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Inleiding 

Kalkzandsteen is een steensoort, die vooral voor binnen

muren van woningen en fabrieken wordt gebru~t. 

Het vervaardigen hiervan gebeurt als volgt : 

Zand, ongebluste kalk en water worden in bepaalde hoeveel

heden samengevoegd, gemengd en in een "reactor" gestort. 

In de "reactor" krijgt de ongebluste kalk gelegenheid over 

te gaan in gebluste kalk. 

Van het mengsel uit de "reactor" perst men vervolgens all.er

lei formaten stenen, die hierna onder stoomdruk worden ver

hard. Bij de verharding ontstaan aan het zandkorrel opper

vlak een aantal kalk silicaat - hydraten, die de zandkorrel.s 

aan elkaar binden en de steen zijn stevigheid geven. 

Echter de ontstane sil.icaat-hydraten zijn vochtgevoelig, 

zodat de steen water uit zijn omgeving kan opnemen, respec-
' tievelijk aan zijn omgeving kan afstaan. 

Een belangrijk gevolg hiervan is, dat de steen zwelt res

pectievelijk krimpt. 

Door nu lengte- en gewichtsveranderingen ten gevolge Yan 

relatieve vochtigheid en temperatuur te meten, is getracht 

een beeld te krijgen van het mechanisme van deze waterbin

ding aan de steen. 
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HOOFDSTUK I 

Bindingsvormen, 

Om oorzaken van zwel1ing en krimp tengevolge van water 

opname en afgifte aan te wijzen, zullen we eerst nagaan, 

hoe water aan poreus materiaal gebonden kan worden. 

Rebinder (1) heeft op grond van de grootte van de bindings

energie, een indeling van de bindingavormen gegeven. Iedere 

bindingavorm heeft volgens Rebinder zeven kenmerken. 

Zie tabel I. 

Tevens verdeelt hij alle bindingavormen in drie hoofdgroep-

en : 

1. Chemische binding 

2. Fysisch - chemische binding 

3. Fysisch - mechanische binding, 

1. Chemische bindipl 

Chemisch· gebonden water wordt het sterkst vastgehouden en 

laat zich dan ook niet bij verwarming van het lichaam op 

120°C tot 150°C verwijderen. 

Deze bindingavorm zal daarom niet verder behandeld worden. 

2, F7sisch - chemische binding 

Door talrijke verschillende onderzoekingen heeft men vast

gesteld dat de binding van vloeistof aan een kollolddeeltje 

in eerste instantie analoog is, aan het mengen van twee 

vloeistoffen met verschillende moleouulgewichten, bijv. het 

mengen van zwavelzuur en water. Bij de adsorPtie van vloei

stof door het kollolddeeltje komt een bepaalde hoeveelheid 

warmte vrij. Deze warmte hoeveelheid is het grootst bij de 

opbouw van de eerste monomoleoulaire laag. 

In ons geval is de vloeistof het geadsorbeerd• water en 

hiervan kent men een aantal eigenschappen, waardoor het 

zich van vrij water onderscheidt, 

Het is bijvoorbeeld niet in staat, electrolyten en andere 

oplosbare stoffen, zoals bijv. suiker, op te lossen, 

Ook korrelige massa's kunnen zich met soortgelijke water 

huidjes bedekken. De dikte van de huidjes neemt echter af 

met toenemende fijnheid, 
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Zo is bijvoorbeeld voor zand van de fractie nr. 10•) de dik

te van de huidjes h
10 

a 0,285 1u , voor zand van de fraotie 

h20 a 0,214 1u, verder h4o • 0,135 1u en h50 = 0,114 1u • 

s.I. Dolgow 2) stelt door middel van verschillende experi

menten vast, dat de soortelijke elektrische weerstand zeer 

groot is. 

Ook diëlektrische metingen van Knipper 3) geven een verschi1 

aan tussen gebonden water en vrij water. 

3. Fysisch - mechanische binding van vloeistoffen. 

Onder frsisch - mechanisch gebonden vloeistof verstaat 

men vloeistof, die door de oppervlaktespanning r in de ka

pillairen van een lichaam wordt gebonden. 

Deze oppervlaktespanning is de vrije potentiële energie van 

de vloeistofmoleculen in de oppervlakte laag, betrokken op 

de eenheid van oppervlak in erg/cm2 of J/m2 • 

Ze is in getalwaarde gelijk aan de kracht in dyne/ca of 

N/m~ die langs het vloeistof oppervlak werkt. 

Het vloeistof oppervlak krijgt door de spanning ~ bepaalde 

begrenzingen, zoals bijvoorbeeld bij de benatting. Dit ver

schijnsel neemt men aan de grenzen van drie fasen waar, de 

vaste fase (fase 3), de vloeistof (fase 1) en de gas fase 

(fase 2). Hierbij vormt het vloeistof oppervlak met het 

vaste oppervlak een bepaalde grenslijn met een eindige 

grenshoek e. 
De cosinus van deze grenshoek is een maat voor de benatting 

B, en hangt met de komponenten van de oppervlaktespanningen 

y12 , r
31 

en y
32 

als volgt, samen :· 

B = cos e • r 32 -r31 

(12 

Er zijn twee gevallen van benatting mogelijk 

1) 0 (B ( 1, wanneer de vloeistof druppels op het oppervlak 

van de vaste fase vervloeien, en in evenwicht de grenshoek 

e ( 90° vormen. Dit zijn zogenaamde lyofiele oppervlakken. 

•) Russische normen. 
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2) -1 (B (0 ( r
31

) y
32

>. De vloeistofdruppels vormen met het 

vaste oppervlak een grenshoek e) 90° (Lyofobe oppervlakken). 

Is echter het verschil r32 - Y31 niet slechte positief 

maar ook gelijk of groter dan r21' dan verloopt de vloei

stof op het oppervlak van het vaste li.chaam volledig; een 

grenshoek treedt niet op en de oppervlaktespanning behoudt 

slechts een restwaarde van de vrije energi.e van de opper

vlakte laag. 

Brengt men een poreus materiaal in aanraking met waäer, 

dan trekt de oppervlaktespanning het water in de poriën. 

Beschouw een eylindervormi.g kapillair met een bepaalde dia

meter waarin het water binnendringt (zie figuur 3). 

Fi.g. 3 Krachtenspel in cylinder 
vormi.g kapillair. 

Op het oppervlak van de meniscus werkt tangentieel 

de oppervlakte spanning. Deze kracht werkt op de grenslijn 

van water, vaste stof en lucht en oefent op het water een 

kracht naar boven uit. De reaktie kracht R v~n de wand is 

tegengesteld en door deze te ontbinden in een horziontale

R1 en vertieale kracht R11 , ziet men dat de horizontale 

kracht het kapillair probeert samen te trekken. 

Door de kapillaire vochtopname ontstaat dus een krimp. 
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HOOFDSTUK II 

De omvang en het effect van vocht in poreus materiaal 

Het vochtgehalte van een poreus lichaam kan op verschil1ende 

manieren gedefinieerd worden, afhanke1ijk van het doel en het 

terrein van de techniek, waarin het wordt toegepast. Het is 

echter in te zien, zie hoofdstuk I, dat water in een poreus 

lichaam zich in verschillende toestanden kan bevinden. 

Deze zijn zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden. Om in

formatie met betrekking tot de poriën structuur van kalk

zandsteen te verkrijgen, zijn, daarom tegelijk lengteveran

deringen ten gevolge van een verandering in vochtgehalte, en 

sorptie isothermen opgenomen, 

Sorptie en lenateveranderings-isothermen, 

Bij een sorptie isotherm bepaalt men de gewichtsverander

ing van de sorbens als functie van de dampdruk van het geser

beerde gas bij constante temperatuur. 

