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INLEIDING 

In het Na-Guurkund.ig Laboratorium hebben zich verschillende 
toepassingen ontwikkeld van de methode ter bepaling van de absolute 
waarde van kleine capaciteitsverschillen. 

Voor het meten van kleine capaciteitsdifferenties met een 
electrostatische methode ontwierp C l.a.y 1 ) een nauwkeurige meet
condensator van een cylindrisch type, met behulp waarvan het moge
l~k is de absolute waarde van genoemde verschillen vast te stellen. 

Een belanri;jke toepassing werd gevonden toen C 1 a y, D e k -
k e r en Heme 1 r rj k 2 ) deze condensator in.een electrische 
trillingskring opnamen en een zwevingsmethode ontwikkelden, waarme
de de verschilmetingen met een nog hogere nauwkeurigheid dan dit 
tot, nu toe het geval was konden worden uitgevoerd; het werd moge
lrjk de absolute waarde van de dielectrische constante E van vloei
stoffen met behulp van een variabele vloeistofcondensator te bepa
len (Dekker 3)), 

Het reeds d.oor N e r n s t aangedu.ide principe van de ver
schilmethode vermijdt de anders noodzakelrjke eliminatie van de capa
ci te it der toevC1erleidingen. Bij de meeste tot nu toe gevolgde metho
den ter bepalin€; van E is deze eliminatie een bron van onnauwkeu
righeid. 

Het bleek nu mogelrjk de brj de vloeistofmetingen gebruikte 
apparatuur :inte richten voor het verrichten van metingen van de ab
solute E van Eassen brj hoge zowel als brj lage druk. Hierbrj is naast 
de metj,ng van kleine capaci teitsvariaties de bepaling van de werk
zame capaciteit 0

8 
van de gascondensatoren .vereist. In hoofdstuk I 

zu.llen wij zien hoe deze nauwkeurig kan worden gemeten; de ijking van 
een meetcondensator met een groter meetgebied dan de cylinder-con
densatoren hebben treedt daarbrj, naast de kennis van de dielectri
sche constante van de -00 gebruiken ijkvloeistof, op de voorgrond. Het 
is van belang er hie~ reeds op te wijzen,dat daarbrj gebleken is, dat 
de "lineariteit" en nauwkeurigheid van in de handel gebrachte meet
condensatoren geenszins behoeft vast te staan. 

Naast de meting van de dielectrische constante van vloeistof
fen en gassen werd een volgende toepassing gevonden in de bepaling 
van het specifiek geleidingsvermogen i van vloeistoffen. Ook hier 
springt, evenals bij de E -met ingen, het be lang van de versichilmetho
de in het oog: het gebruik van een ijkvloeistof is bij deze (f-bepalin
gen overbodig. 

Samenvattend vinden wij dus de volgende belangrijke toepassin
gen van de bepaling van de absolute waarde van capaciteitsverschil-

7 



len: 
1) Bepaling E van vloeistoffen. 
2) IJking van meetcondensatoren. 
3) Bepaling E van gassen. 
4) Bepaling r van vloeistoffen. 

De meting van de dielectrische constante van gassen vormt 
het eigenlrjke onderwerp van dit proefschrift. 

Een en ander wordt algemeen behandeld in hoofdstuk I; in 
hoofdstuk II worden de metingen van E aan gassen btj hoge (tot 100 
atm), in hoofdstuk IV btj lage druk (0 - 2 atm) besproken, alsmede 
de resultaten gegeven. 

Een nadere beschouwing van de theorie van de dielectrische 
polarisatie van non-polaire gassen van Kirk w o o d,waarbrj o.a. 
de moleculaire verdelingsfunctie wordt ingevoerd, is, tezamen met 
een vergelijking van deze theorie met die van O n s a g e r -
B o t t c h e r, het onderwerp van hoofdstuk III. 

8 



HOOFDSTUK 1 

DE ABSOLUTE BEPALING VAN CAPACITEITS

VERSCHILLEN EN TOEPASSINGEN DAARVAN 

§ 1. De methode voor he.t meten van kleine capaciteitsverschillen. 

Zoals reeds in de inle iding werd opgemerkt maken we bij de me
t ingen gebruik van een zwevingsmethode. De meting van een capaci
teitsverschil geschiedt daarbij door middel van compensatie Het 
schema der opstelling vindt men in fig. 1. 

I v, 
III 

fig.1. Schema der meetopstelli!l8• 

I is een radio-ontvanger die wordt ingesteld op een vsn de 
zenders Hilversum I of II, en dan een constante hoogfrequente tril-

6 . 
ling v, = 10 Hz van de draaggolf van de zender geeft. II is een 
F r a n k 1 i n - oscillator, die naast een condensator g, waarin 
de te meten capaciteitsvariatie opt:reedt, de meetcond_ensator m en 
een condensator k voor grofregeling bevat; zij geeft een frequentie 
V2 van de zelfde orde als v, . Een kant van de oscillator is geaard. 
De beide frequenties V 1 en V2 worden gemengd in een versterker III; 
door keen geschikte waarde te geven kan men zorgendat de verschil
frequentie Vz = V 2 -V,hoorbaar wordt in de luids.Preker. 

Als criterium voor instelling werd aanvankelijk (C 1 a y et 
al. 2 )) het juist niet meer optreden van zwevingen tussen de ver
schiltoon Vz en de toon Vs van een stemvorkgenerator genomen; dit 
werd behalve met het oor ook visueel waargenomen op het scherm van 
een electronenstraal-indicator type EM4. 

Men bepaalt nu de stand van de meetcondensator waarbij juist 
geen zwevingen meer optreden, brengt vervolgens op de een of andere 
wijze de te meten capaciteitsvariatie ACg aan in g, en compenseert 
deze door opnieuw met de meetcondensator in te stellen; men heeft 
dan 

AC =-AC g m (1) 

Bij de door ons uitgevoerde metingen worden nu niet de zwevin-

9 



gen van de tweede orde tussen Vz en ~, , doch direct de eerste orde 
zwevingen tussen V, en 1l2 gebruikt; men stel t in door steeds V2 ge
lrjk te maken aan v, : V2~ V 1 • Daar de eerste orde zwevingen di
rect op de indicator waarneembaar zrjn, heeft men in het juist stil
staan van het "oog" een scherp instellingscriterium: Vz = O. Dit 
brengt inde eerste plaats met zich mede, dat de versterker III goed 
moet functionneren voor trillingen van zeer lage frequenti~s en in 
de tweede plaats dat practisch geen meeslepingvan II door I mag op
treden. In verband hiermede onderging het oorspronkelrjke schakel
schema 2 ) enige wijziging; voornamelrjk werden de in de versterker 
gebruikte koppelcondensatoren door veel grotere vervangen. 

Het grote voordeel van deze opstelling is, dat men de in
stelling met behulp van het geluid achterwege kan laten, waardoor 
de metingen veel minder vermoeiend zrjn. De luidspreker gebruikt men 
slechts om zich wat de frequentie van II betreft te orienteren; al 
naar gelang men verschillende condensatoren in II opneemt, kan men 
door variatie van k, en zonodig van de spoel L, II laten genereren 
met een frequentie Va in de buurt van V1 • 

De meesleping van II door I is erg klein. Fouten welke hier
door kunnen ontstaan, worden geelimineerd door het punt van instel
ling voor en na de capaciteitsvariatie van de zelfde kant te nade
ren. Dit is ook in verband met de dode gang in de meetcondensator 
noodzakelijk. 

§ 2. De meetcondensatoren en hun nauwkeurigheid, onderzoek naar de 
betrouwbaarheid. 

a) De cylinder-meetcondensator. 
Als meetcondensator voor het meten van capaciteitsverschil

len gebrui~en wij de variabele cylindercon:densator van () 1 a y 1
) 

waarmede het mogelrjk is de absolute waarde van genoemde differen
ties te bepalen. 

De condensator bestaat uit drie cylinders van staal, waarvan 
een (de middelste) t.o.v. beide sndere verplaatsbaar is. Zie fig. 2. 

;~~ 
vzzlW5-)733 

fig.2. De cylinder-meetcondensatc·r van Clay. 
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De cylinders A en C zrjn vast. B past precies in C en kan met 
een micrometerschroef t.o.v. A en C worden verschoven. A vormt een 
kant van de condensator, B en C de andere. 

Zrjn de stralen der cylinders resp. ri' rm en ru dan wordt de 
capaciteitsvariatie per cm verschuiving van B, de cm-waarde, gege
ven door 

(2) 

Hierin is E1 de dielectrische constante van de lucht waarme
de de condensator is gevuld; deze is te stellen op 1,0006. 

Van belang is hier nu dat men brj kennis van de afmetingen de 
c1 kan berekenen, zonder afhankelrjk te z~n van andere rjk-condensa
toren. 

Verschuivingen Al van de cylinder B kunnen zeer nauwkeurig 
worden bepaald. De brjbehorende cap,aciteitsvariatie is 

(3) 

W~ gebruikten twee van deze condensatoren met verschillende 
c1 • In het instituut "Bemetal" (T.N.O.), gevestigd in het van der 
Waals-laboratorium, werden de afmetingen van de cylinders gemeten. 
Hier geven wij de resultaten met de daaruitmet (2) berekende waarden 
van c1 in lucht 

Cond. I ru (9,9690 .:!:. 0,0003) cm 

rm (5,0012 .:!:. 0,0002) cm c1 (I) 0,23431 e.s.e./cm 

ri (1,9997 .:!:. 0,0002) cm .:!:. 0,03 % 
(4) 

Cond. II ru"' (4,0903 .:!:. 0,0002) cm 

rm (2,0108 .:!:. 0,0002) cm c1 (II)=- O, 69035 e.s.e./cm 

ri (1,2881 .:!:. o, 0001) cm .:!:. 0,06 % 

Daar de absolute capaciteitsmeting gebas13erd. op ( 2) en (3) 

geheel van deze condensatoren afhangt, zullen wij deze aan een nam'l-
keurig onderzoek onderwerpen. 

b) Onderlinge vergel~king van de condensatoren I en II. 
Een middel ter controle der betrouwbaarheid van de uitkom

sten ( 4) heeft men in de vergelijking van de verhouding der berekende 
c1-waarden met het resultaat, dat men door meting van deze verhou
ding krijgt. De ui t ( 4) volgende "theoretische verhouding" is 

c1(II)/C1(I) ,.. 2,9461 (berekend uit (4)) (5) 

De verhoudingder cm-waarden werd met behulp van een electro-
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.statische methode zowel als met behulp van de zwevingsmethode ge
meten. Het resultaat van een door de heer A.M.C. H e 1 m e r nauw

keurig uitgevoerde electrostatische meting was 

c 1(II)/c1(I) = 2,950 + 0,005 (electrost.meth.) (6) 

Wel zeer eenvoudig 
zwevingsmethode bepalen. 
trillingskring opgenomen, 

kan men de verhouding met behulp van de 
Daartoe worden beide condensatoren in de 
zie fig. 3. 

fig.3. De trillingskring bij de vergelijking der meetcondensatoren. 

Brengen wij nu een bepaalde variatie in I aan, dan kan deze 
met II worden gecompenseerd; ook het omgekeerde is mogelijk.Men heeft 

A l(II).C1(II) (7) 

Uit een aantal metingen van A l(I) en A 1( II) konden wij af-

leiden 

C1(II)/C 1 (I) = 2,9496 ± 0,0005 (zwevingsmeth.) (8) 

In plaats van direct te vergelijken kan men ook eenzelfde ca
paciteitsvariatie achtereenvolgens met I en II opmeten.Teneindeeen 
constante variatie te kunnen aanbrengen werd een "starre schakelaar" 
in kring II opgenomen; bij omschakelen werd een klein capaciteitsver
schil teweeggebracht. Het (minder nauwkeurige) resultaat was 

c1 (II)/c1 (I) = 2,948 ±. 0,001 ( zwevingsreth.) (9) 

De uitkomsten leren ons: 

1) De electrische trillingsmethode gee ft nauwkeuriger resul taten dan 
de electrostatische methode. 

2) De waarden (8) en (9) stemmen binnen de foutengrens overeen met 
(6). 

3) Het verschil tussen de berekende (5) en de gemeten verhoudingen 
(8) en (9) is 0,1%. 

Opgemerkt dient nog te worden, dat bij deze metingen steeds 
het middelste gedeelte van de schaal werd gebruikt, zulks in ver
band met de lineariteit van de condensatoren. In het volgende zul
len wij de lineariteit nog nader beschouwen. 
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c) Onderzoek van de "lineariteit" der condensatoren. 
· In hoeverre de capaciteitsvariatie AC evenredig is :net de 

lengte-verschuiv:ing A 1 van de middelste cylinder, kan worden nage
gaan door een constant klein capaci teitsverschil overal op de schaal 
te meten en d.e verkregen waarden van A 1 te beschomrnn. Met behulp 
van de schakelaar S wo:·dt een kleine capaciteit in de oscillator
kring II b:ijgesc::iakeld, terw:ijl het met de condensator k voor grofre
geling mogel:ijk is de trajecten A 1 op elk gewenst punt van de schaal 
te meten. Zie fig. 4. 

fig.4. De trillingskring bij het onderzoek van 
de lineariteit van de meetcondensator. 

De waarden Al geven tevens een indruk van de nauwkeurigheid 
waarmede het capaciteitsverschil kan worden gemeten. 

Condensator I bleek lineair op de schaal van 1 - 15 cm; de 
nauwkeurigheid waarmede met I een capaciteitsverschilvan 0,1 e.s.e. 
kan· worden gemeten is 0,15 %. Daar de fout in A 1 hoofdzakelijk een 
instelfout is, 
waarmede grotere 
groter is. 

is z:ij steeds even groot, zodat de nauwkeurigheid 
verschillen kunnen worden bepaald in het algemeen 

Con~ensator II.Het bleek dat de lencten der trajectenAl over 
de schaal van 1 - 36 langzaam afnamen, hetgeen betekent dat· de C·m
waarde c1 in de zelfde richting toeneemt. Daar we mogen cHJiillemen, 
dat de berekende waarde van c1 geldt voor hetmiddelste gedeelte van 
de schaa~ vinden wij dat bij het gebruik der ui teinden met een syste
m3tische fout van 0,2 % in de cm-w~arde moet worden gerekend. Draagt 
men echter zo!'g, dat het te meten traject A 1 steeds midden op de 
schaal valt, dan behoeft men met deze geringe afw:ijking van de line
ari tei·f; geen rekening te houden. 

§. 3. 1Toepassingen. 

a) De absolute dielectrische constante van vloeistoffen. 
C 1 a y, D e k k e r en H e m e 1 r :ij k Z) gebruikten 

hiervoor een variabele vloeistof-condensator, zie fig. 5. De midoel
ste cylinder is tussen twee vaste posities t.o.v. de beide andere 
verschuifbaar. Het isolatiemateriaal is kwarts: de binnenste cylin
der D is op een sluitende, conisch geslepen kwartsstop C gemonteerd. 

A en B stellen de a::::nsluitingen voor. 
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Ingeschoven 
stand (i) 

B 

A .. ~ 

Uitgeschoven 
stand (u) 

fig.5. De variabele vloeistof-condensatot van Clay, ~en Hemelrijk. 

Door in- en uitschuiven kan men een constant klein capaci
teitsverschil AC, dat met de zwevings-methpde k?n wore en gemeten, 
teweeg brengen. Meet men dit wanneer de condensator gevuld is met 
vloeistof ( A Cv), en daarna met lucht ( A c1 ), dan heeft men 

E. v 1 A Cv A 1v , 1 ( 10) 
E -~--=-'I""""' E E·E 

fl V - A vl - A .1.l V l v• 

Men k3n Ev berekenen indien.de dielectrische constante van 
de atmosferische lucht van 1 atm, E1 , bekend is.Deze E1 is enigs
zins afh9nkelijk van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht. 
Volgens eigen metingen vinden we gemiddeld voor gewone atmosferische 
lucht van 1 atm. 

1,00064 brj 25°c (atm. lucht 1 atm) (11) 

Voor volkor:Jen droge lucht ge1dt 

E1 = 1,00053 ·bij 25°c (droge lucht 1 atm) (12) 

Het verschil dezer uitersten is nog maar klein: 0,01 %. Wij 
zien uit (10) dat de cm-waarde geen rol meer speelt. 

In par. 4 zullen we de invloed van.het geleidingsvermogen op 
de meetresultaten bij vloeistoffen nader beschouwen,terwijl in par. 5 
een nauwkeurige.bepaling van de dielectrische constante van benzeen 
wordt behandeld. 

b) De absolute dielectrische constante van gassen 
druk. Zie fig. 6. 

bij verschillende 

fig.6. De trillingskring o~ het bepalen van 
de E van gassen bij verschillende druk. 
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In kring II wordt nu een schakelaar S geplaatst wa'lrmede het 
,mogelijk is of een vaste condensator v of de condensator g, die met 
gas tot verschillende drukken kan worden gevuld, in de kring op t.e 
nemen.De condensator v is over een zeker gebied instelbaar en wordt 
nu op een dusdanige waarde ingesteld, dat bij omschakelen van S·een 
klein verschil in capaciteit van 0,5 ,. 1 cm, dat meetbaar is met de 
meetconde.nsator m, optreedt. Dit verschil kan worden geschreven als 

(13) 

waarin A C0 is de waarde van AC indien E = 1 ( d. i. vacuum in g), 
E de dielectrische constante van bet gas onder de heersende omstandig
heden van temperatuur en d~uk en.C de a 
vacuum. Met (3) en (13) krijgen wij 

(A 1 -
E -1 = 

werkzame capaciteit van g in 

( 14) 

ca 
Wij bepalen A 1

0
, en A 1 bij verschillende drukken. ( £ - 1) kan 

nu worden berekend indien C bekend is. Daar de waarde van (E - 1) a 
bij lage druk evenredig is met de druk p (wet van C 1 a u s i u s -
M o s o t t i) is het ook mogelijk A 1

0 
door extrapolatie van A 1-

waarden tot p· = 0 te vinden. 

Ca kan warden bepaald door g met een ijkvloeistof, b~v. b~n

zeen, te vullen en de capaciteitsvariatie Ac. met een conc_ensator met 
een groot meet5ebied te bepalen. 

( 15) 

Is AC absoluut bekend, dan geeft ( 15) ons de absolute waarde 
van C en verkrijgen wij ui t ( 14) de absolute waarde van ( E - 1). a 

c) IJ'~ing van een meetcondensator. 
De A C in (15) kan met behulp van een meetcondensator met een 

groot meetgebied nauwkeurig worden gevonden, indien deze te voren 
met een cylinder-condensator wordt geijkt; Een dergelijke ijking, die 
voor een betrou.wbare waarde van C van groot belang is, zullen wij a 
in par. 6 bespreken. Het zal duidelijk zijn dat AC en Ca aldus in c1 
kunnei1 worden ui tgedrukt, zodat de met ( 14) gevonden waarde van 
(E - 1) absoluut is en onafhankelijk van c1 • 

d) Bepaling van het soortelijk geleidingsvermogen )( van een vloei-

~· 
Hierbij maken wij eveneens gebruik van de variabele vloeistof-

condensator, zie fig. 5. Indien wij een condensator met een werkzame 
capaciteit C in vacuum (of in lucht, hetgeen practisch hetzelfde 
is) vullen met een vloeistof met een soortelijk geleidingsvermogen 
l , dan is de reciproke waarde van de aldus verkregen weerstand e-
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venredig met C en ~ 

i =- ~·'ltllC (R in A,~ inJl. - 1cm-1 , C in e.s.e.) (16) 

Vullen wij nu de variabele condensator met vloeistof en bepa
len we in beide standen (i) en (u) de weerstand tussen A en B, dan 
hebben wij volgens (16) 

waaruit volgt 
1/Ri - 1/~ 

i == 4n.AC 
(17) 

6C is de btj in- en uitschuiven in lucht optredende capaci
teitsvariatie, die wij met m meten. Ri en ~ meten wij als gebruikeltjk 
met een W h e a t s t o n e -brug voor wisselstromen met lage fre
quentie (1000 - 2000 Hz); substitutie van de gevonden waarden geeft 
direct ~ • Het gebruik van een tjkvloeistof, zoals noodzakeltjk is ter 
bepaling van de weerstandscapaciteit van een vloeistofvaatje, ver
valt btj deze verschilmeting. 

In de par. 7 en 8 zullen enige metingen aan organische vloei
stoffen worden behandeld. 

§ 4. De invloed van de geleiding btj de £-metingen aan vloeistoffen. 

a) Freguentie-verandering door demping. 
Beschouwen wij nog eens nader het principe der E -metingen aan 

vloeistoffen (par. 3 sub a). Deze meting is alleen dan juist, indien de 
btj het in- en uitschuiven optredende frequentieverandering alleen 
door verandering in de capaciteit wordt veroorzaakt; frequentieva
riatie door andere oorzaken zal fouten doen ontstaan, daar immers 
alleen met een zuivere capaciteitsvariatie, n.l. die van de meet
condensator, wordt gecompenseerd. De twee voornaamste andere oorza
ken zijn 

A) Freguentieverandering door variatie van de zelfinductie. Hierop 
is reeds door D e k k e r 3) in ztjn dissertatie gewezen. Uit een 
door hem gegeven behandeling blijkt dat bij de gebruikte schakeling 
fouten, die door variatie der zelfinductie ~ptreden, kunnen wor
den verwaarloosd. 

B) Freguentieverandering door demping, of beter nog door de varia-
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tie van de demping bij in- en uitschuiven. 

Demping zal optreden als de vloeistof een zeker di~lectrisch 
verlies vertoont. De voor ons belangr~e vraag is nu in hoeverre on
ze E-metingen b~ aanwezig verlies· nog betrouwbaar z~. Het verlies 
kan twee oorzaken hebben: 
1) verlies door geleiding, 
2) verlies door wrijving van permanente dipolen met hun omgeving bij 

de wisseling van het uitwendige veld. 

