opstelling is weerge

geven in fig. 7,bldz.16. Met behulp van een digitale 

frekwentiegenerator (Schlumberger FS 30) wordt een 

in te stellen frekwentie gegenereerd. Op de vektor

impedantiemeterx kan de fasehoek en de weerstand ge

meten aan de elektroden van het kristal worden afge

lezen. De frekwentie wordt zo ingesteld, dat de fase

hoekmeter nul aanwijst. Men onderscheidt een parallel

resonantie en een serieresonantie. Parallelresonantie 

treedt op als de fase nul is en de weerstand relatief 

groot. We spreken van serieresonantie, wanneer de fase 

nul is en weerstand klein. Bij massametingen verdient 

het de voorkeur om de serieresonantie te gebruiken, 

omdat de parallelresonantie erg wordt bei"nvloed door 

veranderingen in de capaciteit ven de toevoerdraden. 

(zie lit. 15) 
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Wanneer de resonantie ia ingesteld, kan de bijbehorende 

frekwentie op de teller (Philips PM 6630) worden 

afgelezen. 

x 

Om snelle metingen aan een dubbelkristal te doen is 

een tweede vektorimpedantiemeter in de opstelling op

genomen, waarop de referentie-elektrode wordt aange

sloten. Met behulp van een schakelaar kan de gewenste 

vektorimpedantiemeter op de opstelling worden aange

sloten. 

Het aanbrengen van de stof 

De organische stof, waarvan we de sublimatiesnelheid 

willen meten, wordt in een geschikte, zeer vluchtige 

vloeistof opgelost. Met behulp van een Hamilton-mikro

spuit, wordt een druppel van bekend volume op de elek

trode van het kristal aangebracht. De vloeistof verdampt 

snel, zodat alleen de organische, vaste stof op de 

elektrode achterblijft. 



De experimenten 

Inleiding 

Er is gemeten aan de afdampanelbeid van de vaste or

ganische stoffen benzofenon en phenacetine. Omdat de 

afdampanelbeid in vakuum van deze stoffen te hoog was, 

werd steeds gemeten in een gas. In eerste instantie 

zijn metingen gedaan aan de temperatuurafhankelijkheid 

van de afdampanelbeid in de glazen ballon (opstelling 1) 

in lucht bij een druk van 1 atmosfeer. Omdat mogelijk 

de afdampanelbeid bij deze metingen beïnvloed wordt 
x 

door absorptie aan de kristalhouder (zie ook bldz.13). 

zijn de overige metingen in de vakuumoven gedaan (opst.2). 

Gemeten is de afdampanelbeid van benzofenon, bij ver• 

schillende drukken, bij een temperatuur van 24°0, in 

lucht. Var1 phenacetine is de afdampanelbeid gemeten 

als funktie van de druk, bij verschillende temperaturen, 

in stikstof. Bovendien zijn aan phenacetine enige metingen 

in helium gedaan. 

x 

De bovenstaande opmerking is niet Tan toepassing op 

de temperatuurafhankelijkheidemeting van de afdampenel

beid van benzofenon in lucht. Deze meting is met een 

enkelkristal gedaan, in een andere mal, w~arbij het 

kristal wel "vrij" lag. 
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A. De temperatuurafhankelijkheid van de afdampsnelheid. 

I Benzofenon 

Benzofenon dat was opgelost in petroleumether werd 

aangebracht op een enkelkriátal. Het kristal werd 

in opstelling 1 gemonteerd (zie voetnoot bldz.18), 

waarna de temperatuur op een konstante waarde werd 

gebracht, die met behulp van het thermokoppel kon 

worden gemeten. Er werd gemeten in lucht bij normale 

druk (1 atm.). Het frekwentieverloop werd tegen de 

tijd gemeten. Het verband tussen frekwentieverschui

ving en tijd bleek lineair te zijn. Slechts wanneer 

het benzofenon bijna op was, werd een afwijking van de 

lineariteit gekonstateerd. Er is gemeten bij 6 verschil

lende temperaturen. De resultaten zijn weergegeven in 

grafiek 1. Horizontaal staat de tijd uit in sek. en 

vertikaal de gemeten frekwentieverschuiving in Hz. 

In onderstaande tabel is van de metingen de helling 

weergegeven. 

Tabel 1. Benzofenon. Lucht. 1 atmosfeer. Enkelkristal. 

T ( 0 c ) h ( Hz/eek ) Symbool 

20.5 0.021 7--. 