Hierbij verlaten de moleculen van het gesorbeerde de gasfase 

en worden op het oppervlak vastgehouden, of dringen door het 

oppervlak het serberende materiaal binnen. We spreken dan 

van adsorptie respectievelijk absorptie. 

Voor 1915 bestond er geen bevredigende behandeling van 

oppervlakte adsorptie. Hierna kwamen er twee theoriën, on

afhankelijk van elkaar, ~én van Polanyi 4) en één van 

Langmuir 5,6). 
Polanyi veronderstelde, dat adsorptie een fysisch proces was 

en dat de geadsorbeerde fase uit vele lagen bestond, die 

door "long range" aantrekkende krachten vanui.t het opper

vlak bij elkaar werden gehouden. 

Langmuir, aan de andere kant, geloofde dat adsorptie een 

chemisch proces was, en dat de geadsorbeerde laag uit een 

monoaoleculaire laag bestond. De Langmuir vergelijking kan 

echter toegepast worden in een heel gebied van relatieve 

drukken, doch haar gebruik is begrensd tot systemen, waar

in adsorptie in é6n monomoleculaire laag plaats vindtw 

De theorie is echter belangrijk, oadat deze 
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een uitgangspunt is voor andere vergelijkingen, die zich 

over een breder gebied uitstrekken. 

De kapillaire kondensatie theorie, afkomstig van Zsigmondy ?) 

schrijft adsorptie toe aan kondensatie van het gas in de 

kapillairen van de adsorbens. Hierbij is verondersteld, dat 

in erg kleine kapillairen, kondensatie kan plaatsvinden bij 

aanzienlijk lagere drukken dan de normale dampdruk. 

De relatie tussen de dampdruk boven de meniscus van een 

vloeistof in een kapillair vergeleken met de dampdruk boven 

de matrix vloeistof wordt door de formule van Kelvin ge-

geven : 

waarin p = 

~ 1: 

Po = 

V = 

R = 
r = 

log p/p
0 

= - 2 rv 
r RT 

de dampdruk 

de oppervlakte spanning 

de verzadiginga dampdruk bij de 

tuur van de adsorbena. 

molair volume van de vloeistof 

absolute temperatuur T 

de gas constante 

de straal van het kapillai.r. 

tempera-

bij de 

Dus, kapillairen met de kleinste stralen, vullen zich bij 

de laagste drukken, tot uiteindelijk bij de verzad:igings

druk alle poriën van de adsorbens met vloeistof zijn ge

vuld. 

Deze theorie houdt geen rekening met de monomoleculaire 

adsorptie, die aan de kapillaire kondensatie voorafgaat en 

is daarom voor een deel van de sorptie :isotherm geldig. 

Twee later voorgestelde theoriën waren beide gebaseerd op 

multimoleculaire adsorptie. 

De eerste, die betrekking heeft op de polar:isatie theo~ië 

8,9), geeft de adsorptie van niet polaire moleculen op is 

adsorbens weer door de aanname, dat de bovenste laag van 

de adsorbens dipolen induceert in de eerste laag van de 

geadsorbeerde moleculen, welke op beurt weer dipolen indu

ceren in de volgende laag enzovoort, tot er verscheidene 
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lagen zijn opgebouwd. De betrokken krachten zi.jn "short 

range" krachten, zoa~s die in de potentiaa~ theorie worden 

veronderste~d. 

De tweede theorie, de aultimolecu~aire ·theorie van Brunauer, 

Emmett en Teller 10), is gebaseerd op de aanname, dat de

zelfde krachten die de kondensatie veroorzaken, ook in be

langrijke mate verantwoorde~ijk zijn voor de bindingsenergie 

Tan multimoleculaire adsorptie. 

Alleen de eerste geadsorbeerde laag wordt sterk door het 

oppervlak aangetrokken. 

De tweede laag wordt essentieel niet door het oppervlak, 

maar door de eerste geadsorbeerde laag aangetrokken en de 

adsorptie gaat dus van laag naar laag. 

De B.E.T. theorie geeft voor de sorptie-isotherm van een 

geadsorbeerd gas op een vrij oppervlak, de volgende uit-

drukking : 

...L 
Po 1 c - 1 p/po = + 

AW (1-p/p ) w c w c 
0 m m 

waarin 

~W • het gewicht van het zeadsorbeer4e gas bij damP

druk P• 
p

0 
= de verzadigde dampdruk bij de temperatuur 

van de adsorbene 

C • een cons~ante, afhankelijk van de temperatuur. 

W = het gewicht van het gas pat nodig is om één 
m 

enkele laag van molecu~en over het gehe~e 

oppervlak te vormen. 

Doch bovenstaande vergelijking was voor een plat vlak afge-· 

leid, maar deze is ook toepasbaar op de meeste poreuze ma

terialen, binnen een begrensd gebied. 

De B.E.T. vergelijking, toegepast op een adsorptie isotherm, 

etelt ons in staat de gewichtshoeveelheid te bepalen, die 

n~dig is om'één enkele laag over het gehele oppervlak te 

vormen. Dit biedt tevens de mogelijkheid om het gehele opper-
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te berekenen. 

Informaties over de fysische structuur van een poreus ~chaaa, 

de poriëngrootte en poriën grootte verdeling, kunnen ook uit·: 

de adsorptie-desorptie isotherm verkregen worden door toe

passing van de vergelijking van Kelvin; het hysterese ver

loop, dat dikwijls in fysische adsorptie isothermen optreedt, 

is gekarakteriseerd door het feit, dat een gegeven hoeveel

heid damp geadsorbeerd blijft, bij een lagere druk op de 

desorptie tak van de curve, dan op de adsorptie tak. 

De "vertragende meniscus" theorie, die onafhankelijk door 

Cohan 11) en Coelingh 12) is voorgesteld, veronderstelt 

een kapillair, dat aan beide zijden open is; adsorptie zal 

in een ronde ring op de wanden van de porie plaatsvinden, 

maar de deaorptie vindt aan het oppervlak van een normale 

meniscus plaats in een kompleet gevulde porie, zodat de ver• 

gelijking van Kelvin de dampdruk zal beschrijven bo:ven de 

meniscus. 

Het is bekend, dat adsorptie veroorzaakt wordt door het niet 

in evenwicht zijn van krachten aan het oppervlak van de 

vaste adsorbens en daarom zal de adsorbens niet ongevoelig 

zijn voor het proces van adsorptie •. 

Bangham 13) en anderen hebben aangetoond, dat in een be

paald concentratie gebied er een lineair verband bestaat 

tussen de lineiare uitzetting ~ en de oppervlakte 

spanningaverandering A y: 

ill 
1 

waarin À een konstante is. 

Verder kunnen we uit de thermodynamica afleiden, dat uit 

de adsorptie isotherm,tevens de oppervlakte spanningsver

andering verkregen kan worden,door de Gibbs functie te 

integreren : 

dp 
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waarin s de oppervlakte concentratie is van het geadsor

beerde gas in g.mol/opp. eenheid. 

Bangham en zijn medewerkers verklaarden het uitzetten 

tijdens adso~ptie als volgt 

een poreus materiaal kan verondersteld worden te bestaan 

uit kleine subeenheden; elke eenheid handhaaft haar grootte 

en vorm door een evenwicht tussen een set van twee tegenge

stelde krachten. De oppervlakte krachten, die ertoe bij

dragen om het materiaal in grotere eenheden samen te voegen 

en de elastische krachten die aan het blok stevigheid geven. 

