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OVERZICHT 

Aan schijven kalkzandsteen met een verschillend Al 2o
3 

gehalte zijn in het frequentiegebied van 50 H1., tot 300 Dz de 
I~ • ... 

permi tti vi te i t f.:. en de v~rliesfaktor tan~ gemeten bij tempera-

turen van 20, 30 en 37,5°C en bij een relatieve vochtigheid die 

varieerde van 1% tot 52%. De relaksatiefrequentie - die frequentie 

waarbij tanl maximaal is - blijkt te verschuiven naar hogere 

waarden zowel bij toenemende temperaturen als bij toenemende 

vochtgehaltes van de steen. 

Deze verschuiving van de relaksatiefrequentie vertoont een 

overgangspunt dat, afhankelijk van de soort steen, gelegen is bij 

een relatieve vochtigheid van ongeveer 12%. Voor relatieve voch

tigheden kleiner dan 12% is een aktieveringsenergie berekend van 

0,6eV; voor grotere relatieve vochtigheden dan 12% blijkt deze 

aktiveringsenergie 0,1 à 0,2eV lager te zijn. He·i; overgangspunt 

komt vrij goed overeen met een vochtgehalte in de steen waarbij 

zich een monomoleculaire bedekkingslaag van vocht heeft gevormd 

en welke bepaald is volgens de B.E.T. theorie. 

Ter verklaring van de gevonden aktiveringsenergiëen wordt 

verwezen naar de toestand van watermoleculen, zoals die in ijs 

voorkomen, en die eveneens een aktiveringsenergie van 0,6 eV 

bezitten. Deze "non liquid water" toestand is dus kenmerkend 

voor de monomoleculaire laag. Naarmate de laagdikte van het vocht 

aan het adsorptieoppervlak toeneemt, komt dit vocht in een minder 

star gebonden toestand en zal voor wat betreft zijn binding en 

aktiveringsenergie meer en meer op gewoon water gaan lijken. 

In zuiver water is door Conner en Smyth een aktiveringsenergie 

van 0,1 eV gemeten. 

De lagere waarden van .ó E voor de twee de water laag zijn dus 

in overeenstemming met het bovengeschetste beeld. 



Hoofdstuk I 

Aard en doel van het onderzoek 

Dit verslag geeft de resultaten weer van een diëlektrisch 

onderzoek v~rricht aan kälkzandsteen; 
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Kalkzandsteen wordt toegepast als bouwmateriaal voor binnen

muren. De vervaardiging van deze stenen geschiedt als volgtg in 

een mengtrommel worden zand, ongebluste kalk en water in een 

bepaalde verhouding samengevoegd en gemengd. Deze massa wordt 

vervolgens in een "reaktor" gestort. In de reaktor verbindt de 

kalk zich met water en gaat over in ongebluste kalk. Van dit meng

sel worden stenen gep~t die in een autoklaaf onder stoomdruk 

verharden door de vorming van calciumsilicaathydraten. Deze 

laatste verbindingen omgeven de zandkorrels en fungeren als 

bindmiddel. Een nadelige eigenschap van deze verbindingen is de 

grote affiniteit tot vocht waardoor zwelling optreedt, die 

aanleiding kan geven tot scheurvorming. 

In zijn afstudeerwerk (1) heeft W. Dekker getracht uit 

zwellingsmetingen en bepaling van het aktieve oppervlak een inzicht 

te krijgen in het bindingamechanisme van water aan de kalkzand

steen. Uit latere metingen bleek onder ander andere dat de 

uitzetting, als funktie van de relatieve vochtigheid of als 

funktie van de hoeveelheid opgenomen water, zich kenmerkt door 

gebieden waarin de hellingen verschillend zijn (fig. I-1). 
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Blijkbaar is de zwelling per gewichtshoeveelheid water afhankelijk 

van de totale hoeveelheid ivater in de steen aanwezig, wat duidt 

op een "afschermende" werking van eerder opgenomen water ten op

zichte van later gebonden water. 

De vrij grote zwelling met daaruit voortvloeiende het ontstaan 

van scheuren is voor dit materiaal een nadeel. Er wordt dan ook 

naarstig gezocht naar middelen die deze effecten verminderen. Dit 

resulteerde in de toevoeging van bauxiet aan de steen. De invloed 

hiervan op de eigenschappen van de steen wordt als volgt gedacht. 

Calciumsilikaathydraten hebben een plaat- of vezelvormige 

struktuur. Door de kristallografische opbouw heeft het oppervlak 

van deze plaatjes of vezletjes een negatieve lading. Het positieve 

calcium ion, dat op bepaalde plaatsen tussen de plaatjes of 

vezeltjes gaat zitten, treedt op als bindend element. De mate van 

binding wordt bepaald door Coulombse n/c·c::-aktie-krachten. 

1 
F =---

4xt.o f r 
Q.1 Q? 

2 
r 

( E r € van de ruimte tussen de plaatjes). 

Toevoeging van een anderwaardig positief ion dan Ca++ zal van 

invloed kunnen zijn op de bindende krachten tussen de lagen 

onderling, waarbij het van belang is waar dat andere ion zich zal 

bevinden in het kristalrooster. 

Voor die plaats zijn in eerste instantie twee mogelijkheden aan 

te wijzen nl. 

1e. Het Al+++ 

2e. Het Al+++ 

++ ion vervangt het Ca ion. 

ion wordt ingebouwd in het silicaathydraat-

t b . · b ld d s.++++ 1 t G roos er, 1JVOor ee op e 1 p aa sen. egeven 

deze mogelijkheid is het :an belang onderscheid te maken 

tussen de Si-plaatsen met een 4 en met een 6 omringing 

van zuurstof (2). 

In zowel het 1e als het 2e geval worden de attraktie

krachten groter ivat mede van invloed kan zijn op de 

wateradsorptie en de zwelling van de steen. 

Het is in dit verband interessant te kijken naar figuur I-2, 

waaruit duidelijk een invloed blijkt van de hoeveelheid calcium

silicaathydraten op de druksterkte van kalkzandsteen. De toe

voeging van bauxiet op de druksterkte blijkt uit de ingetekende 

punten. 
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Het werd nu van belang geacht inzicht te verkrijgen in de bindinga

sterkte van het vocht aan de steen. Een veel toegepaste methode 

hiervoor is de diëlektrische ~e~ing. Een eerste aanzet voor een 

dergelijk onderzoek is gedaan door G.P. de Vries in zijn stage 

bij de sektie van Prof. Dr. C. Zwikker. Bij zijn onderzoek bleek 

een duidelijk relaksatie-effect op te treden in kalkzandsteen 

maar niet in gewone baksteen. Verder konstateerde hij geen 

temperatuureffect; d.w.z. geen verschuiving van de relaksatie

kromme ten gevolge van temperatuurvariaties. Bovendien bleek er 

een duidelijk verschil in relaksatietijd tussen stenen met en 

zonder aluminium toevoeging (3). 

De resultaten uit deze metingen waren voldoende aanleiding 

om de diëlektrische verschijnselen nog eens nauwkeuriger te 

bezien. 

Een ander, voor de praktijk belangrijk aspekt was hierbij 

nog of de diëlektrische eigenschappen van kalkzandsteen een voor 

de produktie bruikbare parameter zouden zijn. bv. 

1e. als controle op en eventueel regeling van de hoeveel

heid vocht in kalkzandsteen. 

2e. als maat voor de sterkte -vraarmee het vocht aan de steen 

gebonden is (adsorptie-energie). 

De doelstellingen van dit afstudeerwerk waren: 

1e. het bepalen van de adsorptie-energie en het aantonen 

van een eventueel verband hiervan met het aktieve opper

vlak. 
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2e indien er een sprongpunt optreedt in de diëlektrische 

parameters valt dit dan samen met het punt waarop de 

mono~moleculaire waterlaag zich heeft gevormd? 

3e zijn diëlektrische metingen een middel ter vaststelling 

van de hoeveelheid vocht en de bindingssterktè van 

kalkzandsteen? 
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Hoofdstuk II 

Polnrisatie en diälektrische verliezen 

Een plRatcondensator, gevuld met een diälektrikum, wordt 

aangesloten op een wisselspanningsbron. Er kunnen zich nu, voor 

wat betreft de elek~rische doorschuiving D en de veldsterkte E, 

twee gevallen voordoen: 

1e Er treedt geen meetbaar faseverschil op tussen D en E. 

De relatie D = S E behoudt zijn geldj_ gheid. 

2e Er blijkt wel een meetbaar faseverschil te zijn tussen 

D en E. Nu is de eenvoudige relatie D = E, 
0 

f., E :J.iet 

geldig; evenmin als de formule C = é C waarin C de 
0 0 

capaciteit van de condensator is met vacuum (lucht) als 

vulstof. 

Een belangrijk verschil tussen deze twee gevallen is dat 

er geen energieadsorptie i3 in het diälektrikum indien er geen 

faseverschil bestaat tussen D en E. In het tweede geval is er 

wel energieadsorptie in het diälektrikum en wij spreken dan van 

diälektrische verliezen. Deze verliezen zullen nu berekend worden. 

Voor het elektrische wisselveld is te schrijven 

E = E cosw t 

en voor de doorschuiving 

D = D cos ( w t- b) 

(II-1) 

(II-2) 

In de laatste formule stelt b het faseverschil voor tussenDen 

E;6 wordt meestal de verliAshoek genoemd. 

Deze formule (II-2) is om te vormen tot: 
;o, 

cos(. + 
.... 

b (II-3) D D cos w t D sin <.J t sin 
;o, 

D bestaat dus uit een term D cos~cos\..Jt in fase met E terwijl 

de tweede term 
;o, 

D sin b sin r..'!t een fasevercchil van ·,(· ;,., 
I . I / hor2 ft. mP.t 

De energie 
2J't 

f EdD 
! 

..) 

die per cyclus verloren gaat bedraagt: 
2)( 

= ) Ê cos l>.) t d ~ Î> c 0 s ( uJ t - ~ ) ~ Ê D si n~.)f( I I-4) 

0 
J 

0 

De totaal aanwezige energie - de energie bij maximale D - is: 

'rl/2 
r 
I 

J 
0 

E d D = i Ê D cos & (II-5) 

E. 



... s .. 

De fraktie van de energie die per cyclus verloren gaat bedraagt~ 

Ê D l1sin 6 
~ Ê D cosb 

( 
2 )'( tan è (II-6) 

De vraag rijst hoe een faseverschil tussen D en E kan ont

staan. Drie verschillende mechanismen kunnen dit veroorzaken en 

1e elektrische geleiding welke een component van i in fase 

met E veroorzaakt. 

2e Helaksatie van de permanente dipolen. Dit effect treedt 

pas merkbaar op bij een voldoende hoge waarde van de frequentie. 

Deze 1.raarde is afhankelijk van de chemische samenstelling, de 

struktuur en de temperatuur van het diëlektrikum. 