24.0 0.037 

28.2 0.088 6 

31.5 0.15 ;\ 

38.0 0.54 l" 
"-~.I 

42.1 0.76 u 

Aangezien Af volgens de maasagevoelighemdsformule (33) 

evenredig is met Ä m, volgt uit (30) dat hp/fT" even

redig is met exp( -1/T ). Daartoe is in grafiek 2 

log(hp/VT),vertikaal, uitgezet tegen 1/T,horizontaal. 

Uit de helling van deze lijn vindenweB = 6800 (form.30). 

De literatuurwaarde bedraagt 5000. ( li,t,. 2~ tr) . 
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II Phenacetine 

Phenacetine werd opgelost in aceton. Voor de metingen 

aan phenacetine werd een dubbelkristal gebruikt. Gemeten 

werd in opstelling 1. In grafiek 3 is een meting van 

een dubbelkristal weergegeven. Vertikaal· staat de fre

kwentie uit (in Hz), horizontaal de tijd (in sek.). 

fii is de frekwentie van de referentie-elektrode. 

f
1 

is de frekwentie van de elektrode, waarop het phen

acetine is aangebracht. Verder is in het bovenste deel 

van de grafiek het temperatuurverloop aangegeven. 

In grafiek 4 zijn de temperatuurafhankelijkheidemetingen 

van de afdampanelbeid van phenacetine in lucht,1 atm. 

weergegeven. De frekwentieverschuiving van de verschil

frekwentie van de twee elektroden, is vertikaal uitge

zet tegen de tijd, horizontaal. In onderstaande tabel 

zijn de hellingen van de kromraen van gr. 4 opgenomen. 

Tabel 2. Phenacetine. Lucht. 1 atmosfeer. Dubbelkristal. 

T ( oe ) h ( 10-3 Hz/sek) Symbool 

38.5 1.3 

42.6 2.4 

44-0 4-0 

53.8 11 

60.1 34 

65.5 77 

In grafiek 5 is uitgezet log( hp/VT) tegen 1/T. 

De helling van deze lijn bedraagt 6900. (zie f.30) 
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De drukafhankelijkheid van de afdampenelheid 

Met op~telling 2 Z1Jn metingen gedaan' aan de afdamp

anelbeid als funktie van de druk, bij verschillende 

temperaturen. De temperatuur ~erd bepaald met een 

platinaweerstand en een kompensator. Bij de benzo

fenonmetingen is nog met een Cu-Co-thermokoppel 

gewerkt. 

I Benzofenon 

Aan benzofenon zijn enige metingen gedaan in lucht 

bij verschillende drukken, met een dubbelkristal. In 
• 

grafiek 6 zijn deze metingen opgenomen. Ze zijn gedaan 

bij kamertemperatuur (24°C). Duidelijk blijkt uit de 

grafiek dat benzofenon voor metingen bij deze tempera

tuur niet zo'n geschikte stof is. Uit de meting bij 

50 Torr blijkt dat al voordat de omstandigheden stabiel 

genoeg waren, de stof zo ver op is, dat er een sterke 

kromming in de grafiek ontstaat. Bij lagere drukken 

en/of bij hogere temperaturen meten is dus niet mogelijk. 

Derhalve hebben we ons verder gekoncentreerd op de me

tingen aan phenacetine, dat een veel lagere afdampanel

beid heeft, bij deze temperatuur en druk. 

Resultaten 

df In grafiek 7 is van de metingen aan benzofenon, dt 

uitgezet tegen 160/p .(form. 25 en 27). Doordat bij 

kamertemperatuur is gemeten, bleek er een onnauwkeu

righeid van 1°C in de temperatuur te zitten. Deze 

onnauwkeurigheid is in de grafiek aangegeven. De 

metingen blijken, binnen deze onnauwkeurigheid, aan 

(25),(21) te voldoen. In de grafiek is ook het meet

punt opgenomen van de meting in lucht, 1 atm., 24°C. 
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II Phenacetine 

Aan phenacetine zijn enkele series metingen als funktie 

van de druk gedaan, bij verschillende temperaturen, in 

N2-atmosfeer en in He-a~mosfeer. Daartoe werd voor de 

metingen de oven enkele malen met N~ resp. He gespoeld. 