De adsorptie van damp veroorzaakt een vermindering van de 

oppervlakte krachten, zodat de eenheid uitzet. 

Het effect kan beschouwd worden als een kracht die tangen

tiëel op het totale oppervlak van het poreus lichaam werkt. 

Omdat dit oppervlak in vele gevallen groot is, kan de kracht 

en de uitzetting aanzienlijk zijn. 
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HOOFDSTUK III 

Meting voor het bepalen van het actieve oppervlak van 

kalkzandsteen, 

a. Inleiding en theorie 

Om het act:ef oppervlak van kalkzandsteen te bepalen, is 

gebruik gemaakt van het B.E.T, apparaat, 

De hiergevolgde methode werkt met stikstof bij de tempera

tuur van - 190°C, 

Een hoeveelheid stikstof van lage druk (2 tot 10 mm kw~

druk) wordt bij lage temperatuur (kookpunt van lucht) in 

contact gebracht met een bepaalde hoeveelheid van de te 

onderzoeken stof, die zich in een geëvacueerde ruimte be

vindt. 

Hierbij treedt een drukvermindering op, die eensdeels een 

gevolg is van optredende adsorptie, anderdeels een gevolg 

van de volumevergroting en afkoeling, 

Welk gedeelte van de drukvermindering een gevolg is van 

het veranderde volume, kan bepaald worden door dezelfde 

proef uit te voeren met helium, dat niet geadsorbeerd 

wordt. De hoeveelheid geadsorbeerde stikstof kan worden 

berekend. Na enige herhalingen met toenemende drukken 

(maximaal ca. 10 mm), kan men de hoeveelheid geadsor

beerde stikstof in een grafiek uitzetten tegen de ver

kregen einddrukken. In het begin treedt adsorptie op in 

een monomoleculaire laag met een grote adsorptie energie, 

zodat men een vrij steile grafiek krijgt. 

De volgende lagen worden minder sterk geadsorbeerd en de 

grafiek verloopt vlakker, Men mag aannemen, dat in het 

punt, waar de knik in de kromme optreedt, juist één laag 

stikstofmoleculen is geadsorbeerd. 

Uit de bij dit punt behorende hoeveelheid stikstof en de 

bekende diameter van het stikstofmolecuul kan het 

totale oppervlak berekend worden, 
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b. beschrijving van de B.E.T. A ·paratuur 

Figuur 2 geeft een principeschema van de apparatuur weer. 

'Piro.n':J 

V.a. 

ec. mano..,..el::.e.r-. 

V~ 

A 

K oei wat.er 

Oliepo""p 

.fig. 2. Schema ,! :- fj1 
.J....,.. ; • - • pparatuur • 

Cm een indruk van de .~root te van het mee tgedeel t-= van de 

éc ppara tu~r te ',._rijgen zij vermeld, dat de afstand K
1

-K
5 

ca. 30 cm bedr~agt en dat de lengte van de leiding n~ar 

de drukmeter ~n t;o cm is. De dikmeter van de leidingen is 

10 mm inwendig. 

De k anen K1 tot en met K
10 

zijn vacuumkranen. 

Links van K bevinl t zie!-. het mPetgedeel te Vó::.n de proef, 
6 

rechts daarvan de hulpapparatuur v or tet evacueren. 

K6 en K
7 

mogrn ~iet gFlij~tijdi& ~eopend worden. 

In het adsorptievat A bevindt zich het te onderzoeken monster. 

Het volume tussen K
3 

en K4 is met kwik zeijkt en bedraagt 

~09,5 ml. De Firani vacuammeter wordt ingeschakeld als de 
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kwikpomp reeds enige t~jd heeft gewerkt b~j geopende 

kraan kq. Het vacuum wordt grof gemeten met een econosto 

manometer. Nadat de oliemanometer begint te reageren wordt 

x2 gesloten en blijft dit gedurende het verdere verloop van 

de metingen. 

e. Het meten van de adsorptie•evenw~ehtsdruk 

Omdat de werkdruk b~j de metingen tussen nul en 10 tot 

15 torr komen te liggen, wordt als meetinstrument voor het 

meten van deze druk in het algemeen een He. Leod gebrtdkt. 

Deze meter heeft als nadeel zijn d~scontinue werkwijze. 

Dit brengt vooral bij het inbrengen van een bepaalde gas hoe

veelheid met een gewenste druk, moeilijkheden met zich. Daar

om is getracht dit meetinstrument te vervangen door een cont~

nu werkende meter. 

Deze manometer is door de glasblazer ontworpen en gemaakt en 

werkt met olie en kw~. Zie fig. 3. 

o, 

p 

0 tl-

'i 

fig. 3. Continue drukmeter. 
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Het principe van het meetinstrument komt hierop neer dat 

een drukverandering van P tussen bij•oorbeeld 0 en 15 torr 

resulteert in een geringe verplaatsing van de kwikniveaus x 

en y, welke verplaatsing via de oppervlak o
3 

_. o2 _. 0 1 
worden versterkt tot een grote hoogteverandering •an niveau z. 

die daardoor een maat is voor de druk P. 

Door de rol die de oppervlakteverandering toch nog speelt en 

de invloed van het soortelijk gewicht van de olie, is de 

drukmeter geijkt tegen een Me. Leod. 

d. Het evacueren van de apparatuur 

De gehele apparatuur wordt met de roterende oliepomp leeg

gezogen. Het vacuum wordt grof gemeten met de econosto mano

meter. Nadat de oliemanometer begint te reageren wordt K2 ge

sloten en blijft dit gedurende het verdere verloop van de 

metingen~ Het koelwater van de kwikpomp wordt aangezet en 

kwikdiffusiepomp ingesc'.akeld, zodra het niveau in de olie

drukmeter tot stand 120 is gezakt. 

Tijdens het evacueren wordt het monster op 8o°C gehouden om 

het ontgassen sneller te laten verlopen. 

Toch moet dit voldoende lange tijd gebeuren om moeilijk

heden (onvoldoende adsorptie) bij de eigenlijke meting te 

verhinderen. 

e. Netingen 

Voor het bepalen van v2 , het volume tussen kranen 

K1 , K2 , K4 en K
5

, is de gehele apparatuur eerst geëvacueerd 

op 10-3 mm Hg. Hierna sluiten we de kranen K1 en K
5 

en openen 

K
3 

langzaam zodat de volumina V1 en v2 met lucht vullen. De 

druk hiervan moet ca. 10 torr zijn, wat op de oliemeter af 

te lezen is. K4 sluiten ••· 

In v1 bevindt zich dus 109,5 ml van de afgelezen druk. De 

ruimte v2 zuigen we opnieuw leeg. Na het sluiten van K
5 

openen we K4 en de lucht van v1 stroomt in v2 • 

Uit de afgelezen drukken en het bekende volume v1 volgt hier

uit het volume V2 • Voor dit volume V2 is 143,5 ml gevonden. 
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Voor het bepalen van het volume v
3 

waarbij het preparaat 

en een deel van dit volume met behulp van vloeibare lucht is 

afgekoeld, wordt eerst de gehele apparatuur weer geëvacueerd 

tot 10-3mm Hg. K1 en K
5 

worden daarna gesloten. Via K
3 

wordt 

nu helium in de apparatuur gebracht en de druk in V2 nauw

keurig afgelezen. Na het openen van K
1

, kan ook nu weer v~a 

de wet van Boyle, het volume v
3

, de dode ruiate, berekend 

worden. 