2E. Resonantie effecten, veroorzaakt door vibrerende of rote 

rende a tomen, ionen of elektronen. Zij kunnen pas >vaar-· 

genomen worden in het infrarood gebied, het zichtbare of het 

ultra-violette deel van het lichtspectrum. 

Een eenvoudig model dat gebruikt wordt om de relaksatie 

effekten te beschrijven is dat van een diëlektrikum, gekarakte

riseerd door een "relaksatie tijd". Hierbij wordt uitgegaan van 

een bestaand faso-verschil tussen E en D: 

~ " jwt 
E E e 

en ~ "' j (; . .J t- S) D D e 

~ De komplekse permittiviteit c· wordt 

f·~ 
n~ ] e j (u) t - h) 

hieruit 

en 

Verder 

- -... -

volgt: 

is: 

"" -

L 
I 

t" = 

,.., 
tan b 

" J·vJt 
E e 

ILl cos 

··;:i 
\...! t sin 

L 
( I ,. ,_. 

In het statische geval is: 

Ds = f 
0 

é" 8 E 

:-
0 
r 
b 

nu~ 

Voor de polarisatie Ps (s voor statisch) geldt 

Ps = D8 - é 0 E == f., 0 ( é. s - 1 ) E 

(II-7) 

(II-8) 

(II-10) 

(II-11) 

(II-12) 

(II-13) 

(II-!4) 
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P8 denken wij ons nu samengesteld uit twee delen en wel P?O 

en (Ps) dip. P-·"'; is dat gedeelte van Ps dat veroorzaakt wordt 

door de polariaeerbaarheid van de - geladen - deeltjes ter'l-r:~-

(Ps) dip slaat op dat deel van Ps door de bijdrage van permanente 

dipolen (zie fig. II-1) 

Ps î!' .... _ - ;>-:::.---- ----------------------------~-----

Pt ---·--o't.../ j (Ps)dip 
// iPdip I 

Poo / t- _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ____ t ... __ _ __ 

I 
I 
! 

t figuur II-1 
.. ___ ... tijd 

Uit de definitie van p,._'> volgt verder dat: p,~ = .S
0

(ftXJ -1) E (II-15). 

Na een bepaalde tijd t bedraagt de polarisatie Pt• Deze is de 

som van P~~en Pdip. 

Aangenomen '1-rordt nu dat de toeneming van Pdip met de tijd even

redig is met het verschil tussen Pdip en(Ps)dip, in formule: 

d(Pdip) 
dt (II-16) 

In deze formule is ~ een konstante met de dimensie van een tijd. 

Deze konstante wordt de relaksatie tijd genoemd. 

Integratie van formule (II-16) met als rlnginvonnr:::l::trr1A (PdiJI)~,~n 0 

geeft: 
Pdip = (Ps)dip (1 - e - tk) (II-17) 

Bij deze afleiding is aangenomen dat het gedrag van het diëlek

trikum beschreven kan worden met behulp van êén enkele relaksatie

tijd. Tenzij anders vermeld, wordt in het hiernavolgende gedeelte 

ook van deze veronderstelling uitgegaan. 

Algemeen wordt nu aangenomen dat bovenstaande afleiding 

van Pdip zijn geldigheid behoudt indien in plaats van een st,~. ti n::h 

veld een wisselveld optreedt. In het laatste geval is (P8 )dip de 

waarde die Pdip uiteindelijk zou bereiken in een statisch veld 

Et' waarbij Et de veldsterkte ten tijde t isg 

Wij krijgen nu: 

r 
- -=o (II-î8) 
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met 

dR.n kr (C r )" jWt ?JE.~ 
~ c 0 • ~;.. s - c..oo E e - P d1p' (II-19) 

Na integratie wordt vonr (II-19) als algemene oplossing gevonden: 

( ,. (")" j;".r.~t 
1 C 6 s - C:»0 Ee 

P~dip = A e -t;1. + '-' 0 ----
1 + jwt (II-20) 

De eerste term in het rechterlid van (II-20) wordt na eèn zekere 

tijd ven..raarloosbaar klein en kan dus verder worden vTeggelaten. 

Voo1· de totale polarisatie 

p* = ~ E o ( f..,;o-1 ) + 

~ ~ ~ P = P~o + P dip kunnen wij nu schrijven: 

(II-21) 
1 + j <,.t/t 

Voor de diëlektrische verplaatsing n* = 20 E:x: + P:x: wordt nu de 

volgende formule verkregen: 

D"' ~ [ 
0 

E'" + P" ~ [
0 

[too + ~s: i::: J Ê .o j t.J t (II-22) 

De komplekse permittiviteit wordt door middel van D~ = C ~ ~ E~-..._o'-· . 
r ,.. r C ,.. s - ,.. (x.'· (' /'" s - ·: , ... ..... . ....... .~ = c .. ~. + . ." - ... ~ 

1 + J · .. <.J"t: ( .• ,} 1 +'t:2 w 2 ( 1 - j uit) (II-23) 

"" c=x ç' ç" .Al eerder is S- gedefinieerd als c;... = ~..,... - j .... (II-9) 
Uit formule ( II-·9) en ( II-23) volgt nu: 

' 
-I 
~-··• 

r Cs .... c.;;-,;...~ 

c '.::-: + 1"' + [ 2 I_}J 2 (II-24) 

en 
~ r r 
2 ( t. s - C.<:->::) 

log (cosh w'T;) 
(II-25) 

F .... ' r:" 7,c tten wij en _ uit als funktie van log w-r: dan krijgen wi,j 

r r I 

:::_t~-~~i 
r •):,- ( ~- -~ 
1>·-·-"'· -··---i ..... j 

.4 I 
I 

EJ-

grafieken. 

I• 
/;~.lf 

/':, 

\ 

i\ 

·:-"!'\ 
. i \ 

\ '\, 

i 
LtJf =1 ··-- ------------- _J _______________ _ 

figuur II-2 

a 



Voor tan J:. is gevonden (II-12) 

met 

I r 11 

tan t.i = (, -;-r... 
.. _ -~>t 

a = 

= 
( s s .. ; .C'' ) 1 + f.~) 2 t 2 

J 2 ... 2 1 +Ü t .• 

-11· 

= 
a(1 +4tJ 2 -t- 2 ) +1 

"" , r -à:·--+--r-, 
Het maximum voor tan l '-lOrd t gevonden voor'~ '·' = \1 ; 

v· a 

tan >> maximaal wordt dan: 
r - r_ ~·_\· 

' ti" -·--.:..-~·--··· l 

. ,,·,.s ', ... 

Bepaling van de halfwaardebreedte van de tan/>- (.t.lgrafiek volgt 

nu uit: 

tan & == 
(1 2_,2, 1 a +~_; ,_ )+ 

= 
4 '-/~(~~-1)" 

1 

Dit levert twee waarden voor' ten welg 

I, •. ..,... ' !tt-.;..;à._-.. ...;..+_· .. _1 
•c<.! 1 . = \. a < 2 + v··3·) en 

Hiertd t. volgt g 

Dus voor het geval van één enkele relak.sati~tijd -.::., verschillen 

de twee frequenties die corresponderen met de helft van de 
~· 

maximale waarde van tan L een factor 14 .. 
11 

Het!telfde geldt voor de t.. ·• 1 · J grafiek ... 

tan b r 
I 

/ 
I 

*~ --
! ' 

_(,)1 = 14 
t,)}. 

(II-26) 

.,-.log ,.) 

figuur II-3 
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Wordt het mechanisme gekenmerkt door meer dan één relaksatie

tijd dan kan deze faktor aanmerkelijk groter zijn dan 14. 

Een veel toegepaste methode van uitzetten is het zogenaamde 

Cole-Cole diagram. Een dergelijk diagram wordt verkregen door f..." 

uit te zetten tegen E 1 • Voor het geval van één enkele realsatie-
. I 

tijd 'f geeft dit een halve cirkel die boven de ~ -as is 

gelegen met als nulpuntenf>::. enE, • 
s 

Dit is in te zien door uit de formules (II-24) en (II-25) 

te elimineren. Dit geeft: 

De volgende figuur wordt dan verkrageng 

/
. __. .. _______ .. 

........ 

\ 
\ 

\ i 

(II-27) 

' Î ______ /..---

i.~~::5i=~l-~ .. ---- ---. --- ----·---- _ __j _____________ ---··-~- _________ , .. .E_ .. ..: _____ ........ _._E_'"'· I 

.... _ -- -- - ~ 

Fig:u.ur II-4 

Verdeling van relaksatietijden 

Keestal stemmen de experimentele krommen niet overeen met 

de theoretische krommen welke in het voorgaande deel van dit 

verslag zijn berekend. Dit vindt zijn oorzeak in het feit dat 

wij meestal niet te maken hebben met één "C. maar met een zekere 

spreiding van~waarden. In een diëlektrikum kunnen de lokale 

omstandigheden zoals temperatuur, interaktie- en uitwendige krachten 

sterk verschillen. Iedere dipool heeft op een bepaalde tijd een 

bepaalde relaksatietijd. Wat gemeten wordt is een gemiddelde 

waarde over al die relaksatietijden. 

Vergelijking (II-23) moet voor een dergelijke verdeling van 

van relaksatietijden omgevormd worden tot: 



t')(:; 

' I' ·' 

r: . . (' - r_. ~~. ). I F( -r: ') = ,_.~ + , s .. . "' . I . . 
I 1 + j •.J"t 

c 
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(II-28) 

li 

F( l. ) heet de verdelingsfunktie ~~- moet voldoen aanj F(T )dl' =1 
I 11 

Uitgaande van (II..l28) worden voor [ ent · de volgende formules 

verkregen: 

(II-29) 

r.· 11 
t. =: (f. s 

-[,y: ) ~ .... r F( r ) 
} 1+ v . .! 2 r 2 

d:: (II-30) 

(1 

De moeilijkheid bestaat nu uit het vinden van de verdelings-

( ) c 11 funktie F t . Fuoss en Kirkwood stelden voor :.. de volgende 

proefondervindelijk gevonden formule voor: 

,.. 11 f. 11 ~ ', ( i...J ~ è = ~- sech (:.;log w-) m 1 m (II-31) 

. 11 
In deze formule is (i en parameter en f. m de maximale waarde van 

ft . 

