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1. Inleidins 

Bet hier verrichte onderzoek hanst samen met posinsen oa 

een inzicht te verkrijsen in de verschijnselen die een rol 

spelen bij het transport van water in pore~ze media onder niet

isotherme omstandisheden, waarbij het water zowel in vloeibare 

als in daapvoraige toestand aanwezis ia. 

Wanneer in een pore•s aedium het vochtsehalte hoos is, zal 

het transport voornamelijk door stroains van het water plaats

vinden. Indien echter het gvochtsehalte laas is en de kanalen 

in het aedi .. dus aaar sedeeltelijk gév•ld zijn aet water, ~al 

het transport door-diff•sie van de waterdamp de balansrijkste 

bijdrase.~everen. 

Teneinde een aysteea te verkrijsen waarvan de eigenschappen 

(randvoorwaarden) aet voldoende nauwkeurigheid bekend zijn is 

het onderzoek gericht op het transport van water in een capilla~r. 

De vraag was of onder niet-isotherae omstandigheden dezelfde 

theorie toegepast aas worden als onder isotherme oastandishedeD. 

Zie voor de OYerwegingen die tot deze vraag geleid hebben de iD

terne rapporten no. 1 en 3 betreftende poreuze media. De hierin 

veraelde theoretische beschouwingen en voorstellen voor een ex

perimenteel onderzoek zijn als uitgansepunt genoaen. 
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2. Theoretische beschouwinsen 

2.1. Afleiding van de formules 

2.1.1. Algemene vergelijking 

Voor een binair systeea (coaponenten A en B) geldt de z.g. 

eerste wet van Fick: 

relatieve aolaire flux van eoaponent A 

totale aolaire concentratie 

diffusiecoë~ficiënt 

aolaire fraktie van component A(~) c 
molaire concen,ratie coaponent A 

-2 -1 (kaol • aec ) 

(uol .-3> 
( 2 -1) m aec 
( 1 ) 

(kaal :.-3 ) 

Formule (1a) geldt t.o.v. een systeea dat zich met de gemiddelde 

aolaire snelheid verplaatst. T.o.v. een vast coÖrdinaten systeea 

vinden we: ... 
KA(NA + Jt'B> -N ·• c DAB V KA (1b) 

A ... -2 -1) BA aolaire fl-.x van component A (kmol m sec - (kaol -i -1 
NB aolaire flux van component B • sec ) 

Neaen we aan dat het gasmengsel ideaal is, dan geldt voor de 

totale drak: p • c R T (2) 

Bij de experiaenten is (in de stationaire toestand) NB gelijk 

nul en het geheel kan als een ééndimensionaal probieea beschouwd 

worden, zodat ( 1b) a et (2) wordt: 

c DAB 
7 x. 

c DAB cL KA DAB I! 
cf_pA 

(3) NA = - (1 K ) = - (1-KA) - = - Rif (p-pA) . rx - A d.x 

Hierbij is verondersteld dat p niet aet de plaats varieert. 

R gasconstante = 8,31.103 (J kaol-1 oc-1) 

T teaperat•u- (olt) 

p totale drak 1,013.10 5 <•·-2> 
PA partiële drak coaponent A (Na-2 ) 

x lengte (a) 
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In ons geval is coaponent A de waterdaap; deze zal verder worden 

aangeduid als B2o. Coaponent B is lucht en is das eigenlijk een 

aengsel (02 en K2)• aaar mag toch wel als één coaponent worden 

beschouwd; deze zal verder worden aangeduid als Lu. 

Bij het stationaire probleea aet konstante teaperataur is (3) 

direkt oplosbaar. De metingen zijn echter verricht aet een van 

de plaats afhankelijke teaperatuur. 

2.1.2. Transport van water4aap onder ~iet-isotherae o .. tandigheden 

Zoals in de volgende paragraat aa~getoond zal worden, kan 

er onder niet-isotherae omstandigheden oververzadiging optreden, 

tenzij er direkt condensatie plaatsvindt. Vindt deze condensatie 

plaats in het gas zelf, daa ontetaan er dus fijne druppeltjes 

die ook nog weer krachten ondervinden o.a. tengevolge van de 

temperatuargradient. Zie voor een berekening van de grootte van 

deze krachten appendix V. 

In hèt volgende wordt aangenoaen, dat er condensatie plaats 

vindt aan de wand en er over de gehele lengte van het capillair 

net verzadiging is. 

Wanneer het teaperatuurverloop van dien aard is, dat er steeds 
J PH verzadigde waterdamp aanwezig is, dan kannen we d~ uitrekenen 

aat behulp van de vergelijking van !lape7ron, voor (3) schrijven 

we dan: 

=- d_ pil. o d T 
--~- ---
d T dx_ 

f/ . I'-.. L ) (_ D - _Lc_ 
I T 

(0 
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273 (°K) 

verzadigingsdruk 0 °C (Nm-2 ) 

H 
0

: verzadigingsdruk H2o (Nm-
2 ) 

2 6 ( -1) overgangswarmte = 43,3.10 J kmol 

Opmerking: rp mag in 
;d.. 

een niet te groot gebied 

2 
19' 1 K: konstante = 6,11.10 exp 

L: konstante = 5 '32 .10 3 

konstant worden genomen. 

(Nm-2 ) 

(oe) 

Hierbij is aangenomen, dat voor deelsystemen, van een groter 

systeem dat niet in evenwicht is_, dezelfde vergelijkingen geld en 
JO 

als voor een groot macroscopisch systeem in evenwicht (zie li t • ) 

Wanneer de lucht steeds verzadigd is, geldt er voor het transport 

van de waterdamp: 

(~ 

Nu zijn DH
20 

en pH
2

0 funkties van T, terwijl T een funktie i.s van x. 