= 136,0 al 

Hierna wordt de gehele apparatuur weer geëvacueerd tot de 

druk van 10-3 mm Hg, Via KJ en K4 wordt nu, na sluiting van 

K1 een geringe hoeveelheid stikstof toegelaten. De druk van 

dit gas wordt nauwkeurig afgelezen, en bedraagt ca, 0!5mm Hg. 

Vervolgene wordt K1 geopend, en na enige minuten opnieuw afge

lezen. 

Uit deze twee metingen kan de geadsorbeerde hoeveelheid stik

stof berekend worden. Daarna laat men opnieuw stikstof in de 

ruimte v2 , waarna opnieuw de adsorptie berekend kan worden. 

f, Berekening van het actieve oppervlak 

Voor de berekening van het actieve oppervlak wordt de 

totaal geadsorbeerde hoeveelheid stikstof (- ~ N2 ) als 

functie van de einddruk (P
5
). De berekening van de bij elk8 

meting geadsorbeerde hoeveelheid stikstof ia als volgt 

Toegevoegde hoeveelheid stikstof : V2 • P2 • 

Aanwezig in het monstervat voor de 

opening van K1 v
3

• P
3 

waarbij P3 gelijk is dan P
5 

van elke vorige meting. 

Verwachte einddruk ie : P4 = (V2 • P
2 

+ V3 ~ P3)/ (V2 + V
3
). 

Gemeten einddruk : P
5 

Geadsorbeerde hoeveelheid stikstof -AN2 = (P4 - P
5

) (V2 + v
3

) 

ofwel ; 

= 

= 

De gegevens zijn uitgezet in fig. 4. 
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Hieruit blijkt, dat de monomolec~laire laag vol is bij 

1510 torr. 111. 

Het gewicht van de gemeten kalkzandsteen bédroec 2,592 gr&JR. 

Het bedekte oppervlak van é6n st~stof molecuul ia : 

Zodat 

1510 torr.ml • 

ofwel 

1510 milli-molen N2 760 x 22,4 

1510 x 6 x 1020 

760 x 22,4 
moleculen N2 , 

een actief oppervlak vertegenwoordigen van : 

1510 x 6 x 1020 x 16,2 

760 x 22,4 x 2,592 
• 3,3 m2 per graa 

kalkzandsteen. 
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h 

Torr ml 

/ 1- c 

/ 
V 

2000 

0 

1500 
." 0 

0 

I 
0 

0 

1000 

~ 

500 ) 

' 

P<mm Hg~ 

0 2 6 8 1 0 12 

J:"in L.. 
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HOOFDSTUK IV 

Sorptie- en lengtemetingen van ka1kzandeteen bij verscbi1len• 

vochtgehalte 

De sorptie- en lengte metingen zijn uitgevoerd in een 

"glove box". Binnen deze "glove box" werd het vochtgehalte 

gevarieerd, bij een constante temperatuur. 

0a de gewichtsverandering te bepalen, was een staafje ka1k

zandsteen op een Mettler balans. Het geheel was in de box ge

plaatst. 

Aan een ander staafje werd de lengteverandering gemeten met 

een Philipe verplaatsi.ngsmeter. In de "glove box" moest de 

relatieve vochti.gheid op een bepaalde waarde worden i.nge• 

steld. Dit werd gedaan door een bakje met een bepaalde con

centratie zwavelzuur in de box te plaatsen. De vochtigheid 

werd afgelezen op een hygrometer. De t~eratuur werd door 

middel van een fÖhn en een contact thermometer constant ge

houden. De gewichte- en lengteveranderi.ngen moesten eigen

lijk worden gemeten aan hetzelfde preparaat. We willen name

lijk de lengteveranderiag bepalen als funkti.e van de opge

nomen hoeveelheid water. Het was echter i.n de praktijk' niet 

uitvoerbaar de opneemkop vast te maken aan het staafje, dat 

zich op de balans bevond. Het was dus zaak, de twee staafjes 

zo identiek mogelijk te doen zijn. Hiertoe werd iD de eerste 

plaats gezorgd, dat de afmetingen precies geli.jk waren. Ge

bleken is tevens, dat de dichtheid van een steen van binnen 

naar buiten verandert, daarom werden de staafjes beide uit 

het midden van de steen gezaagd. Vervolgens werden ze op 

een schuurschijt cyli.ndervormig gemaakt. De afmeti.ngen waren& 

lengte 58 mm bij ca 5 mm I· 
Voordat de preparaten in de box gebracht werden, waren ze ge-

o droogd op een temperatuur v~n 300 C om al het vrije en fysisch 

chemisch gebonden water te verwijderen. Gebleken ie, uit di

latometer metingen, die op blz. 32 worden beschreven, dat dit 

zich bij 300°C heeft voltro:ken. Opdat het evenwicht met de 

omgeving zich snel zou instellen, zijn aan de staafjes kleine 

afmetingen gegeven. 
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Voordat een meting werd uitgevoerd, bleet het preparaat ge

durende één dag bij constante vochtigheid en temperatuur in 

de box. 

De gewichts- en lengte verandering als tunetie van de tijd 

waren moeilijk te meten, omdat de verandering van de relatieve 

vochtigheid niet sprongsgewijs kon worden verwezenlijkt. 

Alleen bij de beginmeting is de gewichtsverandering als 

tunetie van de tijd opgenomen in een bepaald tijdsbestek. 

Meti!&en 

De relatieve vochtigheid werd gevarieerd van 1~ tot 82%. 
Zowel lagere als hogere waarden waren moeilijk uitvoerbaar. 

De temperatuur bedroeg 34.1°C. Deze temperatuur was gunstig 

omdat bij oplopen van de buiten temperatuur koeling niet 

noodzakelijk was. 

Voor meetresultaten zie tiguren 5a, 5b, 5c. 

Fig. 5a geeft de adsorptie isothera weer. Hierin is de ge

wichtsverandering in % ten opzichte van de droge kalkzand

steen, als functie van de relatieve vochtigheid uitgezet. 

De vorm van de adsorptie curve is gelijk aan die, welke bij 

verschillende andere materialen gevonden wordt. 14) 

Het eerste gedeelte van de curve, van 0% tot 3o%, noemt men 

de adsorptie tak en het laatste gedeelte de kapillaire condea

eatie tak. 

In de adsorptie tak worden de moleculen aan de wanden van de 

poriën geadsorbeerd en er bouwt zich een monomoleculaire laag 

op. Voor dit traject zou dus de B.E.T. theorie van toepassing 

kunnen zijn,1o). 

Aan deze theorie ontlenen wij de volgende vergelijking : 

= 
~ (1 .. p/p ) 

w 0 

1 -
c w 
---!! 

• 

+ c - 1 

c •• 
• 

• (4.1) 

AW waarin w = gewicht van het droge monster, w • het 

percentage opgenomen vocht bij een relatieve vochtigheid van 
R-
Po ' 
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w. -w , het percentage opgenomen vocht dat nodis is Yoor een 

monomoleculaire laas 

en c een constante, afhankelijk YaD de temperatuur. 

In onderstaande tabel I zijn enige waarden uitgerekend. 

Tabel I 

4\W -w in% 

0,05 0,28 
0,10 0,47 
0,15 o,62 
0,20 0,73 
0,25 o,82 

0,30 0,89 
0,40 0,99 

6W -w 

19,0 
24 6 

• 
28 4 

• 
34, 2 

407 
' 480 
' 

6?, 

( 1 - p/po ) 

In fig. 6 is de B.E.T. parameter uitgezet tegen 
ÓW - w (1-p/p ) 

0 

de relatieYe vochtigheid p/p
0

• 

We krijgen Yoor 1 de waarde 14 en voor 
c --lil----w 

Hieruit volgt voor C = 8 en Yoor 

• ll 
w IE 0, 9 " 

c 

C-1 
w 

---!!... 
w 

•100 

Dus bij 0,~ gewichtsverandering ie volgene de B.E.T.

theorie, de wand met ''n monomoleculajz.e laag water bedekt. 