E • Ter verklaring van deze formule zij het volgende opgemerkt. 
11 

Formule (II-25) geeft € als funktie van~r9 zij luidt: 

[ " = (~' E.) f#J"l c. s- '-'' 1+J..i'2r2. Hieruit volgt dat~ 

c ,. 
[ 11 1... s - t .. 

m= 2 bij Lv = 1/~ (zie ook fig. II-2b). m 

Stellen wij nu I..J /w = X_, dan kan formule (II-25) ook geschreven m 
worden als: 

2 
x+ 1 -x 

[ " f ' ~ m sech ( log ( u/' 'm)' (II-32) 

Hebben wij nu een verdeling van relaksatietijden dan verloopt 

de grafiek van l;" - log'.>iVlakker dan in het geval van een enkèl'e 

relaksatietijd. Dit vlakker verlopen van de grafiek is in formule 

(II-3~) te bewerkstelligen door invoering van een faktor die 

tussen nul en 1 ligt. 
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Een tweede empirische formule is gegeven door Cole-Cole, In 
I 

formule ( II-27) is f. als funktie van é. " gegeven. In het geval 

van één relaksatietijd geeft dit in een grafiek een halve cirkel 
I 

met het middelpunt op de & -as. Bij metingen blijkt het middel-
- I 

punt van de halve cirkel meestal beneden de t. -as te liggen. 

In formule (II-23) is dit te bewerkstelligen door invoering van 

twee konstanten, -·(,. 
0 

en h; 

r"" r· _f-,ic ,. "" C (.S ,_, 
'"' - (,_, <X)= 1 -h 

1+(j ~'( o) 
(II-33) 

De waarden-van de parameter h lopen van o in het geval van één 
..,· .. 

relaksatietijd tot 1. Hoe groter h is, des te verder ligt het 

cirkelmiddelpunt 

c" /~ c 

I 
I 
! 
I 
i 
i 
! 
' 

I 
onder de f.l -as. 

-~ -~·· ---··-~ .. --~ ... 
. ---~ . ·- ... ........_, 

/" 
_ . .;-

Figuur II-5 

Voor f 11 is uit formule (II-33) af te leiden: 

·~ " = 
n rr 

('.j[ o ) sin n =z 
1 ( ,_, --- )n rr ( ~ ) 2 n +2 "..t. 0 cos n 2 +h· ... 0 

met n = 1 - h 

(' 
---> 

(II-34) 

Vergelijking van (II-31) met (II-34) geeft voor een eerste orde

benadering het verband aan tussen;~en n: 

Zoals 

n 
nli cos-

4 
al eerder is opgemerkt 

(II-35) 

is voor een grote spreiding in de T. 1 s 

formule![~~ te prefereren terwijl bij een kleine spreiding van de 

~'s het uitzetten van de meetresultaten als in fig. II-5 

aanbeveling verdient. 
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Hoofdstuk III 

Meetopstelling en uitvoering 

De metingen zijn uitgevoerd met behulp van een Rohde & 
Schwarz wisselstroombrug van het type Schering. Deze meetbrug 

heeft als spanningsbron een toongenerator met een frequentie

bereik van 30 Hz tot 300 KHz. Bij ijking van deze brug bleek de 

afwijking van de ingestelde frequentie ten opzichte van de iver

kelijke frequentie minder dan 1% te bedragen. De uitgangs

spanning werd bij alle metingen op een konstante waarde van 20V 

gehouden. Een bij de brug behorende indikator geeft via visuele 

waarneming- uitslag van een wijzer - aanduiding over het al dan 

-niet in evenwicht zijn van de brug, De eigenlijke brug zelf is 

volgens het onderstaande schema samengesteld. 

generator 
0,03-300KHz 

uitbreiding A 

Figuur III-1 

A instelling 

nulkorrektie 

Indien de brug in evenwicht is geldt: z01 • z
23 

= z12 z30
(III-1) 

In aanmerking nemende dat Co slechts dient ter compemsering van 

Cx( 1-0) volgt uit (III-1)# 

• Zx (III-2) 

waaruit volgt: 

Z !!.2_ ( . 'A 1 ) B2.._! R2 
x = j i,.} c J u.J + R1 = c + .;;;;j;.c;..w~C~R~1 (III-3) 
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De brug meet de seriewaarde van de kondensator C met een verlies-
. x 

veerstand R • De vergelijking (III-3) wordt dang x 

R 
x 

1 
+ ·""c J x 

(III-4) 

Gelijkstelling van rèëele en imaginaire delen van vergelijking 

(III-4) geeft~ 

c 
R1 

c = 
R2 • x (III-5) 

en~ 

R 
R2A 

= c x (III-6) 

De variabele condensator C heeft een bereik van 10pF tot 103pF. 

Aangezien onze meetmonsters capaciteitawaarden hebben die liggen 

in het gebied van 30 tot 200pF, betekent dit dat wij voor de 
R1 vermenigvuldigingafaktor voor C, R

2 
, de 

Voor een serieschakeling van R met x 
de gelijkheid: 

tan b = w R C x x 

waarde 1 moeten kiezen. 

C geldt voor tan S 
x 

(III-7) 

Invullen van de formules (III-5) en (III-6) in formule (III.-.7) 

geeft: 

b = t.JR c 
R2A R1 

C = tJ R1A 
2 ?CFKHz tan =·.J·-c-

R2 
• = 

103 
• R1 .A x x 

ofwel: tan b = A • J3 .FKHz (III-8) 

waarin: 
2xR

1 
B = 103 is. 

:Bij de berekening van tan bis formule (III-8) gebruikt omdat de 

vermenigvuldigingafaktor J3 direkt op de brug afleesbaar is. 

Een fysisch meer acceptabel model voor hoogohmige diëlektriká 

ia niet een serieschakeling van een R en een C ~aar een para~el

schakeling. Om deze reden is de voorkeur gegeven aan dit laatste 

model. Om nu uit de waarden verkregen uit de serieschakeling die 

van de parallelschakeling te berekenen moet Zp = Zs gesteld worden. 

Immers, in evenwicht bepaalt de brug Zx = 
201 • 223 , die voor 

gegeven omstandigheden konstant is en onafhan~~2ijk van het 

gekozen model. 
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zs 

Dus = 1 ofwel~ (R + 
ZP s j t.t.' Cs )( ~ + j u..>Cp) = 1 

1 
(III-9) 

p 

(III-7), ( tan [ )p= !,,. R \ 
p p 

Met de formules 

, / I 
Cp =:: o ~ p Opp geeft formule (III-9) nu de volgende gelijkheden 

d 

1 e. ( tan ~ ) = ( tan ,) ) 
s p 

(III-10) 

t 1 f.ts 
~. {., p = ..;;._;:;.._ __ 

1 +tan2l 
(III-11) 

Met deze laatste formule is l~ berekend terwijl 
(' I 
'"'s volgt uit 

.. EI 
t. o ..;. s Opp • 

d d de plaat-afstand 

formule (III-5) en uit C 
x 

In deze laatste formule is 

sa tor 

van de meetkonden
-12 C • Na invulling van de numerieke waarde van 8,84. 10 . x 

A sec 
V m 

voor é. o en het constante meetoppervlak c 12 van ex 

- de plaatdiameter van cx1 bedraagt 80,3 mm. - levert dit 
C I ,. I 

voor .... s : '-s = C.d met C in PF en d in mm. (III-12) 
45,5 

De meetcondensator C is voorzien van een schutring teneinde 
x 

een verliesvrije meetcondensator te waarborgen alsmede een homo-

geen veld over dat deel van het in te brengen monster dat als 

meetgedeelte voor de diëlektrische grootheden dient. De plaat

afstand d is door middel van een spindel instelbaar van 1-7 mm 

en met behulp van een schaalverdeling met nonius afleesbaar tot 

op 0,01 mm. Via een slipkoppeling wordt de druk op de meetschijven 

constant gehouden. 

De meetcondensator is opgesteld in een glove-box en door 

middel van zo kort mogelijke en aangepaste verbindingen aangeslo

ten op de meetbrug. 

De glove-box is vervaardigd uit plexiglas en is voorzien van 

een afneembare afdekplaat. De meetruimte is via een sluisruimte 

bereikbaar. In de meetruimte kan gemanipuleerd worden met behulp 

van twee ~ubber handschoenen met een manchetlengte van 70cm. 

De afmetingen van de meetruimte bedragen globaal: lengte 700mm, 

diepte 460 mm. en hoogte 600mm. De van de buitenlucht afgesloten 

glove-box dient als klimaatkamer; dat wil zeggen er binnen moet 

een constante relatieve vochtigheid en constante temperatuur 

heersen. 

De vochtigheid wordt bepaald door droogmiddelen of zout

oplossingen; al of niet verzadigd. De volgende, de vochtigheid 

bepalende middelen, zijn toegepast. 
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f" P•·--·-~···~- ---· •••·-- -------- -···~----·--·-----·-------~-------· ---·-··--------··-- -··--·--•·• ··- ~ -·· 

! 
relatieve vochtigheid bepalend relatieve vochtigheid I 

i 
I 

I middel 
!--------·--------·----------···---------------'-·-- -- ··- ·--····-----·--·-···-- -------· ··--- .. .. -- .. 

I P2o
5 

(vast) 
I ···--·---------------·-···--·· ---------·- --+---·-· ---~----······---·-······ ..... 

1 à 2 % 
I --- ----- ·----- - -·--· -
' NaOH (vast) 6 à 8 % 
1···--- ·------- -------·-----· -----······· ·················--- .. 
\ LiCl (verzadigde oplossing) 12 à 14 % 
j········· -- --------·· ····· 

27 à 32 % ! MgC12 (verzadigde oplossing) 
[. ____ - ---···- ···-······-····· ····-- ··················- ·········••· ··-----------·····------ .. 

I CaC12 -(verzadigde oplossing) 33 à 35 % 
r-----------------------------------------·. ·-. -- -----
! Ca012 (onverzadigde oplossing) 45 à 52 % 

Tabel III-1 

" De vochtigheid in de meetruimte is bepaald met een psycliome-

ter volgens Aszmann. Deze psychometer bepaalt de relatieve voch

tigheid uit het verschil van droge- en natte boltemperatuur. 

Uit een bijbehorende grafiek wordt dan de relatieve vochtigheid 

afgelezen. De absolute afleesfout is geschat op 0,5%. Het aflezen 

van de beide thermometers introduoeert een relatieve fout die 

varieert van 4% bij läge vochtigheden tot 10% bij hoge vochtig

heden. Een en ander resulteert in een absolute fout van 0,5% 

bij lage tot 1% bij hoge vochtigheden. 

De temperatuur in de meetruimte wordt geregeld met twee 

kooldraadlampen van 115 Watt en een contaktthermometer die als 

schakelaar dient voor een relais volgens onderstaand schema. 

figuur III-2 

G=kooldraadlamp 

S=kontaktthermo

meter 

R=relais 

De temperaturen, waarbij gemeten is, Z1Jn 20,1°0~ 29,8°0 

en 37,5°0. De temperatuurregeling was nauwkeurig op 0,2°C. 

Schommelingen in de omgevingstemperaturen introduceerden grotere 

fouten die vooral bij de laagste temperatuur op konden lopen tot 

3°C. bij warme dagen. 
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Ovèr de hele meetperiode genomen bedroeg de gemiddelde afwijking 

van de ingestelde temperatuur echter niet m~er dan 1°0. 