Ook bij deze metingen bleek de frekwentieverschuiving 

evenredig met de tijd te zijn, wanneer de omstandig

heden stabiel waren geworden. De frekwentieverschuiving 

werd steeds met behulp van de referentie-elektrode 

gekorrigeerd, door de verschuiving in de verschilfre

kwentie van de beide elektroden te bepalen. De zo 

gevonden meetwaarde werd daarna nog gekorrigeerd met 

behulp van de temperatuurafhankelijkheid, verkregen 

bij de temperatuurafhankelijkheidemetingen en de geme

ten temperatuur. Een voorbeeld van zo'n drukmeting is 

weergegeven in grafiek 8 Vertikaal staat de geko~ri

geerde frekwentieverschuiving uit, tegen horizontaal 

de tijd. Deze meting is gedaan bij 47°C. In onderstaande 

tabellen zijn ook de hellingen van de andere drukme

tingen opgenomen. 

Tabel 3. Phenacetine. Stikstof. 47°C. 

(Torr) 
df 

(Hz/min) ~Jll 2 p dt Symbool df (sek ) 

200 0.21 285-7 
18 4-36 .x. 13.76 
10 7-23 Ç) 8.30 
8 4·59 13.07 

5 13.8 0 4-35 

3 21.0 ~\' 2.86 
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Tabel 4· Phenacetine. Stikstof. 39.3°C. 

(Torr) ~~ (Hz/min) 
dt 2 

p df (sek ) 

1 14.27 4-20 

2 7-09 8.46 

4 3-73 16.09 

5 3.02 19.87 

Tabel 5. Phenacetine. Stikstof. 42°C. 

2 9.22 6.51 

5 4.01 14-96 

10 1.84 32.61 

Tabel 6. Phenacetine. Stikstof. 53°C. 

200 0.56 107.1 

100 1.05 57.14 

100 1.06 56.60 

25 5.18 11 -58 

Tabel 1· Phenacetine. Stikstof. 60°C. 

760 0.64 93-75 
300 1.20 50.00 

200 1.60 37-50 
100 2.53 23.72 

50 6.81 8.81 

25 13.1 5 4-56 

Tabel 8. Phenacetine. Helium. 62°C. 

760 1.79 33-52 

500 2.37 25.32 

:soo 5. 51 10.89 

200 8. 54 7.03 

100 6.9 x 8.70 



.32. 

Tabel 9. Phenacetine. Helium. 4} 'c. 

p (Torr) ~~ (Hz/min) 
dt 2 df (sek ) 

40 3.13 x 19.17 

18.6 11 • 91 5-04 

13.7 14.55 4.12 

8.6 21.67 2.77 

4.2 32.42 1.85 

2.4 45.26 1.33 

1.5 53.03 1.13 

x Deze waarnemingen zijn slechts voor de volledigheid 

opgenomen. Ze zijn onbetrouwbaar, vanwege een kromming, 

veroorzaakt doordat het stofje tijdens deze metingen 

opraakte. 

Opgemerkt dient verder nog te worden, dat na de tweede 

meting van tabel 6, het kristal niet meer zo best 

reageerde (er waren veel koppelingen,zie lit. 7), zo

dat er een nieuw kristal moest worden gemonteerd. 

De massagevoeligheid van het nieuwe kristal was iets 

groter (kristal 2, g = 0.55; terwijl van kristal 1 

g = 0.54j~. Dit blijkt ook uit de metingen van tabel 6 

(1.05 gemeten met kristal 1, 1.06 gemeten met kristal 2) 

De massagevoeligheid is bepaald door een dun laagje 

zilver van bekenie dikte op te dampen, en daarna de 

frekwentieverschuiving te meten. (Zie lit.14). 
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Resultaten 

a.Drukafhankelijkheid 

~3 

Volgens (25) en (27) is de massa-afname (en dus ook de 

frekwentieverschuiving) evenredig met de druk. In 

grafiek 9 is daarom van de phenacetinemetingen van de 
df 

tabellen 6,7 en 8, dt uitgezet tegen 100/p. 

Wanneer echter bij lagere drukken wordt gemeten, is 

formule (25) niet meer korrekt (D mag niet meer worden 

verwaarloosd t.o.vDCa), zoals blijkt uit de kromming 

van de grafiek in figuur Sa. 
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Formule (32) moet nu worden toegepast. Daaruit volgt, 

IS 

dat voor lage drukken 1/df 

(Zie fig. 8b). dt 

moet worden uitgezet tegen p. 

Voor de metingen van tabellen 3,4,5,9 is ~;uitgezet 
tegen p in grafiek 10. 
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b. Temperatuurafhankelijkheid 

Alle meetpunten, verkregen uit de tabellen 3,4,5,6,7 
zijn tegen de temperatuur uitgezet in grafiek 11. 