We vatten het verlies op als een grote lekweerstand R over 
de vloeistof-condensator; in beide standen (i) en (u) is nu de R 
verschillend. Als wij nu nog de spoel L in kring II verliesvrij onder
stellen, dan is R over de totale capaciteit C van kring II gescha
keld. Zie fig. 7, a. 

fig.7. De trillingskring me~ damping. 
a: Lekweersta.nd R parallel aan C. 
b1 Vervangingsschema van a. 

Gaan wij eerst na wat het effect is van het aanbrengen van de 
lekweerstand F op de hoekfrequentie w van de kring. We denken daar
toe de C-R combinatie in fig.7, a vervangen door een combinatie van 
een verliesvrije condensator Cs en een weerstand Rs in aerie, zie 
fig. 7, b 4>. Door gel~stelling van de totale impedantie in beide 
gevallen vindt men 

( 18) 

We teb.andelen het probleem nu verder door de gewone kring
formules op de nieuwe kring toe te passen. Er treden door de aanwe
zigheid van R, of beter Rs, twee verschuivingen in de frequentie op: 

1 ) verschui ving 

w 
0 

in de resonnantie-frequentie w
0 

van de kring: 

= m gaat over in w~ = V~s ( 19) 

Men berekent nu gemakkelijk met gebruikmaking van (18), dat 
met voldoende benadering geldt 

w I ::. w (1 L ) 
o o - 2R2C 

In ons geval is ongeveer 

L = 10-4 Henry, 

R)lM.!l, 

C = 2 x 10-8 Farad. 
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I 2 -8 o:f wel L 2R C = 0,25.10 , zodat we geen :fout van betekenis maken 
indien we voor de :frequentie <N

0 
aanhouden. 

2) :frequentieverandering door phaseve:.c>schuiving. 
In het algemeen zullen de in de zender gebruikte buizen een 

bepaalde phaseverschuiving cp teweegbrengen, welke door de kring 
wordt gecorrigeerd door het geven van dezel:fde tegenphase. Dit gaat 
echter gepaard met een :frequentieverschuiving u.>

0
-. w , zie :fig 8. 

--+GU 

fig.8. Verband tussen phaseverschuiving ~ en 
hoekfrequentie w zonder damping (Rs = o), 
en met damping (Rs)• 

Verandert Rs dan verandert ook w . Uitgaande van de nu gelden
de betrekking 

tgcp = L w - l /Cw = constant 
Rs • 

(20) 

leidt men wederom met behulp van de gegeven :formules (18) met enige 
benadering a:f 

-~ w - WO - 2RC (21 ) 

waarb~ ~ F 90°. (Hieraan is voldaan omdat w~ grote verschuivingen 
niet hebben gevonden.) Schr~en ~ alvorens verder te gaan (21) nog 

·eenvoudiger 
w-w 

0 
ap ( p = ~) (22) 

waarin 

~ a = 2C ' (23) 

b) Het e:f:fect op de di~lectrische reonstante-meting. 

1) Verschuiving in lucht. We duiden de verschillende groot
heden in de twee standen (z~e :fig. 5) met i en u aan. De capaci

tei tsvariatie is weer A Cl, 
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Kring II 

Totale cap. 

Frequentie 

(i) 

w (i) 
0 

w 
ontv.I 

(u) 

wo(u) = wontv.I 

Nu is vanwege de gelijkstelling·van de frequenties van kring 
II aan die van de ontvang~r I in beide gevallen w

0 
(i) ·= ""'o (u) en 

daar er geen demping is, volgt hierui t C. = C o.f'wel 
. l u 

AC = - AC vergelijk (f) 
1 m (24) 

2) Verschu~ving in vloeistof. De capaciteitsvariatie is ACV. 
Met (22) krijgen we nu 

Kring II (i) (u) 

Totale cap. C! 
l 

C''= C! +AC +AC' u i v m 

Frequentie w~(i) + api =Wontv.Iw~(u) + apu = wontv.I 

Tengevolge van het feit dat de frequentieverschuivingen api 
en ap

11 
niet gelijk zijn, verschillen ook de nul-frequenties w~{i) en 

w~(u) en dus de daarbij behorende totale capaciteiten Ci en C~; een 
vergel~"king als (24) geldt niet meer. Wij schrijven 

w
0
(i) - w

0
(u) = a(p

11 
-pi) 

C~ Cj_ = ~~ {"'o (u) - w
0 

(i)} = %~ a <pi -pu) 

en derhalve 

(25) 

Indien R = oo of constant , vinden we de juiste waarde van €. ' 

als het quotient van de verschuivingen A 1 (zie ( 10)), anders geldt 
(25). 

Treedt verlies op, dan kan dit algemeen warden uitgedrukt met 
behulp van de verlieshoek o 

tg& 
1 

= we R 
v 

(26) 

C is hier de waarde van de capaciteit van de vloeistof-con-v 
densator met de vloeistof erin. Voor vele vloeistoffen is tgo groot 
en sterkw - en temperatuurafhankelijk; bij een bepaalde w en T 
kan tgo echter als een constante warden aangemerkt. Uit (26) volgt 
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waardoor (25) overgaat in 

= tgo.AC v 

In de correctieterID is hier AC = AC' gesteld. Berekening van - V ID 
bC/bw uit (19) en substitutie van (23) leert 

AC' 
e • = ------1!! < 1 + tg~ 

ACID tgcp ) = g ( 1 + tg b tg Cf ) (27) 

Hierin is g = 6..C;/ ACID de waarde die wij tot dusverre als IDeet.
resultaat beschouwden. 

c) Bepaling van tg<y • 
We kunnen de grootte van de phaseverschuiving vinden door -

zonder een capaciteitsvariatie aan te brengen - een weerstand R over 
de oscillator-capaciteit te schakelen en de invloed daarvan op de 
f'requentie na te gaan. Voor R kan dan geschikt de inwendige weerstand 
Ri van een buis worden genoIDen. Deze Ri kan worden gevari~rd d.m.v. 
verandering van de negatieve roosterspanning. De optredende capaci
tei tsverandering kan worden verwaarloosd. ScheIDatisch is de toestand 
weergegeven in fig. 9. 

fig.9. Principeschema bij bepaling van tgf 

W~ gaan nu als volgt te werk. De buis heert een bepaalde Ri 
en w~ maken de frequentie wvan de oscillator gel~k aan die van de 
ontvanger. Vervolgens brengen we, door de negatieve roosterspanning 
voldoende groot te maken, Ri op de waarde co . De optredende frequen
tieverandering compenseren wij met de meetcondensator. Is de variatie 

van deze Jaatste A Cm' dan hebben wij 
_ a = ow D.C .w- w 0 - Ri oC m 

2C i"b ACefi tgqi = -w AC R:;_ 
o m .i. 

(28) 

Voor de meting werd gebruik gemaakt van de inwendige weer
stand van een Philips-buis, type EFS. De tabellen leren, dat de buis 



bij een rooster spanning V g = - 60 Volt dicht is. Eerst werden bij ver
schillende negatieve roosterspanningen de verschuivingen .c..c geme

m 
ten; daarna bij dezelfde Vg's de Ri's. Als resultaat van een aantal de-
zer ine'tingen •rnnden wij 

tgcp = o, 34 .! 0,01. (29) 

d) Invloed op het resultaat. 

Teneinde ons een oordeel te kunnen vormen over de nauwkeuri~ 
heid van onze metingen in verb~nd met het dieleptrisch verlies, be
palen wij ons tot het verlie~ door geleiding. Daar wij bij een betrekke
DJk nog lage frequentie ( ~ 1 o6Hz) meten, mogen wij - zo wij met. een di
poolvloeistof te doen hebben - van het verlies t.g.v. relaxatie af
zien. 

Heeft de vloeistof een specifiek geleidingsvermogen ~ en een 
di~lectrische constante € , · dan krijgen we met ( 16) en ( 26) en met in
achtname van de eenheden 

w tg.5 = 9x10 11 
2'1t'6/€-;::;, 20.105 ·'6/f. (30) 

Gemakkelijk vinden wij nu welke eisen aan de vloeistof moeten 
worden gesteld, opdat de uitkomsten onzer metingen betrouwbaar zijn. 
Wil l' niet meer dan 0,01 % van g verschillen, dan moet tg6 voldoen 
aan 

tgc5 ~ 0 '0003 (& /g 41,0001) ( 31 ) 

Zolang de systematische fout klein blijft, kunnen we haar met 
de gevonden formules in rekening brengen. 

Voor zuiver benzeen, dat een zeer goede isolator is, is 
-10 -1 -1 

0 < 10 n cm , zodat de correctie geheel te verwaarlozen is. Zoals 
we nog zullen zien, is de waarde van ~ sterk afhankelijk van zuiver
heid en vochtgehalte van de stof; vandaar dat de literatuurwaarden 
van het geleidend vermogen van vloeistoffen, die voor di~lectrische 
constante-metingen in aarunerking komen (de slechte geleiders dus), 
zeer sterk uiteenlopen. Zo heeft niet volkomen droog nitrobenzeen al 

. -6 -1 -1 gaUN een tgc5 van 0,02 (lf = 0,35.10 n cm , e = 35), waardoor de waar-
de van e' 0,7 % hoger ligt dan de gemeten waarde g. 

§ 5. De absolute dielectrische constante van benzeen. 

a) InleiC.ing 
De waarde van de dielectrische constante van zuiver benzeen 

is belangriJ"k als standaard-waarde. Weet men deze nauwkeurig, dan kan 
men benzeen gebruiken als ~"kvloeistof voor de bepaling van de actie
ve capaciteit van vaste condensatoren voor vloeistoffen en gassen. 
Tevens is het dan mogelijk de resultaten van de dielectrische con-
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stante-metingen van verschillende onderzoekers te vergeljjk:en. 
Met betrekking tot de e van benzeen werden metingen uitge

voerd door H a r t s h o r n en 0 1 i v e r 5). Zij gebruikten een 
vaste condensator en een wisselstroombrug voor de meting. Teneinde 
de werkzame capaciteit te bepalen was het nodig de capaciteit van 
de toevoerleidingen te elimineren. Schakelcapaciteiten werden zo 
klein mogelijk gehouden. Voor de zuivering van het benzeen volgden 

zij de methode, die door R i c h a r d s en S h i p 1 e y 6) werd 
gebruikt ter verkrUging van zeer zuivere benzeen voor temperatuur
~kingsdoeleinden. 

Daar nu de resultaten van in ons laboratorium uitgevoerde me
tingen aan benzeen 2 ) van verschillende herkomst verschillen ver
toonden, en wat hoger lager dan de in het algemeen geaccepteerde 
standaardwaarde e20 = 2,2825 .:':: 0,0005 van H. en O., leek het wense
ljjk-opnieuw metingen met de absolute methode aan benzeen uit te voe
ren. Ditmaal werd daarb~ dezelfde zuiveringsmethode gevolgd als H. 
en O. hadden gebruikt. 

b) Zuiveringsmethode. 
Uitgegaan werd van 500 cm3 benzeen van de N.V. Kon. Pharm. 

Fabrieken v/h Brocades-Stheeman & Pharmacia, vr~ van thiopheen. 

1 ) De benzeen werd achtereenvolgens geschud met drie hoeveelheden 
van 250 cm3 H2so4 (gecono.), hetgeen drie dagen in beslag nam, 
daarna 

2):gewassen met 200 cm3 water, (2x) 
3) geschud met een opl. van 50 g NaOH in 150 cm3 water, 
4) gew-assen met water als in 2), 
5) in scheitrechter geschud met 100 cm3 kwik, 
6) de resterende heev€elheid van 250 em3 werd g€durende enige dagen 

gedrnogd op Cac12 , daarna 
7) gezet op Na gedurende 2 dagen, en tenslotte 
8) gedestilleerd van Na. 

c) Metingen. 
Zie § 3 sub a. Metingen werden uitgevoerd bij temperaturen van 

20,0 en 25,0° C. Onderstaande tabel geeft de resultaten. 

£ -benzeen ( £ - vacuum = 1 ) 

e 20 E. 25 

benzeen v66r destillatie over Na 2,2877 2 ,2792 
na destillatie over Na 

en gezet op Na ged. 1 nacht 2,2865 2,2776 
idem ged. 1 week 2,2859 2,2766 
idem ged. 6 maanden 2,2840 2,2738 
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De invloed van v'oortgezette droging is aanmerkelijk. Dit is. 
een bevestiging van de conclusie van H a r t s h o r n en O 1 i
v e r, dat vocht de enige onzuiverheid van belang is b~ di~lectri
sche constanta-metingen. Later uitgevoerde metingen brachten geen 
veranderint; )_n de laatstgevonden waarden. De nauwkeurigheid is 
.:t 0,0005. Derbalve is onze eindconclusie: 

l van benzeen b~ 20° a = 2 1 2840 .:t 0,0005 (~ vac. 1 ) ( 32) 

d) Verge]Jjking met andere waarden. 
Een overzicht van vroeger uitgevoerde metingen kan men vin

den in de publicat ie van H. en 0. 5) • Hier geven we alleen een ver
ge l~king van de door ons gevonden waarden met die van C 1 a y, 
D e k k e r en H e m e 1 r ij k 2 ) en van H. en O. 

E. - benzeen ( e -vacuum = 1 ) 

D e k k e r Dekker H. en 0. Ons result. 
Herkomst-. Broe. -s~~h. Kahlbaum Kahlbaum Broc.-Sth. 

€20 2,2895 2,2863 2,2825 2,2840 

£25 2,2815 ?,2780 2,2720 2,2738 
Temp.-co~ff.-0,0016 -0,0017 -0,0020 -0,0020 

Onze waarden verschillen minder dan 0,1 % van de algemeen 
aanvaarde standaard-waarden. Daar nu de zuiveringsmethode van ons 
dezelfde is als die van H. en O., is het waarschijn~k, dat het res
terende verschil te ~ten is aan het gebruik van verschillende meet
methoden. Afgezien van de reeds vermelde noodzake~eid van elimi
natie van de capaciteit der toevoerleidingen, gebruikten H. en O. 
een meetcondensator waarvan de schaal eerst moest worden ge~t. Zij 
geven helaas geen details van deze ijking. In de volgende paragraaf 
zullen ~ de ~ing van een meetcondensator van 500 f!IL F bespreken en 
zien; hoe een verge~ing met een cylindermeetcondensator bv. de af
wl.Jkingen van de lineariteit nauwkeurig aan het licht brengt. 

De genoemde eliminatie en ijking z~n bij de absolute methode 
overbodig geworden. 

De verschillende waarden van t van benzeen van dezelfde her
komst (Broc.-Sth. of Kahlbaum) laten duidel~"k zien dat het onjuist 
is een zekere waarde zonder meer te aanvaarden; de waarden zijn daar
voor te zeer afhankel~k van zuivering en droging. Het beste is de 
benzeen te zuiveren en te drogen als onder b) aangegeven alvorens 
het eindresultaat (32) te gebruiken. 
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§ 6. JJking van een meetcondensator met een groot meetgebied (500 !l:!AF). 

Een precisie-meetcondensator kan een zeer waardevol instru
ment worden indien hlj nauwkeurig wordt ge~kt. W~ hadden een draai
condensator met een meetgebied van 500 ff F van een bekende f'irma 
tot on~e beschikking. 

Een draaiknop, die 100 schaaldelen bevat, is met een wormwiel 
aan de hoof'das gekoppeld. Het totale gebied is 2500 schaaldelen = 

500 ~~F. W~ voerden de ~ing van deze condensator Ihet cylindercon
densator II (zie par. 2 sub a) uit door beiden in de L-C-kring op te ne
men. De capaciteitsvariaties 0 - 50, 50 - 100 etc. werden zorgvuldig 
gemeten, twee maal met toenemende en twee maal met af'nemende capaci
tei t; het gemiddelde van de vier waarden van elk traject werd geno
men. .D. l was ~ 13 cm en ll.C ~ 9 e.s.e. 

Met behulp van de gevonden waarden werd een nieuwe ~"ktabel, 
waarvan ~ in de volgende tabel I gedeelten laten zien, samengesteld. 
De nieuwe waarden vindt men in de 2e kolom (aangeduid met a). De 
capaci tei tsdif'f'erenties AC z~n in de 3e kolom aangegeven, te~l 
in de 4e kolom de oorspronkel~ke opgaven van de f'irmanten z~n ver
meld (b). In de 5e kolom tenslotte vindt men de verschillen van de 
oude en de nieuwe waarden. C

0 
is de nul-capaciteit. 

TABEL I 

Capaciteit in e.s.e. van precisie-meetcondensator 500 /'t'F· 

Schaal Cap. (a) AC Cap.(b) Verschil(b)-(a) 

0 c + 0 '3' 18 
c + 0 

100 0 '3,18 0 '3,6 + 0,4 6,06 150 9,24 7r84 200 17,08 s,20 18,0 + 0,9 
250 25,28 8,70 300 3'3,98 8,57 36,0 + 2,0 
'350 42,55 8,83 400 51'38 8,61 5'3' 1 + 1,7 
450 59,99 8,84 l+ 500 68,83 8,63 70,2 1 ,4 
550 77,46 8,87 600 86,33 88,2 + 1,9 

1650 271,59 9,01 1700 280,60 8,76 281 ,7 + 1 '1 
1750 289,36 9,_01 1800 298,37 297,9 - 0,5 

2350 '395,34 8,80 - 0,8 2400 404, 14 8, 13 403' '3 
2450 412,27 4,93 + 1,3 2500 417,20 418,5 
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WjJ merken op: 
1) De door ons gevonden waarden zlJn nauwkeuriger dan die welke door 

de firma zijn opgegeven. 
2) Er bestaan belangrijke verschillen tussen de waarden (a) en (b). 
3) BlJ 400 wordt de schaal min of meer lineair. 
4) AC heeft af'wisselend een hoge en een lage waarde: bv. op de 

schaal van 500 - 600: 

500 
550 

550 
600 

AC = 8.63 e.s.e. 
A C = 8 • 87 e • s • e • 

Het verschil is aanmerkell.ik en waarscWjnllJk te wjJten aan een zekere 
excentriciteit van de as van de draaiknop. 

Een nauwkP.urige lJking van de schaal van de knop werd derhal
ve noodzakelijk. Dit laat ons.tegellJkertlJd zien welke af'wjjkingen wjJ 
met de cylindercondensator en de zwevings-methode nog kunnen opspo-
ren. 

WlJ kozen het interval 1700 - 1800, zie tabel II. 

TABEL II 

Capaciteitsvariatie in e.s.e. over de 100 schaaldelen van de 
draaiknop in het interval 1700 - 1800. 

Schaal AC 

0 - 10 1'79 
10 - 20 1'77 
20 - 30 1'75 
30 -- 40 1 '71 
40 - 50 1, 74 
50 - 60 1'75 
60 - 70 1 ,81 
70 - 80 1,83 
80 - 90 1,81 
90 - 100 1,80 

.t.C vertoont over de schaal belangrijke verschillen. In ande
re intervallen werden dezelfde onregelmatigheden gevonden. Het zal 
nu duideljJk zjjn dat blJ gewone lineaire interpolatie tussen de waar
den in tabel I fouten kunnen ontstaan. 

Met behulp van de waarden in beide tabellen tezamen is het 
echter mogellJk capaciteitsvariaties van 200 - 450 e.s.e. absoluut 
en met een nauwkeurigheid van 0,03 e.s.e. te meten 

De vermelde resultaten mogen een waarschuwing zijn niet zon
der meer op de lineariteit en de nauwkeurigheid van in de handel 
zijnde precisie-meetcondensatoren te vertrouwen. 

25 



§ 7. De meetopstelling voor de bepaling van het soortelijk: gelei
dingsvermogen van vloeistof':fen (in dit geval slechte geleiders). 
Nauwkeurigheid. 

Voor het principe verw:ijzen w:ij naar par. 3 sub d. 

a) Condensator. 
Daar de vloeistoffen welke hier worden beschouwd slechte ge

leiders z:ijn (aniline, nitrobenzeen en hun mengsel), werd de bin
nenste cylinder D (zie fig. 5) van een dusdanige afmeting gekozen, 
dat de weerstand tussen A en B niet te hoog (d.w.z. van de orde van 
1 Mn of kleiner) werd. De cylinders waren verguld. 

Bet voor de bepaling van 0 benodigde capaciteitsverschil AC 
werd vanwege de grootte ervan bepaald met de ~n par. 6 besproken 

ge:ijkte draaicondensator. W:ij vonden 

~C = (21,75 .:!:: 0,02) e.s.e. b:ij 25° C (33) 

De condensator bevond zich in een thermostaat welke op 25° C 
werd gehouden. 

b) De meetopstelling voor Ri. en Ru. 
De weerstanden R. en ~ werden bepaald met behulp van de vol

gende schakeiing met a~dbrug 7>. Zie fig. 10. 
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fig. 10. Meetbrug ter bepal~ng van het geleidings
vermogen van vloeistoffen. 



De eigenlijke meetbrug wordt gevormd door het systeem EFQP 
met de capaciteiten L en M en de indicator I. R

4 
stelt de weerstand 

van de vloeistof'conden.sator in ~~n zUner standen, M zUn capaciteit 
voor. Het punt V, dat bij de eindtnstelling aardpotentiaal krUgt, is 
verbonden met de ~buitenkant" van de condensator, d.w.z. met punt A 
in f'ig. 5. 

R3 is een bekende vergelUkingsweerstand. Wij hadden 8 van de
ze weerstanden vari~rende van 5oon - 1 M.o , zij werden tot op o, 1 % 
nauwkeurig met behulp van een brug van W h e a t s t o n e met ge
IUkstroom gemeten. 