Wanneer nu T = f(x) bekend is, kunnen we NH
20

(x) berekenen., i.ndien 

wordt aangenomen dat er condensatie optreedt. Dit laatste hoeft niet 

altijd het geval te zijn. 

2.1.3. Berekening van T = f(x) zodanig, dat er geen condensatie optreedt. 

Wanneer we de kromme T = f(x) zodanig kunnen bepalen, dat er geen 

condensatie optreedt, weten we bij welk temperatuurverloop er over

verzadiging kan voorkomen. 

Als we aannemen dat D = CT 
1 

'
88 , dan vinden we met behulp van ( 5) : 

Na 

0 = 
( 6) 

met 

L 
~--

! 
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Opmerking: Ook rp,~ is een funktie van de temperatuur. De invloed 

hiervan is echter te verwaarlozen. Gelineariseerd kunnen we voor r 

schrijven: f'pp,_== '}?,,~;o)- 0:. {T-T;j ~ (-;s-;/-0, Oll(Jj (/- Îo)) ;0 
6 ?7 k~---1 

Nu blijkt het stuk f (-1;2 r ~fO#<- 0 
, + j=) voor het tempera tuur-

TIP-PH. o) ' 

traject van 300- 360 °K vrijwel ~konstant te zijn (zie tabel no. 1) 

T 

oK 

280 

290 

300 

320 

340 

360 

.1 { -~;'!.. + !. . P~~.zu _ r ~) 
r T(f -ll'i<") 

Aangezien er gemeten is over een 

trajekt van 290 tot 340 °K is er 

voor l de waarde 0,055 aangehouden. 

Formule (6) wordt dan: 

• (-1 

o,o6 

0,059 
0,056 

0,054 

0,058 
o, 102 

Tabel no. 1 met als oplossing: 

T= A -r B k x r-_!: -= :s .s- ~ 
-t!.. 

met o~ &~; -e/n x ..::.a 0 T=-!>o-tJak e e 
K.. -c- 1 -7 T ~ 3 6 o /')k 
e 

l = lengte capillair 

(7) 

Een temperatuurverloop als in {7) is getekend in ~rafiek II. We 
ciT o -1) zien dus dat, zoals in grafiek II getekend is (~ b 100 C m 

1
de 

damp verzadigd is. 

Opmerking: Hoewel de waarde 0,055 in (7) een beetje willekeurig is, 

blijkt de vorm van de curve T = f(x), bij b.v. een waarde 0,1 vrijwel 

niet te veranderen. 

2.2. De numerieke uitwerking van de theorie met behulp van literatuur ge

geven~ betreffende de diffusiecoëfficiënt (grafiek no. XIII). 

Voor een aantal gevallen is het transport door diffusie berekend. 

2.2.1. Het transport van waterdamp onder isotherme omstandigheden. 

In onderstaande tabel is het transport berekend indien de temperatuur 

konstant is. Het transport is berekend met behulp van de formule: 
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323 
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~ 1 = RT • 'I • ln. 

Deze formule is direkt af te leiden uit (3): 

1 PH20 D :p ~ ~H22 m torr m2sec-l Nm-2 o~,;m-1 kmol m- eec-1 

--·--· --
1 17,5 !:,52.10-5 1,013.10 5 0 2,4~.10-8 

1 31,8 2,70. " " 0 4,62 " 
1 55,3 2,87. " " 0 8,35 " 
1 92,5 3,05. " " 0 14,8 11 

1 149,4 3,L2. 11 " 0 2,58.10 -7 

1 233,7 3,40. 11 " 0 4,45 11 

Tabel no ~ 

( 9) 

,.H20 
mmh-l 

lp59.lû-
3,00 ;a 

5,40 •* 
9,61 n 

J..67.10-

~.ss 
... 

De diffusiecoëfficiënt D is berekend m.b.v. de formule: 

D(T) = (O,ul75 T - 2,b0) • 10-S (grafiek XIII) 

1: afstand vloeistofoppervlak tot einde 
capiLLair 

N!
20

: verplaatsing vloeietofopperv~ak in mm h-l 

3 

2 
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~.2.2. Het transport van waterdamp onder niet-isotherme om

standigheden met een konstante gradiënt. 

Bij deze berekeningen is aangenomen dat de waterdamp in 

het capillair net verzadigd is (teveel aan waterdamp 

condenseert dus). 

De berekeningen zijn uitgevoerd m.b.v. de formule: 

N ( ) D(T) F • /)3/rÁ • f 0 ·(ddT) (5) 
H20 x = i2T5 • P-PH20 H2 x x 

D I 

p~ ÓK PH~S F FH20 NH20 N.n2o 
2 -1 Nm m sec mmHg mmHg 0 -1 lmlol nr2sec-l mmh-1 

Cm 

120 293 0,234.10 4 2,525 .lo-5 760 17,5 100 1,51.10 -7 0,978.10 

30 303 0,425 " 2,70 " " 31,8 " 2,70 " 1,75 " 
40 313 0,738 .. 2,87 " n 55,3 " 4,69 " 3,04 "' 
50 323 1,24 " 3,05 " " 92,5 " 8,00 " 5,18 " 
60 333 2,00 " 3,22 " " 149,4 " 1,36.10 -6 8,81 " 
70 343 3,12 " 3,40 " tt 233,7 " 2,38 " ~5,40 " 

Tabel no 3 

2.2.3. Berekening van de concentratie als funktie van de af

stand, indien er geen condensatie op zou treden. 