Om de metingen te kunnen vergelijken is op de verti

kale as log(hp/VT) uitgezet (zie form. 30). 

Ook uitgezet zijn in deze grafiek de resultaten van 

de temperatuurafhankelijkheidemeting van phenacetine 

in lucht,1 atm. (grafiek 5). 
Deze laatste komen niet overeen met de overige meet

punten, hetgeen waarschijnlijk te wijten is aan het 

feit, dat de wand van de oude kristalhouder te dicht 

bij het oppervlak van het kristal was (zie ook blz.13 ). 

De helling van de grafiek 5 stemt echter wel overeen 

met de helling van de andere meetpunten. 
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Bepaling a 

Uit (25) volgt, met (33) en met D = Y p 

df 
dt = _2..;..7f_a""fg_f.=,.p.y.···m-=rlB-y • 1 I p 

ArdRT 
( 34) 

Met behulp van de literatuurwaarden voor de verza

digingsdruk ( p ; 5.0*10-
4 

Torr bij 24°C ) en de 
V 

0 
diffusiekostante ( Y = 0.50 N/sek bij 24 C), kan 

uit grafiek 7 met (34) de waarde van a berekend 

"' worden (straal van het bolletje in het theoretisch 

model). Het resultaat is : 

a = 2.9 + 0.4 mm 

2 
Wanneer a wordt berekend uit A = Ti a , waarin A 

de oppervlakte van de elektrode is, vinden we 

a ; 2.8 mm. Hieruit volgt dat de resultaten van de 

metingen, verklaard met het theoretisch model, 

een goede overeenstemming met de literatuurwaarden 

geven. 

B) Phenacetine 

Bepaling overgangswarmte 

Op dezelfde mHnier als bij benzofenon, wordt uit 

de temperatuurafhankelijkheid van de afdampsnel

heid van phenacetine (grafiek 11), de overgangs

warmte van phenacetine bepaald. !let resultaat is 

/J..H = 2.3*10- 19 J/deeltje 

• 
Zie voor overige numerieke waarden appendix D. 



Bepaling botsingsdiameter 

Uit dezelfde grafiek (11) volgen de verhoudingen van 

de verzadigingsdrukken van de metingen aan phenacetine 
* bij verschillende temperaturen. In onderstaande 

tabel zijn deze verhoudingen opgenomen, alsmede de 

gegevens bepaald uit de gra~ieken 9 en 10. 

Tabel 

39.3 1 

42.0 1.5 

47.0 3.2 

53.0 7.9 
60.0 21.4 

He 49.0 4.4 

62.0 28.2 

2 
S(sek ) 

1.6 

1. 2 

0.8 

o.8 

2 
h(sek /Torr) 

3.9 
2.8 

0.77 

0.49 
0.18 

0.23 

0.036 

S is het snijpunt met de Y-as, h is de helling, en 

pv 
0 

is de verzadigingsdruk bij 39.3°C. 
' 

! 

Formule (32) geeft met (33) en (27) ,(als we~ meenemen, 

die tot nu toe altijd =1 is gesteld) 

····- --·-· ·=··-===:-cc==~ 

3.9 
1+. 2 

2.5 

3.9 

3.9 

1. 0 

1. 0 

dt 
df = + a (35) 

1 •• •• 
Hierin is K de akkomodatiekoefficient, m

1 
de massa 

van een N
2

- resp. He-molekuul en m
2 

de massa van een 

phenacetinemolekuul. 

* 
Gebruik makend van log(p /p ) = -B/T + B/T 

V v,o 0 



Uit (35) volgt : 

hp = 
V 

met c = A\d/fV2nm2 

4/ 

en h = dt jp. 
df 

(36) 