In fig. 5c, waar de lengteverandering tegen de gewichtsver

andering uitstaat, zien we dat juist bij deze waarde, een 

zeer duidelijke Yerandering in de helling van de curYe plaats

Yindt. 



Het actieve oppervlak dat hieruit berekend kan worden, i• 

gelijk aan : 

Dit is het tienvoudige van de waarde, gevonden bij B.E.T

metingen met stikstof { 3,3m2/g ) • 

Ook zien we dat deze waarde bij 35% relatieve vochtighe~d 

wordt bereikt. 
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Uit fig. 5c blijkt tevens dat er een lineair verband•beataat 

tussen de lengteverander~ en gewichtsverandering. Elk 

water molecuul van de monomoleculaire laag wordt dus even 

sterk aan het materiaal gebonden. 

Voor de opbouw van de tweede laag water is de bindingakracht 

kleiner, wat duidelijk uit de helling van de curve in fig.5o 

te zien is. 

Deze hellingen zijn : 

0,44 lt 10-3 
-2 1 ,o lt 10 . 

= 0,044 

voor de monomoleculaire laag,en 

0,032 lt 10-3 

-2 0,2 x 10 -
voor de volgende moleculaire lagen. 

Deze laatste waarde ia gelijk aan die,welke in het laatate 

gedeelte van figuur 15 die hetrekking heeft op in water ge

plaatste steen gevonden wordt. 

Er ia hierdoor een overeenkomst aangetoond tussen het zwellen 

bij volledige onderdompeliDg in water en het zwellen van de 

steen door vochtopname uit de vochtige lucht. 

De B.E.T, vergelijking ia afgeleid voor adsorptie van meer

dere lagen, waarvoor de Lan~uir-theorie niet meer opgaat 

en wij zullen daarom iets breëer op deze zaak ingaan. 
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Langmuir adsorptie theorie 

In deze theorie neemt men aan, dat het oppervlak is opge

bouwd uit een aantal actieYe plaatsen, waar de moleculen 

kunnen adsorberen. Elke plaats heeft dezelfde activiteit en 

de plaatsen beinYloeden elkaar niet. Verder geldt deze theorie 

voor slechts één monomoleculaire laag. 

De Langmuir Tergelij~ng kunnen we dan als volgt afleiden. Bij 

een bepaalde temperatuur en druk is er een dynamisch evenwicht 

tussen h~t aantal moleculen dat per tijdseenheid van het opper

Tlak Terdampt en het aahtal moleculen dat per tijdseenheid 

geadsorbeerd wordt. 

Het aantal moleculen dat per seconde verdampt, is gelijk aan 

x R • 
Hierin is N, het aantal moleculen dat per seconde verdampt bij 

Tolledige bezetting van het oppervlak en x de fractie van het 

aantal actieve plaatsen, die bezet is met geadsorbeerde mole

culen. 

Het aantal moleculen dat per tijdseenheid geadsorbeerd wordt, 

is gelijk aan k(1-x)p. Waar:in k een evenredigheide constante 

ie, 1 - x de fractie die nog niet met moleculen is bedekt 

en p de dampspanning. 

Bij evenwicht is : 

k(1 - x)p • x N 

of x = k/Np = 
b E (4.2) 

1 + k/N p 1 + b p 

Stel nu dat ar voor een monomoleculaire laag, een gewichts
m percentage -;-- water nodig is, dan is het percentage 

geadsorbeerde water AW 

w 

w 
6W x 111 = -• • 

of 
1 1 = AW • • • • 

Wanneer we in een grafiek 

: 

b 
= 1 

+ 

1 -....e..!L 
• 

w 
..L p 
w 

+ b p 

1 
• b • - p • 

als functie van 

(4.4) 

1 
- uitp 



zetten, dan krijgen we onderstaande t~g. 9. 
(p is de absolute dampdruk b~j temperatuur T) • 

I 

~ 
w 

_______ " _1_ 

p 

.b wrn 
w 
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Uit grafiek 7, die goed overeenkomt met fig. 9, Yinden we 

voor het gewichtspercentage, dat nodig is voor een .oaoao1e

culaire te krijgen 1,67 %. Bet actieve oppervlak is ge11jk 

aan 60 a 2/g.kalkzandsteen. Deze waarde is groot t.o.v. de 

B.E.T. waarde, met etikatot gemeten. Fig. 7 stemt beter 

overeen met de Tergelijld.ng van L&JlS' au1r. dan met die uit 

de B.E.T-theorie en wij aogea daarom veronderstellen, dat 

in het eerste gedeelte van de adsorptiegrafiek het mecha• 

nisme van Langauir van toepassing ia. 

In fig. 7 zien we tevens, dat bij de waarden van ~< 0,98 
afwijkingen ontstaan. Bij deze waarden hinderen de aan

wezige water moleculea elkaar en er vormt zich een tweede 

moleculaire laag, waarvan de bindingsenergie ca 2,5 maal 

kleiner is (zie later). De hierna volgende tabel is ge

bruikt om fig. 7 samen te stellen. 
0 -

Bij de teaperatuur van 34,1 C is de verzadigingsdruk 

40,1 Dll1 Bg. p is de absolute dampdruk in mm Bg. 
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Tabel II 

AW x 10-2 1 p_ in ma Hg 1 
in p/po i.n" .. • .. • p_ . 

• (BUl Hg)-1 

0.28 358 2,0 0,.500 5 

0,38 264 3,0 0,333 ?,5 

0,4? 21} 4,0 0,250 10 

0,42 161 6,0 0,16? 15 

0,?3 137 8,0 0,125 20 

0,82 122 10,0 0,100 25 

o,89 112 12,0 0,083 30 

0,99 101 16,0 0,062 40 

1,09 92 20,0 0,050 50 

1,19 84 24,1 0,042 60 

1,28 78 28,1 0,036 ?0 

1,52 66 32,1 .0,031 8o 

Zwelli.ng 

De zwelli.ng kan men als volgt verklaren. We· beki.jken hier

voor twee gelijkaoorti.ge li.chamen i.n een i.sotherm kri.ngprocea, 

met verschillende zweldrukken P1 ea P2• Veronderstel, uit 

het eerste lichaam een hoeveelheid vloeistof dV die volled~ 

in het tweede lichaam terecht komt. 

De arbeid die hiervoor nodig ie, is gelijk aan : 

Bij de overgang van eenze1fde hoeveelheid vloeistof dm, 

uit het tweede lichaam 1D het eerste, is de arbeid, als de 

dampdruk van de vloeistof boven het eerste en het tweede 

lichaam gelijk ia aan p1 en p2 
. • 

dA2 
RT log 

p1 
da (4.6) • - -M p2 

Voor een gesloten cyclus is 

Ij A1 • A2 (4.?) 



Hieruit volgt : 

1 log . - M dV 
~ da 

H 
= 

RT r vl 

waarin ~l • ~ de dichtheid van de vloeisto~ 

M = mol. gewicht van de vloeistof. 

Uit betrekking 

dat de grootte 

(4.8) volgt, als p
2 

( p1 , dat P.2 ) 
M 

RT ) 0 en omgekeerd. 
~vl 

(4.8) 

De dampdruk van de vloeistof boven een lichaam Ls bij 

volledige verzadiging met vloeistot gelijk aan de verzadic

de dampdruk (p2 = p ) en de zweldruk stellen wij hierbij verz 
p2 = o. 