EF is de eigenlijke umeetdraad", welke op ons laboratorium 
werd geconstrueerd; de strooicapaciteit werd zo klein mogelUk ge
houden. De af'takking naar G geschiedt met drie 11 dials", na instel
ling kan men direct de verhouding 

Rl 
p = =--....;..,,,-

R1 + R2 
(34) 

af'lezen in drie decimalen. Daar de laatste instelknop een potentio
meter is, kan steeds door schatting een vierde decimaal worden ge
vonden. De weerstancl van EF is ongeveer 500.n. De meetbank werd met 
gell.)"kstroom geUkt en een correctie-tabel ter bepaling van de juiste 
waarde van p werd vervaardigd. 

De instelling geschiedt met een electronenstraa1~indicator I 
(Philips type EM4) die een eigen versterker hee:f't. S en G worden via 
een laagf'requent-transf'ormator (verhouding 1/3) aangesloten op de 
versterker. De gevoeligheid is regelbaar. 

G en L moeten nu zodanig ingesteld worden dat I geen nuit
slag" vertoont. Ter vermijding van lekken, ef'f'ect van strooicapaci
tei ten etc. is het gewenst de punten G en V op aardpotentiaal te 
brengen,·daarvoor dient de aardbrug AB. Nadat we een zo goed moge
IUke instelling van de meetbrug EFQP hebhen verkregen, schakelen we 
de indicator tuseen Gen K (S in stand 2). Wij stellen nu N, C en D 
zodanig in, dat I een minimum vertoont. Daarna schakelen we I weer 
tussen Gen V (Sin stand 1), corrigeren Gen L, enz. Wij herhalen 
de genoemde bewerkingen totdat bij omschakeling van S van 1 naar 2 
het minimum niet meer verandert; doorgaans is dit na twee of' drie 
keer bereikt. G en V hebben dan de potentiaal van K, d.i. de aard
potentiaal. 

Een verkeerde instelling van N kan een aanmerkelUke f'out in 
de instelling van G teweegbrengen. 

In alle gevallen konden wij een scherp minimum vinden. 

De electromotorischel' kracht werd geleverd door een Philips 
toongenerator type GM 2304, in f'ig. 10 aangeduid met T. De f'requen-
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tie werd gehouden op 2000 Hz, de spanning was regelbaar van 0 - 15 
Volt. Daar de spanninggevende wikkeling van de toongenerator in het 
midden geaard is, werd het gebruik van een laagfrequent-transforma
tor W ter ontkoppeling van de e.m.k. van aarde noodzakelijk. 

Alvorens tot de vloeistofmetingen werd overgegaan, werden 
met de beschreven opstelling voor wisselstroom de acht ~"kweerstan
den als R3 en R4 met elkaar vergeleken. De verschillen met de met 
gelijkstroom gemeten waarden lagen binnen een foutengrens van 0,2 %. 

c) Berekening van ~ , nauwkeurigheid. 
In geval van juiste instelling geldt 

R R 
_1 =:2=v=_J2..._ 
R2 R

4 
1 - p 

R4 is de te meten weerstand van de variabele condensator, ge
vuld met vloeistof. Voor de beide standen (i) en (u) volgt hieruit 
met (17) 

= 

't= 
v. - v 

l. u 
4'1r.AC.R'3 

1/R u = 

(36) 

De nauwkeurigheid waarmede men ~ vindt wordt hoofdzake]jjk 
bepaald door vi - vu en is, afgezien van de fouten die men met de 
vloeistoffen zelf kan maken, van de orde van 1 %.Daarb~ dient men 
nog in acht te nemen dat men het liefst vi en vu in het middengebied 
van de meetdraad laat vallen; men heeft dit enigszins in de hand 
door de keuze van de verge~"kingsweerstandR3 • 

§ 8. Het specifiek geleidingsvermogen )( van ani 1 ine, nj_trobenzeen 
en mengsels van beiden b.i,j 25° C. 

B~ een beschouwing van de literatuurwaarden betreffende het 
geleidingsvermogen van slechtgeleidende vloeistoffen (10-6 >cr >10-10 

n -T cm.: 1 ) valt het dade l~k op dat de waarden van 21' zeer st erk ui t
eenlopen. Dit is een gevolg van de sterke afhankel~kheid van~ van 
de zuiverheid. Het bleek ons dat ook hier, evenals b~ de di~lec
trische constante-metingen, het vochtgehalte een belangr~"ke rol 
speelt. In verband hiermede heeft het eigenl~k weinig zin te spre
ken van bw. h~t geleidingsvermogen van aniline en nitrobenzeen en 
er een getal voor op te geven. Het beste is steeds weer na zuivering 
en droging de 0 te meten en te zien - als het om de zuiverheid gaat
dat z~ voldoende klein is. In elk geval kan men voor beide genoemde 

-8 -1 -1 vloeistoffen 0 terugbrengen tot:::10 .n cm • 
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Wlj geven hier de beste van de door ons gevonden waarden van 
~ van aniline en nitrobenzeen en hun mengsel (mol.-verhouding 1-1 ), 

tege]jjk met meetresultaten van A t e n en B 0 e r 1 a g e 8 ) 

Specifiels._geleidine;svermogen ~ in .n. - 1 cm - 1 bij 25 ,o° C 

aniline nitrobenzeen mengsel ( 1-1) 

Onze metingen 0,50.10 -8 
'3,00.10 

-8 
5 ,00.10 -8 

A t e n en 8 ) 
Boerlage 2,2 .10-8 '3,8 .10-8 6,0 .10-8 

~ van het mengsel is steeds groter dan die van de componeh
ten. Door metingen aan een serie van mengsels van aniline en nitro
benzeen in verschillende verhoudingen kwam vast te staan, dat pij 
een mol.-verhouding van ongeveer 1-1 een maximUID 0 optreedt. 

Vermeld moge nog worden dat bij het mengen een fraaie rood
kleuring ontstaat. Deze zal het gevolg zijn van een door de menging 
mogel~"k geworden stabilisatie van bepaalde electronenconfiguraties, 
die de kleur met zich meebrengen. 

Ter zuivering werd de aniline aanvankelijk op KOH gedroogd en 
4 x in vacuUID gedestilleerd. De vloeistof, die aan de lucht blootge
steld spoedig geel en daarna bruin wordt, werd in het don..~er onder 
droge stikstof bewaard. Verder herhaalde zuivering bracht geen ver
andering meer in de ui tkomst voor 2J' • 

De nitrobenzeen werd eveneens eerst met KOH gedroogd, daar
na 2 x in vacuum gedestilleerd; vervolgens werd zij een half uur met 
P2o

5 
geschud en wederom gedestilleerd. Een lagere uitkomst voor ( 

ll'erd ook hier na herhaalde destillatie niet meer verh-regen. 

§ 9. Metingen van het geleidingsvermogen van oplossingen van diae
thyl-ammoniUIDchloride (Ct-15)2NH2Cl in aniline, nitrobenzeen en 
een I!l<3ngsel van beiden (vol. verh. 1 - 1) bij 25° C. 

De Illetingen, die in deze paragraaf ter sprake komen, Vlerden 
uitgevoerd teneinde na te gaan of de resultaten in overeenstemming 
waren met de verwachting, dat bij aanwezigheid van moleculen met 
groepsmome:nten met verschillend teken (n.l. aniline en nitrobenzeen) 
de ionisatie van een opgelost zout wordt bevorderd. Er zij verwezen 
naar een publicatie betreffende metingen met dezelfde stoffen van 
A t e n en B o e r 1 a g e 8 ) 

a) Diaeth.yl-amineh.ydrochloride (C2H5)2NH.HC1, mol. gew. 109,43, werd 
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gemaakt uit diaethylamine + HCl. 
20 g diaethyl-amine (Beilstein No 3'36, Band IV pag. 27) werd 

gedestilleerd (kpt 1 atm 55, 5 - 56, o° C) en opgevangen in 50 cm'3 
HCl '3'3 %. Wij verkrege._1 een zvmk bruin gekleurde vloeistof, die op 
een waterbad werd ingedampt. lie resterende bruine kristalmassa werd 
opgelost in absolute alcohol; de oplossing werd met Norit aan een 
terugvloeikoeler gekookt. Door toevoeging.van een gel~"k volume ab
so"lute aether werd het zout grotendeels in de vorm van mooie witte 
kristalblaadjes neergeslagen. De opbr,angst werd afgezogen, met kou
de absolute aether uitgewassen, en opgeborgen in een exsiccator met 
P2o5; dit laatste is noodzakelijk daar het zout zeer hygroscopisch 
is. 

b) De oplossingen. Alle moge~"ke voorzorgen werden genomen teneinde 
de oplossingen voor vocht te vrijwaren. 

De oplosbaarheid van het zout in nitrobenzeen is zeer gering. 
In aniline lost het veel 'beter op en dus ook in het mengsel. Toch 
werd bij de drie oplossingen van'een ongeveer gel~ke concentratie 
uitgegaan. Teneinde een vergelijking te kunnen treffen met de reeds 
eerder genoemde metingen werd uitgegaan van 0,004 molair (d.i. 0,004 g 
mol opgeloste stof per liter) als hoogste concentratie. 

Uitgaande van de molariteit m van een oplossing in e~n van 
de drie oplosmiddelen werden door voortgezette verdunning oplossin
gen verkregen met de concentraties m/2, m/4, m/8 ••• tot m/64 toe. 
Oplossingen in het mengsel werden verkregen door menging van oplos
singen in aniline en nitrobenzeen. 

c) Specifiek en aeguivalent geleidingsvermogen. Meetresultaten. 
Het specifiek geleidingsve:::-mogen 0 van de oplossingen, ook 

van de meest verdunde, is belangr~k grater dan dat van de (zuivere) 
oplosmiddelen; laten wij di t laatste 0 0 

noemen. 'roch is 0 0 
niet ver

waarloosbaar klein; daarom trekken wij dit van r af om het speciriek 
geleidingsvermogen te vinden voor zover dit op rekening komt van het 
zout 

( ~·7) 

Van belang voor ons is, teneinde de resultaten aan de theo
rie te kunnen toetsen, het aequivalent geleidingsver.nogen A. Men 
heeft de betrekking 

A= 1000 ~ 'V 1000 ~ 
m ( '38) 

waarin V het volume in liters is van de oplossing, die 1 g.mol van 
de opgeloste.sto:f" bevat (moleculairvolt:mE•), en m de molariteit. 

Hierond.er volgt een samenvatting van de resultaten; waarden 



van de sterkste oplossingen van A t e n en B o e r 1 a g e z~n 

eveneens vermeld. 

1) Oplossingen in aniline. 

m ~· A 

A&B 0,00383 o, 188 
1 0,00371 -6 0, 114 0,647 .10 
2 0,00185 0,423 0,228 
3 0,000925 0,275 0,296 
4 0,000463 o, 176 0,379 
5 0,000231 o, 115 0,4.26 
6 0,000154 0,086 0,560 

2) Oplossingen in nitrobenzeen. 

m o' A 

A&B 0,00383 0,48 
-6 1 0,00274 1,40.10 0,510 

2 0,00137 1, 17 0,85.4 

3 0,000685 0,86 1,26 

4 0,000343 0,69 2,01 

5 0,000174 o, 35 2,05 
6 0,000086 0,37 4,30 

7 0,000043 o, 35 8, 14 

3) Oplossingen in het mengsel. 

m o' A 

A&B 0,00383 3, 10 
-6 1 0,003~3 11,65.10 3,60 

2 0,00162 7,27 4,50 

3 0,000808 4,92 6,09 

4 0,000404 3, 31 8,20 

5 0,000202 2,15 10,64 
6 0,000120 1,59 13,24 

7 0,000098 1,50 15,30 

d) VergelUking met de theorie; conclusie. 

De meting van A als functie van m is voor sterke electroly
.:!&.!! het eerst door K o h 1 r a u s c h uitgevoerd. HierbU werd 
gevonden dat A als f'unctie van m voor te stellen is door 

A = ./\. - Ams 
m o 

(39) 
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./\. is het aeguivalent geleidingsvermogen bU oneindige verdunning. 
De co~ff. A is af'hankelUk van de aard der ionen: A is groter voor 
grotere valentie. s is een echte breuk; voor niet te verdunde oplos
singen bleek s = 1/3 te voldoen, voor zeer verdunde oplossingen s = 
1/2. Zie fig. 11. 

A 

fig.11. Verloop van het aequivalent 
geleidingsvermogen ./\. met de con
centratie m bij sterke electrolyten. 

.A 

fig.12. Verloop van hat aequiva
lent geleidingsvermogen ./\. met 
hat moleculairvolume V bij zwakke 
electrolyten. 

Voor zwakke electro~yten vond 0 s t w a 1 d een rechte in
dien A werd uitgezet tegen V 112 ; V is weer het moleculairvolume 
of de verdunning. 

A 
m 

= B v1/2 (40) 

Zie fig. 12. V = 1/m. De helling Bis des te kleiner naarma
te het electrolyt zwakker is. (40) geldt voor 1 - 1, 2 - 2 etc. 
-waardige electrolyten (zoals wjj er dus ook een hebben). Voor 2 - 1 
-waardige etc. is de exponent van V anders. Men kan nu aantonen dat 
(41) een gevolg is van de wet van de chemische massawerking; daarbU 
wordt dan verondersteld dat de dissociatie-graad CX. (( 1 en dat de 
ionen-beweeglijkheden onaf'hankelUk z:ijn van de concentratie m. Voor een 
1 - 1 -waardig electrolyt vindt men dan voor de constante B in (40) 

B = ./\. K1/2 
0 

K is de dissociatie-constante, gegeven door 

mo<.2 
(1 -OC.) 

(41) 

(42) 

BU de bestudering van het verloop van ./\. met de concentra
tie is gebleken dat goed voldaan werd aan de betrekking (40) van 
O s t w a 1 d voor zwakke electrolyten. Zo vonden wjj voor de con

stante B bU de drie oplosmiddelen 
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Opl. van ( c f 5> :fllif J,. :i,n Constante B in (40) 

aniline 0,0060 + 0,0003 
nitrobenzeen 0,0428 + 0,0005 
mengse1 o, 1'35 + 0,005 

Er treedt .dus een groot verschil in . .geleidingsvermogen aan 
den dag. 

Een berekening van de dissociatie-constanten van het zout in 
de drie oplosmiddelen uit (41) is slechts moge]Jjk: b3j kennis van./\.. . 0 

Deze grenswaarde is niet experimenteel te beP.alen; in het gunstig-
ste geval kan z1j door extrapolatie worden gevonden; in ons geval is 
dat niet mogel1jk. 

Vergel1jkbare waarden van .1\.
0 

kunnen w.ij echter kr1jgendoor 
toepassing van de 1ste regel van W a 1 d e n, volgens welke de.1\.

0 
van een zout in verschillende oplosmiddelen omgekeerd eveIU'edig is 

met de viscositeit·ri • 
Hoewel de regel voor water als oplosmiddel niet alt1jd opgaat, 

hebben w.ij haar toegepast om, uitgaande van de A.
0 

in water (bekend 
als som van ioopsnelheden van de ionen) de .A.

0 
in de ~e niet-wa

terige oplosm:'.ddelen te berekenen. 
Zo vinden w.ij, gebruikmakende van literatuurwaarden voor .A..

0 
in water van de ·11 's 9 ) ·' de volgende resul ta ten voor .A 

0 
en,met 

(41), voor K 
Oplosmiddel Ao K van ( C2H5) 2NH2Cl 

aniline 27,4 -7 0,48.10 
mengsel 44,3 93,0 .10-7 

nitrobenzeen 55,6 -7 5,90.10 -
De dissoeiatie in het mengsel is groter dan die in de zuive

re oplosmiddelen; dit is dus in overeenstemming met de aan het begin 
van par. 9 uitgesproken verwachting. Ondanks het feit dat de dH!lec
trische consta:ate van het mengsel ( £ = 24) lager is dan die van het 
nitrobenzeen ( £ = 35), is de K ongeveer 16 x zo groot! 

Het in deze paragraaf besproken onderzoek is gesuggereerd 
door Prof'. Dr A.H.W. A t e n. Het z1j m1j derhalve vergund hem op 

deze plaats voor deze suggestie, alsmede voor zijn voortdurende in
teresse, m1jn welgemeende dank te betuigen. 
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HOOFDSTUK 11 

DE ABSOLUTE DIE:LECTRISCHE CONSTANTE VAN 
GASSEN BIJ DRUKKEN VAN 0-80 ATM 

EN TEMPERATUUR 25,0° C 

· Voor het principe der meting z:ij verwezen naar Hoof'dstuk I, par. 3 

sub b. 

§ 10~ Enige details van de meetopstelling. Zie ook f'ig. 6. 

a) De gascondensator. Zie fig. 13. 
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De gascondensator (g in fig. 6) bevat verschillende coaxiale 
cylinders. Twee ervan ( a en b) vormen ~~n kant van de condensator, 
de beide andere Cc en d) de andere kant; deze laatste is met de aar
ae verbonden. De zeer sterke buitenste cylinder e, die de druk op
vangt, heeft een dikte van 1 ,1 cm. De cylinders zijn van koper; de 
binnenste werden vergu.ld. 

Teneinde bij de sterke constructie tegelijkertijd een goede 
isolatie te waarb6rgen, zijn de cylinders a en b gemonteerd op een 
kwartsstop K, welke druk van binnen uit kan weerstaan vanwege zijn 
conische vorm. Om te verhinderen, dat K bij evacuatie naar binnen ge
drukt wordt, warden de condensator en de ruimte A, die met een twee
de conisch gevormde stop L is afgesloten, tegel~"kertijd geevacueerd. 
De aansluiting met a en b gaat via de stijve draad f, die door K en 
L wordt geleid. De verbinding wordt afgeschermd door een stevige ko
peren buis, waarvan B deel uitmaakt. 

Om een volkomen vulling van de condensator mogelijk te maken 
indien met vloeistof wordt gewerkt (zoals bij de bepaling van de 
werkzame capaciteit Ca), waren tevoren verschillende gaten in de 
cylinders ge~aakt. 

De co::idensator werd geplaatst in een thermostaat waarvan de 
temperatuur tot op 0,1° C constant op 25,0° C werd gehouden. 

b) De schakelaar S en de condensator v, zie fig. 6. 
Evenals de afscherming van alle verbindingen werd de wand 

van de schakelaar S in zwaar messing uitgevoerd teneinde storende 
capaciteitsveranderingen te vermijden. De isolatie werd uitgevoerd 
met barnsteen. De capaciteit van de schakelaar is klein en in beide 
standen reproduceerbaar. In elk geval werd deze reproduceerbaarheid 
steeds met de electronenstraal-indicator gecontroleerd. 

Als vaste condensator v werd de in par. 6 genoemde meetcon-
1lenaator van 500 f!P.F gebruikt. Deze werd zodanig ingest~ld, dat een 
klein verschil in capaciteit AC met de gascondensator g bestond. 
( zie ( 13)) • 

c:) De manometer. 
Voor meting van de druk hadden wij twee manometers tot onze 

beschikking, resp. met meetbereiken van 0 - 15 en 0 - 100 kg/cm2 ; 
beide werden nauwkeurig op het van der Waals Laboratorium ge~"k:t. Het 
was met behulp van deze manometers mogel~"k de druk in de condensa
t:or met een absolute nauwkeurigheid van~ 0,01 kg/cm2 te meten. 

§ 11. Metingen en hun nauwkeurigheid. 

a) 3epaling van Ca· 
Fig. 6 met v als de meetcondensator van 500 ~~F, is hier 



ter verduidel~king te gebruiken. g werd gevuld met atmosferische 
lucht ( E = E1 ) ; met S geschakeld naar g werd m ingesteld op V = o. 

z 
Daarna werd S omgeschakeld naar v, en met v ingesteld op ')) = O. 

z 
Herhaling van deze instellingen, waarb~ g was gevuld met benzeen, 
geeft 6. C in ( 15) als de variatie van v. 

De temperatuur werd constant op 25,0° C gehouden. De benzeen 
werd toegelaten via q; het achterblijven van luchtbellen werd verme-' 
den door nu en dan b~ p te pompen. 

Als resultaat werd gevonden 

Ca (hogedrukcondensator) = (871 33 .:!: 0,09) e.s.e. (43) 

De aangegeven f'out is berekend ult het gemiddelde van de af
wiJkingen van AC van de gemiddelde waarde en een m.oge~e absolute 
f'out in E. van de benzeen van .:!: 0, 0005. 

b) Meting van de e van de gassen. 
Capillair p (f'ig. 13) werd met de manometer en capillair q 

met het gasreservoir verbonden. Nadat verscheidene malen was ge
spoeld, werd g gevuld met gas tot een druk van 100 atm maximaal; v 
werd zodanig ingesteld, dat een klein capaciteitsverschil AC (dat 
correspondeert met een A 1 op de schaal van de cylinder-meetcon
densator) met g bestond. 

Alvorens te meten werd gecontroleerd op lekken, constantheid 
van de f'requenties ·v 1 en v2 , reproduceerbaarheid van de beide 
standen van de schakelaar S en de constantheid van de temperatuur. 