De berekening is uitgevoerd met D als funktie van de 

temperatuur. De resultaten staan in onderstaande tabel 

.5 en in grafiek no XII. 
Berekening met D = f(T) = a.T1 ' 88 .~ 

Formule (3) wordt nu na enig omwerken (appendix II): 

ne 1 ( F-Pii20 (x)) 
N - .....=.. ~~~~------:=:-...... ~ ln (n) 

H20 - R • (TO,l2(x) T 0,12) (:P F ) 
(o) - H O(o) 

2 



- 11 -

x F F Fverz. N T 
-2 H20(x) -2 -1 OK m Nm mmHg mmrtg kmolm sec 

0 1,013 . 105 0 26,7 1,12 . 10-6 300 

0,05 " 36 31,8 '" 303 
0,1 " 71 37,7 tt 306 

0,2 " 135 52 ,, 
312 

0,4 " 245 97 11 324 
0,6 " 337 171 " 336 
0,3 " 422 289 " 348 
1,0 " 469 469 " 360 

Tabel no. 5 

De resultaten zijn weergegeven in grafiek no XII. 

2.2.4. ~nkele berekeningen omtrent transport, gradiënt e.d., in

dien het temperatuurverloop dusdanig is, dat er geen con

densatie optreedt \Zie 2.1). 

T = 359 + 20 log ~+0,~5 2 5) • ~x - 20 
ux (x+O,u525) • 

1' x d~ N dx 
OK m ot;m-1 kmol m .... 2sec-1 

300 0 391 v,5 • 16-7 

303 0,0078 332 • 
313 O,U475 200 " 
323 0,1140 121 " 
333 0,2200 73,4 " 
343 0,3965 44,5 " 
353 0,6895 26,9 " 

360 1 19 " 

Tabel no 6. 
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2.~.5. iets over t~ermodi~fusie. 

Aangezien er met een temperatuurgradiënt gewerkt 
wordt, zou men zich kunnen afvragen of er thermodiffusie 
kan optreden. Dat deze extra bijdrage tot de diffusie 
op theoretische gronden te verwaarlozen is, is te vinden 
in litt. 8. 

3. De experimentele opstelling 

3.1 ~E~~~!~~-Y~-~!~!~-~!~E~~~-Y~!~~~~-~~~!-~~E~~~· 

1. ~en capillair is gedeeltelijk gevuld met water. Door 
het verloop van de meniscus te volgen als funktie van 
de tijd, kan het transport worden berekend. De plaats 
van de meniscus moet dus meetbaar zijn. 

2. ~r zal langs het capillair een lineair temperatuurver
loop moeten kunnen worden aangebracht en, indien moge
lijk, een temperatuurverloop met veranderlijke gradiënt. 

3. De capillair moet gemakkell.jk vervangen kunnen worden. 
4. De temperatuur van de meniscus en de temperatuurgradi~nt 

langs het capillair moeten meetbaar zijn. 
5. Het open uiteinde van het capillair moet droog te hou

den zijn. 

,.2 ~~~!!~~E!~B-!~-~!-~E~~~!!!~ 
3.~.1. Warmtewisselaar. 

ln eerste instantie is gedacht aan een warmte
wisselaar (fig. 1). lndien men de twee massastromen 
aan elkaar gelijk maakt, kan men er bl.j een bepaalde 
stroomsnelheid voor zorgen, dat er een zeker tempera
tuurverloop langs het capillair ontstaat, b.v. een 
lineair verloop (zie appendix ~V). 

Een dergelijke warmtewisselaar is gebouwd; -hij 
bleek echter niet aan de verwachtingen te voldoen. 



Î 
~po 

j 

- 13 -

De stroomsnelheid moet men nauwkeurig regelen en de 

gele1ding via het glas betnvloedt sterk het tempera

tuurver·loop. 

Door de lage stroomsnelheid 1s er ook veel warmte

verlies in de leidingen en via de buitenwand van de 

warmtewisselaar. De gebruikte rondpompthermostaten geven 

geen konstante stroomsnelheid, zoda~ men regelapparatuur 
~300 

+--~ ~ -~ -- -~~- ~ ----!--=~--~--~~~~-_----;>) 

_.,--b 

zal moeten inbouwen. 

De stroomsnelheid zelf ia 

/~ met rotameters gemeten \de 
lg ------ variatie in de stroomsnel-r------. -·~--- -------- ·--::-------i Ja./ 

2e ~a een aantal experimenten ~
eid was ongeveer 10~). 

. I -~.a_ · _j met proefmodellen is over-

~------~~--W f gegaa~ op een andere op-

L ___________ -i-;a_~---r------&-----J stell1.ng die beter voldoet. 
- 3CX-

fig. 1. 

la,b: rondpompthermostaten; 2a,b: rotameters 

3a,b: kranen; 4: capillair; 5: glazen buitenwand 

6: glazen tussenwand 

7al,a2,b2: Meetpunten voor de temperatuur 

3.2.2. Gebruikte opstelling: 

Deze opstelling is geséhetst in f~guur 2 (voor 

een nauwkeurige tekening zie grafiek no I). 

~-~--~ ~- n (-l --~--· ~ . ~----- -----·--~-~~- ----~ ____ _Qfi __ · .. ~ -~---L-1----.,. J ~ . t ~ _u_?_~ ~ ---~----'--'--"~· --=-~ ~-==~j=:±~_ ~-------'-"., 

~ (l\_---~ [u -··-::~. -~-=~----=-· __ 3c-_=s_:_'!__-·· __ ~~------. _·~-~---~~u-.--------'/=.L-2)~j 

Fig. 2. 