Vergelijking (4.8) gaat dan over in : 

RT f vl log R- RT 
fvl log a (4.9) P =- """M • -ïi 

Pverz 

Waarin a • P de activiteit van de vloeistot ia een 
Pverz 

lichaam wordt genoead. 

Het lichaam met een grotere zweldruk heeft dus een kleinere 

activiteit. De betrekking (4.9) tussen de zweldruk en de 

activiteit van een vloeistot in een lichaam is dezelfde, 

als de betrekking tussen de osaotische druk van een OP
lossing en baar activiteit. Deze thermodynamische ana

logie tussen de zwelling van een vaste stof en het op

lossen geeft de mogelijkheid om het zwellingsprocea als eeD 

chemisch proces op te vatten en de zwelwarmte ale een OP
loseingswarmte te beschouwen. De grootste warmte hoeveel

heid komt bij de opbouw van de eerste mohomoleculaire laag 

vrij. Deze laag van vloeistofmoleculen bevindt zich onder 

een grote druk, die door het moleculair krachtveld veroor

zaakt wordt. Wanneer we nu een lineair verband aaDDemea 

tussen deze zweldruk en zwelling, dan krijgen we : 

Al RT n 
-AP =3K""1=-M ~vllogp 

. verz 
(4.10) 



waarin 1: een soort 

In fis. 8 ia ~1 

we zien hieruit dat 

lijking voldoen. 

compressie .adulua is van de kalkzandsteen. 

ale tunetie van log -i-- uitegset, en 

de gemeten waarden ~l!rlan de verga-

De waarde voor 1:.
1 

is ongeveer 

gedeelte van de kur.e en 

. 11 3 3 x 10 J/a voor het ate11e 

~ = 10
12 J/m3 voor 2 

het minder steile gedeelte. 

1ile kunnen hier ook zeggen; het materiaal verzet zich bi.j de 

opbouw van de tweede laag ca. 3 maal meer, dan bi.j de opbouw 

van de eerste laac. 

Kapi!lai.re condenaatit 

Bij 65 % relati.eve vochtigheid krijgen we met een ander 

mechanisae te maken, namelijk met de kapi.1laire condenaati.e. 

De dampspanning boven een gekromd oppervlak kan worden be

rekend met behulp van de formule van Kelvi.n : 
-2V y 

p(r) • Pverz exp ;af!! (4.10) 

waarin p(r) =·-verzadigde dampdruk boven het gekromd opper

vlak 

p = verzadigde dampdruk boven een groot vlak verz 
oppervlak 

V = molaire volume van de vloeistof m 
r = kromtestraal van de meniscus 

Wanneer we nu de kromtestraal r geli.jk nemen aan de straal 

van de poriën, als we tenminste aannemen dat de poriën cylinder 

vormig zijn, dan vullen zich of zijn reeds gevuld, al de 

poriën r ( 25 i. 
De poriën hebben een meniscus, waarop nu de oppervlakte 

spanning werkt. De oppervlakte spanning heeft een krimp 

tengevolge. Zie hoofdstuk I. 
Bij waarden groter dan 65% relatieve vochtigheid zal de ge

wichtsverandering sneller toeneaen, omdat steeds grotere 

poriën gevuld worden. De contractie kracht neemt echter a~. 

Tevens gaat de zwelli.Dg van het chemisch-fysisch proces door, 

zodat er een duideli.jke stijgi.Dg in de zwellingskurve te.&i.ea 

is. 
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De sorptie 

Wanneer we de relatieve vochtigheid :ln de box gaan verlagen, 

krijgen we de desorptie kurYe, fig. 5&. We krijgen een duide

lijk hysterese verschijnsel te zien. KierToor zijn verscheidene 

theoriën ontwikkeld. In hoofdstuk II is reeds de "vertraagde 

meniscus" theorie aangestipt• 

Een andere theorie is de "i.Dlt bottle" theorie vOD Kraeaer1'~1~) 
Hierbij is aangenomen,dat een lichaam een onregelmatige poriën 
structuur bezit. Een belangrijk punt van deze opzet is, dat de 

openingen van de meeste poriën zijn samengetrokken, en eea 

soort van flessenhals vormen. 

Kraemer heeft nu voorgesteld, dat deze poriën, waarbij het 

water door een nauwe opening binnen kan komen, bij het vullen 

en het legen, aan verschillende wetten voldoen. 

Dus, als een porie zich vult door een bals, waarvan de straal 

r' kleiner is dan de straal r van bet lichaam van de porie, 

dan zal de evenwiehts dampdruk, die gegeven wordt door de 

formule van Kelvin (4.10) ervan afhangen, of de meniscus zich 

in de hals of in het lichaam van de porie bevindt; de druk 
" " Pr• , als de meniscus in de hals is, is minder dan pr als de 

meniscus zich in de porie bevindt. 

" Als nu de druk vanaf nul omhoog gaat, dan zal de druk Pr• , 

worden gepasseerd, zonder dat er iets gebeurd, daar condensatie 
11 11 

pas in de porie zal plaatsvinden wanneer .P > pr • Aan de 

andere kant, wanneer men met een gevulde porie begint en de 
11 

druk verlaagt, dan zal p gepasseerd worden zonder dat de porie r 
zich leegt, daar de druk eerst verlaagd moet worden tot 

11 " p ( Pr• , voordat dit legen kan plaatsvinden. Hieruit volgt 

dan dat het adsorptie en desarptie gedeelte niet met elkaar 

samenvallen, wat duidelijk in de tiguren 5a, b, c, te zien 

is. 

In fig. 5a zien we, dat bij de waarde van 45% relatieve 

vochtigheid, de gewichtsverandering snel gaat. In dit gebied 

van 45% tot 35% zal de contractie veroorzaakt worden door 

de oppervlakte spanning,wat duidelijk uit tig. 5b blijkt. 

Tevens blijkt uit fig. 5a en fig. 5o dat er een bepaalde hoe-
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veelheid water bij 15% relatieve vochtigheid, 1D de steen 

blijft. Dit cheaisch-fy•isch gebonden water zal èf bij zeer 

lage drukken of door temperatuure-verhoging,'verdwijnea. 

Verder kunnen we de deeorptie kurve gebruiken voor het 

berekenen van de poriën-grootte statistiek van de steen. 

Hiervoor gebruiken we Gpnieuw de Kelvin vergelijking, ea 

passen die toe op elk punt àe dampdruk weergeeft, die in 

evenwicht is met poriën die zich legen. 

In onze grafiek ~ijn echter niet genoeg meetpunten aangegeven 

om een nauwkeurige poriën-grootte-verdeling te berekenen. 
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HOOFDSTUK V 

Lengteveranderingen als functie van de temperatuuz:·. 

Bij verhitting van een nat gemaakte kalkzandsteen, zal er 

eerst water uit de poriën verdampen en daarna zullen de water

moleculen, die aan de wanden of tussen de plaatjes· vormige 

structuur-elementen gebonden zijn, zich verwijderen. 

Deze verdamping gaat gepaard met een kr~p van de kalkzand

steen. Om deze krimp te meten, is de volgende opstelling ge

bruikt. 

Opstelling 

u u 

In een schuitje A van kwartsglas (zie bovenstaande fig. ) 

wordt een cilindervormig staafje B,van kalkzandsteen gelegd. 

Afmetingen : lengte 58 ma en 5 mm '· Tegen dit proefstaafje 

drukt het staafje C van kwartsglas, dat op zijn beurt, eeD 

terrietje tussen hoogfrequent spoeltjes kan bewegen. 