Metingen van b.l b~ een zekere druk werden in het algemeen 
vier keer uitgevoerd; het gemiddelde werd genomen. Door gas te laten 
ontsnappen werd het moge~ A 1 b~ lagere drukken te meten. Op de
ze ~ze verkregen ~ een reeks Al-waarden b~ verschillende druk
ken als direct resultaat. Voor m werd de cylinder-meetcondensator I 
(C 1(I) = 0,23431 e.s.e./cm, zie § 2) gebruikt. 

c) Nauwkeurigheid. 
In het algemeen werd A 1 gevonden met een absolute fout 

S = .:!: 0,001 cm. Deze 5 bevat de f'outen ten gevolge van het n:i:et 
constant ~n van de f'requenties en het niet identiek z~ van de ca
paci tei tsvariatie AC b~ omschakelen van S. Volgens (14) is de ab
solute f'out in ( £ - 1), die aan S alleen te ~ten is, 26C1/Ca. 
Met de waarden van S , c1 = c1 (I) en Ca als aang!:igeven vinden we 
voor de f'out in ( c - 1):.:: 0,000006; dit is ongeveer 1 % van de 
waarde 0,00055 van t: - 1 ve.n argon en lucht b~ 25° C en 1 atm, en 
0 1 1 % van de waarde b~ 10 atm." Metingen b~ hogere drukken z~ nauw
keuriger. 

B~ het maken van de schatting van de nauwkeurigheid is de 



systematische fout, die ontstaat door een verandering van de capa
citeit van g bij drukvariatie - dit betekent eigenlijk een verandering 
van A 1 in ( 1'3) - niet in aanmerking genomen. Deze fout is echter 
vanwege de sterke constructie va~ g zeer klein. Stellen wjj de con
densator eer.vcudigheidshalve voor door een cylinder en berekenen 
wjj de fout in f. - 1 ui.t de elastische verlenging t.g.v. uitsluitend 
druk op de eindvlakken, dan vinden wij een systematische a:t'wljking 

van 0,08 %. De w~rkeJJ.]"ke fout zal vanwege de druk op de z~and,die 
de verlenging tegengaat, kleiner z~. 

Daar e - 1 ui t ( t::. 1 - A 1_
0 

)-waarden wordt berekend door 
vermenigvuldiging met c1/Ca' dienen wjj tenslotte de fout van 0,1 % 
in Ca eveneens in rekening te brengen •. 

Derhalve concluderen wjj, dat de mogelijke fout die in ( £ - 1) 

van argon en lucbt bij 10 atm kan worden verwacht 0,2 % is; waarden 
bij hogere drukken zljn nauwkeuriger (0,2 - 0,1 %), bij lagere drukken 
minder nauwkeurig (0,2 - 1 %). 

§ 12. De f'unctie van C 1 au s i u s - Mo s o t t i. 

Teneinde een indruk te krijgen van de betrouwbaarheid der me
tingen, berekenden wjj de f'unctie van C 1 au s i us - M·o sot ti 

P = f. - 1 V (in cm3) 
E, + 2 (44) 

V is hier het volume van 1 mol van het gas in cm3. Voor de 
berekening van V gebruikten we direct de resultaten van isotherm
metingen uit de literatuur of betrouwbare toestandsvergelijkingen 
die erop zijn gebaseerd. 

De ru;.uwkeurigheid waarmede V kan worden berekend zal van de
zelfde orde zijn als die welke gemiddeld in p optreedt: O, 1%. De 
ne.uwkeurigheid van P hangt af van die in ( f. - 1) en V; wjj kunnen 
haar gemiddeld stellen op 0,3 - 0,5 %. 

Vol.gens een theorie betreffende de functie van C 1 a u s i
u s - _M o s o t t i van non-polaire gassen door K i r k w o o d 10 ), 
neemt P vanwege het bestaan van thermische fluctuaties aanvankelijk 
toe bij toenemende druk. 

Een statische beschouwing van B 6 t t ch er 11 ), waarbij 
gebruik wordt gemaakt van het reactie-veld van 0 n s a g e r, leidt 
eveneens tot een aanvankelijke toename van P met de druk; de toename 
is groter dan bij K i r k w o 1) d. 

In Hoofdstuk III komen wjj nader op deze theorie~n terug. 
De grootte van het druk€ffect is echter binnen het door ons 

gebruikte drukgebied in den regel kleiner dan 0,1 % en ligt dus bin
nen de experimentele foutengrens. Het is derhalve duidelijk dat wjj 
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deze kleine variaties niet kunnen ontdekken, laat staan de grootte 
ervan bepalen. Voorzover het onze metingen betreft verwachten wij, 

dat de waardenvan P, berekend met meetresultaten b:ij verschillende 
drukken, een bepaald ge.middelde zullen opleveren. 

§ 13. Resultaten. 

a) Lucht. 

Atmosferische lucht werd twee keer gedroogd door uitvrie
zen in co2 + alcohol; daarna passeerde z~ een buis met P2o5• V

0 
werd 

berekend uit pV-waarden b:ij 25° C, die werden afgeleid uit pV-waarden 
b:ij 0 en 50° C 9 ). Resultaten van metingen tot 80 atm. z~ gegeven 
in tabel III. 

TAB E L III 

E. - 1 en P -waarden voor lucht, t = 25 ° C. 

E. - 1 p (atm.) P (cm3) 

0,005071 9,35 4,405 
7176 13,22 4,398 
9272· 17 ,09 4,388 

11503 21 ,20 4,377 
13726 25,25 4,382 
15964 29,24 4,389 
18012 33,16 4,365 
20139 37,03 4,364 
22524 41'19 4,382 
24727 45' 16 4,382 
26839 49,07 4,373 
29019 53,04 4,368 
31148 56,99 4,358 
33399 60,88 4,372 
35670 64,78 4,380 
37851 68,69 4,383 
40081 72,96 4, '367 
44700 81,33 4s262 

Gemidd. p = 4,377 
Gem. fout = 0,010 

Met P = (4,377 .:!:: 0,010) cm3 kr~gen wij 

e van lucht b:ij o0 en 1 atm = 1,000586 .:!:: 0,000001 (45) 
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In tabel IV is deze waarde vergeleken met literatuuropgaven 
van de laatste jaren. 

TABEL IV 

t va:a lucht bi,j o0 en 1 atm • 
......--' 

£ auteur jaar 

1 ,000572 Zahn 12) 1924 
1 ,000594 Carmen en Hubbard 13) 1927 
1 ,000582 Stuart 14 ) 1928 
1,000576 Watson et al. 15) 1931 
1 ,000591 Jordan et al. 16) 1934 
1,000590 Hector en Schultz 17) 1938 
1,000567 Hector en Woernley 18) 1946 
1,000586 Clay en v.a.Maesen 1949 

Blj de bestudering van deze waarden van E blJjk:t dat er wei
nig overeenstemming is. Dit is waarseh~nl~k te w:!jten aan de ver
schillende manieren waarop de lucht ter zuivering en droging werd 
behandeld. 

b} Helium. 
Zuiver helium werd verkregen van het Kamerlingh Onnes La

boratorium te Leiden; voor d~ ter beschikkingstelling ervan bren
gen we onze dank uit aan Prof. Dr C.J, Gorter. Ter berekening van 
Vb~ 25° C werden pV-waarden b~ 0 en 50° C gebruikt 9>. Zie tabel V. 

TABEL V 

6 - 1 en P -waarden voor helium t = 25° C 2 

E. ..;. 1 p (atm} P (cm3} 

0,000429 5,70i 0,487 
1019 16 '91 0,495 

1369 24,86 0,454 

1779 33,03 0,446 
2168 39,57 0,455 

2753 49,50 0,464 

3438 60, 19 0,479 

3481 64, 10 0,456 

3772 65,08 0,487 

Gemidd. p = 0,469 
Gem. fout = O,Ol6 
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Uit de gemiddelde waarde van P vinden wij 

E van He bij o0 en 1 atm = 1 ,000063 _7- 0,000002. (46) 

TABEL VI 

e van helium bij o0 en 1 atm. 

e auteur jaar 

1,000074 Hochheim 19 ) 1908 
1 ,000073 Watson et al. 20) 

1934 
1,000068 Hector en Woernley 18) 1946 
1 ,000063 Clay en v.d.Maesen 1949 

c) Argon. 
Teneinde V te bepalen gebruikten wij de toestandsvergeljj

king van Be at tie en Bridgeman 21 ). Bjj·substitutie 
van de constanten voor argon kan de vergeljjking worden getransfor
meerd in 

pV = a + bp + 2 (47) cp 

met, bij 25,0° c a = 24464,5 cm3 atm 

b = -16,01 cm3 
-2 3 -1 c = 4,64.10 cm atm 

Metingen tot 15 en tot 80 atm werden uitgevoerd, zie tabel VII 

TABEL VII 

c ., p d 0 t -- 25° c ., - . en - waar en vo r argon, _ 

E - l p (atm) p (cm.3) 

0,000501 0,99 4, 124 

969 1'91 4, 131 

1466 2,89 4, 127 

"1964 3,88 4, 115 

2462 4,87 4, 106 

2956 5,83 4, 1 ·:5 

3476 6,80 4, 145 

3948 7,76 4,122 

4440 8,72 4, 123 

4972 9,68 4:156 

5481 10,57 4, 193 

5969 11 , 61 4,153 
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TA BEL VII (vervol"") 
E. - , p (atm) P (cm3) 

0,0064S3 12,58 4, 167 
7015 13,55 4, 176 
7531 14,56 4, 169 
8215 15,86 4, 171 

10897 21,04 4, 154 
13311 25,66 4, 146 
16635 32,05 4, 129 
18748 36,01 4,130 
2·1905 41,74 4,147 
24557 46,50 4, 159 
27287 51,64 4,147 
30009 56,62 4, 147 
32399 60,69 4, 166 
35375 65,89 4, 176 
40479 75,43 4,151 
43407 80,54 42126 

I 
Gemidd. P = 4, 146 
Gem. fout = 0,018 

Wij vinden hieruit 
Evan Ar bij o0 en 1 atm = 1,000556 ~ 0,000002 (48) 

TAB E L VIII 

E. van argon bi,j o0 en atm 

E auteur jaar 

1 ,000575 Braunmuhl 22 ) 1927 
1,000574 Bryan 23) 1929 
1,000550 Watson et al. 20) 

1934 
1 ,000545 Hector en Woernley 18) 1946 
1,000556 Clay en v.d.Maesen 1949 

d) Kooldiox;yde. 
Zeer zuiver co2 werd ter beschikking. gesteld door het van 

der Waals Laboratorium; hiervoor betuigen we op deze plaats onze 
dank aan Pro~. Dr A.M.J.F. M i ch e 1 s. 

V werd berekend met een formule, die werd afgeleid uit nauw
keurige isotherm-metingen bij 25 ,o° C van Mevr. C.A.M. M i ch e l.s
V e r a a r t 24) 

pV = a + bp + cp2 + dp3 + ep4 (49) 

waarin 
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a = 24467 ,5 cm.3 atm 
b = - 123,54 cm3 

c = - -1 . 3 -1 
3,54 .10 cm atm 

d - - -3 3 -2 8,581 .10 cm atm 
e = -5 cm3 atm-3 4,817 .10 

Resultaten van metingen tot 20 atm vindt men in tabel IX, 

terwljl tabel X een verge]jjking met literatuurwaarden van P geeft. 

TABEL IX 

£ - 1 en P- waarden voor co2, t - 25° C 

e - 1 p (atm) P (cm3) 

0,000941 1 ,01 7,558 
1429 1,53 7,555 
1672 1, 79 7,545 
1793 1'92 7,537 
2220 2,36 7,574 
2726 2, 91 7,520 
3651 3,90 7,473 
4130 4,37 7,525 
4619 4,88 7,515 
5109 5,36 7,547 
5571 5,82 7,559 
6066 6,35 7,521 

6545 6,82 7,535 
7524 7,79 7,540 
8498 8,75 7,539 
9155 9,33 7,557 

10579 10,70 7,585 
14553 14,38 7,585 
16895 16,46 7,588 
19003 18,46 71208 

Gemidd. p = 7,543 
Gem. fout = o,on 

·1 

Hieruit volgt 

s van co
2 
b~ o0 en 1 atm = 1,001017 ± 0,000003 (50) 
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TABEL X 

Waarden van de C 1 a u s i u s - M o s o t t i - f'unctie van CO~ 

ongeveer atm 

p (cro.3) auteur jaar 

7 ,63 Uhlig et al. 25) 1933 
7,32 Watson ef al. 20) 1934 
7,48 Michels en Kleerekoper 26) 1939 
7,48 v. Itterbeek en Spaepen 27) 1942 
7,54 Clay en v.d.Maesen 1949 

Het zij mjj hier toegestaan mijn dank uit te spreken aan 

H. G res s er voor zijn waardevolle hulp bij de metingen. 



HCOFDSTUK 111 

AFHANKELIJKHEID VAN DE MOLECULAIRE 
POLARISATIE VAN DE DICHTHEID BIJ 

NON-POLAIRE GASSEN 

§ 14. Inleiding. 

In het vorige hoofdstuk hebben we voor de verschillende non
polaire gassen berekend de moleculaire polarisatie 

p = E - 1 
E + 2 V (51) 

Wij voerden metingen uit bij constante temperatuur en vari~ren
de dichtheid en konden derhalve verwachten, dat P op grond van de 
formule van C 1 a u s i u s - M o s o t t i 

P 
_ 4'1tNtlC. 
- '3 (52) 

een constante zou zijn. Een variatie van~ was.ender de heersende 
om.standigheden niet aannemelijk. Bij non-polaire gassen, waar ~ ons 
uitsluitend mee zullen bezig houden, is P behalve onafhankelijk van 
de dichtheid ook nog onafhankelijk van de temperatuur. 

In de literatuur vinden we dat de al of niet geldigheid van 
(52) zowel van experimentele als theoretische zijde nader is onder
zocht. In het bijzonder bij co2 zijn metingen van P tot op zeer hoge 
dichtheden uitgevoerd waarbij een, zij het in het algemeen geringe, 
variatie van P met de dichtheid werd gevonden. Zo vonden K e y e s 
en K i r k w o o d 28 ) en later U h 1 i c h , K e y e s en 
K i r kw o o d 25) een toename van P bij toename van de dichtheid 
tot 200 atm. M i c h e 1 s en M i c h e 1 s 29 ) vonden een afna
me in het gebied van 500 - 1000 atm., hetgeen later door M i c h e 1 s 
en K 1 e e r e k o p e r 26 ) werd bevestigd. De metingen van de 
laatsten strekken zich uit over een drukgebied van 1 - 1500 atm; men 
vond dat P aanvanke~k toeneemt met de dichtheid, dan een maxim.um 
bereikt (tot 2,5 % bij 200 atm.) en daarna weer afneent. 

B (5 t t c h e r 11 ) , die in een aantal pub~cicaties 0 n
s a g e r s theorie van het reactieveld verder ontwikkelde, leidde, 
eveneens met behulp van het reactieveld de volgende form.ule voor de 
moleculaire polarisatie van een non-polair gas af 

p 
9E 4TCN!X. 

(e + 2) [(2E + 1) - (2CX./r3)(e - 1)] • '.3 
(53) 
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Van belang is, zoals bij elke theoretische bescbouwing, het 
model.· Ala model neemt B~ttcher een bolvormig molecule met atraal 
a en een conatante polariseerbaarheid ~ dat zich bevindt te midden 
van de andere moleculen; de werking van de laataten wordt beachouwd 
ala te zijn van i:'en homogeen dH!lectricum met dH!lectriache conatan
te a dat o.ir':lct op het molecule aanslui t. 

De moeilijkheid is, wat men preciea voor de straal van de 
holte in het di~lectricum waarin het molecule zich bevindt, moet 
nemen: de atraal a van het molecule of een grotere waarde. Naar on
ze opvatting moet di t 2a = U (de diameter van het molecule) zijn; 
wij komen hier nog nader op terug. Het model heeft het voordeel dat 
het statiach kan worden behandeld. 

De formule (53) laat, in overeenatemming :tliet de metingen van 
M i c h e 1 s en K 1 e e r e k o p e r, voor C02 een maximum yan 
P zien. 

De gevonden afname van P bij zeer hoge dichtheid kon met een 
beachouwing van de invloed van de druk op de polariaeerbaarheid be
vredigend worden verklaard door M i c h e 1 s , d e B o e r en 
Bijl30) . 

De th6oretisch het best gefundeerde beschouwing is wel die 
van Kirk No o d lO). Hij beschouwt het gas ala een verzameling 
van bolvormige moleculen met straal a en constante polariseerbaar
heid ~ • De inwendige veldsterkte Fi (het veld ter ~laatae van een 
molecule) - de grootheid waar het altijd om gaat - wordt statiatisch 
berekend. Bij toename van de dichtheid doen de form.ules van K i r k -
w o o d, althans in het begin, een toename P verwachten. 

Een nadere beschouwing van deze theorie en wel in het bijzon
der van de invloed van de moleculaire verdelingafunctie bij co2 , 
wordt in dit hoofdstuk, tezamen met een vergell,J1dng met de experi
mentele gegevens en een discussie, gegeven. 

Daar wij de formules van K i r k w o o d steeds nodig zul
len hebben, beginnen wij in de volgende paragraaf met een korte be
hanO.eling van zijn theorie. De invloed van de aniaotropie, welke even
eens in zijn theorie wordt behandeld, laten wij buiten beschouwing. 

§ 15. De theorie van K i r kw o o d betreffende de polarisatie bij 
non-polaire gassen. 

(Voor juist begrip van de hier toegepaste symboli~che vector- en 
tensorrekening zij bijv. verwezen naar G.Joos, Theoretische Physik. 
N'en zie vooral ook het aanhangsel van K i r k w o o d s artikel.) 
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a, Grondslagen van de theorie. 
Wij beschouwen een dielectricum van N (= getal van Avogadro) 

isotrope non-polaire moleculen met diameter CT en constante polari
seerbaarheid ~ , begrensd door twee even~dige vlakken. Dit dielec
tricum wordt gepolariseerd doc·r een homogeen veld F .L deze vlakken. 
Zie fig. 14. 
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fig.14. B~ de berekening van hat inwendige 
veld tar plaatse van molecule i. 

/ 
l. 

fig.15. Voorstell,jng 
van de tensor '!L'ik • 

Het moment pk van een molecule k geeft de volgende bijdrage 

tot het inwendige veld Fi ter plaatse van i 

(54) 

vi en 'V k zijn de symmetrische gradrnnt-operatoren die bij de 
co~rdinaten van 'i en k behoren; rik is de afstand. (54) kan ook ge
schreven worden als het product van een tensor Tik en de vector 

Pk· 

Het P.roduct van de vectoren 'Vi en 'V k( 1/rik) is een .9.'b.1-
disch product. Uitwerking leert 

1 [ rik rik] 
T.k = "V. 'Vk(1/r.k) = T 1 - '.3 

i i i . rik rik 
~56) 

De tensor is symmetrisch. 1 stel t- voor de eenc1.eids-d:iada. 

1 = i i + j j + k. k (57) 

waarin i, j en k elk gewenst stel onderling loodrechte eenheids

vectoren zijn; wij nemen lt I I de .. macroscopische veldsterkte" p· in het 

dielectricum. 
Tik' die de werking van k op i verantwoord-c, kan nu gemakkelijk door 

een pijl warden voorgesteld: zie fig. 15. 
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Is de di~lectrische verplaatsing D =cP dan vinden we voor 
het inwendige veld: 

r. = 1> + ~ a.r
1
. Ck) 

l. k::::'1 
"!~~ 

N 
=D-Z T .. 'D 

k=1 l.k" k 

Ii 

(58) 

Hier wordt dus over de b~dragen van alle N - 1 moleculen k 
gesommeerd. Gemiddeld wordt de inwendige veldsterkte 

.. N -r. = n -E T .. ,, 
l. k=1 l.K-k 

#i 

Het moment pi van molecule :i. wordt gegeven door 

N 
P· = °" 1 · = 0(. » -ex. i: 'l'.kpk 

l. l. k=1 l. 
#i 

en het gemiddelde moment door 

.. N -
P. =Cl J> -0:. L T .. n. 

l. k=1 l.K"K 

#i 

(59) 

(60) 

(61) 

Nemen we nu eerst het geval dat ieder molecule steeds een 
constant moment p heeft. (61) wordt dan 

0(. J) -ix.[i1 ~k] ;k (62) 

tli 

met 

(63) 

-Tik is de tensor die men kr~t door 'l'ik over alle moleculen 
te middelen 

(64) 

De integraal strekt zich uit over het volume V van het di~
lectricum (= moleculair volume van het gas) met uitzondering van 
een bolvormige ruimte met straal er om i. Vik = V(rik) stelt de 
ond9rlinge potenti~le energie van i en k voor; p = 1/k:T. 

De e-macht in (64) is de moleculaire verdelings-f'unctie. Zij 

is evenals V.k een f'unctie van r.k (g(r)) en geeft aan de verhouding l. l. . 
van het aantal moleculen per volume-eenheid op afstand r van i tot 
het gemiddelde aantal moleculen per volume~eenheid in de gasruimte. 
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Men kan nu bew]jzen dat, vanwege het :feit dat V.k op enige a:fstimd 
- 1 

van i spoedig 0 wordt, Tik onaf'hanke]jjk is van de grootte en vorm van 
Vik dichtbU i. Berekening, waarbU Kirk w o o d op elegante wljze 
gebruikt maak~ van de ~telling van G r e e n ter vervanging van 
de ruimte-integraal in (64) door een integraal over het oppervlak, 
leert 

(65) 

Met (65) en (63) Nordt (62) 

P- = oc. J) - 87t~ p-
. 3V (66) 

Met p = 41CN~ 
0 3 (67) 

vinden we uit (66) 
- '1 J) p = .,_+--,2'°"'p,...-,fV= 

0 
(68) 

Ten slotte krijgen we met behulp van de "macroscopische" ver
gel~kingen die het verband aangeven van het electrisch moment per 
volume-eenheid P en de di~lectrische verplaatsing D met F 

P = Np-/V = .L=..J. F . 4 'It ' » = E. r (69) 

als resultaat voor P 
P=~V=l? 

f. + 2 0 
(70) 

Dit is de bekende relatie van C 1 a u s i u s - M o s o t
t i, die dus b~kbaar geldt wanneer de moleculen een onverander]jjk 
moment hebben. P is dan onaf'hankel~k van de dichtheid e~ de tempe
ratuur. Het gemidqelde inwendige veld Fi, waarvoor uit (59) met toe
passing van (63), (65) .en (69) volgt 

N-- E.+2 r. = » - L: 'l' .. D = --r 
1 k=1 1.1.{'"k 3 

(71) 

Ii 
is dan ook ge~ aan de bekende ui tdrukking van 1 o r e n t z voor. 
deze groothP.id. 