- 14 -

Om een koperen of messing pijp (1) worden aan 

de uiteinden twee perspex cilinders ( 2) aangebracht, die 

op temperatuur T1 resp. T 2 gehouden worden met behulp van 

twee thermostaten. Door het direkte kontakt van de vloei

stof met de koperen buis is de warmteoverdrachts- coë.f:ficiënt 

zeer groot (totale warmteweerstand klein). Eventuele 

warmte die door de pijp wordt aangevoerd zal dus direkt 

door de vloeistof worden opgenomen. 

Aangezien de pijp uit. é~n geheel bestaat heeft men 

geen last van kontaktweerstanden. 

Het gedeelte AB van de buis mag geen warmte af

geven, wanneer we een lineair verloop willen hebben. 

Indien er wel een radiële warmteafvoer is • dan 

geldt in de stationaire toestand voor een volume-elementje 

(T is hier het temperatuurverschil met de omgevin~): 

2 
71- r 2 ~ gx~ dx = o(' 2 rdxT 

dan is: d 2T - f 2T 0 met 0--T T Tl ~ = x = = 
dx -- ~! ; 

Oplossing: T = 

x = 1 -7 T 

T1 sinh )J ( 1-x) + T 2sinh J1 x 

sinh -f-I 1 

= T2 

Wanneer er geen radi~He warmteafvoer is, hebben we: 

met x = 0; T = T1 
x = 1; T = T2 

Oplossing: T = T1 + I (T 2-T1 ), dus een lineair verloop. 
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Deze radiële isolatie is bereikt door om het middenstuk 

van de koperen pijp een vacuumhuls (3) aan te brengen, die 

aan de binnenkant bekleed is met aluminiumfolie (4)P om stra

ling tegen te gaan. Om de huls (3) bevindt zich nog een ci

linder (5), waardoorheen water van een thermostaat stroomt. 

Door nu de temperatuur van deze cilinder goed te kiezen kan 

men het temperatuurvsrloop langs de koperen pijp regelen. 

Neemt men de temperatuur van (5) ~ = i(T1+T2 ), dan krijgt 

men een lineair verloop van de temperatuur langs de pijp 

met een afwijking die kleiner is dan 1~ (zie grafieken I en 

II). 

Om het verloop van het vloeistofnlveau in het capillair 

te kunnen waarnemen zijn er twee gleuven aangebracht in de 

koperen buis en het aluminium folie, zodat men door het ge

heel heen kan kijken. 

De opstelling kan zowel in horizontale als ver tikale 

stand worden geplaatst. 

3.3. !:!~1?~!~!~~!:!!:!!2~!~-~~~!-!!E~~!!!E!~~L!~-22!!~~!!~~~.!! 

Bij de berekeningen is aangenomen, dat de temperatuur 
\. >', 

van het vloeistofoppervlak n.1et noemenswaard daa].t 'a. oor de 

warmte die bij het verdampen aan de omgeving wordt o:ntt·-okken. 

Hetzelfde geldt voor de warmtè die vrijKomt bij conden

satie. 11ierunder volgen twee berekeningen die een inzicht 

geven in de temperatuurdaling, reep. stijging, die k:.a.n op

treden bij verdamping resp. condensatie van het water. 

1. um een indruk te krijgen van de temperatuurdáling aan het 

_oppervlak beschouwen we het volgende geval (fig. l) : 

Het vloeistofoppervlak wordt voorgesteld door een 

schijf in een oneindig uitgestrekt medium td is cia.n de 

diameter van het capillair). Wanneer er nu een coztstante 

hoeveelheid warmte per tijdseenheid aan de omgevi...::n.g wordt 

onttrokken, zal de temperatuur van de schijf lager zijn 

dan die van de omgeving. 

~r geldt nu (zie litt. 10): 



- 16 -

17= waarbij: y warmtestroom 

= temperatuur v.d. schijf 

temp. medium in c>0 

Tl 

Tf = 
R = warmteweerstand 

Nu is: R1 = 4}d 

l -1 oc-1 A = warmtegeleidingscoëfficiënt w m 

d = diameter capillair 

stel T2 = 0 

m 

Wanneer we nu aannemen dat de omgeving overal dezelfde 

heeft, dan kunnen we een berekening maken van T1 • 

We nemen eenf aie met een gemeten geval overeen

komt. Een traneport van: N = 8 • 10-7 kmol m-~sec-l 
o dT o -1) 

(Toppervlak = 50 C; di~ 100 Cm • 

Bij een diameter van 1 mm en een verdampingswarmte 

rB ,<7\ = 43 • 106 J kmol-l geeft dit een f = -2,7. lo-5 w • 

We vinden dan voor verschillende À 's: 

À Tl 

w -1 0 -1 m IJ oe 

o,Ol -1 -6,75.10_2 

0,1 -6,75.10 

1 -6,75.10 -3 

A . ) 1 · .. r m-1 0 c 1 0 6 w -l 0 --1 
angez1en glas " en / H

2
0 , m -

zal de temperatuurdaling aan het oppervlak ~v,Ol 0 c 
zijn. 

Om de temperatuurstijging door condensatie na te 

gaan, is aangenomen dat alle waterdamp over de lengte 

van het capillair waarmee gewerkt ie, condenseert. 
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Er ie gerekend met een traneport ale bij 1. We 

berekenen nu het geval van een staafje in een oneindig 

medium, met een constante warmteproduktie (fig. 2). 