Wanneer bij de metingen a konstant verondersteld kan 

worden en we de veranderingen in ~en ~:met de 

temperatuur, op het kleine temperatuurtrajekt waarover 

gemeten is, verwaarlozen, moet voor alle metingen 

hp eenzelfde waarde aannemen. Uit de tabel volgt dat 
V 

dit opgaat voor de N
2

-metingen, afgezien van de meting 

bij 47°C. De afwijking van deze meting, ook te konsta

teren in grafiek 11,is waarschijnlijk te wijten aan 

een andere waarde van ag, hetgeen veroorzaakt kan zijn 

doordat de oppervlakte van de druppel iets groter was, 

of doordat de druppel iets naast de elektrode is terecht

gekomen. Ook de beide He-metingen stemmen met elkaar 

overeen. Uit de verhouding van de waarden voor hp van 
V 

He en N
2 

, kan de diameter van het phenacetinemolekuul 

worden berekend met (36) en met (i' :r: l/(r,.CL\• 
{(.,. ~"' l , ~. / j., ,r 

Het resultaat is 

= 4 :t 1 
0 
A 

De uit de gegevens van de elementaire cel (App.A) bere-
0 

kende waarde bedraagt 5 A • 

1 
Bepaling a~ 

7 
Uit de verhouding van helling en snijpunt kan« a 

worden berekend met behulp van de bepaalde waarde 

van ~PH • Uit (35) volgt 

h/S = t~.'a. 8 ûlfViÇ , 
3kTVm

1
+m? 

(37) 

De met behulp van deze formule berekende waarde van 
1 

tl.. a bedraagt 

0.4 ± 0.2 mm 

Uit de benzofenonmetingen volgde a = 2.8 mm. De veel 

' 1 . "'' K elnere a~ gevonden bij deze metingen is te verklaren 
I 

wanneer tl =.!... 
1 



Schatting van de verzadigingsdruk 

Bij de meting bij 39.3°C (grafiek 10), is uit de 

helling met behulp van (35) en met a = 2.8 mm en (
1 
= 1... 

t 
de verzadigingsdruk van phenacetine bepaald. Het 

resultaat is : 

= 



43 

Konklusie 

Uit de experimenten is gebleken dat het met een kwarts

kristal als mikrobalans, mogelijk is kleine massa

veranderingen te meten. Het theoretisch model bleek 

de experimenten goed te verklaren. Uit de metingen 

is het mogelijk een schatting te doen vuor de akko~o

datiekoëfficiënt, de molekuuldiameter, de verzadigings

druk en de overgangswarmte van phenacetine. 

Een grotere nauwkeurigheid bij de bepaling van deze 

grootheden kan bereikt worden, door een goed gedefini

eerde homogene laag organische stof op de elektrode 

aan te brengen, zodat de onnauwkeurigheid in de 

massagevoeligheidskonstante kleiner wordt. 



Voortzetting onderzoek 

1) Een grotere nauwkeurigheid bij de experjmenten kan 

worden bereikt door het aanbrengen van een ~oed gede

finieerde homogene laag organische stof op de elektrode. 

(bvb. door opdampen) 

2) In de theorie kan een verbetering worden aangebracht 

door te rekenen aan een plat oppervlakje A. Een oplossing 

van een dergelijk probleem met een eenvoudige randvoor

waarde is te vinden in lit. 12. De in ons probleem te 

gebruiken randvoorwaarde, maakt de berekeningen echter 

aanzienlijk ingewikkelder, zodat waarschijnlijk numeriek 

zal moeten worden benaderd. 

3)Bij de bepaling van de verzadigingsdruk van een 

organische vaste stof, kan een grotere nauwkeurigheid 

bereikt worden door bij lagere drukken te meten. 

Het is dan echter noodzakelijk om bij lagere tempera

turen te meten, omdat anders de stof te snel sublimeert. 

4) Andere chemische ~toepassingen van onze weegmethode 

zijn zeer goed mogelijk. Reeds kort vermeld wordt in 

app. B van dit verslag een meting aan de oxidatie

snelheid van koper bij relatief lage temperatuur(~41°C). 

Ook het meten van sommige andere reaktiesnelheden is 

zeer waarschijnlijk te verwezenlijken. 



APPENDIX A 

Benzofenon 

De struktuurformule is : Q--co-Q 
De kristalstruktuur is orthorhombisch. De eenheidscel 

bevat vier molekulen. De afmetingen ervan zijn : 

a = 10.3 i 
b • 1:2.15 i 
c = 8.00 ~ 

Daaruit volgt U= 1000 i3 (volume eenheidscel). 

De soortelijke massa D bedraagt 1.20 g/cm3. 
m 

(Uit de eenheidscel volgt D = 1.21 gfcm3). x 
Het molekuulgewicht bedraagt 182.21. (Lit. 6) 

Phenacetine 

Phenacetine, ofwel acetic acid amide N 4 ethoxy phenyl, 

heeft een monoklinische kristalstruktuur. De struktuur-

formule is : ~~ H Q 
c 1-13 - coN H - ""'-._/- C2 5 

De eenheidscel bevat 4 molekulen. De afmetingen van de 

eenheidecel zijn : 

a = 13.78 ~ 

b = 9·13 i 
c == 7.82 .i 

Daaruit volgt U= 990 î3 (volume eenheidscel). 