Nu heeft echter een molecule k - juist door de thermische 
beweging waarb~ het zich afwisselend dicht in de buurt van andere 
moleculen bevindt (botst ! ) en zich dAn weer van hen verw:ijdert - een 
voortdurend vari~rend moment: ~ fluctueert om de gemiddelde waarde 
p. Deze fluctuaties worden nu verantwoord in een term 
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N [--0(.Jt = -!:t L:: 'l.~k 
k=1 l . 

Ii 

(72) 

die door het invoeren van het constante moment p, d.w.z. bij de over
gang van (61) op (62), werd verwaa:rloosd. 71, die een veldsterkte is, 
heeft voor alle moleculen dezelfde waarde. 

Berekenen we nu de moleculaire polarisatie en het inwendige 
veld opnieuw. (61) wordt 

-P· = ix, D 
l 

(73) 

Men verifieert gemakkelijk dat (68) overgaat in 

en derhalve 

of 

- - c,1,:D( 1-12/D) 
p-1+2P/V 

0 

P ( 1 - 1'l /D) 
p - --"'-0-~--

- + 2P0 ~ 
v·n 

(74) 

( 75) 

(76) 

Door nL de methode van opeenvolgende substitutie op vergelij
king ( 60) toe te pas sen kan men pi ontwikkelen in een machtreeks 
van~ N 

-<X.l: 
k=1 
Ii 

... + q,,2 

.. ik 
N 
L 

k=1 
Ii 

Voor de gerniddelde v-marde heeft men dan 

N 
-<X. L: 

k=1 
Ii 

N 
+ ~2L 

k=1 
Ii 

N 
2: 

1=1 
lk 

N l;;, 'l'ikTkl - '' .. ] :1> 

lk 

.. .. JD (77) 

Substitutie van deze reeksen in (72) leidt tot de volgende 

reeka voor 17 

3 
+()(., 

N r. 
k=1 
Ii 

(78) 

Beschouwen we nu voorlopig de e~e term van (78). In de 
dubbele som komen (N - 1) (N - 2) termen 'l'.kTkl voor waarbij 11 i en 

- -2 .. . l 
(N - 1) termen TikTki = Tik waarb~ 1 = i. 
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i·---~--·k 
T~ 
a 

fig.16. Voorstelling van de 

2 
Tik (zie f'ig.16 a) geef't de invioed weer die i via k op 

zichzelf' uitoef'ent. Om precies te z:ijn gaat het hier om de werking 
op i van het door pi in k ge!ndu~eerde moment. Gaat men dit na,dan 
vindt men gemakkeliJk, dat di t ef'f'ect al t:ijd een versterking van het 
veld in i tengevolge heef't. Daarom kunnen we nu reeds zeggen dat de 
b:ijdrage van de gemiddelde tensor 

-2 _ 1J 2 -f1V ik 
Tik - V Tik e dvk (79) 

via~ in (76) een positieve af'w:ijking van de functie van C 1 au s i
u s - M o s o t t i zal teweeg brengen. 

TikTkl (zie f'ig. 16 b) moet bli,]1\:baar de invloed verantwoor
den die een molecule 1 via k op i uitoef'ent. Het ef'f'ect hiervan is 
minder eenvoudig te begrijpen; w:ij zullen ons op de berekening van de 
gemiddelde tensor moeten verlaten 

(80) 

V ikl is de onderlinge potenti~le er.ergie van i, k en l; zjj 
is een f'unctie van de 6nderlinge co6rdinaten van deze moleculen. *) 

b) Berekening voor het model van harde elastisch<~ bollen zonder 
attractiekrachten. 

K i r k w o o d gaat nu voor de berekening van de gemiddelde 
waarde van de tensoren volgens (79) en (80) uit van dn voorstelling, 

dat de moleculen harde elastische bollen z:ijn die g~1in attractie op 
elkaar uitoef'enen. Voor de moleculaire verdelings-:f'unctie in (79) 

heef't men dan 

O<.r<.cr V(r) =oo g(r) = 0 

(81) 

V(r) = 0 g(r) = 1 

*) juister is: 11 :potentiaal van de gemiddelde kracht". 
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Dit betekent dat een ruimte w gevormd door een bol met straal 
cr om i van de integratie is uitgezonderd 

-2 _ 1 j'v 1 J":f 1 [ 
'rik - V !ik dvk = V ~ 1 

CA) tJt: 

(82) 

Voor de verdel1ngsfunctie in (80) maken we de zelfde vereen
voudigde veronderstellingen: er zijn hier uitzonderingsbollen met 
straal ~ om i en k. Er moet rekening gehou4en worden met het feit 
dat bij cr ( r ( 2 er deze bollen elkaar s~den, hetgeen de berekening 
enigszins compliceert. Het resultaat is 

- 1Jy. --
'rikTkl = y2 Tik'?kl dvl dvl = '?ik'rkl - ;~~ (83) 

(.I) 

Ten aanzien van de eerste term in (78) is nu gemakkel~ in 
te zien dat bij benadering geldt 

(84) 

Nu volgt met (82) en (83) 

2 

'1 = -ct.2 [ 83~ - ;~~] J) = - ~~ - ii +]» (85) 

waarbij b 21t'~'fa5 /:3. Ten slotte v1ordt ( 76) 

(86) 

Hleru;i.t _!ezen uij, dat vanwege de term (P 
0
/b) (P 

0
/'n die af

koDstig j S van rik' de n;oleculaire polarisatie in den beginne zal 
stijgen met toenemende dichtheid. P 

0
/b is van· de orde van 0, 1 • De 

term net 1 /V 2 geef't een negatieve bijdrage d:i..e bij hogere dichtheden 
belangrijk wordt. In par. 17 sub. 1? zullen wij zien welke correctie 
66k bij het hier gebruikte model in verband met de verdelings:functie 
nog ~oet worden aangebracht. In par. 19 zal blijken dat nog termen 
met 1/V2 voorkomen in de 2e term van (78). 

c) Formule voo~ de imvendige veldsterkte. 
Uit (59) vinden we met behulp van (72) 

J'. = D 
1 

N 
- L 

k=~ 
Fi 

(87) 

Daar bij niet te hoge dichtheid ~ ongetwijf'eld negatief zal 
z:ljn (zie (85)), zien we uit (87) dat de translatorische fluctuaties 
een versterking van het inwendige veld teweegbrengen. 

In reeksontwikkeling vindt men ~i door (77) te delen door~. 
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§ 16. Waarden voor kooldioxyde. 

Volgens eigen met.ingen (zie par. 13 tabel X) vinden w:lj voor 
de moleculaire polarisatie van co2 b~ lage dichtheid: P

0 
= 7,54 cm3. 

Zoals in par.17 sub a nog nader zal warden toegelicht, berekenen 
we b met de betrekking 

b = 2/'J vkrit. (88) 

A. en c. M i c h e 1 s en C. B 1 a i s s e :30 vonden Vkrit. 
= 0,004224 Amagat eenheden = 0,004224 V , waarin V is het norm&-

. ~ 0 
le volume van 1 gmol C02 • Met V = 22260 cm kr~en w:ij · dan ui t (88) : 
b = 63 cm3 • 

0 

Met invoering van de dichtheid p in amagats kan (86) warden 
getransformeerd in 

waaruit door substitutie der aangegeven getalwaarden volgt 

52 

Exp. 

Po 

7.SOL_~~--1~~~--l.~~~.....J-~~~4-~~~-+-~~--t 

100 200 soo --+p 

fig. 17. Verloop van de functie van C 1 au s i us -
Mo s o t t i P met de dichtheid p bij C02 • De curven 
I, II en III zijn volgens theoretische berekening met 
verschillende aannamen omtrent de wisselwerking. 

(90) 



In fig. 17 is het verloop van P met p volgens (90) voorge
steld door curve I. De JJjnen Exp. geven de metingen van M i c h e 1 s 
en K l e e r e k o p e r 26 ) bij 50° C en 100° C weer; zij laten een 
belangriJ'k grotere varietie van P met p zien. 

Nu is d:Lt het resultaat met het model der harde elastische 
bollen zonder attractie. Wij weten echter dat de moleculen co

2 
een 

aarunerkelijke wisselwerking op elkaar uitoefenen. Daarom zullen wij in 
het volgende nagaan wat de uitkomsten worden indien wij deze wissel
werking door middel van de verdelings-functies in rekening brengen. 

§ 17. Invoering van de moleculaire verdelings-functies bij de berekening. 

a) Algemene beschouwing met g (r). 
Zoals wij reeds in par. 1 5 bij ( 6 5) opmerkten is 'r ik onafhanke

lijk van de grootte en vorm van de potentiaal V(r). Dit geldt echter 
.-2 -

niet voor de gemiddelde waarden van de tensor-producten Tik' 'l'ikTkl 
en~. De belar,grijkste bijdrage tot 71 in (84) wordt gegeven door 
N Tik en leidt tot een term met 1/V in (86). 

Algemeen geldt, vgl. (79): 
OD 

-2 1 I 2 8 , J 4 Tile= V 'l'ik g(r) dvk = ~ g(r)r- dr 
0 

( 91) 

De klassieke statistische mechanica leert ons dat g(r) met 
eerste en tweede benadering kan worden voorgesteld door 32 ) 

waarbij 

-~V(r) 
g(r) = e 

(2) I -~V(rL~) -~V(r23) 
g ( r ) = N ( 1 - e )( 1 - e ) dv 

3
. 

(92) 

( 9'.3) 

De integraal wordt uitgestrekt over alle configuraties van 
een molecule 3 t.o.v. twee moleculen l en 2 die zich in een vaste 
posi tie op afstund r bevinden.. g ( 2 ) (r) heef't de dimensie van volu
me. 

(91) wordt met (92) 
- $ 

-2 - 8'1t1J -~V(r) -4 8'11'.lI -~V(r) g(2)(r)r-4dr 
'rik - V e r dr + v2 e 

0 0 

(94) 

Er kan nu van r = 0 a~ worden ge!ntegreerd. Wij zien dat de 
tweeae benadering in g(r) a~nleiding geeft tot het optreden van een 

nieuwe term t 2 met 1/V2 in Tik en dus in (86). 
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Voor TH:Tkl gaan v;ij uit van (80). V ikl is de onderlinge po
tentif!1P. energie van een groep van drie moleculen i, k en 1 in een 

bepaalde positie ten opzichte van elkaar, gemiddeld over alle moge

ljjke configuraties van de andere N - 3 moleculen. Vikl wordt ook ge
noemd de potentiaal van de gem:Lddelde kracht die op de drie molecu
len werkzaam is. Met voldoende benadering schrjjven Wi~ 

( 95) 

Hiermede gaat (80) over in 

(96) 

Voor de integraal over alle configuraties van 1 bij vaste i 
en k kan worden geschreven 

waardoor (vgl. (64)) (96) wordt 

(98) 

Met behulp van de f'ormules ( 94) en ( 98) };:unnen de gemidde lde 
waarden van de tensor-producten word.en berel:end voor elke vorn van 
het moleculaire potentiaalveld V(r). 

Voor een aantal gassen blijkt dat V(r) bevredicend l:an worden 
33) voorgesteld door een formule van L e n n a r d - J o n e s 

V(r) (99) 

Als karal:teristieke constanten voor de vorm van dit potenti
aalveld treden op de .,diameter" van het molecule CT (d.i. de ai'stand 
van de molecuul-middelpunten waarop de attractie- en af'stotingspoten
tiaal in (99) elkaar juist ophef'f'en) en de diepte van de potentiaal
kuil u. Men kan bevrijzen dat alle gassen die zich gedragen zoals de 
klassieke statistiek dat voorschrijf't en wier potentiaalveld wordt 
voorgesteld door een vergelijking met twee parameterc' als in (99), 
een wet van overeenstemmende toestanden moeten volgen. Inderdaad 

blijken het kritische volume V*1 •t en de kritische temperatuur s:ri . 
T*k . t , ui tgedrukt in voor het bet"".'ef'f'ende gas karakteristieke ri • 
moleculaire eenheden, bij een aantal gassen dezelf'de waarde bezitten. 
Gemiddeld vindt men34 ) 
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V*krit. 
_ vkrit 

= 1'50 Vgl. (88) ( 100) --b-

"'* 
_ Tkrit 

= l '26 ( 101) ·- krit. - U7k 

Als moleculaire eenheden zijn hier ingevoerd voor het volume: 
b = 2nNcr 3/3, en voor de temperatuur: u/k; k is de constante van 
B o l t z m a n n • De moleculaire eenheid van afstand is ~.(100) 
en (101) maken het mogelUk voor elk gas, waarvan w]j de geldigheid 
van (99) aannemel~k achten, de u en ~ te berekenen. 

W~ merken nog even op dat bU V(r) g~~n dipool-interactie
energie in aanmerking wordt genomen, daar de di~lectrische constan
te bedoeld wordt aangegeven te zijn voor lim D = O. In dat geval is ook 
de genoemde interactie-energie O. 

b) Nog eens het model van harde elastische bollen zonder attractie
krachten. Correctie van ~ik in (82). 

De eerste term van de algemene uitdrukking (94), t 1, gaat bU 
het beschouwde model over in (82). 

De tweede term t 2 , waarvan in par. 15 sub b geen gewag wordt 
gemaakt, wordt niet gelUk O; immers zoals uit (93) b]jjkt wordt 
g ( 2 ) ( r) voor er ( r < 2 o- ,i O. De integraal in ( 93) wordt in dit geval n.l. 
gegeven door het gemeenschappel~"ke volume w~~ van twee bollen met 
straalo- en afstand der middelpunten r. Men berekent gemakke]jjk 32) 

( 1q2) 

of met invoering van R = r/~ 

( 103) 

en daarmeue 
t = 167t2N1 J~(2) (R)R-4dR = 0,57;1fN1 

2 3v2 ° v 
( 104) 

Tenslotte krtjgen we in de plaats van (86) 

p = p0 [ 1 -1 ~0 .~0 -(0,615 -
2:0)(~0) 2+ •.. ] ( 105) 

en met substitutie der getalwaarden van co2 (vgl. 90) 

( 106) 

Het verloop van P met p volgens ( 106) is in fig. 17 voorge
steld door curve II, het verschil met I is nog vrtj aanzien~"k. 
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§ 18. Berekening voor co2 met behulp van de L e n n a r d - J o n e s 
potentiaal. 

Wat betreft de ~ van ~o2 vonden wij reeds 
2'1tN<r 3/3 = 63 cm.3 • Voor u krijgE:n we uit (101) met 
304°K : u = 331 .10-16 ergs. 

in par. l6 : b = 

Tkrit. van C02 = 

Keren wij nu terug naar de algemene formules (84), (94) en 
(98). t 1 in (94) schrijven wij wederom met R = r/<r 

8~1 s• -~V(R) -4 _ 8~1 
t 1 = '3V<r3 3e R dR - 3Vu3 .r1 

0 

Hierin is 

Ter berekening van 1 1 

Joo -4~u(R-12 
r, = 3 e 

·o 

( 107) 

ontwikkelen wij het attractie-gedeelte van de exponenti~le functie 
in een machtreeks, waardoor r 1 tenslotte geschreven kan warden als 
een som van termen met gamma-functies 

I = z-~ ~ ael.4 r( 2l+1) 
1 4 L.7! 4 

J=O 
waarin ~ = 4 (3 u = 4u/kT. 

Voor een aantal temperaturen geeft onderstaande tabel de 
waarde van r 1; daarbij bleken een achttal term.en van de reeks een 
voldoende benadering. 

t ( 0 c) .ae = 4u/kT r, 

25,0 3,24 1, 70 
50,0 3,00 1,65 ( 108) 

100,0 2,59 1,57 

De 11 treedt direct als factor van de term met 1/V in (86) 

op; de toename van P ~et 1/V is ten eerste grater dan in (86) en 
ten twee de voor de verschillende tem.peraturen verschi:.lend. 

( 109) 

waarbij (vgl. 103) voor g( 2 )(r) is ingevoerd 
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Voor g( 2 ) (R) is \len tabel bekend, die de waarde van de func

tie geeft voor 0, 9 ( R ( 3 bij verschillende ae 32 ); zjj is samengesteld 

door numerieke :Lntegratie van ( 93). Met behulp van deze tabel kan, 

eveneens door numerieke integratie, I 2 worden gevonden. De integrand 
in I 2 wordt voor R < 0, 8 vanwege de e-macht en voor R > 3, 0 vanwege de 
factor R-4 gelijk O. Het resultaat is 

re I2 

2,40 -0,023 
3,00 -0,009 ( 110) 

3,50 +0,064 

t
3 

in (98) is minder gemakkelijk te berekenen. Beschouwen wij 

eerst de integraal over alle configuraties van 1. D~ar voor R > 3,0 
V(R):::: O, geldt voor H > 6 . 

{ 111 ) 

waarin Q een constante, alleen afhankelijk van ae, is. Het accent 

duidt aan dat in de formule van de tensor in (56) in plaats van r, 

R wordt gebruikt. Voor 0 < R < 6 gaan wij over op twee-centra-co~rdi
naten met als centra de m.iddelpunten van i en k: zie fig. 18 

1 

fig, 18. I?lToering van 2-centra-co!Srdinaten bij de berekening van 
TikTkx volgens (48). 

J .... dv1 

waarin 

2 cos 1' - 1) R.dR. 
1 1 

( 112) 
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-pV(R.) -~V(Ri ) 
U = ( 1 - e 1 )e s.:: 

R2+~-~ 
en cos 1" = --==-----2fil\: - J (R) = Q voor R > 6. 

Bij ae = 5,00 (t = 50,o0 c) werd J(R) voor aan aantal waarden 
van R gevonden door numerieke integratie. Met enige benadering kre
gen ~ 

-/W(R) 
e J(R) dv 

-
= - ~se-~V(R) J(R)R-4dR = 

v 1 

Voor (98) vinden ~ derhalve 

2,5'1t'21 
'l'ik!rkl = 'l'ik'l':k1 - v2 

( 115) 

(vgl. (85)) ( 114) 

De term met 1/V2 , die in ~.en P (zie (85) en (86)) op grond 
van (114) optreedt, is in absolute waarde groter dan in het geval 
van de harde elastische bollen; wij zagen eenzelfde effect reeds bij 
-2 
Tik• 

Substitutie van de in (108), (110) en (114) gevonden getal
waarden in (84) leidt nu tot het volgende verband met P met p voor 
co

2 
oij 50° c 

[ 
·-5 -8 2 ] P = P

0 
1 + 6,7.10 p - 12.10 p + •••• ( 115) 

In fig. 17 vinden we het verloop van P volgens (65) weerge
geven door curve III. 

Het verschillend verloop van de beide theoret:Lsche curven I 
en III en daarmede de invloed van de invoering van de moleculaire 
verdelingsf'unctie, springt dadelijk in het oog. Het VBrloop van III 
t.o.v. I is ook zoals we het hadden kunnen verwachten. De waarden 

der tensor-producten T~k en 'l'ik'l'kl zijn in absolute zin juist dan 
groot, wanneer de moleculen i en k, resp. i,k en 1 dicht bij elkaar 
z~. Bij invoering der onderlinge wisselwerking heeft dit "sam~ntref
fen" een grotere waarsc~nlijkheid, hetgeen tot uiting komt in (in 
absolute zin) grotere waarden van de gqniddelden. De curve III blijft 
evenwel nog ver beneden de lijn, die de experimentele waarden bij 
50,0° C voorstelt. 
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Bij hogere temperaturen krije;en we een lace re beginhe llinr:. 
Ook de term met 1/V2 wordt in, absolute zin kleiner; daar de veran
dering met de temperatuur procentueel sterker zal zijn dan bij de term 

met 1/v, zal verschuiv~ng van het maximum naar rechts optreden. Deze 
beide verand•?ringen in het verloop zijn ook bij de experimentele cur

ven bij de over0ang van t = 50° C naar t = 100° C te zien. Quantita

tief zijn de grootten der verschuivingen, evenals dit met de begin
hellingen zelf het geval is, niet met elkaar in overeenstenuning. Er 
zij in dit verband nogmaals gewezen op het feit,· dat de term met 1/V2 

niet betrouwbaar meer is bij hogere dichtheden. Daarom heeft het niet 
veel zin integraties voor t 3 voor meerdere temperaturen uit te voe
ren en is derhalve volstaan reet een berekening voor t = 50° C. 

§ 1 9. Beschouwinp; van de tv;eede tern van 12 in ( 78) • 

Tot nu toe hebben we ons alleen bezig;:;ehouden met de eerste 
benadering van de fluctuatie-terr:t van K i r k tr o o d • Een be
schouwini:; van de tv1eede term in ( 78) 

N 

+<V L [T: . T · '1' - Tik;klTls] J) 
k.l.s.=1 i~ kl ls 
hlkfl 

is toch vrel, .juist in verband net de 1/V:::'.-terr:ten nel!:e \'!'.: reedG in 
c!e eerste benaJerinc ontnoetten, v&n oelenz;. 