In de meetruimte bevonden zie~· verder nog een Mettler-balans, 

die op 1 mg, nauwkeurig de vochtopneming van de meetschijven 

aangaf en ventilator die zorg droeg voor homogene condities. Tijdens 

de wegingen werd de ventilator uitgeschakeld. 

In figuur III-3 is de glove-box met inhoud schematisch weergegeven. 

figuur III-3 
Verklaring van de letters: 

V = ventilator 

G = kooldraadlampen 

K = kontaktthermometer 
p = psychometer 

D = meetcondensator met meetschijf 

H :::: rubber handschoenen 

B = balans 

s = schalen met droogmiddel 

M = ingang meetruimte 

I = ingang sluis 

De meetmonsters waren schijven kalkzandsteen gemerkt 101, 

102 en 103. Zij verschillen in hun Al2o
3 

gehalte dat volgens 

opgave respektievelijk 0,1 en 2~ bedraagt. 

Van iedere schijf is tevens een duplikaat bij de metingen 
I I I 

betrokken. Deze zijn gemerkt met een accent 101 , 102 en 103 • 

De afmetingen van de schijven bedragen: 100 x 100 x 3 mm. 

H 
--
! 
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Alvorens de metingen uit te voeren z~Jn de schijven gedurende 

70 uur gedroogd in een droogstoof bij een temperatuur van 105°0. 

Na droging zijn de schijven in een exsiccator gedaan om af te 

koelen tot op kamertemperatuur. De exsiccator was van te voren 

gevuld met langdurig gedroogde brokken kalkzandsteen. 

Hierna zijn de schijven zo snel mogelijk gewogen ter be-

paling van hun drooggewicht m • Vervolgens zijn zij in de exsiccator 
0 

vervoerd naar de glove-box en hier zo snel mogelijk ingedaan ter 

voorkoming van vochtopneming uit de atmosfeer. 

Na een minimale verblijftijd van 24 uur in de geconditio

neerde ruimte zijn de schijven gewogen en met de brug doorgemeten. 

De temperatuur en relatieve vochtigheid tijdens de metingen werden 

bepaaldA Begonnen is bij de laagste vochtigheid - 1 à 2% - en de 

metingen zijn doorgezet bij toenemende vochtigheden tot aan 52%. 

Tijdens deze gehele meetperiode zijn de schijven niet meer uit 

de klimaatkast geweest. 
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HOOF:DSTUK IV 

METINGEN, TABELLEN EN GRAFIEKEN IV-1 

:De vochtopneming, van de verschillende meetschijven blj verschillende 

vochtigheden en temperaturen, is uitgezet in tabel IV-1. Tevens is hierin 

vermeld de parametêr, die voorkomt in de B.E.T. formule en die berekend 

wordt uit P/Po en 

101 1 102 103 103 1 

r ·c:.~~-~r- --·---- i i .. ·-f<· 
; / ~ ;il'J _____ ; 

r _____ ., __ _ 
! 
: P/P 
Î·. -~-·· ""'~· .. ··•--» --~-. 

PBET mo : PBET PBET mo i PBET PBET 
I 

I 
I 
i 

0,01 29,8 1 0,22 0,046 ~ 0,23 
----··· ... ···-··· ·--··· ·--' --·· --·--i 

0,015 ' 20,2 ! 0,27 : 
I I 

·l··· 

0,056 i 0,27 
\ ! 

. --· ---.L. - . 
i ' - ! 0,22 ~ 0,093 ; .-

. - . .. . . - !-.. ... - -·· 5: 
0,077 0,28 ; 0,074 i 0,23 ..... , ........... "·~- .. .... 5 ;· .. ···---· .... ·!·- ---. . .. 0,08~---· i-· 

0,02 ; 37,5 i 0,23 : 0,27 l 0,076 . 0,26 ' 
! ••-·'""··-···-·· I ,, ....... ··--+·~•····· ··-•·····-;---•• ••···· ·•·· ... .} ...... , ........ ••- ;_. ... .,.,. '"'":" 
! ~ I ! i i ~ 5 

0,181 ! 0,37 : 0,065 ·_ 37,5 ! 0,31 : 0,2241 0,35 l 0,199' 0,38 i 
-- ·-------- -'------··---·--···-· +- ........ ·----· -~--------· .. -----[--- .. ------·-i- -- ... . 

: : ! l ! 
0,08 : 20,2 ' 0,35 i 0,248: 0,36 , 0,242 , 0,42 0,207 1 0,41 0,212 

··-·-- ----. -·-- -- ""f- --------"·---~- ....... -- --- f-·~--- -~ . ··-·· -t-- .... " .... ---·-··-ï ....... -- -~ ·-··· .... . ......... ····--------.,.,---- .. ~ ------... -----~- ------ -.. -- -- .... ' ... ···..;···--··--· ··~----
0,08 . 29,9 i 0,34 i 0,2561 0,34 : 0,256. 0,40 ' 0,217 . 0,42 ]__~.?.~?. ;_g.z9.~ ____ , __ q.t.?.~f?..L_Q.z.3? .. - OJ?~§.. ___ , 

-~ • -----·-- -- ---:· - -~ ----- .. ·-·-· ·:·-·-·-- .... _k ... ·---·-······r -~-................... --;------· -------------1----- ·- --.. --- ~-------·-sr--- ------.... -------·'-· ···--- -- -- s : 
' 0,12 ; 20,2 i 0,40 i 0,341 i 0,41 ; 0,333 : 0,47 0,287 0,291 . 0,40 : 0,341 ' 0,40 ; 0,337 

J:~-~?~~4-.--~-r-_~?~~•1~~-~~;-r · ~,;;;·r·· -~: ~~5r ----~~-~~~I:::~~~?:~:_·?·-~~=- , ... ~'. 4~ __ : .... o ,_3;~:I:i;;~~:l.=?·:-~~~- :J~.-~~-~-:~_-_C_?.~-;_~7--- · : 
! 0,14 ; 37,5 i 0,43 0,370 ! 0,52 

1 

0,310 ' 0,51 ; 0,319. ___ 0_,4! __ .' -~J.~.~--·--~~-4~--L O,??.i. ..... : i ------5·--~--------- ----·:--·--·-----·-·s-;-- ·------------ ------:---------- ----,--- ·-------~-----.. ----~i"r··- - - - -- · 
: o,2s t 20,2 1 o,57 o,515 , o,68 : o,526 o,58 : o,622 i o,57 ____ .9_1 _?_3_~------~------ .. -·--··· -;---- ...... _,_- ----~-~ .. --------- .... ·5·-r---------------;----------- ;·-----·-"···-·--- -\--~------- ; · 

o,31 29,7 i o,63 : 0,671 , J,73 . 0,615 0,11 : 0,628 • o,59 : o1761 : o,61 _: --~-~-?~?. __ .! -- ----~·----:-------~s:·--· ---r·-------·"-------·-J· .. ·-------·--------·--:· .. ------ ....... ~----~----------------- -~1"- · · · 
0,61 <',771: 0,67 i 0,702 r',72 : 0,649 0,73 • 0,645 i C,60 l 0,780 i 0,61 i G,771 ___ 

·- ..... ,. ·····---·-----+--··--------------··;-- ....... ----··-5·-·····-··--·------:-·--- ··-··"5'"'!·---·-·---....... i ................... :--···----·· .... . 
20,2 l 0,60 : 0,821 i 0,68 : 0,724 0,74 ! 0,666 0,72 0,679 : 0,60 ! 0,825 j 0,61 i 0,830 . 

• .... --1--- .... ~~---- ... } ... -"~- ....... -----~"·- L -........ ____ -.!--~--- ---· ---~- ... · ... ________ ....._ __ ---·~ ·-- -----~ t ... _, ___ · ·· .... ·· -- r----... -.. _ ·· ---r··-··----~---; · · -· ·-- -· · · ----· .... ~- .. · ···· ... ---- ·· ; 

~ 0,34 : 37,3; 0,61
5

: 0,838 ~ 0,71 i 0,726 i 0,77
5

: 0,665! 0,75
5 

i 01 6~?. ___ ]_~~~-L ~-!~~~ )__01 ?~ ___ ;_ 9.z?.Q5. ....... ' :····--- ·-··r-- --------- ·sr--·- -- ·r·.,··-s·:-··-· ---:-·---·-·:· ----·---1---------;----- ·- , · 5 : • ! : 

1 o,35 i 29,8 o,61 i o,876 1 o,1o : o,764 , o,76 : o,7o9 : o,75 : o,718 ' o,61 : o,876 i o,64 ' __ 9 .. &n ·· ---- 5 ... +-·-- • --------- ·····-·t---- ---- --.. -· r------- -----1--· ··--- ··--:·------ ... ·--,-------·- --·--r· .................. -.,..-...................... ------··-----r·----------·-;-- ..... ---5l · . 
___ ?_·~~- __ ; __ ~_?.·~-L?_, 12 ___ ].. __ I..?.~~~--!._? .. ~~- !..?~~~?. ... .:.. .. ~-'-~? ···----~~~-?.2 _____ ~-~ .~~- -~!..?~-~ _ _; __ ,~ 1.?? ........ ~.--!z !!~--~ ... ~1.?.~ .. _; __ _! 1 __ o_6_~ ________ ; 

5 ' . 5 1 ' 6' ' ' • 5 ' ; : : 

\---~!-~~·----\· ~~!~ .. t .. ?>.7_56" ... :.:.~~? .. t- ?L~~ -!- -~ '?-~~--: .. 0. ~-~ ~ . ; .. 1. !.0._3_? __ --- o !.~~---!- ~?._~? ... ;. .. ~L~5+~1?7]._[_.QI.?.Çl_ __ L.}.,l. ?..? ..... ' 
0,52 j 37,4 : 0,81 . 1,328' 1,03 1,052 0,98 1,105 1,01 1,073 0,76 ' 1,416 0,88 i 1,231 

0,211 

I ................. -·-----·-···---·----··--· -- ·-·---·- ·- --------- --'-·-----------· ··--· ............................... . 

_L~.:. in % 
mo 

Tabel IV-1 
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De multimolekulaire theorie van Brunauer Eernet èn Teller, die.betrek

king heeft op adsorptie uit de gasfase, gaat uit van een dynamisch even-' ,, 

wicht tussen het geadsotbeerde gas en het niet geadsorbeerde gas. Voor 

een dergel~k evenwicht hebben z~ de volgende formule afgeleid: 

N:et 

-__ "?l_P?. ... -- ·
m/mo (1 - P/P0 ) 

P/Po = relatieve vochtigheid 

____ JL::: __ L ________ _ 
l\ illmj c mo Po 

(IV-1) 

I~ m/mo = 

/~~o= 
gewichtshoeveelheid geadsorbeerd gas per gram 

gewichtshoeveelheid geadsorbeerd gas per gram, nodig 

om het oppervlak met een monomolekulaire laag te 

bedekken. 

C = temperatuurafhankel~ke konstante. 