De uit de eenheidscel berekende soortelijke 

is gelijk aan de gemeten waarde en bedraagt 
0 Het smeltpunt is 137 C. Het molekuulgewicht 

massa D 
x 3 

1.20 g/cm. 

179.21 (Lit.5) 



APPENDIX B 

Oxidatiemetingen 

Er werd op verzoek van Philips onderzocht of onze massa

bepalingsmethode ook geschikt was om oxidatiesnelheden 

bij lage temperaturen (< 400°C) te meten. Daartoe werd 

op het kwartsplaatje een koperen elektrode aangebracht. 

Een gouden elektrode werd opgedamp:t om als referentie

elektrode te gebruiken. De ballon van meetopstelling 1 

werd gebruikt. De ballon werd in een oven geplaatst. 

De kristaltemperatuur werd met behulp van een thermo

koppel gemeten. Er werden metingen gedaan bij 90°C, 

121°C en 141°C. Van de laatste meting is de verschil

frekwentie van de gouden en de koperen elektrode 

uitgezet tegen de wortel van de tijd in grafiek B. 

Uit de rechte lijn blijkt dat bij de oxidatie de fre

kwentieverandering evenredig is met de wortel van de tijd 

(na een aanloopstuk). Derhalve is met (33) ook de massa

toename evenredig met ft. Dit is in overeenstemming 

met de zgn. parabolic-rate-law. Voor verdere informatie 

over het proces van oxidatie wordt verwezen naar lit.11. 

Hier zij nog slechts opgemerkt dat met een kwartskristal 

oxidatiesnelheden, ook bij lage temperaturen als 100°C 

goed kunnen worden gemeten. 
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Appendix C 

Inleiding 

Bij het gebruik van de theorie ter verklaring van de 

meetresultaten zijn twee aannames gemaakt, t.w. 

1) Er wordt gerekend a~n de stationaire toestand. 

De tijdsafhankelijke delen van (18) en (19) zijn 

verwaarloosd. 

2) Er wordt uitgegaan van een oneindig groot medium. 

De invloed van de wanden van de oven is verwaarloosd. 

In deze appendix wordt nagegaan wat de invloed van deze 

verwaarlozingen is. 

Invloed errorfunkties 

Om de invloed van de verwaarlozing van de tijdsafhankelijke 

delen in (18) en (19) na te gaan is bij twee verschillende 

drukken, nl. 1 atm. en 0.01 atm., de verhouding berekend 

van de concentratie in de stationaire toestand,c 
stat. 

met de werkelijke concentratie • 

Tevens is ~~~ 1 berekend op verschillende tijdstippen, 
l>1. 1)1.1~~ 

De resultaten zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

Tabel t(sek) c/c t t s a t(sek) c/cstat 

p -- 1 atm. 0.75 p::::0.01 10-6 
0. 75 

0.97 atm. 10 
_I+ 

€>.97 

~fi>cl 
'ln. "5"1 \+d: 

'bs:;~· n u/s~&.t 
p = 1 atm. 1 

100 

1 • î 

1. 01 

p=0.01 1 

atm. 100 

Uit de tabel blijkt dat berekeningen met de stationaire 

toestand aan de afdampsnelheid, binnen 1% nauwkeurig 

zijn, wanneer men bij hoge drukken (1atm) begint te 

meten na 100 sek., en bij lage drukken (0.01 atm) na 

1. 01 

1.001 

1 sek. Hieraan is tijdens de experimenten zeker voldaan. 
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Invloed eindigheid oven 

Bij 1 atm., 20°C is de concentratie op r-a= 10 cm, 

na een meettijd van 10000 sek. nog pas 5*1o-4
•c

0 
• 

De~ heeft dan de waarde 10-
6 ~~ 

""b1. l"'t r • .,. .}~~e.t-
Hieruit volgt dat de eindigheid van de oven , bij onze 

* experimenten te verwaarlozen is. 

* 

Bij metingen met een monitorkristal op 10 cm afstand 

van het meetkristal werd geen frekwentieveeschuiving 

gekonstateerd, hetgeen op grond van bovenstaande bere

kening ook niet verwacht mag worden. 

Appendix D. 

Enkele numerieke waarden 

g 0.55 
25*10-6 ') 

'-A m 

d 34*10-5 m 

ekw 2.65*103 kg/m3 

f 5* 106 

m 
benzofenon 

mphenacetine 

Hz 

"' -- 3.7 A 
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