Om na te caan wel~:e terren in 0.e drieduboele sor:l voor::o:::.e1". 
bedienen v1e oi:.s weer van een v0orstellinc van de tensoren. Zie fie. 
19. 

i 

'l'il=Tkl'l'ls 
slk sli 

Vi 

s 

2 
'l'ikT~~l 

s=k 
Vi 

Til:'l'klTli 
s=i 
Vi 

2 
Tik:ris 

3 
Tik 

slk s=k 
l=i l=i 

fig. 19. Voorstelling van de tensoren die in de 2e term van~ optreden. 

Wij kri.;gen (vgl. (84), de aanduidincen omtrent i, k, 1 en s 
zijn terwille van de overzichtelijkheid weg5elaten) 

( 116) 
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N Tik levert direct, evenals N Tik een term met 1/V, doch 
van kleinere orde. Met g(r) als gegeven in (81) vinden ;vjj 

;fk = ~J ( 1 + '3rr/r5 (~~lrSdv 
r r 

= - 8'1t1 rr-7 dr = - 8'1C16 
V lJ 6Va 

(I' 

( 11 7) 

In (116) betekent dit een term met 1/V 

8TC ~3N1 = P~ Po 
1 

8V(j6 4b2 • v ' 
derhalve een negatieve bijdrage tot 71 en dus een positieve biidrage 
tot P (zie (76)); zij is echter klein in vergelijking met de eerstge
vonden 1/V-term. 

TikT~1 en TikTklTli zijn zeer gecompliceerd, TfkTkl is iets 
eenvoudiger, alle drie geven zij termen met P 

0
/b). (P 

0
/V) 2. 

We zien dus dat het aantal termen met 1/V2 veel grater is dan 
waarvan we aanvankelijk melding hebben gemaal:t. De berekening wordt 
echter, zoals uit dit kleine overzichtje reeds blijken mag, zeer ge
compliceerd. Nag grater zullen de moeilD1cheden warden indien de on
derlinge wisselwerking der moleculen in rekening wordt gebracht. 
Hoewel de bijdrage van de termen met 1/V2 in de tweede term van 71 
(78) een orde kleiner mag warden verondersteld dan die welke in de 
eerste term van17 voorkomen, mag toch niet uit het oog warden verlo
ren dat het aantal termen met 1 /V2 betrekkeliJk groat is; bij hogere 
dichtheden kunnen zij van belang warden. Onze meest betrouwbare the
oretische ui tkomst is daarom onge·cvrij:i'.'eld slechts die van de stijginc 
van P met p bij kleine dichtheid. 

§ 20. Berekening van ;fk bij co2 met behulp van een H e r z f e 1 d
potentiaalveld. 

In deze paragraaf zullen wij nagaan wat de u.itkomsten warden, 
indien we een potentiaalveld van eenvoudiger vorrr dan dat van 
L e n n a r d - J o n e s nemen. Wij kiezen dan een potentiaalveld 

van .H ·e r z f e 1 d , waarbij het verloop van de potentiaal met de 
afstand eenvoudig wordt voorgesteld door een rechthoekige kuil. 

Fig. 20 geeft het verloop van de potentiaal V (R), fig. 21 dat van de 
bijbehorende g(R)-functie bij een bepaalde temperatuur met de afstand 

weer. 

Het zal duidelijk zijn dat dit eenvoudige potentiaalveld van 

belang l~an zijn bij statische beschouwingen. 
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Als parameters treden hier op naast ~ de breedte d, of beter 
s = 1 + d (beiden uitgedrukt in CT) en de diepte u van de kuil. In 
de g(R)-functie zijn de karakteristieke parameters s en de hoogte .h 

(zie fig. 21). Wij·hebben 

pu 
A=e (118) 

V(R)f g(R)f 

.. 4 .... 
···---~ --· --~ :1 

1 1 2 
ti- - -· 5--·--tl 

fig. 20. Bet B e r z f e 1 d
potentiaalveld. 

fig.21. De g(R)-functie bij het. 
B e r z f e 1 d -potentiaalveld 

In plaats van uit te gaan van een functie V(R) waarblj de pa
rameters krachtens een wet van overeenstemr:J.ende toestanden zijn aan
gepast aan de kritische grootheden.van co2, ki..mnen wi.j ook trachten 
de bedoelde constanten zo te kiezen dat zlj zo goed mogelljk aanslui
ten bij de toestandsverc;elijking zelf. 

Bef1chouwen wij d,e t'oestandsvereelijking in de volgende vorm 

JLY = 1 + ]2 + C2 + ••• , (G = gasconstante) 
GT V V 

( 1 1'9) 

dan leren theoretische. beschouwingen 34 >, waarbij van de klassieke 

statistiek gebruik wordt gemaakt, .dat de tweede viriaalcot!:f:ficient B 
gegev(!n wordt door 

NJ -(lV(r) 2 3J -~V(R) 2 
B = 2 ( 1 - e ) · 41rr dr = 21tN<T ( 1 - e ) R dR ( 120) 

Met behulp van het nieuwe potentiaalveld vinden wi.j uit (120) 

27tNCT3 [ ~ 3 ] B = -
3
- 1 + ( 1 - I\ )(s - 1) ( 121) 

Aangepast aan de experimentele waarden van B voor co2 bij 50 
0 3 7 3 *> . en 100 C, B50 = - 102,65 cm en B100 = - 3,12 cm , v1ndt men 

met b = 27tNcr3/3 = 63 cm3 de volgende waarden van u bij gegeven s 

*) Zie noot volgende pag. 
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s (incr) u.1016 (ergs) 

uit B50 u:H B100 

1'4 408 413 (122) 
1 ,5 331 331 

1'6 273. 271 
1,7 228 225 

Daar het verschil in de u-waarden bij s = 1,6 nog maar klein 
is, maken we niet zonder meer de keuze s = 1,5 en u = 331.10-16 

ergs, doch berekenen eerst de derde viriaalco~:f:ficient C. Deze wordt 
gegeven door 34 >. 

N2J -~V(r13) -j3V(ru) -foV(ru) 
C = 3 ( 1 - e · ) ( 1 - e ) ( 1 - e · ) dv 2dv 

3 
( 123) 

De volgende tabel geeft de C bij 50 en 100° C welke met behulp 
van (123) en waarden vans en u uit (122) werden berekend; de expe
rimentele waarden van de C's zijn eveneens aangegeven. *) 

s u.1016 C50 c100 

(in O') (ergs) (cm6) (cm6) 

1 '5 331 3690 3180 ( 124) 

1,6 272 4040 3450 
Exp. I 4157 3693 24 ) 

Uit een beschouvling van deze waarden blijkt dat, zo wij een 
H e r z f e 1 d -potentiaal voor co2 willen gebruiken, de beste waar
den voor sen u resp. zijn 1,6 en 272.10-16 ergs. 

Gaan wij thans na wat wij krijgen voor de term met 1 /V met di t 
veld. Voor de factor r 1 in (107) vinden wij nu 

I"" -~V(R) 
I 1 = 3e R-4dR = ),. (1 - 1/s3) + 1/s3 

0 . 

( 125) 

Voor A is geliJ"k 1 is I1 = 1 : men kriJgt dan het model der h~ 
de elastische bollen zonder attractie~krachten terug. Met behulp van 

de zojuist vastgestelde waarden der parameters krijgen we de in de 
volgende tabel vermelde resultaten voor I 1 • Ter vergelijking zijn de 
met behulp van de L e n n a r d - J o n e s -potentiaal gev0nden 
waarden (108) van r 1 eveneens aangegeven. 

*) De experimentele waarden van de B en C bij 50 en 1 00° C zijn ontleend aan 
24) pag. 45, De aldaar aangegeven B en C (~en CM) zijn nie~ dezelfde 
als in ( 119). Men heeft: B in ( 119) = ~V 0 / A14, C in ( 119) = CMVo/.lv:• V 0 is 
het r. Jrmale volume (volume bij o° C en 1 atm) van 1 gmol C02 .. 22260 cm3. 
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t )... r, r, 
oc (zie (118)) (Herzfeld) (Lennard-Jones) 

25 1,94 1 '71 .1, 70 
50 1,85 1 ,64 1 ,65 ( 126) 

100 1'70 1 '5:3 1,57 

Met het nieuwe veld vinden we voor I 1 getallen van vrij;'!el de

zelfde grootte als in (108); het verloop met de temperatuur is iets 
groter. Een betere aansluiting.met het experiment wordt niet verkre
gen. 

In de volgende paragraaf zullen wij overgaan op een ander mo
lecule-model. 

§ 21. Berel'.:ening voor een model, waarbij de bolvormige moleculen ge
dacht worden -~e bestaan ui t een homogeen polarise er bare materie. 

a) Inleiding. 
He t model dat we tot nu toe beschouvrden is dat van een bol

vormig molecule, waarb~ de door de polariAatie ontstane dipool pi 

puntvormig is en samenvalt met het co~rdinatie-centrum van het mo
lecule, d.i. het middelpunt van de bol. De bol zelf is niet polari
seerbaar. 

E'j een werkel~k molecule is echter de materie, die polari
seerbaar is, in meer of mindere mate over de molecule-inhoud ver
spreid. 

Teneinde een indruk te kr~gen van het effect, dat ontstaat 
wanneer w~ de gehele bol in de polarisatie betrekken, zullen ~ een 
berekenir..g ui tvoeren voor een bolvormig molecule, waarb~ polarisa
tie over de gehele molecule-inhoud mogel~k is. 

W~ stellen ons dan eenvoudigheidshalve voor dat de moleculen 
bestaan uit een isotroop di~lectricum met electrische susceptibili
teit ~; de di~lectrische constante van deze materie is dan 

( 127) 

De straal van het molecule is a = t (;. Beschouwen we eerst 
~~n zo'n molecule i in een homogeen uitwendig veld. 
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b) Molecule i in homogeen veld D. Zie fig. 22. 

__.. 
J) 

fig.22. Ret molecule i als homogeen polariseer-
bare bol in uitwendig veld D. 

Vragen we ons af wat de veldsterkte is in een punt A van het 
molecule, dan moeten we ter plaatse een kleine holte I aanbrengen 
en vervolgens de bUdragen van alle momenten, die door polarisatie 
ontstaan zUn, in rekeni:o.g brengen. Is het moment van een volume-ele
ment dvB in B d1ni3, dan hebben ~ 

Met FB is bedoeld de veldsterkte in een langsholte d.i. een 
zodanige holte om B dat de bUdragen van de polarisatieladingen op 
het binnenoppervlak van de holte gelUk is aan O; aeis n.l. gedefi
ni~erd als de evenredigheidsfactor tussen het electrisch moment per 
volume-eenheid en de veldsterkte F in een langshol te (P = <ieP) • 

WU hebben 

( 128) 

De integraal strekt zich uit over de gehele bol i met uit
zondering van de hol te om A. Vo or J!'B stellen wij een dergelijlrn ui t
drukking op 

etc-. 

Met opeenvolgende substitutie in ·(128) krUgen we 

Krachtens de gedaante van de tensor TAB kan de integraal 
J.TABdvB met behulp van de stellirrg van Gr e e n geschreven wor
d~n als een oppervlakte-integraal over de grensoppervlakken SI en 
SII van het volume waarover gefntegreerd wordt (zie aanhangsel van 
artikel van Kirk vr o o d 10)) 

J. TABdvB =I 'V (1/r)C-:.S - I V (1/r)dS (1'.30) 
i SI SII 

J\JJ.e oppervlakte-normalen zUn hier naar buiten gericht. Men 
kan in (130) de beide oppervlakte-integralen ook zien als de bUdra-
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gen van de polarisatie-ladingen van SI en SII tot de veldsterkte in A. 
Voor het geval dat de holte om A bolvormig is, leert de bere

kening dat de ui tdru1cking ( 1 '30) = 0. De genoemde bijdragen van SI en 
SII zijn dan gelljk en tegengesteld 

J V(1/r}dS = J 'V(1/r)dS = 
SI SII 

(1'31) 

Ingeval holte I een langsholte is vervalt de integraal over 
SI en blljft slechts die over SII bestaan, waaruit volgt 

f 'I d,;. . =ill 
AB B '3 

i 

Met behulp van dit resultaat krljgen wlj uit (129) voor FA in 
een langsholte 

[ 
4 n:ae 4n:ae 2 ] .. A = 1 - -

3
- + ( '.3 ) - • • • • • D = 

indien 41tae <. 1 *) 
'3 

'3D 
3 + 4nae 

Het VE!ld binnen de bol is homogeen. Met het volume v 
0 

= 4na3 /'3 
wordt het moment 

)V 3e e -
P - v .. F - 0 D - 0 a'3 "' i - o"" A - '3+47tac - E.

0 
+ 2 "' (1'32) 

Dit is dezelfde uitlrnmst als die welke men verkrijgt blj behan
delin6 van het probleem met de vergel~king van Lap l a c e 35) 

De po1ariseerbaarh~id is 

c) Molecule i in dipoolveld. Zie fig. 2'3. 

fig.23. Ret molecule i in dipoolveld. 

Daar het ons gaat om de effecten van door dipolen in de bol 
gefnduceerde momenten, gaan wlj eerst over tot het geval waarblj de 
bol i zich bevindt in een veld van een dipool f • Dan is 
*) . ( ) 4rrae <X-/~ · Voor C02 vindt men met 132 : 3 = 1_ a3 = 0,9. 
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FA - TOA 1"- - ae.£ 'l'ABl'BdvB,... 

1B = - '?OB .... -<£! 'fBcrcdVcP. 
1 

FA= [-'foA +ae.Ji '?AB'l'OB~VB -ae.
2
Ji Ji !ABTBo'ocdvBdVc····]f' (133) 

JirABTOBdvB is een nieuwe tensor die alleen van de vector o.A. 
af"hangt. De directe berekening is ongetw1jfeld gecompliceerd. Echter 
zal gelden 

(134) 

Nu voeren w1j de benadering in dat (134) ook geldt voor klei
nere afatanden; derhalve 

- 4'1'C - T 'oA ( 135) 

Trachten w:ij nu te begrUpen wat deze benadering physisch be
tekent. Alle termen in (133) bevatten nu TOA als factor ofwel: FA 
is evenredig met het uitwendige inhomogene veld ter plaatse. Men 
vindt ui t ( 133) 

( 1 ~6) 

Nu geldt voor het moment in een volume-element dvA de even
redigheid met het_uitwendige veld eveneens 

(137) 

De evenredigheidsfactor 

3 + 4rrae 
= )I. ( 138) 

is het moment per eenheid van veldsterkte en per eenheid van volume 
ter plaatse, of wel de polariseerbaarheid per volume~eeriheid; zU is 
over de gehele bol constant. WU zUn aldus gekomen tot het model van 
een bolvormig molecule, waarbU de polariseerbaarheid~ gelijkmatig 
over de bol is verdeeld. 

In het algemeen echter zal de groothei~ ~ bU een bol in een 
inhomogeen veld nie~ constant zun; wel bestaat steeds de evenredig
heid van het gefnduceerde moment met de veldsterkte in een ~
~ (factor ae, ae./)...). 
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d) Berekening van het veld en het moment in molecule i met inacht
name van de invloed van de andere moleculen •. Zie fig. 24. 

fig.24. Koleculen i en k ~n uitwendig veld D 

Voor de veldsterkte rA in een langsholte van molecule i kun
nen wij geheel analoog aan (129) de volgende algemene uitdrukkii:;g 
opstellen: 

FA = [1 -Z t J !'ABdvB + ae2 f t J J~AB"fBCdvBdvc - ····}» 
k=1 k k=·1 1=1 k 1 

Hierblj treden in de plaats van 'fik''lik'fkl etc_. (vgl.77) de 
integralen van de tensoren over de molecule-ruimten op. 

Wlj zullen eenvoudigheidshalve het model van het molecule met 
de constante polariseerbaarheid per volume-eenheid~ gebruiken, 
waarblj, zoals.wlj gezien hebben, een evenredigheid voor het in eED. 
volume-element ge!nduceerde moment met het uitwendige veld bestaat. 

Het uitwendige veld F~ dat in punt A van i blj aanwezigheid 
van een molecule k werkzaam is, kan ala een reeks van termen worden 
opgescbreven. Wlj zullen slechts die termen beschouwen, die voor ons 

r 
steeds van het meeste belang geweest zjjn, n.l. het uitwendige veld 
D, de werking van·k op i en de enkelvoudige teru.gwerking van i via 
k op zichzelf. 

I'~ =[1-,\L T~dvB + >.2Jk t "fAB'fCBdvBdvc····J• 

=t1 -}..vo"fAN +>..2voJk 'fAB"f11BdvB ••• jn 
Blj de integraties blljft B in k, C .in i. 

Het moment van i is 

Pi=>- J r~ dvA = >. [ v0 - >. v~ ~ +;
2 v~J 'f~dvB •••• ]» 

(139) 

i k 

=It [ 1 -o..'l'MN + ~ 2 4 J ~i:sdvw···J» (140) 
0 k 

Het totale moment van i vinden wlj door de bljdragen van k over 
alla moleculen k te sonnneren: 
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N 

pi (totaal) = IX. [ r _ rJ.. I: TMN + riv 2 

k=1 

N 

L ~of ~dvB •••• ]D 
k=1 k 

(141) 

Ii Ii 

Ten slotte vinden wij voor het gemiddelde moment 

( 142) 

De eerste twee termen van p. in (77) vinden wij aldus terug. 
J. 

In de plaats van 

'l'k (identiek Tfk in (77)) 1 J 2 komt nu Vo 'fMBdvB , 

deze uitdrukkingen z~n niet identiek. Berekening leert (zie fig.25) 

fig.25. Bij de berekening van (143). 

= [
1 ~ ~ ] 1 b +-a-+ ----,-0 + ••• 

r r r 

2n: [ 1 d . g•a4 
+Pr:br+ 8+ 10+ 

r· r 
~. ·] (143) 

met p = 18/5, q = 54/7, p' = 12/5, q' = 30/7. 

Voor r »a gaat (143) over in T~. De in (142) optredende ge
middelde waarde van (143) vinden we door (143) over het gehele volu
me V te integreren en door V te delen. Het resultaat, waarb~ g(r) 
voldoet aan (81) is 

met A z 1,6. ( 144) 

W~ zien derhalve, dat het effect een vergroting van de hel
ling inhoudt (factor A), en wel is deze vergroting van dezelfde orde 
als die welke optreedt b~ de invoering van de verdelings-f'uncties 
(vgl. (117)). 

De verandering in het model aangebracht geeft toch, juist om

dat voor de berekening van de gemiddelde tensoren het gebied vlak b~ 
het molecule net belangMjk:st is, een vrij gr-ate wijzigirig in de ui tkomst. 
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§ 22. Nadere beschouwingen van het model en de formule van B B t t
c h e r • Twee modellen en twee theorie~n. 

a) Zeals wij in par. 14 zagen gebruikt r11 ) 
B 6 t t c h e r als mo-

del een bolV•Jrmig molecule met straal a, dat zich bevindt in een 
concent:riscbe• holte met eer. straal r in een isotroop di~lectricum 
met di~lectri.sche constante g • 

Voor bet molecule zelf kan men kiezen tussen het model met de 
polariseerbaarheid in bet middelpunt geconcentreerd (I) en dat met de 
polariseerbaarheid over bet gebele molecule verspreid (II), ter
W'.ijl men verder nog al of geen wisselwerking in rekening kan brengen. 

Nu z~n w~ van mening, dat de vraag welk molecule-model men 
neemt, niet zo heel erg belangr~k is. De uitkomsten die men voor 
beide modellen verkrijgt zullen ruw genomen (dus in de Oe benadering) 
dezelfde z~n. Het model (II) zal, zeals w~ dit in par. 21 zien, 
aanleiding geven tot meer of minder belangr~e extra-termen; deze 
zullen steeds als correctietermen kunnen worden aangemerkt. 

Evenzo is bet met de invoering van de moleculaire verdelings
functies. 

Het is duidelijk: dat een en ander tezamen een belangr~ totaa1-· 
e:ffect op het verloop van P met p kan ui toefenen. 

Nu interesseren w~ ons voor de vraag, in boe.verre de .,sta
tiscbe" besct.ouwing van 0 n s a g e r - B 6 t t c· h e r in over
eenstemming is met de ,,dynamiscbe" theorie van K i r k w o o d • 
Daarbij komt als kernpunt de vraag naar voren wat men in de eerste 
bescbouwing moet nemen voor de straal r van de holte wa!ll'in het mo
lecule zich bevindt: a of(; of misschien nog iets anders. Deze vraag 
werd reeds eerder aan de orde gesteld 36); wlj zullen trachten daar 
nu een definitjef antwoord op te geven. Wij stellen ons daarbij op 
het standpunt dat de beide beschouwingen - altbans ongeveer - voor 
hetzelfde model dezelfde uitkomst dienen te geven. 

Bescbouwen wij het probleem gemakshalve aan de hand van het 
model (I) met verwaarlozing der wisselwerking. Het verloop van P 
met 1/V wordt volgens K i r k w o o d weergegeven door (86) en 
volgens B 6 t t c h e r door (53); voor beide formules geldt 

lim P = P 
p=O 0 

( 145) 

Bij een vergelijking van beide formules·kunneri wij niet beter 
doen dan uitgaan van de toest8.Ild van oneindige verdunning of wel: W'.ij 
onderzoeken de :formules voor lage dicbtheid. (86) geeft ons 

( 146) 
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alleen de term met 1/V is van belang. 
Met inachtname van het feit dat nu e - 1 = 8 << 1 schrijven wlj 

(53) 

p = p [1 + ~cS - •• ··] (147) 
o 3r3 

Met r = (], o = 3P 
0
/V ( vgl. ( 70)) en verder toe passing van 

(67) gaat de tweede term. in (147) over in (P~/b)(1/V), waarmede (146) 
en ( 147) identiek worden (althans bij grote V). Wij leiden hieruit af 
dat, zo men·het gegeven statische model wil gebruiken, men r =~ 
moet nemen. 