De linker term van IV-1 is uitgerekend en vermeld in tabel IV-1 als P BET 

De gegevens uit deze tabel z~n in grafieken uitgezet - P BET als funktie 

van P/Po - en uit deze grafieken z~n mm en C bepaald en wel 
mo 

uit de helling en het afsnijpunt. 

2 Uitgaande van een bedekkingsoppervlak van 11 A voor een watermole-

kuul is uit /\ mm het aktieve oppervlak berekend en wel als 

volgt: 

aktieve oppervlak (voor H20) = o.:~~~~- x ---~~~ -20_~ ___ Jif ___ li12/ gram 
M 

36,7 m2/gram 
mo 

N = getal van Avogadro (6,02 x 1023) 

M = molekuulgewicht van water (18) 

Onder bepaalde aannemingen is voor de konstante C af te leiden 

dat deze moet voldoen aan (4) 

(IV - 2) 

IV-3 

(IV-2) 

E1 - E
1 

= verschil in adsorptieenergie van de eerste laag en de konden

satieenergie van de beschouwde vloeistof. 

Uit de konstante C is deze verschilenergie berekend. De resultaten z~h weer~ 

gegeven in tabel IV-2. 



·:·--··- --- --·- ----·-·-------------···- ------·- ·-···- ·-···· .... ----- -·-- --···-···-------- ·-·----·--·--·--·--·-----··· ., 
Schijfnummer 
en 
temperatuur 

1 

___ _., mm 
i L - 1 · 
i )\-inm ···- ! ! opp. in 

m2/gr , 

101 20,2° c 
101 29,8° c 
101 37,5° C 

101'- 20,2° c 
101'- 29,8° c 
101'- 37,5° c 
102 20,2° c 
102 - 29,8° c 
102 - 37,5° c 
102'- 20,2° c 
102'- 29,8° c 
102'- 37,5° c 
103 20,2° c 
103 - 29,8° c 
103 - 37,5° c 
103'- 20,2° c 
103'- 29,8° c 
103'- 37,5° c 

..... m.o .. _ITio __ ......... -.i -----·---;· .... --' ··-· -·:. -

0,064 

0,070 

0,080 

0,060 

0,064 

2,285 

2,321 

2,201 

2,265 

2,415 

0,052 2,275 

0,062 ! 1 ,836 

0,062 

0,062 

0,066 

0,064 

0,064 

0,060 

0,070 

0,067 

0,052 

0,071 

0,072 

1 ,836 

1,836 

1,859 

1,863 

2,812 

2,310 

2,195 

2,380 

2,360 

2,195 

2,155 

0,418 

0,438 

0,429 

0,404 

0,429 

0,529 

0,529 

0,529 

0,520 

0,518 

i 0,533 

0,422 

0,422 

0,426 

0,415 

0,441 

0,450 

! 

15,6 36,8 

15,4 34,2 

16,1 28,5 

15,8 38,8 

14,8 38,6 

15,8 44,8 

19,4 30,5 

19,4 i 30,5 

19,4 30,5 

19' 1 ' 29' 1 

19,0 30,6 

19,6 29,3 

15,5 39,5 

15,5 I 33,9 

15,6 35,1 

15,2 46,4 

16,2 ! 32,0 

16,5 30,9 
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0,091 

0,092 

0,091 

0,094 

0,095 

o, 102 

0,086 

0,089 

0,092 

0,085 

0,089 

0,088 

0,093 

0,092 

0,095 

0,097 

0,090 

0,092 
- ~ .... -~ ··-··- -~- -· ----- -· --~------ . .. .. ~ ···--·------ ·------·-·· "'"- ·- ~-------. -·-- ,_, _________ ~--~------ ---- ---~---- ___ j _____________ :_ ___________ --- ___ : ___ - . -----····· ___ ._! ______ " _______ . 

~ KT20,2 = 0,0253 eV 

KT29,8 = 0,0261 eV 

KT32,5 = 0,0268 eV 

Tabel IV-2 

Het aktieve oppervlak voor stikstof is bepaald met een Area-meter 

merk Ströhlein. Hiertoe is ongeveer 2 gram verbrokkelde kalkzandsteen ge

durende 1 nacht gedroogd bij een temperatuur van 150° C onder een stikstof 

atmosfeer. Dit N2-gas was van vocht gezuiverd. 

De uitkomsten van deze metingen zijn vermeld in tabel IV-3. In deze tabel 

is tevens gegeven het aktieve oppervlak voor water als gemiddelde van de 

drie waarden als berekend in tabel IV-2. Het interne oppervlak wordt dan 

verkregen uit het verschil van aktieve oppervlak voor water en stikstof. 
I --~-·-- ·--- - ------·-- ••·• --·--···-·-·-·- ·----"-"""" ""'"·-~·-•-·"·-·· •··· ···--··-··· -·--· .. •·· .•• - -······---- --·------~----·-;-·· -~-·--·- -· ~ -···-·-

schijfnummer aktief opp. voor 
HiJ in m2/gr 

101 15,7 
101 I 15,5 
102 19,4 
102' 19,2 
103 15,5 
103 , 16 0 

' 

aktief opp. 
voor N2 in 
m2/gr 

7,7 
7,0 
9,9 

10,0 
9,0 
7,9 

..... ··-~ -~- -~~--·-·------ ---~--------- -------- --- ·-··--·-···- -·-~ -~---- ·- - . 
Tabel IV-3 

! 

intern opp. : 
in m2/gr 

8,0 
8,5 
9,5 
9,2 
6,5 
8' 1 

---·-···----·-··-- ·----
···) 
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De resultaten verkregen uit de di~lektrische metingen z~n samengevat 

in de volgende overzichtstabellen IV - 4 - 1 tot en met IV - 4 - 6. Tor 

illustratie van de goede overeenstemming van het theoretisch verloop vant 

en tan 0 met de gemeten krommen van kalkzandsteen is een serie waarne

mingen uitgezet in grafiek IV-1. 



.. "' .. " 

6.D 

1./,D 

1 :.o~----------------.+,0~1~--------------~~.------------------~~------------~-!~6 10 10G 



101 

Temp. in ° C 

20,1 
20,7 
21,3 

I 

30,0 I 
I 

29,7 I 
I -------------- ------- --------T 

37,4 
37,6 

37,5 
37,4 
37,3 
37,4 

-25-
-·- --------------------------------------- ---------·-- ------ ···-· .. ·-··· ---------- ·- ----- - ------------·----------------- ----- -- --------- --; 

m , ,. / ,~-· / ; --~- , 

__ :__ in % : t· 40 Hz C 100 kHz i tan Ö ~ f tan 
mo ; · ' max 

P/P0 in % 0 i 
max; 

- . ------------- . -t ------ ·--· ·····---- --'--·-· -- ·- -- ········-----------J:---·--·---···-'1.· .............. !····· .......... . 

1 '5 0,27 4,30 2,96 
8 0,35 5,72 3,03 0,254 : 57 Hz 

12 0,40 6,88 3' 10 
! 

0,254 i 150 ~z 

27 0,575 7,90 3,24 0,240 i 900 Hz 

32,5 o,6o5 8,06 3,33 0,238 1 '9 KHZ, 

47 0,72 0,244 5,4 KHZj 
' ---·-------------- ···-t -- ---- --·····-··. 

2 0,20 4,42 I 2,98 
8 0,34 5,70 3,05 0,254 6o H'z 

14 0,41 7,60 3' 18 ; 0,272 330 Hz 

35 0,615 
i 

8,36 3,54 0,240 4 KH% 

31,5 
48,5 

0,63 8,42 3,56 0,265 ; 3t5 KHZ! •a! 

0,755 8,46 3,99 0,250 11 '5 KH~i 
' ' ---- ___________ " ____ .- ------------

2 0,23 i 5' 12 2,98 

7 o, 31 6' 13 3,00 
i 

o, 252· : 110 H.z 

14 0,43 7,44 3,08 0,248 ; 580 H'~ 

32 0,62 8,26 3,59 0,248 4 KHz 

34 0,61 5 ! 

8,67 3,72 0,256 7 KH:Z 

52 0,81 5 8,70 4,66 ! 0,255 40 KH:Z 

Tabel IV - 4 - 1 



i 

lOII 

temperatuur 
0 

in c. 
l ----- -~---- ---- ----

20,1 
20,1 
20,1 

I 
22,3 1 

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

29,8 
29,9 
29,8 
30 
29,7 
29,7 

---- -------

1,5 0,27 3,20 
8 0,36 4,52 

12 0,41 5,77 
27 0,65 7,62 

34 0,68 7,98 
45,5 , 0,93 I 

·---- --- ____________ .[ _______ ------· ------- ___ J _______ --
i I 

1 
l ! 

0,23 I 
i 3,39 

8 0,34 i 4,10 
0,405 

I 

14 5,44 
31,5 0,67 6,48 

35 0,705 7,12 
48,5 0,955 7,92 

' . I '( 
i t:· 100 kHz 

~- - - ---------- .. 

2,60 
2,76 
2,88 

3' 12 
3,26 

2,61 
2,63 
2,71 
3,10 
3,29 
3,82 

0,228 
0,235 
0,236 
0,222 

0' 185 
0,201 
0,216 

i 0,233 
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! f tan 

75 H:Z 

850 H;z 

2 KHz 

7 KH;z 
-- -····-·· --·-

! 175 H.z 

3,2 KH!i 
5,6 KH~ 

16 KHz 
- I 

·-- -- ;_- ... --·------ ---·-f----·--·-----·-··--1----

37,5 
37,4 
37,5 
37,4 
37,2 
37,4 

2 

7 
14 
32 

34 
52 

0,27 3,88 
0,35 4,52 
0,44 6,99 
0,67 7,62 
o, 71 7,40 
1,03 7,74 

--- -· ---------- ---------------------------~--------·------------"------------------------------'-

Tabel IV - 4 - 2 

2,64 
2,68 
3,00 0,234 330 Hz 

3,33 0,227 4,3 KH!i: 

3,42 0,220 6 KH:z 

4,44 0,229 46 KHz 



102 

I tempe~atuur 
: 0 
l in C. 
' ,--------------------------------

20,2 
20,1 
20,1 
20,1 
21,4 
23,2 

1,5 
8 

12 
27 
33 
44 

j ----- m__ in % (' 
I m - 40 Hz 

-----1-- -----· --
~ 

0,26 

0,42 
0,475 

0,70 
0,74 
0,875 

5,25 
6,14 
6,52 
6,28 
6,31 

ll···f 
'( 

..__ 100 kHz 

2,66 

2,78 
2,85 

3,02 
3,24 

. ( 
i tan (\ 

·vmax 

0,242 

0,243 
0,250 
0,234 
0,248 
0,227 

; 
: 

I 

f tan /\ 
·trlax 

---- -· ·- --· 

125 Kz 

. 475 H~ 
' 

1 '2 KH.e j 

4,5 KHz 
: 

9 KHz i . 
i 

i 22 KH'z; 