· m;-/;z;;z:;;1:cl Er geldt weer: T 

Nu is: 

f=~ 
fig. 2 1 

Rl 1 
ln ~, = 2771:! 

1 = lengte capillair 

d = diameter capillair . • 

j( is als bij 1 ~ 2,7 • lu-5 W 

We vinden dan voor ~1 : 

0,01 

v,1 
1 

3.lu-1 m 

1 mm 

Aangezien A. glas~ 1 is ook dit temperatuur

effect te verwaarlozen. 

4. De metingen 
I 

4.1.1 ue meting van de temperatuur. 

~•rat zijn metingen gedaan over het temperatuur

verloo~ in de koperen pijp van de opstelling. Door nu 

de temperatuur van het mi~denstuk T3 = t(T1+T 2 ) te 

nemen, kan men een lineair temperatuurverloop in de 

koperen pijp verkrijgen. ve metingen zijn met een 

thermokoppel verricht (appendix I). Ve gemeten tempe

ratuur als funktie van de afstand is uitgezet in gra

fiek no li. Tevens is in grafiek no IIl nog uitgezet 

het temperatuurverloop (spanningsverloop) als funktie 

van de afstand in4ien T
3
:T2 , resR• T3 =T1 • 

.. 
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5 32,45 

4 40,3 

5 51,65 
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Hierna ie er in de Koperen pijp een capillair aan

gebracht dat gedeeltelijk ie gevuld met water. Er is nu 

met behulp van een micrometer het verloop van het vloei

stofoppervlak ale funktie van de tijd opgemeten (zie 

grafiek VII). 

~.1.2. Metingen van het traneport van water onder isotherme om

standigheden. 

T 
OK 

305,45 

313,30 

324,65 

:Sr- zijn enkele metingen verricht onder isotherme 

omstandigheden, opdat de .resultaten met de theoretische -
waard~n konden worden vergeleken. rtierb~j is gebruik gemaakt 

van literatuurwaarden van D. De resultaten zijn weergegeven 

in tabel no 7. en de grafieken VI, VII en VIIb. Voor een 

vergelijking met de te verwachten waa.rden zij verwezen 

naar par. 5. 

!M2~g FH20 1 d N N• Po mm.l:ig m mm . -2 -1 -1 l'lm -2 x==O x==l kmol m sec mmh 

0 36,7 25,50 1 2,12.10 -7 1,37.10 -2 1,01.105. 
0 56,2 24,80 1 -7 -2 5! 

- 3,60.10 2,33.10 1,01.10' 
0 100,4 25,45 1 6,81.10i7 4,41.10 -2 i' 01.1051 

Tabel no 7 

4.1.3. Metingen.met konstante gradiijnt. 

Er is met verschillend~ capillairen gewerkt. Zowel 

de afstand van het vloeistofoppervlak tot het einde van 

het capillair als de gradiënten varieerden (zie de gra

fieken no's VIII, IX, x en XI en tabel no 8) • 

.. 
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-
~ FH 0 PH 0 1 d N T T J:lo dx omg Opm. oopp 2 ~ 

mmh-1 ocm-1 oe mmHg x=O x=l c m mm 

Geen condensatie 
te zien ~~~n cap
pillair) 

w~l condensatie 
wel condensatie 

wel condensatie 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
V 

106,2 
107,2 
108,2 

81,6 

99,6 
99,6 

1Ç"5,1 

90.lo-3 1 
92.lu-3 1 
94.10-3 1 

2545 .lo-3 1 

- 2 

- 2 
C:56 1 

-

0,132 124,5 52,8 22,0 
0,123 124,5 53,0 22,0 
0,130 124,5 53,2 22,0 

0,063 126,2 47,5 21,5 
0,083 126 51,5 -
0,067 126 51,5 --0,079 116,3 52,2 22,5 

Tabel no 8 

Topp = temperatuur van het .oppervlak van de vloeistof; Tomg = 
omgevingstemperatuur. 
De gebruikte capillairen zijn eerst schoongemaakt met teepol 
en bichromaat, waarna ze zijn afgesmolten. Om ze met water 
te vullen zijn ze in kokend water gelegd. Na verloop van enige 
tijd (afhankelijk van de lengte van het capillair) blijkt alle 
lucht verdreven te ~ijn. Deze methode heeft het voordeel dat 
het capillair meteen met luchtvrij water is gevuld. Het afge
smolten uiteinde zorgt ervoor dat er in die richting geen 
vochttransport mogelijk is. 

4.2. Y~Eg~!!J!!~e_!!~!~~~-~~-~!E~!!~!~~~ 

Hieronder volgen twee tabellen welke ons in staat 
stellen het gemeten transport met het theoretisch berekende 
te vergelijken. 

4.2.1. Vergelijking van de transporten voor de metingen onder iso
therme omstandigheden. 

760 
760 
760 

752 

-
-

747 
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I 
N N relatief T 1 

gemeten theoretisch verschil oe m -1 -1 mm h - mm h 

. -3 
3,50.10 3,50 • 10-3 0 % 32,45 1 

-3 5,50 lo-3 4,5 % 40,30 1 5,78.10 • 
11,2.lu -3 10,6 • 10-3 5,5 % 51,65 1 

Tabel no 9 

4.2.2. Vergelijking van de traneporten voor de metingen met -een temperatuurgradiënt. 

nr N N N verschil gemeten-berekend 
gemeten 1 . 2 t.o.v. 1 mm h-l mm h-l mm h-l 

1 0,128 0,111 - 0,076 13 % 
2 0,063 0,0347 0,057 90 " 3 0,079 0,043 0,068 80 % 
4 0,067 0,071 

Tabel no 10 

1. theoretisch traneport zonder condensatie 

2. theoret1ech traneport met condensatie 
I 

5. Konklueies en suggesties verdere experimenten 

t.o.v. 2 

70 'fo 

10 % 
13 % 

5 % 

De m~este met1ngen met een temperatuurgradiënt geven 

een trans~ort te zien alsof er condensatie optreedt zodra 

er oververzadiging is. 