Dit kan aldus aannemelijk worden gemaakt. De kortste afstand 
waarop een dipool pi door een dipool pk kan worden genaderd is er • 
Wil men nu het effect van alle dipolen pk gaan vervangen door de 
werking van een isotroop di~lectricum, dan dient men dit slechts te 
doen over het gebied waarin deze ~·s aanwezig kunnen zijn en zich 
t.o.v. pi kunnen bewegen; dat is dus te beginnen op afstand a yan 
het middelpunt in i. 

b) Neemt men nu met B (5 t t c h e r in (147) r = a, dan verkrijgt 
men in het verloop van P met p een 8 x grotere beginhelling en daar
mede een goede overeenstemming met het experiment. Hierbij kan dan 
de opvatting worden gehuldigd dat het stellen van r = a mogelijk is 
bij het molecule-model (II). Echter na hetgeen wij in het begin van 
deze paragraaf over (I) en (II) hebben gezegd mag het voldoende dui
delijk zijn dat deze opvatting theoretisch niet gerechtvaardigd is: 
wij vonden immers bij de .overgang op model (II) bij de theorie van 
K i r k w o o d allerminst zo'n groot effect. De opvatting r = a 

in geval we model (II) gebruiken wordt niet door de berekening ge
staafd. 

c) Gekomen zijnde tot de conclusie dat men voor de statische beschou
wing in (147) en dus ook in (53) r =er moet nemen teneinde deze met 
de dynamische baschouwing in overeenstemming te brengen, komt het 
ons voor dat zij aan waarde heeft gewonnen. 

Er zij op gewezen dat wij het aldus bereiken van overeenstem
ming belangrijker achten dan het feit van het niet aansluiten der ex
perimenten bij de theorie. In paragraaf 23 komen we hier nog nader 

op terug. 

In het volgende zullen we in d) de overeenstemming nog wat 
nader beschouwen, om dan tenslotte in e) de moleculaire verdelings
f'unctie in de statische behandeling op te nemen. 
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d) Zender op details in te gaan vermelden wij dat naar 0 n s a g e r 
en B 6 t t c h e r het inwendige veld geschreven wordt als 

( 148) 

Fh is het z.g. holte~eld en K het reactieveld. Het laatste 
veld wordt gegeven door 

( 149) 

p. is de dipool van het molecule i in het centrum van de 
l 

holte. De sterkte van het rectieveld wordt bepaald door de factor 

f - 1 2(E. - 1) 
r - ;'3 (2E + 1) 

( 150) 

waarin dus de straal r van de hol te voorkomt. Met behulp van ( 148) , 
(149) en (69) leidt men af 

p = p 
0 ( E. + 2 )(2 E. + 1 )( 1 - f ~) r 

( 151 ) 

welke f'ormule idertiek is met (53). Voor de volledige behandeling 
verwijzen wij naar hEt artikel van B 6 t t ch er ll) 

Nemen wij nu met 0 n s a g e r : r = de straal R van de bol 
waarvan het vclume geliJ'k is aan de gemiddeJ.de ruimte die een mole
cule ter beschikking staat (zie fig. 26a), dan wordt fr= fR en 
P = P •• Derhalve kan men ook schrljven 

0 
1 - f'R<t. 

p = p 
o - fr~ 

Bjj grote V geldt fR d.. « 1. R » r en dus f'R <.< f'r, 

P=P
0

[1 + (f'r-fR)•x}=~P0 (1 +f'r(I..) 

(152) 

(153) 

welke formule identiek is met (147), daar fr (zie 150)) overgaat in 

25/3r3• 

c 

a 

fig.26, Ret model b~ de statische beschouwing. 
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Uit het f'eit dat beide f'ormules (146) en (147) identiek war
den voor..l: = ~ b]jjkt, dat het ef'f'ect van de voornaamste :fl.uctuatie
term ~2N'rik in de theorie van K i r k w o o d hier wordt terug
gevonden in een versterking van het reactieveld door een verklei
ning van de holte met -straal R tot een met straal r =a; zie f'ig. 
26b. f'r gaat daarbij over in (zie (150)) 

f'G' = 
26 (154) 

3<J3 

e) Gaan wij nu over tot de invoering van de moleculaire verdelings
f'unctie in deze beschouwing. Wij zullen daarbij gebruik maken van het 
in par. 20 af'geleide He r z f' e l d - potentiaalveld. Zie f'ig.26c. 

Wij laten het di~lectricum wederom aansluiten tot r = a en ne
men V groat. In verband met de g(r)-f'unctie (zie f'ig. 21) stellen we 
ons voor dat het di~lectricum van r =CT tot r = 't een AX grotere 
dichtheid heef't dan het medium bui ten r = 't • Daarbij hoort tevens 
een 

0 I =AO (155) 

want bij kleine 6 mag men naar ( 70) 6 evenredig aan de dichtheid 
stellen. Analoog (153) schrijven wij 

p = p ( 1 + f'~~ ) 
0- v 

( 156) 

Wij hebben nu als het ware met verschillende media te maken. 

Stellen wij de volgende uitdrukking op voor f'~ (vgl. (154)) 

f'' = 28' _ 2(1i' -S) 
o- 3a3 31:3 ( 157) 

Bedenken wij dat we in par. 20 'Va s genoemd hebben, dan ziet 
men gemakkelijk dat (157) met (155) geschreven kan warden als 

f'' =f' ... [.A(1 __ 1) +-1..J 
(f v 83 83 ( 158) 

De f'actor (I1), waarmede f'O' moet warden vermenigvuldigd om 
rekenschap te geven van de invloed van de moleculaire verdelings
f'unctie, is dezelf'de als wij in par. 20 (125) gevonden hebben. 

§ 23. Samenvatting, nag eens het co2 • 

Na reeds in de verschillende paragraf'en de resultaten te heb
ben gememoreerd kunnen wij kart zijn; wij geven het volgende overzicht

je: 

1) Door de invoering van de moleculaire verdelings-f'unctie 
en het nieuwe model in par. 21 wordt wel een verandering van P met 
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p in de gewenste richting bereikt, doch g~~n quantitatieve over
eenstemrning met het experiment. 

2) Het is door de berekeningen voldoende duideliJ"k geworden, 

dat het eindresultaat sterk af'hankelijk is van het model,.d.w.z. voor 
de situatie in het molecuul en in de onmiddellijke nabijheid daarvan. 

3) De theorie~n van K i r kw o o d en 0 n s age r -
B ~ t t c h e r z~n op een bevredigende w~ze met elkaar in over
eens temming; daarb~ dient men voor de straal van de holte in de 
tweede theorie te nemen r = er. 

4) In verband met het onder 2) genoemde behoeft het feit, dat 
overeenstemming met het experiment b~ co2 uitb~ft, ons niet te ver
ontrusten; de fout schuilt hier niet in de theorie doch in de on
volkomenheid van het model. Het gebruikte model is voor co2 zeer 
onvolkomen te noemen. Eigenl~k is de polariseerbaarheid practisch 
geconcentreerd in de atomen waaruit het molecule is opgebouwd. W~ 
kunnen ons b~v. voorstellen dat b~ een botsing van twee moleculen 
twee van deze centra zeer dicht b~ elkaar komen; de gemiddelde ten
sor Tik' die daar zeer gevoelig voor is, zal daardoor belangrijk 
warden vergroot. Een en antler kan tezamen met het effect van de mo
leculaire verdelingsfunctie gemakkelijk een st~ging van P met p ver
oorzaken zoals deze door het experiment wordt gevonden: de hoge st~
ging van P met 1/V hangt hier onget~eld samen met de bouw en eigen
schappen van het co2 zelf. Daarom z~n in verband met de ingewik
keldheid van het molecule (Co2 heeft bovendien een anisotrope pola
riseerbaarheid) metingen aan dit gas niet geschikt voor het toetsen 

van een polarisatie-theorie, waarbij van bolvormige molecule-modellen 
r;ebruik wordt gemaakt. 

In verband hiermede is het zeer gewenst hoge drukm.etingen 
uit te voeren met een gas waarvan de moleculen beter aan het bol
vormige model beantwoorden dan dit b~ co2 het geval is, bijv. met 
edelgassen. 

Uit lage drukmetingen zal het met het oog op de nauwkeurig
heid voorlopig nog zeer moeilijk z~n de grootte van de stijging van P 
met p met zekerheid te kunnen vaststellen. 

Voor de voortdurende belangstelling en de waardevolle aanw~
zingen, ~door Prof. Dr J.de Boer b~ de samenstelling van dit 
Hoofdstuk gegeven, betuig ik hierb~ mijn erkenteliJ"kheid. 



HOOFDSTUK IV 

ENIGE METINGEN AAN VERDUN DE GASSEN (0-2 A TM) 
BIJ VERSCHILLENDE TEMPERATUREN 

§ 24. Inleiding. 

Het principe der meting van de g van verdunde gassen is ge
lijk aan dat van de metingen bij hogere drukken, zie par. 3 sub b en 
fig. 6. Hier wordt echter gebruik gemaakt van een in glas ingesloten 
condensator, terwjjl ter meting van de drulc een kwikmanometer en glas
veer dienen. 

Hoo:fdzakelijk werden metingen verricht aan dampen van enige 
organische verbindingen, waarvan de kennis van het dipoolmoment en 
soms het gedrag daarvan ten aanzien van de temperatuur, van belang 
z~ voor de physische chemie. 

§ 25. De meetopstelling. 

In :fig. 27 is deze schematisch weergegeven. 
De beide delen van de condensator C bestaan uit een aantal 

vergulde concentrische cylinders, die in elkaar z~ geschoven; op 
deze wijze werd een capaciteit van ongeveer 200 e.s.e. verkregen. De 
aansluitingen worden bij a en b naar buiten gevoerd. a ligt aan aar
de; b is met een stijve draad c, die weer door een koperen buis D 
wordt afgeschermd, me~ de schakelaar S (zie :fig. 6) verbonden. 

De te onderzoeken stof wordt in het kol:fje K, dat d.m.v. de 
buis e in verbinding met.de condensatorruimte staat, gebracht. Het 
kol:fje K en het eerste gedeelte van de verbindingsbuis e bevin
den zich respectievelijk in 2 hokjes van asbest A en B. Met behulp 
van verwarmingsspiralen (aangesloten aan 110 o:f 220 V wisselspan
ning) kunnen de temperaturen tA en tB in deze hokjes op een gewen
ste waarde worden gebracht. Bij een bepaalde meting van £ bij ver
schillende druk en constante temperatuur wijzigt men door variatie 
van tA de dampspanning van de te onderzoeken sto:f in de condensa

torruimte; tB houdt men evenals de temperatuu;r tc van de olie-ther
mostaat waarin zich de condensator bevindt, constant. De ruimte B 
werd aangebracht om condensatie van de damp te voorkomen en om een 
eventuele variatie van de :frequentie bij verandering van tA tegen te 
gaan. Gemelde olie-thermostaat is uitgerust met roerder en elec
trische verwarmingaspiraal en kan temperaturen hebben tussen 0 en 
160° C. De verschillende thermometers werden vergeleken met normaal
thermometers. 
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fig.27. De condensator voor het meten van de~ van verdunde gaseen. 
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De condensatorruimte staat tevens in verbinding met de glas
~ F, welke als nul-instrument t~ de drukmeting wordt gebruikt. 
Het _ui te inde van de lange w1jzer i, die de beweging van F vergroot 
weergeeft, wordt met behulp van een verl:'._chtingslampje en een posi
tieve lens op een matglazen echaaltje geprojecteerd. 

De tegendruk, waarvar, men de regeling via q met behulp van 
een kranensysteem G in de hand heeft, wordt· op een open kwikmanome
ter afgelezen. Het verloop van de overdruk op de glasveer F met de 
stand van i op de schaal werd nauwkeurig gemeten. 

Als vaste condensator dient een op ans laboratorium vervaar
digde instelbare cylindercondensator, die voorzien is van een in
stelling met nonius. Het is mogel~k deze condensator op waarden van 
160 - 250 e.s.e. te fixeren. 

§ 26. Voorbereiding der gasmetingen. 

a) Bepaling der werkzame capaciteit C • a 
B~ de bepaling van Ca werd weer gebruik gemaakt van benzeen 

als ~kvloeistof, zie par. ) sub b. De moeil~kheid in dit geval is, 
dat men zorg moet dragen dat de vulling met benzeen volledig ge
schiedt. Daartoe werd de glasapparatuur uit de thermostaat genomen 
en met benzeen gevuld; doo~ schudden en bewegen werden alle lucht
bellen ve~derd. De condensator werd daarna wederom in de _opstel
ling teruggeplaatst. Na instelling op ge~e :frequentie van oscilla
tor en ontvanger werd de benzeen met droge lucht uit de condensator 
geperst; daarna werden de instellingen herhaald. De ~ktemperatuur 
was oak hier weer 25° C. 

Als r€sultaat vonden w~ 

ca (condensator in glas) = (176,10 ~ 0,09) e.s.e. (159) 

b) Inbrengen der stof. 
Alvorens de stof in te hrengen werd de glasapparatuur volko

men schoon en droog gemaakt. Vervolgens werden enige cm3 van de te_ 
onderzoeken stof (vloeistof) in het kolfje K, doelmatig vo.;rzien 
met vulopen1ng en z~buis voor evacueren, gebracht. Daarna werd de 
vulopening afgesmolten. De stof werd nu met een gesc~J.ikt koelmiddel 
(~s en zout, koolzuur en alcohol of vloeibare lucht) bevroren; de 
apparatuur werd ge~vacueerd en door afsmelting van aa z~buis geslo

ten. 
In verband met het behoud van de glasveer F, die slechts een 

geringe overdruk (enkele cm kwik) kan verdragen, werd b~ de evacua
tie der condensat.orruimte tegel~kert~d de tegendrukruimte via q 
leeggezogen. 
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§ 27. Nadere bes?11ou.wing van de metingen; berekening van de resulta
ten; nauwkeurigheid. Onderzochte sto:f:t'en. 

a) Verrichting van de metingen en verwerking der resultaten. 
Gemeten werd ook hier het verschil in capacit~it AC tussen 

de vaste condensator v en de gascondensator g (zie fig.6) als func
tie van de druk blj Constante temperatuur. 

Alvorens de metingen te beginnen werd de constantheid van d,e· 
:f'requenties ~ 1 en ~2 en de temperaturen tB en t 0 geeontroleerd. 

Drukverhoging van het gas in de condensatorruimte werd dan 
op eenvoudige wijze verkregen door trapsgewijze ,verhoging van de tem
peratuur van het kolfje Kin de ruimte A (zie fig. 27~. 

Aflezingen werden verricht van de meetcondensator bjj beide 
standen van de schakelaar S (zie fig. 6), de kwikmanometer, de glas
veerwijzer en de temperaturen tB eri t 0 (deze laatsten dienden con

stant te blljven). 
Als direct meetresultaat werd aldus verkregen een reeks A,l

waarden bjj verschillehde druk p, die in een grafiek werden uitgezet. 
Voor £ hebben wij wederom formule (14) 

., l _ A C - .6.Co 

.. - - Ca = (Al - , Alo)C1 
Ca 

c1 is de cm-waarde van de cylinder-meetcondensator. 

(160) 

Het drukgebied ligt hier van,O - 2 atm. Voor het drukgebied 
waarvoor E - 1 evenredig met p mag worden genomen geldt deze evenre

digheid ook voor A 1 - A 1
0

• 

Al - A1
0 

= ap (161) 

Voorzover .6.1
0 

niet direct gemeten kan worden maakt (161) het 
mogeljjk .6.1

0 
door extrapolatie naar p = 0 te vinden. Kennis van Al

0 
geeft met (160) E - 1 bjj iedere gemeten druk en uit de grafiek van 

.6. 1 tegen p bjj elke gewenste andere druk. Vaak kan daarbjj met suc

ces gebruik worden gemaakt van de formule 

apc1 E-1=-0-a 
( 162) 

Uit de aerie metingen bjj ~~n temperatuur ward aldus afgeleid 
de bjj 1 atm en de betre:ff'ende temperatuur T ( E 1 ) • 

Met behulp van de gevonden E 1 werd de moleculaire polarisa
tie E berekend. Daarbjj werd bjj de organische verbindingen wier dam
pen zich toch tjjdens de metingen in onverzadigde toestand bevonden 
voor de berekening van het moleculaire volume V bjj 1 atm de ide

ale gaswet gebruikt; met de gasconstante G = 82,059 cm3atm graad-1 
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vinden wij 37 ) 
V = GT/p = 82,059 T cm3 (p = 1 atm) (163) 

Door metingen b:i.j d~verse t~mperaturen uit te voeren kan P 
als f'unctie van T gevonden,worden, hetgeen van belang is voor de be
rekening van en beschouwingen over het dipoolmoment. 

Vanwege een geringe temperatuura:fhankel~heid van C is het a 
niet mogel:i.jk ui t !:. C - metfngen b:i.j verschillende p en T de E. als 
f'(p, T) direct af' te. leiden. De invloed van de temperatuur op Ca kon
den wij nagaan door AC - metingen b:i.j verschillende T te verrichten, 
waarb:i.j de condensatorruimte ge~vacueerd of' met droge lucht gevuld 
was. W:i.j vonden een variatie van ongeveer 0,6 % b:i.j een temperatuur
verhoging van 100° C. 

b) Nauwkeurigheid. 
De nauwkeurigheid waarmede € 1 - 1 kan worden bepaald is we

derom van een aantal f'actoren af'hankelijk. W:i.j geven de volgende bron
nen van onnauwkeurigheid · 

Fout in (Al - 6.1
0

) b:i.j p = 

in p 

in ca 
in c1 <c1 = c1(I)) 

atm± 0,002 - 0,004 cm 
!_ 0,04 cm kwik 
± 0,05 % 
± 0,03 % (zie § 2 sub a) 

Behalve van de grootte van E zelf' is de nauwkeurigheid ook 
enigszins af'hanke.l:i.jk van de temperatuur; b:i.j hogere temperatuur werkt 
men onder wat moeilijker omstandigheden. 

De IJ?.UWkeurigheid waarmede e1 - 1 en P kan worden gemeten va
rieert van 0,15 - 0,5 %, met dien verstande dat metingen aan gassen 
met grootte e 1 (b:i.jv. 1,005) nauwkeuriger z:i.jn dan die aan gassen met 
kleine E1 (b:i.jv. 1,001). 

c) Onderzochte stof'f'en. 
Metingen van e b:i.j lage druk werden qitgevoerd aan: 

r. Kooldioxyde, ter verge~ing met de metingen b:i.j hogere druk in. 
hoof'dstuk II. 

2. Buteen - 2 of' ~ - buteen, teneinde na te gaan of' deze stof' be
stond uit de cis- of' transvorm. 

3. Dichloor-aetheen· (cis-vorm), ter bepaling van het dipoolmoment. 

4. DichlooraethaanJ~ ter 

5. Dibroomaethaan 
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§ 28. De meetresultaten. 

1. Kooldio:x;yde C02 • 

Hetzelf'de co2 werd gebruikt als dat voor de metingen in hoofd
stuk II. W~ geven de metingen op dezelfde wljze weer als in tabel lX 
(zie § 13 sub d). Ter berekening van V waren de eerste twee term.en 
van de reeks (49) voldoende. Zie tabel XI, t = 25,0° C. 

TA BEL XI 

e - 1 en p -waarden voor co2, t = 25° c 

e - 1 p (atm) P3(cm3) 

0,000004 0,004 7,51 
657 0,706 7,57 
841 0,906 7,53 
926 0,992 7,57 
941 1,007 7,58 

1052 1'129 7,55 
1163 1 ,264 7,45 
1291 1, 396 7,49 
1429 1,526 7,57 
1554 7,664 7,55 
1672 1, 790 7,54 
1793 1, 922 7,53 

Gemidd. P = 7,537 
Gem. f'out = 0,030 

De uitkomst stemt overeen met de waarde van P in Tabel lX 
(§ 13 sub d), doch is minder nauwkeurig. 

2. Buteen - 2, CH3 - CH = CH - CH3• 
Op verzoek van Mej. C.R.van den H a n d e 1 te Leiden werd 

de moleculaire polarisatie van buteen - 2 1 dat ontstaan was b~ om
zettingen van tiglinezuur CH3 - CH == CH ~ COOH 3S) (n.l. addi

tie van HJ, gevolgd door afsplitsing van C02 en HJ), gemeten. 
Ui t de metingen werden de di~lectrische constante £ 1 en de mo

leculaire polarisatie P b~ drie temperaturen berekend. De resultaten 
vindt men in tabel XII; tevens z~n hier de waarden van de werkzame 
capaciteit Ca van de gascondensator vermeld. 
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TABEL XII 

Buteen - 2, t 1 en P -waarden btj versch. temperaturen. 

t 0 c (gee.) T°K ca (e.s.e'.) E 1 P(cm3) 

14, 5 287,7 173, 75 1,002883 22, 66 
51 ,o 324,2 173,96 1,002577 22,83 

100,0 373,2 174, 23 1 ,002243 22,88 

Gemidd.P = 22,79 
Gem. fout = 0,08 

Uit de meetresultaten mag de conclusie worden getrokken, dat 
het onderzochte ~ - buteen uit de transvorm bestond. Zeals Mej. van 
den H a n d e 1 in haar dissertatie laat zien, werd daarmede een 
bevestigingverkregen van de verwachting, dat tiglinezuur een trans
conf'iguratie bezit. 