-·--- -----·----~-----~-- ·-· -----------------..:...------ ----·-------- ----------- -·· __ " ______ 

29,9 
29,9 
29,8 
29,7 

! 
I 29,7 

1 29,7 

1------
1 

I 
' 

37,5 
37,5 
37,5 
37,4 
37,4 
37,4 

' ' 

2 

8 

14 
31 
35 
48,5 

0,22 
0,40 
0,49 
0,73 
0,76 
0,91 

5,43 2,66 
6,29 2,80 
6,59 2,94 
6,56 3,32 
6,43 3,46 
6,26 i 3,92 

I 
I 

. I 
--- ------- ·----·-- ~-----------·-·-······--t ---~.-----·-·- ---··--~-···i--'"~---~~-

l I l 

2 

6 

14 

0,27 
0,385 

I I 
I 6,08 I 3, 74 
I 6,34 2,81 

0,525 6,74 3,04 

Hz 
Hz 

2,3 KH~ l 

12 KHz 

14 
0,243 ! 45 

KHz 

' 
-------------------------- .. ; 

0,249 
0,251 
0,252 

440 Hz 

1 ,35 KH'z 

4 KH'z 

' 

32 0' 725 6 '98 3' 54 0' 250 ! 20 KHz 

KHz 34 0,775 6,28 3,63 0,250! 20 
I 52 o,98 6,01 4,49 0,240 ! 120 

I 
KHz 

I I 

I ' ' 
----- •• ----- ___ _.__________ -- --- --~------~---- ---- --- --------~-- --~-- --------~-------~----·- ••• "'-· •••••• ----- --- ----- .. .. - .. --:- --------- •• - -- --- - ---'--· <" ---~-- ----- -·· -------- -- ·------

Tabel IV - 4 - 3 
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temperatuur 

in ° c. 

20,1 
20,1 
20,1 
20,1 
21,4 
22,2 

~-~----~-"- --·-·-····--··--R----- -·· -~------··-·--· 

29,8 
30,0 
29,7 

29,7 

I 

1 5,34 
8 0,41 5,90 

12 0,47 6,36 
27 0,685 6,78 

33 0,725 6,60 

45 0,85 
i 

--------------------- ----------~·-·------··--·-------- ...... _____ ) _______ _ 

i 
1 0,23 5,49 
8 

14 
31 

35 
I 

I 48,5 I 

0,42 6,33 

6' 51 
7,02 
6,79 

7' 10 
I I I 

2,70 

?,74 
2,87 

3? 14 
3,23 

J 
------·r··· 

2,74 
2,83 
2,94 
3,37 

i 

· .. .... 
l ·, 

' I ·-'max 

0,242 
0,226 
0,232 

' 

·-····--···-----·- -----------

f tan 

120 

420 

950 

': ... 
' '. 
\' îllax 

H~ 

H~ 

I!?,' 
I 

0,233 ' 3,2 KH:~! 
0,232 j 7,5 KHz 

' 0,227 
' 

20 KH.~ 

; .... ··t··-

i 
. i 

o , 242 1 1 5 5 H:z 
.6 I 0,23 I 850 H~ 

I 
0 ' 2 3 5 I 1 ' 9 KH' z 

I 0,245 I 9,5 KH;~ 
l 

0,237 j 12 KH?. 
i 

0,235 i 30 KHz 
I 
l 

I 
i 
! 

t 

. --·- ------- ....................................... ~- --------------------- ___ _!_ _____ .. _____________ .... L ·---
i I I 

-------~- ........................... ~------------~------- ···-·--·----

37,5 
37,5 
37,5 
37,4 
37,2 
37,4 

1 I 1 

I 

2 

6 

14 
32 

34 
52 

' 0,28 

0,375 

0,51 
0,725 

0,755 

1,01 

5,90 
6,44 
6,64 
6,81 
6_,50 
7,08 

1 

2,77 
2,87 
3,03 
3,46 
3,50 
4,65 

Tabel IV - 4 - 4 

0,235 400 Hz 

0,256 900 Hz 

0,239 3 KHz 

0,240 15 KHz 

0,226 18 KH.<:ï 

0,238 90 KH.z 
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103 

-------.,·······---···- ···~·----··-··· ·-·- .. ····~ ... . , ..... ----- ··-·-----··-··- -- -- ... ···----····· ... ···--· .. ··-

ie-·/ m ... t ( / 

temperatuur 'r !~ ~\ \ 
P/P0 in % -···· ··-·--- in % I\. .... - 40 :tan t } f tan /\ 

in 0 c. m Hz ; ~ .• r' 100 kHz j ·"'max -,; max 
................................... --·--·-- ----------- 'T __ .... •·-• -.n "'""' ·••••••• --! ' 

.. ··- . ---···-· -· 

20,2 1 0,225 4,17 2,93 
20,1 8 0,35 5,28 2,97 
20,5 12 0,40 6,34 3,06 0,246 80 Hz 

20,6 26 0,58 8,41 3,26 0,255 480 H'z 

22,8 34 o,6o5 8,66 3,36 0,242 1 '2 KHz 

23,7 44 0,72 0,248 4 KHz 

i 
··--· ---~- . ······· •w•••·•·•·· • • .. ,_, .. "' .. ,.,_,, . ···-----·· ...... -· .•..... ........... -. ---·- ... 

i 
I 

29,8 1 0,22 4,53 2,961 
29,9 8 0,34 6,43 3,07 0,243 85 Hz 

29,7 14 0,42 7,44 3' 13 0,240 270 H'z 

29,8 30 0,59 8,65 3,37 0,251 1,2 KHz 
29,7 35 0,61 5 8,90 3,54 0;242 2,8 KHz i 

29,7 48,5 0,74 9,25 4,06 0,243 8,5 KH'7. 

i 

------ .: .... t ----·-···· -~ ...... ·-·- _________ ,_. ................................ ---- -·-·-·r-·· 

37,5 2 0,23 5,06 3,00 
37,5 6 0,32 6,42 3,05 0,265 80 H"z 

37,5 14 0,41 5 7,71 3,18 0,241 320 Hz 

37,4 32 0,60 8,97 3,62 0,239 2,8 KHz 

37,4 34 0,61 9,34 3,57 0,261 2,5 KH:z 

37,4 52 0,765 9,42 4,26 0,253 16 KHz 

·- ---------------------- . ----------····· -·-··· ..•..... ~~ ··- .. -····· ········· .............. ~ .. ..; _. ........ -...... ~. ······-· .. ~·. ··- .. -·~ .... -·-··-·· . ··-·· ..... -. .... . ' .. ·-~~ ..... 

Tabel IV - 4 - 5 



I 

103 1 

.. ____ .... _. ______ , .. _, ____ ......................................................... - .... - .. --.. ·c-·-·--------------... -

temperatuur 
in ° C. 

20,1 
20,0 
20,0 

21,3 

23,3 
22,5 

P/P in % 
0 

1,5 
8 

12 
26 

34 
45 

/\ m 
in% 

0,36 
0,405 

0,57 
0,61 

0,755 

f I 
j/ 

\-40 Hz 

/-···I 

f.-'· 'tan 
'/ 100 kHz: 

· .. 
( ·. 
'1nax 

5,70 3,07 0,300 
6,22 2,93 0,225 
7,02 3,04 0,226 

10,64 3,52 0,301 
11,63 3,83 0,311 

0,318 
. I 

_____ ,__ ___________ ~--~----------- ·-------------------~------ ---~---------t-----.. -------+ .. -- ........ -- + ...... 
i 

29,8 2 0;21 5 6,28 3,10 0,307 
29,9 8 0,35 7,40 3' 14 0,262 
29,7 14 0,41 7,48 3,10 0,233 
29,7 30 0,61 10,44 ),76 0' 288~ 
29,7 35 0,64 11,37 4,03 0,316 
29,7 \, __ 48,5 0,79 11,59 4,84 0,313 

I ----···-···· ........ -..................................... -~--·-··---",~·- c ~-~-----~---·· -- ----~--~-- ·--·-·· ···--··--·-------

I 
0,245 I 37,4 ... ~- 2 7,28 3,18 0,287 I 

I 37,5 6 0,33 9,48 3,34 0,310 ! 

37,7 14 0,435 7,98 3,22 0,243 
37,4 32 0,61 7,94 3,67 0,231 

' 
37,4 34 0,64 11,16 4,19 i 0,305 
37,4 52 13 6,15 0,331 

' --- ~- . ·----~ ··~ .. ~-- • ~- w ------.!.- .. L 

Tabel IV - 4 - 6 
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37 II~ 

210 H·~ .... 

660 H's 

1 ,75 Klli 

4, 5 1.ti7. 

11,5 KH'z 

HZ 

Hz 

1 '1 KH'z 

5,75 KH:.z 

9 KHz 

27,5 KHz 

120 Hz 

400 Hz 

1 '8 KHz 

14 KH.z 

9 ICH z 

90 KHz 
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In de grafieken IV - 2 - 1 tot en met 
.' 

IV - 4 - 3 is het verloop gegeven 

van frekwentie voor maksimale tan6 als funktie van het 

in% en als funktie van de relatieve vochtigheid P/Po. Uit 

/' m 
vochtgehalte -""-=':\ __ 

mo 
deze laatste gra-

fieken is voor verschillende waarden van P/Po de maksimale frekwentie vo~ 
,~ 

tan 6 voor de drie verschillende temperaturen bepaald en in de grafieken 

IV - 5 - 1 tot en met IV - 5 - 3 ui tgezot tegen 1 fT Uit de helling van 

deze grafieken is de aktiveringsenergie bepaald volgens de formule 

De berekende waarden zijn voor de diverse lijnen in de grafieken erbij vermeld. 
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HOOFDSTUK V 

UI~ifERKING EN VERKLARING VAN DE MEETRESULTATEN 

Ter verklaring van de vorm van de gevonden kro~en, waarvan een voor

beeld gegeven is in grafiek IV-1, wordt verwezen naar Hoofdstuk II. De gemeten 

krommen van alle drie kalkzandstenen, 101, 102 en 103, vertonen een verloop, 

dat globaal overeenkomt met die uit figuur IV-1. 

Uit de tabèllen IV-4-1 tot en met IV-4-6 bl~kt nu, dat zowel voor toene

mende vochtgehaltes van de steen als voor toenemende temperaturen de ~~ st~gt 

en de frekwentie, waarvoor tan b maksimaal is, naar hogere waarden verschuift. 

Voor een homogeen mengeel van diëlektrika, die geen mengkristal vormen 

en die niet chemisch reageren, gaf Lichteneekter (5) de volgende mengregel: 

log ?. 1 = /ç-·N. log i..: 1 • (IV-1) 
"'- - ~ L ~ 

waarin Ni de volume koncentratie van het diëlektrikum1 met een diëlektrische 

konstante1 E 1 i is. 