Door de verplaatsing van dit ferriet zal de wederzijdse in

ductie van de spoeltjes veranderen. De verandering heeft 

een spanningsverschil tengevolge en deze kan op een achrijTer 

geregistreerd worden. 
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Het huis, waar de spoeltjes en de ferriet zich in bevind••• 

moet met water gekoeld worden om zoveel moge11jk temperatuur 

fluctuatie te voorkomen, ~ulks omdat de ferriet temperatuur 

gevoelig is. 

Het proefstaafje wordt in een oven geschoven. Deze oven hee~t 

een gedwongen lucht circulatie systeem, die we goed kunnen 

regelen en waarin de temperatuurgradiënt ~ein is. 

De opwarmsnelheid van deze oven bedroeg tijdens de metingen 

0,57 °C/min en we hebben hierbij aangenomen, dat het staa~je 
voldoende tijd had om de evenwiehts condities aan te nemen 

met zijn omgeving. Wanneer we nu de temperatuur van de oven 

gaan verhogen zal de kalkzandsteen uit gaan zetten t.g.v. 

het thermisch effect. Wanneer de kalkzandsteen nat is, wordt 

hierop extra een krimp op gesuperponeerd t.g.v. vochtver

lies. 

Ook het schuitje van kwartsglas zal uitzetten, maar de 

lineaire uitzettingscoëfficiënt ~van dit glas bedraagt, 

46 -61o 
~ = 0,5 x 10 C en dit is in vergelijking met de uit-

zettingscoëfficiënt van kalkzandsteen klein. 

Het verschil in uitzetting wordt op de y-as van een x,y 

schrijver gezet. De temperatuur van de oven wordt gemeten 

met behulp van een thermokoppel. De spanning van het the~

koppel wordt aan de X-as van de schrijver toegevoerd. Deze 

spanning is bijna lineair met de temperatuur. 

Op het registreer papier van de x, y ~chrijver krijgen we 

nu de kurve, die de uitzetting van de kalkzandsteen als 

functie van de temperatuur weergeeft. 

Meetresultaten 

De uitzetting ten gevolge van de ~emperatuursverander

'ing ia eerst aan een nat staafje ka~zandsteen gemeten. D~t 

staafje heeft ongeveer een jaar onder water gelegen. De meet 

gegevens hiervan worden weergegeven door de bovenste lijn 

van figuur10. 



Daarna ie het staafje sne1 afgekoeld en in de excieator ge

legd, waarin zich p2o
5 

als droogmiddel bevond. 

Hierdoor kreeg het staafje geen kans om water op te nemen. 

Nadat de onn was afgekoeld, is opnieuw de·wrlenging van het 

staafje t.g.v. de verandering in temperatuur geaeten. 

De meetresultaten van deze meting worden door de onderste 

lijn gegeven. 

In figuur 10 zien we, dat de uitzettingskurve van de natte 

steen duidelijk een ander verloop heeft, dan die van de 

droge steen. In de uitzettingakurve van de natte steen zijn 

twee punten, waarbij een soort overgang.plaats vindt, name

lijk bij de temperatuur van ca. 40°C en 70°C. 

Figuur 11 geeft het verschil weer van de lengte van de 

natte steen t.o.v. die van de droge steen. 

En in figuur 12 is dit verschil in uitzetting logarith

misch tegen t uitgezet. 

Wanneer we nu dit verdampingaproces als een chemisch proces 

beschouwen, kunnen we de volgende reactie vergelijking op

stellen 

H20 gebonden aan 

het vaste lichaam 

Nu geldt voor zo'n reactie de vergelijking van •t Hoff. 

( i) log k" ) 
à T = 

waariDi de evenwiehts Lenstante van de reactie is bij 

konstante druk en 
0 AH de enthalpie. 

Formule (5.1) (afleiding zie literatuur 17.en 18 ) geeft 

dus de teaperatuursafhankelijkheid van de evenwiehts konstante 

weer. Deze evenwichtakenstante ia te definiëren als : 

PH 0 I Plucht 
2 

- / .. 



waarin m het aantal molen in de volume eenheid. 

De partiële druk van de waterdamp in de buiten omgeving van 

de oven wordt konstant gehouden, daarom kunnen we aannemen, 

dat hij binnen in de oven ook weinig véranderd. 

Door deze aanname kan voor k geschreven worden : 

k = c 

gebonden 

Integratie van formule (5.1), bijvoorbeeld tussen de 

grenzen T1 ea T2 geeft ons : 

T2 
(k)T I ê Ho 

dT log lt = (k)T 2 
1 RT 

T1 

(5.4) 

Wanneer we dus .6 H
0 als funktie van de temperatuur kennen, 

kunnen we vergelijking (5.~) oplossen. 
0 Is deze ~H echter konstant, dan wordt (5.4) : 

• -
Nu is uit metingen, die in het vorige hoofdstuk besproken 

Al worden, gebleken dat 1 een lineaire funktie was van 

de water concentratie in de steen. 

Dus 

Al 
1 gebonden 

c 
k 

Substitutie van (5.3) en (5.6) in (5.5) geeft 

log (~) 
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4B
0 

1 L) 1 T, 
= ( - - + konstante (5.?) 

c-L> R T:t T2 
1 T 

2 

Wanneer we log Al tegen 
1 

zouden uitzetten in een 1 -T 
grafiek, dan zou dit een rechtelijn moeten opleveren. 
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We zien in figuur 12 dat dit voor twee gedeelten van de kurve 

opgaat. De hellingen van deze lijnen zijn gelljk aan 

.ó Ho ' AH
0 

11 

( R ) en ( 
R 

) 

0 Hierdoor is het mogelijk .dB indirekt uit de temperatuur& a~-

hankelijkheid 
61 loop van 1 o• 

Voor .öH , in 

waarde van 

van de evenwichtskonstante, dus uit het ver

als funktie van de temperatuur, te berekenen. 

het steile gebied van de kurve, vinden we een 

. ~r 
0,24 eV/molecuul • 24 kJ/g IJOl • 5,8 k cal/g mol = 34o k cal.Ag .a. . 

0 ·I! 

Voor het minder steile gedeelte is AH 

6 H0 = 0,09 eV/mol = 19 hJ/g mol = 2,4 k cal/g mol = 120 kca.l./q water 

0 Deze AH stellen de zwellingswarmten voor, die 'Vrij komen al.a 

men een droge steen met water in aanraking brengt. Ook hier 

zien we, dat de energie verhouding ca.~- wat reeds uit 

metingen van het vorige hoofdstuk naar,voren kwam. 

De gevonden waarden voor de zwellings- of adsorptie warmten 

moeten nog door calorimetrische proeven gecontroleerd 

worden. Deze proeven stuiten op technisch moeil.ijkhedea en 

zijn daarom nog niet uitgevoerd. Wanneer echter boTenstaand• 

metingen juist blijken te zijn, is hiermee een goede'meet

meth,Jde geintroduceerd, waarmee snel adsorptie warmten ge

meten kunnen worden. Tevens geeft de meetmethode de totale 

verlenging van de steen weer ten gevolge van vochtopname. 

Verder zien we, dat al het fysisch-chemisch gebonden water 

bij 300°C uit de steen ie verwijderd. Wil men acisorptie 

metingen verrichten, dan moeten eerst de proefstaafjes · 

bij deze tempe~atuur gedroogd worden. 
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HOOFDSTUK VI 

Wateropname en zwelling bij volledige onderdompaliAS 

van een steen in water. 