De gemeten transporten zijn over het algemeen steeds 

ongeveer lu %hoger dan de theoretisch verwachte waarden. 
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Verdere metingen kunnen worden gedaan door 

1. de stand van het capillair te wijzigen (bij de hier 

vermelde metingen stond het capillair steeds in een 

horizontale stand), 

2. een waterafstotende laag aan te brengen, of een water

afstotende stof (teflon) te nemen en te kijken of er 

dan geen condensatie optreedt. 

ïevens ie het nog mogelijk om met deze opstelling 

het v~rechijnsel van de thermodiffusie te bestuderen. 

6. Symbolen 

a: constante indien v = aT + b 

A: component in binair systeem 

b: component in binair· systeem 

~= component in binair-systeem 

c: totale molaire concentratie 

cA: molaire concentratie component A 

C: konstante 

D: diffusiecoëfficiënt 

d: diameter capillair 

e: temperatuurverschil 

h: tijd 

!U konst~te 

1: lengte capillair 

L: konstante 

.Lu: lucht 

N: molaire flux 

p: druk 

2 -1 o 0-1 m sec 

2 -1 m sec 

kmol m-~ 

kmol m-:> 

m2 sec-1 

m 

0\j 

uur 

m 

kmol m-2sec-1 

.1V m-2 



r 

R 

R' 

r 

T 

x 

verdampingswarmte 

gaskonstante 

warmteweers tand-

straal cilinder 

temperatuur 

plaats 

LL. 

warmteoverdrachtscoëfficiënt 

molaire fraktie 

warmtegeleidingscoëfficiënt 
1 

(2DZ1 /rf_)~ 

warmtestroom 

(J kmol- 1 ) 

(J kmol- 1 °C- 1 ) 

cw-1 °C) 

(m) 

(oC) 

(m) 

( -1 Wm 

(m-1) 

~) 

7. Literatuur 

1. ~.:.~.:-~!:!:~' ~!~!-~~~!!~:!:~' ~.:.~.:.-~!~~~!~~~: "Transport phenomena", 
5e druk (1960); John Wiley & Sens Inc. (New York). 

2. ~.:.~.:._!!!:!:~~~!!:!~!:~> ~.:.~.:.-~~!:~!~~, ~.:.~.:.-~!~~: "Mol ecular the ory 
of gases and liquids", 

2e druk (1964), John Wiley ~Sens Inc. (New York). 

3. 2~!:~!~!!-~!:!~!_~~~6~!:: "Landconduction of heat in solids", 

2e druk (1959): Oxford Univarsity press (Londen) 

4. ~.:.~.:.-~~~~~!:' I. diffusie van gassen 

II. wiskundige aspecten fvan experimentele methoden 

voor de bepaling van de diffusiecoëfficiënt 

III. de diffusie van waterdamp onder niet-isotherme 

omstandigheden 

Interne rapporten T.H.Eindhoven. 

5. ~.:.~.:.~.:._!~~-~~~~~~: Stage verslag instatienair diffusie transport 

6. ~.:.~~.:.-~!!EE~!: Stage verslag over diffu~i(waterdamp in brede 

kolommen en nauwe capillairen 

7~ ~.:._2~~~~: The mathernaties of diffu&ion, 

1e druk (1957), Oxford University Press (Londen) 

8. ~!~!-~~~~~~~· Kinetic theory of gases, 

1e druk (1958), Maple Press Company (York, U.S.A.). 



- 23 -

9. ~~!~-~~-YE!~~ and !~~~-~E~~~E• Phenomènes de traneport 
avec ehangement de vhase dans les milieux 
voreux ou colloidaux" 

lu. f!!-~E2~~ and !!!~~E: •lion-'-quiliorium thermodynamica• 
2e druk (1962). North nolland PUblishing ~o Amsterdam. 

11. 2E22~!• ~E!• ~E!S~!!: WärmeUbertragung. 

3e druk (1955). Spr1nger-Yerlag (Berlijn) 

12. ~~-~!!~!!~• Uber die Kraft efnes inhomogen1en bases auf 
kleine suspendierte ~ugeln. 

z. ~aturforech.g. 14a, ?8Y-5Y9 (!959). 
Max-Flanck-~nstitut für Chemie; Mainz. 



- 24 -

Appendix I. 

~~!!~8-!~_2!-~~~~E2!~EE~!!· 

! ue temperatuurmet~ngen Zljn verricht met een koper
kon.stantaantnermokoppel. De ijking hiervan- ie verricht 
~t de koude las in smeltend ijs en de warme las in een 
thermoe~aatbaK waarvan de t•mperatuur met een precl.eie
thermometer is opgemet~n. ~eze thermometer LB ~erst nog 

.met twee andere thermometers verge.J.eken. 
. . ~ I 

De ther~ometer is gecorrigeerd voor de UltPtek~nde 
~ikdraad via de formule~. 