De ,.:; ' van de steen bedraagt 2 à 3 zoals te bepalen is uit de f_ 1 via de "· :(';;,_"); 

Cole-Cole diagramman van de metingen of ook uit de waarde van (' 100 KHZ b~ 

lage vochtgehaltes. c. voor water is 80 en voor deze stof bedraagt de r..::_..._, 
~s ... 

ongeveer 2. Volgens (IV-1) zal b~ lage frakwenties de {' van de steen dus 

veel sterker moeten stijgen dan b~ hoge frakwenties wat b~ de metingen dan ook 

duidel~k bleek. Voor het verschil tussen Ks en ()<)kan in het algemeen ge

steld worden, dat (--:·<·• een gevolg is van geïnduce~rde dipolen, terw~l de per

manente dipolen bjjdragen aan ·· ( s - E = 
De frekwentie, waarvoor tan b maksimaal is, is volgens de theorie gel~k 

aan ( s- (:::--..,. • Volgens het voorgaande zal deze Wm voor toenemende vocht

gehaltes dus naar hogere waarden moeten verschuiven. 

De verschuiving van de gevonden krommen tengevolge van temperatuursver• 

anderingen is moeilijKer en ook minder bevredigend te verklaren. In grote 1~

nen wordt de gevolgde redenering hieronder weergegeven. 

Voor een energetisch inhomogeen diëlektrikum, dit is een di~lektrikum, 

waarin de deeltjes een verschillende potentiële energie ten opzichte van hun 

omgeving hebben, wordt uitgegaan van een zekere verdelingsfunktie 

figuur V-1). 
/!~\ 

/ ; \ 

/\ ;'q' l \ 
/ \ i 

i \. 1/ 

\ I ·:· 
\ ;· ' 

'--· 
! 

\ 
\ 

\ 

\ 
I 

.;<li 
-·-··--·-· _______ _. ...... ""' ----''-----·····---·-----·-

figuur V - 1 

(zie 

r 
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De overgangswaarsch~nl~kheid van een deeltje van toestand i naar i + 1 

is evenredig met de Bolzmannfaktor e - q/KT: De t~d nodig voor een over

gang zal dus evenredig z~n met e + q/KT. 
.,.. 

= 1: 0 e + q/KT 
L 

Voor het maksimum voor tandJ geldt: 

Wm"t = 1 ofwel Wm = Wo e -q/KT 

Indien q niet van T afhánkel~k is dan is 

log Wl!.1 q. 
( ~ 1 ) 

Wni2 = K T2 

Met formule (V-4) is de verschuiving van Wm te verklaren. 

met: 

Voor f' is af te leiden ( 6), dat deze moet voldoen aan 

N =aantal deeltjes 

de polarisatie 

+ 4T\ N j~lq}/tJ .. q) 

per volume eenheid, 

dq 

die b~dragen tot 

(V-2) 

(V-3) 

(V-4) 

(V-5) 

>((q) = statische susceptibiliteit van een deeltje met aktiverings-

energie q. 

De v~randering van f ' met de tempera tuur zal dus afhangen van de dito ver

andering van beide leden van het rechterlid van (V-5). Uit de wet van 

Clausius - Mosotti is in eerste benadering af te leiden, dat 
,-· 
1:::".,_;..--::- een ne-

gatieve temperatuur koëfficiënt heeft. 

Aannemende dat G ( q) en ( q) niet van T afhangen, wordt de ... c~! E" voor 
(\ ! 

de tweede term bepaald door de verandering van q met de temperatuur. 

Uit (V-3) volgt: = k log ( _wo ) 
Wn dT (V-6) 

De tweede term levert dus een positieve b~drage tot de temperatuurskoëf

ficiënt van E '. 
Bjj de metingen ve.rmeld in dit verslag bl~kt Ç ' toe te nemen b~ st~

gende temperatuur, dus is het hier kennel~k zo, dat het tweede deel van 

(V-5) een grotere temperatuurskoëfficiënt heeft dan het eerste. 

Alvorens nu over te gaan tot de bespreking van de verdere meetresul

taten wil ik nog één opmerking plaatsen naar aanleiding van het voorgaande. 

De fysische verklaring van de b~drage van de deeltjes aan E. ' en tan ~ is 

de volgende. Uit de bovengrens van de integraal van (V-5) is te zien, dat 

slechts die deeltjes b~dragen aan ( ' die een aktiveringsenergie hebben, 

die kleiner is dan ~. 

Voor tan S geldt dan dat deeltjes met een aktiveringsenergie in de buurt 
..• 

van q
0 

gelegen bijdragen aan de waarde van tan 0 . 
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De in dit verslag beschreven metingen vertonen de volgende aspekten: 

1 e. voor alle stenen (101 - 102 - 103) neemt 
,... .. / 
t 40Hz toe; zowel bij 

toenemende vochtgehaltes als bij toenemende temperaturen. 

2e. de frekwentie, waarvoor tan &. maksimaal is, verschuift naar hogere 

waarden~ zowel bij toenemende vochtgehaltes van de steen als bij toene

mende temperaturen. 
,~ 

3e. de halfwaarde breedte voor de tanû -log w grafiek is groter voor 

de stenen 101 en 103 dan voor 102. Dit blijkt ook uit de h-waarden, 

die voor enkele metingen uit de Cole - Cole diagrammen zijn bepaald 

(zie tabel V-1). 
I 

4e. De stijging van (Ç 40 Hz voor toenemende vochtigheden is sterker voor 

5e. 

de stenen 101 en 103 dan voor 102. 
( 

De maksimale waarde van tan 6 

101 en 103 dan voor 102. 

varieert veel meer voor de stenen 

6e. Bij gelijke vochtigheden en temperaturen is de frekwentie waarvoor tanb 

maksimaal is ongeveer een faktor 10 hoger voor steen 102 in vergelij-

king met de stenen 101 en 103. 

, ... -·--·- --:~~~;~;:::~~-. !'"tempera tuur 
I ' 

m 
in % 

I·· -··-----·· .. -~---- - ..... 

101 

.m 
0 

29,9 0,20 
20,2 0,27 

1 20,1 i 0,35 
..... ~ .. -~-------~-------------.. -··-·---·-- -----t ... -----·· ~ ---· ~--- --- ----~----------r-·-. ---····· ··--····-- ............... ······-

102 
20,2 i 0,265 
37,3 : 0,26 
29,9 I 0,225 
37,5 1 0,38 ...................................................... ., ......................................... ---·:· ............................. 5 
20,1 ! 0,26 
29,8 . 0,23 

' 102 37,5 0,28 
37,4 1,01 
37,2 0,75 ..... ______ ................. --............. _, -.................................. -- ... --·-- .. ··s·--...... ... 
29,8 0,215 
37,7 0,435 

l 20,1 o, 23 
' 103 

h 

0,49 
0,49 
0,46 

0' 31 
0,27 
0, 31 
0,20 

0,35 
0,31 
0,35 
0,40 
0,42 ; 

-b-•·····-·: 
0,46 
0,45 
0,48 

i .... - .. ___ ., _______ _._ ----··--·-····· ·------ -·- .. ----- ......... -- -----~ .. -- ----······--·· __ .... ······ .... ___ " __ ., ... , _____________________ -----···-- ------~- .... _. 

Tabel V-1 

... :,· ... .... ~ . • J 

z Voor niet in dit verslag vermelde metingen varieerde h voor steen 101 

van 0,38 tot 0,50 voor vochtgehaltes van 0,62 tot 1,40 %; voor steen 

102 varieerde h van 0,23 tot 0,35 voor Là_m.. van 0,68 tot 1,20 %. 
mo 
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< Bij toenemende vochtigheid wordeh de tan (J log f grafieken stèl'ker 

assymmetrisch voor de stenen 101 en 103, voor steen 102 is dit ver
schijnsel veel minder. 

Se. Het kritisch volume Vc , dit is het volume geadsorbeerd water, 
I' 

waarvoor de grafiek van P/Po tegen log f (tan b ) een knikpunt max 
heeft - zie grafieken IV - 2 - 3, IV - 3 - 3 en IV - 4 - 3 - komt 

overeen met het volume van de monomolekulaire laag Vm, dat bepaald 

is met de B.E.T. methode (zie ook tabel IV-2). Deze uitspraak is gel

dig voor de stenen 101 en 103; voor steen 102 worden verschillende 

waarden voor Vc en Vm gevonden (zie tabel V-2) 

-----·--··· ~ 

i 

P /Po IJ:~l!:.... in % :~: 
ma 

; t\m 
! L\ m • ol. :!::!: i ---····---~n 1o 
· ma B.E.T. 

schijfnummer l 
~ I 

4 
- -··- . --1·0·1····-·-·· -r·· ........... ······---------------+-·---·-· ------ ----··------ --- ........ .. 

101 

102 

102' 

103 

i 
o, 13: 

i 
0,13: 

i o, 10: 
i 

0' 11 ; 
i 

o, 131 
i 

0,41 

0,43 

0,45 

0,46 

0,41 

0,39 103' 0,11!l 
-~-~ .. ~~----·~··. ·-····"···-··. ··········-··!····- ........ --·--·~ ''"'••• -·-- ----............ ---

Tabel V-2 

~ berekend uit kolom 2 (zie ook table IV-1) 

~ gemiddelde uit 3 waarden van tabel IV-2) 

0,43 

0,42 

0,53 

0,52 

0,42 

0,43 

j 

9e. Uit de grafieken IV- 5- 1, 2 en 3 is een gemiddelde aktiverings

energie berekend. De waarden hi.srvan zijn vermeld in onderstaande tabel. 

--·---~ch:ij~:~~~m~-;-- [Z~-E- in ;-·~--i-Z\-E -i~---~--T 
r Vads / Ve i Vads"-;> Ve i 

............................... - ......... . ....... j.. .. .............. :::-... . ··-·--··--·--+·· ..... c':~--- •. ----------' 

1 01 en 1 01 ' j 0 , 4 3 I 0, 4 9 
I , 

102 en 102' ! 0,59 0,45 

, 1 0 3 en 1 0 3 ' 1 0 , 5 3 1 0 , 4 7 . 
i-~-------------.... "-··-·-·--- ..... ------·-. ... ,.- ... .L.------~ ... -·--·--·----------1 _________ ....._~---······-------~ 

Tabel V-3 



-36-

Het is geen eenvoudige zaak om de verkregen meetresultaten te verkla

ren1 wat mede veroorzaakt wordt door het ontbreken van een goed sluitende 

theorie. In de literatuur zijn wel aanknopingspunten te vinden voor wat be

treft de meetresultaten maar niet voor een duidelijke verklaring, omdat een 

veelheid van mogelijkheden voorhanden is. Daarbij komt dat men, om enigszins 
I 

zeker te zijn, kennis moet hebben van o.a. het elektrische geleidingsver

mogen, de struktuur, de poriënverdeling, de oppervlaktetoestand en lading 

van het adsorberende medium. Deze aspekten zijn bij dit onderzoek niet nader 

bekeken wegenstijdgebrek. Desalniettemin zal getracht worden uit de resul

taten een beeld van het mechanisme van vochtadsorptie aan kalkzandsteen te 

verkrijgen, dat aansluit bij de metingen. Het zal echter uit het voorgaande 

duidelijk zijn, dat een dergelijk beeld min of meer op spekulatie berust. 