Bij onze proeven,waarin zwellingsmetingen als funktie 

van de tijd zijn uitgevoerd bij volledige onderdompeling 

van de steen, zijn de volgende resultaten gevonden. 

De zwelling van de steen verloopt in het begin {de eerste 

10 minuten) lineair met de tijd. 

Daarna wordt hij een lineaire funktie van V tijd. Uit 

metingen, die uitaevoerd zijn door de Stichting Research 

Centrum Kalkzandsteen aan een groter aantal monsters, onder 

leiding van de Heer Noorlander, blijkt dat zowel de zwell~g 

als de wateropname beter wordt weergegeven als een lineaire 

funktie van log.t., fig. 13 en 14. 

4o 

Weer blijft er een lineair verband te bestaan tussen zwel~g 

en wateropname (Fig. 15 ). Nemen we aan dat bij de 

metingen in het laatste gedeelte van deze figuur, de poriën 

van de steen geheel geTUld zijn, dan zien we dat de hel~g 

van de lijn 0,016 bedraagt, welke waarde overeenkomt met 

de waarde gevonden in Hoofdstuk IV. 

Bekijken we nu de gewichtsverandering als funktie van de 

tijd, dan wijst ook deze relatie op een fysisch-chemisch 

proces. 

Stel de gewichtsfunktie is f{t) 

f(t) • a logt + b 

a en b zijn konstanten. 

Differentiatie van deze formule geeft 

t opgelost uit (6.1) geeft : 

logt • f(!)-b of t • exp (f(t~ -b) 

en door (6.3) in te vullen in (6.2) krijgen we : 

= Cexp ( - f(t) ) 
a 

(6.1) 

(6.3) 

(6.4) 

Deze formule komt overeen met de formule die men kan afle~den 

voor de snelheid van een chemische reaktie met reaktie warmte 



die lineair van f afhangt 

df C -H/kT H -. e • dt ' H 
0 

kT +a f 
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Er zija twee principiële moeilijkheden bij de uitvoering van 

deze proeven. 

Voor het bepalen van lengteveranderingen worden rekstrook

jes gebruikt. Deze rekstrookjes moeten op de steen worden 

geplakt, de steen wordt hiervoor in een oven eerst ge

droogd. 

Na het uit~~•n van de steen uit de oven, en afkoelen, 

wordt op de steen een "grondlijm" voor de rekstrookjes aan

gebracht. Deze lijm moet bij kamertemperatuur drogen. 

Uit adsorptie metingen (Hoofdstuk IV) blijkt dat de steen 

tijdens het drogen van de lijm, water op kan nemen, voora1 

als dit drogen in de ruimte van het laboratorium gebeurt. 

De vraag is nu : waar is de meting begonnen ? 

Want stel de relatieve vochtigheid in de ruimte 6o%, dan 

zal 4e steen reeds 1,2% water opgenomen hebben wat een 

lengte verandering van 0,46 % tot gevolg had. 

Een tweede moeilijkheid is deze, dat log t voor t • 0 

oneindig groot is. De formule (6.1) kan dus slechts gel

den vanaf het ogenb~ t
0 

gegeven door b = a log t
8

• 

De grootheid t
0 

is een tijdseenheid, die wij à priori 

niet kennen. 
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Conclusies en opaerkingep 

Uit de metingen is gebleken,dat de zwelling van kaLkzand

steen een fysisch chemisch proces isf dat het actieve opper

vlak voor water vele malen groter is dan dat voor stikstof1 

dat de adsorptie warmte bepaald kan worden uit dilatometer 

proeven. 

Door het gehele adsorptie mechanisme te onderzoaken is ge

tracht aanwijzigingen te verkrijgen, hoe de zwelling even-. 

tueel verminderd kan worden. 

De eerste aanwijzing ia, dat geprobeerd moet worden om het 

actieve oppervlak te verkleinen. 

Dit kan onder andere door grover zand te nemen maar ook 

door verandering in de opbouw van de chemische bestand

delen van het bindingamateriaal te bewerkstellig••• 

In beide richtingen zijn reeds proeven door de stichting 

Research Centrum Kalkzandsteen opgezet. 

Dat het actieve oppervlak voor wateradsorptie zoveel 

groter is als dat voor stikstofadsorptie moet daaraan 

liggen, dat het water tussen de kristallagen van het 

blaadjesstructuur vertonende bindmiddel kruipt. 

Gaarne wil ik Prof.dr.c. Zwikker danken voor de OP
bouwende kritiek waardoor het onderzoek in een gunstige 

richting werd geleid. 

Ook drs. J.C.J.M. Terhell wil ik gaarne in mijn dank 

betre%ken. 



46 -
Literatuur 

1) A.w. L~kow 

2) S.I. Dolgow 

3) N.w. Knipper 

4) M. Polanyi 

5) I. Langmuir 

6) I. Lanpuir 

7) R. Zsigmoad~ 

8) J.B. de Boerand 

c. Zwikker 

9) R.s. Bradle~ 

10)S. Brunauer 

P.H. Emmet and 

W.E. Teller 

11)L.M. Cohaa 

Transport-eracheinuagen in Kapillar

porÖaen KÖrpern. 

Unterauchung der beweglichkeit der Boden

feuchtigkeit uad ihre Erreicbarbeit tür 
Pflanzen, Mosk.a\1 - Lenningrad 1948. 

Berichten der Lenin-Alltaiona- Aka

demie fÜr Landwirtschaftswiaaenacha~ten 

Heft 3 Moskou 1953. 

Adsorption Ton Gaaen (Dunpfen d~rch eia 

Faater nicht Fluchtigea Adsorbena), 

Verhandle Deut. Phya~, 18, 55-80 (1916) 

Chemical Reactiona at Low Preasurea, 

J. Aa. Chem. Soc. 37, 1139 (1915) 

The Adsorption of Gaaes on Phane Surtacea 

of Glass, Mica and Platinum, 

J. Am. Chem. Soc. 40, 1361 (1918). 

Structure of Gelatinous Silice Acid. 

Theo~ of De~dration. 

z. Anorg. Chea., 71, 356 (1911). 

Adsorption as a Result of Polarizat~oa 

The Adaorption Isotherm 

z. Physik. Chem. B3, 4o7 (1929) 

Pol1Bolecular Adsorbed Films 

J. Chem. Soc. 139, 1467-1474 (1936) 

Adsorption of Gases in Multi-aole~ 

Layers 

J. Am. Chem. Soc. 60, 309 (1938). 

Sorption Hysteresia and the Vapor Preesure 

of Concaye Surfaces 

J. Am. Chem. Soc. 60, 443 {1938). 



12) M.B. Coelingh 

13) D.B. Bangham, 

N. Fakhou17 and 

A.F. Mohamed 

14) B.H. Voe 

15) H • .s. Taylor 

16) R. Defay and 

I. Prigogine 

17) J. Waser 

18) A.J. Rutgers 

4? -

Optical. Investiga tions of the Liquid

vapor Equilibriua in Capillar.y Systems. 

Kolloid z., 8?, 251 (1939). 

The Swelling of Charcoal. II Some Factors 

Controlling the Expansion Caused b~j 

Water Benzene and Pyridine Vapors. 

Proc. Roy. Soc. Sec. A, 138, 162 (1932). 

Onderzoekingamethoden voor het ther~mo

hygrische gedrag van bouwconstructies 

Pol. Tech. Tijdschrift 31-8-•66 -

755 B. 

Treatiee on Physical·Chemistr,y 

(New York, 1931) p. 1661 

Surface tension and adsorption 

(Longman, Green ~ Co Ltd) London 1966. 

Basic Chemical Thermodynamics 

Fysische Scheikunde Deel I. 