-
= gecorrigeerde temperatuur 
= waargenomen temperatuur 
= gem1.d.aelde températuur-kwikkolom 

. . • 0 
=-lengte uitstekende kwikkolom tn C 
= konstante 0,00016 °v-l 

Het blijkt dat het gebruikt~ mater1.aal een therma
spanning geeft die·onge.veer 2~ .ur•r.is dan de ll.tera
_tuurwaa.L·den. ...,e re sul ta.teh zijn weergegev.en in ae grafie
ken nre IV en V. 

. . 
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ARPt~1x II 

~!~!!~!-!!!-~!-!~!!!~!!1-!!i_!~!l!-!2~!!!!! 
ll 1. ~fle1diDI Yaft (6)1 

dua: 

du ~: . L:n lt-/#.LIJ (è)) 

( f- /};.21J fo)) 

(I) 

( IT) 

(III) 



- 26 -

Appendix lii 
-

III 1. !2~1~~~~~!!~~!~8-!!~-~~~-!!~!~g 

Bij ~e met1ng zijn 7 grootheden e;emeten: 
1. teaperatuur vloeis\.ofoppervlak 
2. temperatuurgradiënt bij het vloeistofoppervlak 
3. plaatsbepaling vloeistofoppervlak 
4. tijd 
5. bar·ometer·stand 
6. afstand vloeletofoppervlak - e1nde capillair 
7. omgev1ngst~mperatuur. 

Dij deze met1ng was ~r een thermokoppel aangebracht 
vlakb1j het vloeis'to!"oppervlak, waarmee de temr-eratuur 
en de gradiënt van de temperatuur ie ge~eten. 

1. De temperatuur ie drie keer gemet~n. ve metingen 
gaven: 52,3; 52,0~ 52,4 °~ 
dus Tgem = 52,2 !-0,5 -

2. De gradiënt is ook drie Ke~r oepaald. Deze metingen 
gaven: 116, 116, 119 °C m-1 

dus 

3. De nauwkeurigheid waar·mee men de micrometer kan in
stellen uedl:aagt 10 {} ) indien men de onderkant van 
d~ meniscus steeds van dezelfde kant benadert). 
nierb1j moet nog opgemerKt worden, dat de vorm van 
ae meniSCUS wel eens verandert. 

Wanneer men in een·graflek de mogelijke fout ten 
gevolg~ van tte instelling b~kijkt, komt men op een waar
de van 1 à 2%. 

4. ve meting van de t~jd geeft geen noemenswaardige bij
drage tot de fout. 



5. De barometerstand geeft ook geen bijdrage tot de fout, wel moet 

men er op letten dat de barometerstand ter plaatse wordt gemeten. 

(p-pH20)x=l 

= EQ ln ~----~---
RT (p-pH

20
)x=O 

'Nannèer we formule (9) bekijken: N , dan 

(p-pH )x=l 

zien we dat p alleen een rol speelt in ln ( ) aangezien 
p-pH x=O ' 

D(:)~ b.v. p = 760 torr; pH
20 

= 100 torr. 2° 

20 

dan is: ln 
660 

2,3.0,939 
760 = 

wordt p 740 torr, dan: ln 
640 

2,3.0,937. nu 
740 = -

Een verannaring van 2,6% in p, geeft dus slechts een verandering van 

0,2% in N. 

6. Het vloeistofoppervlak verloopt bij deze metingen 1 mm op een totale 

lengte van 250 mm. Dus een fout van ongeveer 0,5%. 

We kunnen dus een totale foUt verwachten van + 5%. De verschillen 

met de theoretische waarden zijn echter steeds een factor twee meer. 

Opmerking: Men zou door het experiment een groot aantal malen bij 

dezelfde temperatuur en gradiënt te herhalen een veel nauwkeurigere 

waarde kumnen krijgen: Dit is echter vanwege de lanr,e tijdsduur van 

een experiment (gemiddeld 3 dagen) bezwaarlijk. 

Hierbij komen nog enkele andere problemen, n.l.: 
I 

1. Het is onmogelijk bij een nieuw experiment identieke condities te 

scheppen wat betreft: 

a) condensatie~orming (stofdeeltjes, ionen, oneffenheden aan de wand e.d. 

b) het schoonmaken 

c) vullen tot op dezelfde lengte 

2. Capillairen hebben niet overal dezelfde diameter. Deze verwijdingen 

of vernauwingen beinvloeden het stromingspatroon. 

3. Er zullen altijd wat stoffen uit het glas in de vloeistof oplossen 

die de dampspanning beinvloeden. 



III 2. Berekening insteltijd bij een proef 

De gebruikte formules ~elden voor de stationaire toestand. Voor de 

instationaire toestand.g~ldt: 

·Deze differentiaalvergelijking is niet exact oplosbaar. Indien echter 

de concentratie van de waterdamp klein is, kunnen we de laatste term 

in de vergelijking verwaarlozen. 

Om een indruk te krijgen van de in-steltijd kunnen we de "gebruikelijke" 

differentiaalvergelijking voor diffusie bsschouwen. 

met: t/0 

Stel: z 0 = 0 en 
(}H~ o = C' dan wordt in het ééndimensionale geval: 

met t > 0 

t = 0 

x = x1 
x = 0 

De oplossing van (2) is: 

c'(f x!=~-
/ / )(I 

I 

C I : 1 

C' = 0 

C' = 0 

c~ n71 /YVn n lT_J;_ -€ 
n )C; 

(2) 

- D n 
1 
1T~_i-

:x:/ 2-

We meten de molaire flux ter plaatse x = 0, hiervoor geldt: 

IY;;-t 
0 

( f, X_::o o j 

~.{ 0 (f/ .t ~ ;) 

= --/t-2.€ 

/}c_
1 

) t: co dl _ 

l 2lx I x::-o 



Stel dat de stationaire toestand is ingetreden indien 

!Vhi~o / f) < /1 0 0/ 

~~0 (ob) 
Dit is.het geval indien 

-4 2 D ~ 0,3.10 .m sec 

Dit betekent voor t- = 1 m- t > 9 uur 

:t= 0,5 m t >3 uur 

L= 0,25m t > 0,5 'uur 

~= 0' 1 m t /-5 min 



Appendix IV 

Experimentele opstelling werkend volgens het warmtewisselaarprincipe. 