Het diëlektrisch gedrag van de steen 103 vertoont merkwaardige over

eenkomst met 101. Uit inleidende metingen aan andere meetmonsters was dit 

niet te verwachten, omdat daaruit onder andere was gebleken, dat het maksi

mum van tan & voor stenen met 2% Al toevoeging bij gelijke meetomstandig

heden bij nog hogere frakwenties ligt dan van stenen met 1% Al. 

Daarom werden aan onze meetschijven adsorptie metingen uitgevoerd en 

ook hierbij bleek een markante overeenkomst tussen steen 101 en 103 (zie 

tabellen IV- 1, IV- 2 en IV- 3). Niet in dit verslag vermelde dilato

meterproeven bevestigden ook dit gelijke gedrag. Het lijkt dus meer dan waar

schijnlijk, dat de door ons gebruikte steen 103, ofwel door een zeer slechte 

menging bij de bereiding dan wel door een verwisseling bij het vervaardigen 

van de meetmonsters, niet representatief is voor een kalkzandsteen met 2% 

Al. Zijn gedrag lijkt sterk op dat van steen 101. 

Welke metingen uit de literatuur vertonen een gedrag, dat overeenkomt 

met de in dit verslag beschreven resultaten van metingen van kalkzandsteen? 

Me Intosh e.a. (7) konstateerden voor wateradsorptie aan silikagel dat Vc 

onafhankelijk van de temperatuur is en konkludeerden hieruit dat adsorptie 

plaats vond aan aktieve centra. 

Kurbatov (8) merkte op dat voor adsorptie aan silikagel van aceton, water 

en acetonitrile het kritisch volume Vc overeenkomt met een ongeveer gelijk 

aantal geadsorbeerde molekulen wat eveneens wijst op een bepaling van de 

grootte van Vc door aktieve centra in plaats van het totale oppervlak. 

Benson e.a. (9) hebben in een gedetailleerde publikatie aangetoond, dat 

dipolen, door het adsorberend medium geïnduceerd in het geadsorbeerde 

medium, geen bijdrage leveren aan de oriënteringspolarisatie van dipolaire 

geadsorbeerde molekulen. 



Muir (10) rapporteerde twee relaksatie maksima voor geadsorbeerd water 

aan enkele silikaat kleimineralen in het frekwentiegebied van 2,5 K Hz 
tot 25 MH:z, die een verschillend gedrag vertöonden; 

Voor het ene type veranderde wel de frekwentie, maar niet de hoogte van 
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< tan (\. met het vochtgehalte, terwijl voor het tweede type niet de frekwentie 

maar wel de hoogte varieerde. Het eerste relaksatie type schreef hij toe 

aan een komplete geadsorbeerde monolaag aan een hydroxiel oppervlak en het 

tweede aan een komplettering van een monolaag aan een zuurstof oppervlak. 

De aktiveringsenergie van water ten gevolge van de rotatie van individuele 

dipolen in een elektrisch veld werd doorConneren Smyth (11) bepaald op 

ongeveer 0, 1 e.v. Uit waarden voor de afval van ( ' , vermeld in de 

Critical Tables (12), voor waterionen in een ijsachtige toestand, werd voor 

deze een aktiveringsenergie gevonden van 0,62 e.v. 

Gough e.a. (13) vermelden het voorkomen van twee ijsstrukturen: type I 

met een. Ö.E van 0,57 eV en type III met een öE van 0,50 eV. 

De verklaring van de eigen metingen kan nu de volgende zijn: 

Voor kalkzandsteen met 1% Al
2
o

3 
toevoeging (nr. 102) vindt ad-

sorptie plaats aan aktieve centra, die mogelijk gevormd worden door hy

droxielgroepen. Dit wordt gekonkludeerd uit het vrijwel konstant blijven van 
,.. 

de hoogte van de tanö - logf grafieken en uit het onafhankelijk zijn van 

Vc met de temperatuur. De struktuur van steen 102 lijkt vrij stabiel te zijn, 

omdat de tan~ grafiek over het hele meetgebied vrij goed symmetrisch 
- I 

blijft en de waarde van é 40 Hz weinig toeneemt. Een in oplossing gaan 

van ionen is bij deze steen niet te verwachten. De aktiveringsenergie voor 

het vochtgebied, waarin de monomolekulaire laag wordt gevormd - 0,6 eV -

ligt zo dicht bij de waarde van die voor ijs, dat het aannemelijk is te ver

onderstellen dat de eerste vochtlaag zich in een "ijs" achtige toestand 

bevindt. Voor de tweede laag is l~E lager, 0,45 eV. Uitgaande van de lo

gische veronderstelling, dat de interaktie tussen deze laag en het opper

vlak geringer moet zijn dan voor de eerste vochtlaag, zal ook zijn aktive

ringsenergie geringer zijn. Er treedt een zekere mate van rotatievrijheid op. 

Voor stenen zonder Al2o3 toevoeging - 101 en 103 ? - neemt 

veel sterker toe bij hogere vochtgehaltes dan bij steen 102. Deze toeneming 
,..-I 

kan dus niet alleen verklaard worden door de bijdrage van c_
8 

van water. 

Zij kan verklaard worden door het in oplossing gaan van ionen in de vocht

laag, die de polarisatie zal doen toenemen. Ook het meer assymetrisch wor-,.. 
den van de tan Ö - log f kromme wijst in deze richting. Deze assymetrie 

wordt veroorzaakt door een tweede relaksatiemechanisme of door een gelei

dingsbijdrage. Gezien ook de sterke toeneming van het maksimurn van tanb 
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bij hogere vochtigheden lijkt een bijdrage ten gevolge van geleiding meer 

plausibel. De struktuur van steen 101 is dus kennelijk minder stabiel dan 

die van steen 102. Hierbij sluit ook aan het lager zijn van de aktiveringa

energie voor de monomolekulaire laag. Dit wijst op een meer amorf ka-

rakter van deze laag. 

De geometrische struktuur van het adsorberend oppervlak kan ook van 

invloed zijn op het diëlektrisch gedrag. Evenals bij steen 102 lijkt adsorptie 

plaats te vinden aan aktieve centra maar of deze minder homogeen verdeeld 

zijn, dan wel bestaan uit meerdere soorten, is niet duidelijk. 



HOOFDSTUK VI 

KONKLUSIES, OPMERKINGEN EN LITERATUURLIJST 

Onder verwijzing naar de doelstellingen van dit afstudeerwerk zijn de vol

gende konklusies te trekken. 
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1e. Geen verband is te vinden tussen de bindingsenergie van vocht aan 

kalkzandsteen en de aktiveringsenergie bepaald uit di~lektrische me

tingen. 

Volgens (9) is dit uit theoretische beschouwingen ook niet te ver

wachten. 

2e. De monolaag van vocht bevindt zich in een niet vloeistofachtige struk

tuur. Voor kalkzandsteen met 1% Al203 toevoeging is een aktiveringa

energie voor deze laag gevonden die overeenkomt met die van ijs. 

3e. De struktuur van stenen met een toevoeging van 1% Al 2o3 lijkt meer sta

biel en homogeen dan voor stenen zonder Al2o3 toevoeging. 

4e. Diëlektrische metingen als middel tot het bepalen van het vochtgehalte 

van kalkzandsteen zijn uitvoerbaar mits uitgegaan wordt van ijkkrommen. 

5e. Geen relatie is gekonstateerd tussen het aktieve oppervlak, intern 

noch extern, en de diëlektrische eigenschappen van kalkzandsteen. 

OPMERKINGEN: 

1e. Teneinde informatie te verkrijgen over het bindingamechanisme van water 

aan kalkzandsteen zal overgegaan moeten worden naar een hoger frekwen

tiegebied. Het ligt voor de hand hierbij te denken aan het mikrogelf

gebied en vooral het infrarood gebied. 

2e. Ter verbetering van de kwaliteit van kalkzandsteen lijkt het zinvol na 

te gaan welke kristallografische en chemische strukturen vermeden 

moeten worden. Het zal nodig dan zijn deze verbindingen afzonderlijk te 

maken en metingen uit te voeren zowel in het infra-rood gebied als in 
.I / 

een lager frekwentiegebied ter vaststelling van E t. 7 ,"" ( 6) 

3e. Op het diëlektrisch gedrag van kalkzandsteen is mede een invloed ge

vonden van: 
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1e. De mechanische belasting op de meetschijven. 

2e. De wijze waarop de meetschijven in de kondensator zitten door het 

niet geheel vlak zijn van de schijven. 

3e. De faktor tijd. Schijven kalkzandsteen, gedroogd bij een temperatuur 

van 105° C. gedurende een zekere tijd en vervolgens langdurig -

enkele maanden - blootgèsteld aan vochtigheden tot 50%, bleken 

onder dezelfde droogkondities niet terug te keren naar hun oor

spronkelijke nulgewicht. 

Graag wil ik Prof. Dr. C. Zwikker en Ir. W. Dekker danken voor hun stimu

lerende kritiek in de diskussies die ik tijdens mijn afstuderen met hen mocht 

voeren en die voor mij van grote waarde zijn geweest. 

Ook Drs. J.C.J.M. Terhell wil ik graag danken voor zijn bijdrage aan dit on

der~oek. 



LIT-LIJST 

1. W. Dekker 

Verslag van afstudeerwerk verricht in de sektie vah Prof. Dr, 
c. Zwikker (1967) 

2. G.L. Kalousek, J. Amer. Cer. Soc. 47(1964) nr. 11 - 593 - 594 

3. G.P. de Vries - Stageverslag T.H.E. (1968) 

4. Young and Crowell: Physical Adsorption of gases (1962) blz. 150. 

5. K. Lichtenecker, Phys. Zs. 27, 115 (1926). 

6. M. Gevers, Philips Research Reports 1, 361 ~ 379 (nov. 1946). 

7. R.L. Me. Intosh, E.K. Rideal en J.A. Snelgrove, Proc. Roy. Soc. 
A 208, 292 (1951). 

8. L.N. Kurbatov, Chem. Abstr. 48, 7950 (1954). 

9. G.C. Benson, E.W. Channon en R.L. Me. Intosh, 
J. Colloid Sci 11, 593 (1956). 

10. J. Muir, Trans. Faraday Soc. 50, 249 (1954). 

11. W.P. Conneren C.P. Smyth, J. of mn. Chem. Soc. 65, 382 (1943). 

12. Critical Tables VI, 78. 

-41-

13. S.R. Yough, E. Whalley en D.W. Davidson, Canad. J, Chem. 46, 1679 
(1968). 