Om f!en cilinder (1), wa~rin een capillair (3), bevindt zich een tweede 

cilinder ( 2). I_n ( 1) stroomt de vloei

stof van I naar II en in (2) net ander 
~ t &I --~- -ç----- _J) 

- -----· ---- I ____ _ 

om. 

~~----· . -----------· 

Op plaats x: (1) 

(2) 

opgenomen warmte per tijdseenheid: C101V1 dT1x ( 1 

afgestane warmte per tijdseenheid: c1o1v1 dT2 x 2 

waarbij: C1,2 

o, 2 
' 

T 
f) 

"' 
= 
= 
= 

soortelijke warmte stof 

oppervlak cilinder ( 1 ) ' 

temperatuur 

warmtestroom per lenp;te 

-
( 1 ) ' resp. 

resp. (2) 

eenheid 

k = warmtedoorvoercoëfficiënt 
g l's. I 

_L = _i I _j_ -t ~- r;_ -I-
I<. ) !I { r;'c:J.., À ~ ~ I 

~ = warmteoverdrachtscoëfficiënt 

r
1

, 2 =straal binnen resp. buitenkant cilinder 

(~ = warmtegeleid~ngscoëfficiënt 
V = snelheid 

(2) 

J 

m 

J 

m 

y m-3 oc-1 
2 

m 

oe 
J 

-1 -1 
sec m 

J sec-1 °C-1 

-1 -2 oe sec m 

-1 -1 oe sec m 
-1 sec 

Indien nu steeds de toename, over een stuk x, van T2 evenveel is als 

de toename van T1 , dan zal ~et temperatuurverschil tussen (1) en (2) 

konstant blijven. Men kan dit bereiken door ervoor te zorgen dat 

c1o1v1 = c2o2v2 • . 
Dan is: 3: dT1 = dTz. 

Uit 3 volgt ook nog: 

~e temperatuur heeft dus een lineair verloop. 



Appendix V 

Berekening van de kracht op een deeltje in een gas onder invloed van 

een temperatuurgradient (lit. 12) • 
• 

In ons geval is Qet deeltje een waterdruppeltje._Aangezien onder

staande formules alleen gelden indien het deeltje klein is ten opzichte 

van de vrije weglengte, zijn de berekeningen uitgevoerd voor deeltjes 

met een maximale diameter van 1 p . 
In lit. 12 is nu de volgende formule afgeleid: 

Iu - - ~ r 2. Ir;;;;;;'. [/ 1~ IC(À \ .. 1 p ~(kJ r I )" ç! r J 
\p - 3 V ~ l g /, r- Ç o{ )(I-J 

waarbij K = krachts op de~ltje 

V 1. 

!,}; I kj 
I' 
r 

m 

k 

T 

l 
dT 
dx 

f-1 = richting g (x,y,z) 

m = massa van een gasatoom 

T = temperatuur 

k = konstante van Boltzmann 

a = akkomodatiecoëfficiënt van het gas 

r = straal van het deeltje 

p = totale druk in het gas 

~ = warmtegeleidingscoëfficiënt van het gas 
dT 

gradient in het = gas. dx 

Berekening van de kracht indien de snelheid van het deeltje nul 

= 0 
-6 2 -12 2 > 3 -18 3 = 1 = 10 m; r = 10 m ; r = 10 m 

= 48.1o-27kg (gemiddeld~ massa van een luchtmolekuul) 

8 -23 2 -~ 0 -1 = 1,3 0.10 kgm sec K 

= 300 °K 

= 0,026 Wm~ 1 °K-1 

=· 100 °C m- 1 

-14 K =- 1,19.10 N 

is. 



Om een indruk k te kr~jgen van de ~rootte van de kracht vergelijken 

we hem met de zwaartekracht. 

Kzw = m'a; waarbij m' = l ~ TTr3 

m' = massadeeltje 

/ = dichtheid deeltje (1000 kg m- 3 ) 

= versnelling van de zwaartekracht (9,81 m sec-2 ) a 

4 -14 
Hieruit volgt voor K = ,11.10 N. 

ZW 

r k K -ZW 

fl N N 

'0 ,0001 1 '19.1 o-
22 4,11.10-26 

0,001 1,19.10-20 4,11.10•23 

0,01 1;19~1o-18 4,11.10-20 

o, 1 1,19~1o-16 4,11~1o-17 

1 1,19.10-14 4 -14 ,11.10-

V 2. Berekening van de snelheid van het deeltje indien er evenwicht 

ingetreden met de wrijvingskracht. 

L/.= I l_ rAT 
>(u- _L rra i 
' 'i / 

-F cL X: 

5 -2 voor p = 1 , 01 3. 1 0 N. m . 

a = 1 
I 

De overige grootheden zijn als bij V 1. 

-6 -1 
We vinden dan voor v = - 4,26.10 m sec 

:is 

Opmerking: Deze ·grootheid is onafhankelijk van de straal van het dee1tje. 
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