3. 1.2. Cis - dichlooraetheen, CHCl == CHCl. 
Metingen aan dichlooraetheen (cis-vorm) werden uitgevoerd 

ter bepaling van het dipoolmoment. Zuiver en droog dichlooraetheen 
werd verkregen van het laboratorium voor Anorganische en Algemene 
Chemie. De resul taten vinden wij in tabel XIII 

TAB E L XIII 

Cis-dichlooraetheen, € 1 en P -waarden btj versch.temperaturen, 

t 0 c (gee.) T°K E1 P(cm3) 

67,5 340,7 1 ,009424 87,44 
104,2 377,4 1 ,007896 81,20 

149,7 422,9 1 ,006481 74,73 

Volgens de theorie van D e b y e is b~ aanwezigheid van 
permanente dipolen de aan deze te ~ten ori~nteringspolarisatie Por' 
dus cok de totale polarisatie, temperatuuraf'hankel~. De formule is 

(164) 

Uit de helling van de P - 1/T - l~n kan het dipoolmoment 
worden afgeleid; aldus vinden vnj uit de waarden van tabel XIII 

~van cis-dichlooraetheen = (1,91 ~ 0,02) 10-18 e.s.e. cm. 

In tabel XIV vinden ~ ender meer een verge~ing met metingen 
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aan de stof in de vloeistoftoestand (zeer recente metingen van v a n 
V e 1 d e n 39 ) te Amsterdam) en in verdunde oplossing in benzeen. 

TA BEL XIV 

µ -waarden van cis-dichlooraetheen. 

p.(e.s.e.1018) meting aan auteur jaar 

1,89 verd. oplossing Errera 40) 1926 
1,89 vloeistof v.Velden 39 ) 1949 
1 ,89 gas Maryott et ai. 41 ) 1943 
1 '91 gas Clay en v.d. 1949 

Maes en 

Tenslotte laten wij de resultaten volgen van metingen aan di
chlooraethaan en dibroomaethaan. BD deze verbindingen is de vrDe 
draaibaarheid om de enkele C ~ C -binding gehinderd en dientenge
volge bestaan van de stoffen z.g. rotatie-isomeren, die een ener
gieverschil hebben. Het verloop van d~ moleculaire polarisatie met 
de temperatuur vertoont een maximum. In par. 29 .zullen wij liet di
chlooraethaan nog nader beschouwen. 

4. 1 .2 -Dichlooraethaan. CH2Cl ~ C~2c1. Zie tabel XV. 

TA BEL XV 

Dichlooraethaan E en P -waarden bU versch temperaturen I 1 . 
t°C (gee.) T°K £1 P(cm3) 

72,9 346' 1 1_,005887 55,62 
93,6 366,8 5563 55, 71 

103,6 376 ,8 5430 55,86 

112 '7 385,9 5307 55,92 

121'5 394,7 519~ 56,02 

135 ,o 408,2 5010 55,84 

143,5 416,7 4898 55,73 

153,0 426,2 4736 55' 11 

5. 1.2.-Dibroomaethaan, CH2Br ~ CH2Br, zie tabel XVI. 
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TA.tlEL XVI 

Dibroomaethaan e a 1 en P waarden bU versch temperaturen - . 
t 0 c (gee • .) T°K €1 p(cm3) 

100,5 373,7 1 ,004725 48,24 1 

109,7 382,9 4679 48,92' 
122,0 395,2 4593 49,58 
136, 1 409,3 4408 49,26 
147 ,6 420,8 4282 49,20 
154,8 428,0 4135 48,41 
163,0 436,2 3933 46,86 

§ 29. De rotatie-isomeren van het 1.2-dichlooraethaan. 

Zoals reeds is opgemerkt z~n dichlooraethaan en dibroom
aethaan interessant vanwege het fei t dat ~ in de gastoestand rota
tie-isom.erie vertonen. 

W~ spreke~ hier van gastoestand omdat in dat geval de vr~e 
draaibaarheid van de C ~ X (X = halogeen) om de C ~ C -binding 
gehinderd wordt door het bestaan van potentiaalmaxima. Het gevolg 
is dat er een temperatuur-af'hankel~k evenwicht tussen de verschil
lende rotatie-isomeren bestaat. Indien wij nu met behulp van de the
orie van Deb ye het dipoolmomentf berekenen, dan vinden wij dat 
dit temperatuuraf'hanke]jjk is; zie bUvoorbeeld voor het dichlooraethaan 
Zahn 42 ). 

Uit metingen aan de onverdunde dipoolvloeistof dichlooraethaan 
berekent B rs t t c h e r 43) met z~n formules een moment dat vrij
wel onaf'hanke]jjk van de temperatuur is, zodat b]jjkbaar de vr~e draai
baarheid in de vloeistoftoestand niet meer wordt gehinderd. 

Ten aanzien van dit versch~nsel der rotatie-isomerie zullen 
wij dichlooraethaan nader beschouwen; dit is ook het meest onderzocht. 
Werden in de literatuur vroeger slechts de uitkomsten van het tem
peratuuraf'hanke~e moment gegeven, thans weet men uit een nauwkeu
rige bestudering van de R a m a n- en inf'rarood-spectra, dat men 
b~ het CH2Cl ~ CH2Cl met twee rotatie-isomeren (laten we ze noemen 
I en II) te doen heeft. 

De meest stabiele, (I), heeft in elk geval.de transconfigm:a
tie; hierb~ z~n de in een vlak gelegen momenten C ~ Cl tegenover 
elkaar gelegen. Betreffende de tweede isomeer (II) vindt men ver
schillende opvattingen, n.l. cf deze de cis - configuratie heeft 
(L i n k e 44 ) L e b r e t 45 ), G e r d i ·n g en M e e r m a n 46 ), 
D e k k e r 41~ of een configuratie,waarb~ de chlooratomen een po
sitie tussen de cis- en transstand innemen; laten wij in het laatste 
geval spreken van scheve configuratie. 

R t t . B t . 48) ecen e me ingen van e r n s e 1 n betreffende de 
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temperatuuraf'hankel~"kheid van de verhouding der intensiteiten van 
inf'raroodbanden van de beide isorneren in de gasphase, alsmede een 
nieuwe berekening van het potentiaalverloop als :functie van het 
.,azimuth" of draaiingshoek <j> , (hoek tussen de projecties van de 
partHne momenten C - Cl op een vlak ...L de C - C as) eveneens van 

B e r n s t e i n, leiden tot een bevestiging van de laatste veron
derste lling. 

Het bestaan van een scheve vorm is ooK nog om een andere re
den aannernelijk. Vanwege hetgeen voor het dichlooraethaan over de 
atomaire distanties bekend is, is men genoodzaakt voor het bestaan 
van een cis-vorm af'wiJ"kingen van de tet.raederhoeken tussen C - C en 
C - Cl aan te nemen; de chlooratomen z~ "te groot" voor het model. 
Daar a priori vrije draaibaarheid om de enkele C - C binding bestaat 
(het reeds genoemde feit van het constante, van de temperatuur onaf
hankelijke moment in de vloeistoftoestand wijst daar ook op) is een 
model met af'wijkingen van de tetraederhoeken niet erg waarsc~lijk. 

Wij geven hier even kort de resultaten van B e r n s t e i n 48) 

1 ) De potentiele enercie E als functie van cp vertoont over 360° 

drie minima, ~~n (het diepste) bij cp = 0 voor de trans-stand en twee 
gel~1~e bij cp = 120° en 240° voor de scheve stand. Zie fig. 28. 

E 

l 

0 120 24o 360" 

q> 
fig.28. Verloop van de potentiaal der wisselwerking van de partiijle momenten 

C - Cl bij dichlooraethaan volgens B e r n· s t e i n • 

2) Het energieverschil ~E tussen de scheve stand en de trans-stand 

bedraagt 1100 cal/rnol. 

Wij zullen thans nagaan wat wij ten aanzien van de isomerie op 
grond van~ meetresultaten (zie tabel XV) kunnen zeggen; wij zul
len in het bijzonder de cis- en de scheve vorm als isomeer II nader 

beschouwen. 

Uit de chemische thermodynamica weten wij, dat voor het even
wicht tussen twee isomeren I en II geschreven kan worden 

AE 
nII fII - kT 

K=--=ye = 
nI I 

( 165) 



·K is de verhouding van de aantallen moleculen die zich in de 
toes:anden II en I bevinden (evenwichtsconstante), Ll.E is het ener
gieverschil (hier uitgedrukt in ergs/molecule), .AE = EII - EI' 
EII >Er f 1 en fII zijn de verdelingsf'uncties van de conf'iguraties I 
en II. 

De statistische factor f II/f I = B kan worden berekend met be
hulp van de traagheidsmomenten om de drie co~rdinaat-assen en de 
kennis van de normaaltrillingen van de configuraties I en II. Ten 
aanzien hiervan verw:ijzen wjj naar de genoemde publicaties van G e r
d in g en Meer man 46) en van Berms t e in 48). 

Daar men alleen van het isomeer II een dipoolmoment kan ver
wachten, ziet men gemakkelijk in dat voor de ori~nteringspolarisatie 
(vgl. (164)) van het dichlooraethaan in de gastoestand geldt 

p _ K 4~Nµ2 
or - m. 9kT ( 166) 

De waarden van P
0
r als functie van T kan men uit de gemeten 

totale polarisatie P (zie tabel XV) berekenen door de som van atoom
en electronenpolarisatie van P af te trekken. In dit geval kunnen 
wlj voor deze som geschikt de waarde van de totale polarisatie in de 
vaste toestand nJ.. 23,9 cm3 42 ) nemen. WU vinden aldus een maximum 
van 32,10 cm3 voor P

0
r bU een temperatuur van 125° C = 398,2° K. 

Volgens een door Le b r.e t 45) aangegeven methode kan men 
nu uit de metingen - gebruik makende van het feit dat de P

0
r door 

een maximum gaat - bU kennis van de B en de ligging van het maximum, 
de A E en de p- vinden. Voor het maximum geldt n.l. 

dPor = 0 TT" 
( 167) 

hetgeen leidt tot de volgende vergelijking voor A E/kT = x 

x = (168) 

welke door successievelUke benadering kan worden opgelost. De wor
tel x geeft ·ons A E ·, met deze LI. E berekenen · wiJ ui t de P -waarden or . 
een gemiddelde waarde voor f 2 , en hierui t f . 

In onderstaand overzichtje vindt men de resultaten van AE 
en fA-Voor de gevallen dat wjj een cis-vorm en een scheve vorm veron
derstellen. Betreffende II als cis-vorm hebben w~ volgens G e,r
d i n g en M e e r m a n B = 0,48 genomen, terw:ijl in het geval 
van de scheve vorm B = 1,85 werd afgeleid uit door Bernstein 
opgegeven K - waarden bU verschillende temperaturen met Ll.E = 1100 

cal/mol. 
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B x ..c..E (cal/mol) f(e.s.e.cm.1018) 

II = cis 0,48 1 '152 917 '3, 98 (169) 
II = scheef 1 ,85 1 , 4 '39 1146 2,56 

De uit onze metingen volgende AE voor de scheve vorm komt 
goed me.t de door B e r n s t e i n aangegeven waarde van 1100 cal 
overeen. 

Beschouwen w1j ten slotte het dipoolmoment van de cis- en de 
scheve vorm. Wij zullen trachten de momenten te berekenen met behuip 
van de veronderstelling, dat zij gelijk z~ aan de som van de parti~le 
momenten p. 

0 
langs de C - Cl - bindingen. Daar het hier toch om een 

vergelJjking van de grootte-orden gaat, zien wij af van een nauwkeu
rige beschouwing met inachtname der C - H - bindingsmomenten. De 
berekening van hun bjjdragen is onzeker, en de momenten C - H (.!_ 0,4. 
10-18 e.s.e.cm) z~ bovendien klein, 

De moeil~Kheid is nu wat precies voor het parti~le mom~nt jJ.
0 

te nemen. Het gelijkstellen van p.
0 

aan het moment van methylchloride 
CH3c1_ = 1,86, zeals Linke 44 > deed,lijkt ons niet plausibel, 
omdat w1j hiertegenover uit het moment 1,90 van cis-dichlooraetheen 
(zie tabel XIV) met hoeken tussen de C =- C en.de C - Cl - bindin
gen van 125° een ~0 van 11 16 berekenen. De door Groves 49> aan
gegeven waarde van p. 

0 
= 1 , 67, welke tussen beide in ligt, '.Lijkt ons 

daarom zeer aannemelijk. Met behulp hiervan vinden w1j 

/J. van de cis-vorm 
/.A van de scheve vorm 

= '3,08 .10-18 

= 2, 72 .10- 1 ~ 
e.s.e.cm ( 170) 
e.s·.e.cm 

De /A' -waarde van de cis-vorm d.ie uit de metingen volgt ( 169) 
valt veel te groot uit in vergelijking met de berekende waarde (170), 
terwijl juist deze beide waarden bij de scheve isomeer veel beter 
overeenstemmen. 

Zodoende leiden onze dipoolmetingen, evenals de infra-rood 
metingen van B e r n s t e i n tot de bevestiging van de veron
derstelling, dat wij bij het dichlooraethaan te doen hebben met een 
~- en een schee:f isOIIBer en niet met een trans- en een cis.-isomeer. 

Het zij nd,j op deze plaats vergund in het bijzonder aan de heer 
N. B r e e d e v e 1 d en voorts aan de heren C. G. Sm i t Jr 
en H. W i t t e v e 1 d ~ dank uit te spreken voor de bereidwil
lige medewerking bjj het experimentele werk ondervonden. Verder betuig 
ik allen, die nd,j bij de voorbereiding van dit proefschrift op eniger
lei wijze behulpzaam zijn geweest, nd,jn erkente~Kheid. 



SAMENVATTING 

De door C 1 a y 1
) geconstrueerde variabele cylindercon

densator voor het meten van de absolute waarde van kleine capaci
teitsverschillen (AC) is een zeer waardevol instrument gebleken:b~: 

1) de·bepaling van de absolute waarde van de di~lectrische constan-
te ( e ) van vloeist6ffen, 

2) de jjking van meetcondensatoren, 
3) de bepaling van de absolute waarde van de e. van gassen, 
4) de bepaling van het specifiek geleidingsvermogen ( ~ ) van vloei~ 

stoffen. 

In hoofdstuk I vinden we naast een bespreking van de b~ de 
metingen van LlC toegepaste resonnantie-methode een beschr~ing van 
een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de meetcondensatoren die 
werden gebruikt. 

De principes welke aan de onder 1) tot en met 4) genoemde 
metingen ten grondslag z~n gelegd z~n in § 3 uiteengezet. 

De invloed van de geleiding op de resultaten van de £ -me
tingen aan vloeistoffen werd nagegaan. Daarb~ bleek dat het speci
fiek geleidingsvermogen van de orde van 10-8n-1cm-1 af lager dient 
te z~n, wil men een systematische fout van betekenis ver~den. 

Nieuwe metingen van de £ -benzeen werden uitgevoerd; z~ stem
men tot op 0,1 % overeen met de algemeen aangenomen standaard-waar
de van H a r t s h o r n en 0 1 i v e r 5). Vocht is de be
langr~kste verontreiniging van als ijkvloeistof gebruikte benzeen. 

Een nauwkeurige ~"king van een precisie-meetcondensator van 
500 ~p.F, benodigd voor de bepaling van de werkzame capaciteit van de 
gas-condensatoren, bracht de afw~kingen van de lineariteit, als
mede effecten van excentriciteit, nauwkeurig aan het licht. Inver
band hiermede z~ er nog eens op gewezen, niet zonder meer op de 
lineariteit en nauwkeurigheid van in de handel z~nde meetcondensa
toren te vertrouwen. 

De resultaten van een onderzoek betreffende het dissoci~rend 
vermogen van een mengsel van aniline en nitrobenzeen als oplosmiddel 
voor diaethylammonium.chloride (C2H5)2NH.HC1 bleken te beantwoorden 
aan de verwachting, dat door aanwezigheid van moleculen met groeps
momenten met verschille"nd t.eken (n. l. aniline en nitroben.zeen) de 
dissociatie wordt bevorderd. 

In hoofdstuk II vindt men details van de meetopstelling ter 
be paling van de E van gas sen onder druk tot 100 atm, alsmede de 
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meetresultaten voor lucht, argon, helium en kooldioxyde. De functie 
van C 1 a u s i u s - M o s o t t i (P) van deze gassen werd uit 
de f. -waarden berekend. 

Hoofdstuk III vormt het ·~ theoretische gedeel te van het proef
schrift. Het bevat een beschouwing van de theorie van de di~lectri
sche polarisatie voor non-polaire gassen van K i r k w o o d 10) 
Met behulp van geschikte wisselwerkingspotentiaal-functies (van 
L e n n a r d - J o n e s en H e r z f e 1 d) werd voor co2 het 
effect van de introductie van de verdelingsfunctie g(r) in de theo
rie berekend. Een aansluiting aan de metingen van M i c h e 1 s en 
K 1 e e r e k o p e r 4 ) van het verloop van de functie van 
C 1 a u s i u s - M o s o t t i (P) met de dichtheid (p) b~ co2 
werd niet gevonden. Overgang op een model, waarb~ de bolvormige 
moleculen bestaan uit homogeen polariseerbare materie, geeft wel 
een groter fluctuatie-effect, doch het is wederom ontoereikend de 
uit de genoemde metingen gevonden grotere variatie van P met de 
dichtheid te verklaren. 

De theorie van 0 n s a g e r - B O t t c h e r betreffende. 
de polarisatie van non-polaire gassen werd aan een critisch onder
zoek onderworpen. Als conclusie brengen w~ naar voren, dat in de 
eerste benadering tussen de .,dynamische" theorie van K i r k w o o d 
en de meer .,statische" beschouwing van 0 n s a g e r - B o t t -
c h e r overeenster:nin.g bestaat, indien in de laatst genoemde the
orie de straal van ue hclte waarin het beschouwde molecule zich be
vindt ge~k wordt genomen aan de molecule-diameter~. Deze overeen
ster:ninc moge belangr~Ker worden geacht dan de overeenstemming met 
het experiment; wi~ huldigen de opvatting, dat de grotere variatie 
van de polarisatie met de dichtheid, die b~ het experiment wordtge
vonden, te ~ten is aan de bouw en de eigenschappen van het co2-mo
lecule zelf. 

In Hoofdstuk IV is de opstelling behandeld voor de meting 
van Evan verdunde gassen; het principe is gel~ aan dat van de me
tingen b~ hogere drukken. De resultaten van enige metingen aan dampen 
van organische verbindingen (buteen-2, 1.2-cisdichlooraetheen, di
chlooraethaan, dibroomaethaan), die van belang z~n voor de physi
sche chemie, z~n vermeld. Meer in b~zonderheden is ingegaan op de 
rotatie-isomerie van het dichlooraethaan; de meetresultaten Dle
ken een bevestiging te z~ van een door H. J. Bern s t e i n 26 ) 
critisch onderzochte onderstelling, dat de van het dichlooraethaan 
bestaande rotatie-isomeren een 11 trans" en een ,,scheve" vorm van 
het molecule z~n. 

Gedeelten van dit proefschrift werden reeds gepubliceerd in 

Physica .12. 467 (1949) en Physica .12. 481 (1949). 
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SUMMARY 

The variable cylindric condenser, constructed by C 1 a y 1) 

to determine the absolute values of small differences of capacity 
( AC) , has been proved to be an exceedingly useful instrument for: 

1) determination of the absolute value of the dielectric constant 
(E) of liquids; 

2) calibration of measuring condensers; 
3) determination of the absolute value of & of gaae'; 
4) determination of the specific conductivity (~) o~ liquids. 

Apart from a discussion of the resonnance-method applie4 to 
determine AC, chapter I comprises an account of the testing of the 
measuring condensers as to their reliability. 

In par. 3 ·the principles are set forth of the measurements 
mentioned above under 1) till 4) inclusive. 

An inquiry was made into the influence of conductivity on the ,. 
results of measurements of e of liquids. Herefro~ it appears that 
to avoid a signal systematic error, the specific conductivity has 
to be of the order of - but not over - 1 o-8 ..o. - 1 cm-1 • 

Fresh measurements were made of E. -benzene 1 which agreed 
within 0,1 % with the universally accepted standard-value of 
Hartshorn and 0 1 iv er 5). Moisture is the most import
ant defilement of benzene intended for gauging purposes. 

A precision-measuring condenser of 500 f~F, required for the 
determination of the active capacity of the gas-condensers, had to 
be calibrated with great accuracy. T:tiis brought to light deviations 
from linearity as well as excentricity-effects. The advisability is 
stressed of not putting to firm a trust in the linearity and the 
precision of the measuring condensers in the market. 

When a mixture of aniline and nitrobenzene is used as a 
solvent for diethyl-ammoniumchloride (C2H5)2NH.HC1, the results of 
an investigation about the dissociative power turn out to agree 
with the expe.ctation, that the dissociation is favoured by the 
presence of molecules with group-moments of opposite sign (i.e. 
aniline and nitrobenzene). 

In chapter II details are given of the arrangement used to 
determine E of gases at ·a pressure up to 100 atmospheres, also the 
results of the measurements of air, argon, helium and carbondioxyde. 
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The function of C 1 a u s i u s - M o s o t t i (P) of these gases 
has been computed from the values of e. 

Chapter III the theoretical part of the thesis, discusses 
K i r k w 0 0 d I s theory of the dielectric polarisation for non
polar gases. With the aid of a suitable form of the molecular poten
tial field V(r) (of Le n n a r d - J o n e s and H e r z f e 1 d) 
the effect is calculated for C02 of the introduction of the distri
bution function g(r) into the above theory. Concerning the relation 
between the function of C 1 a u s i u s - M o s o t t i (P) and the 
density (p) no agreement is found between the theoretical results 
and the experimental data of' M i c h e 1 s and K 1 e e r e k o -
p e r 4>. The changing over to a model of' sf'eric molecules of ~mo
geniously polarisable matter does in fact give a larger fluctuation 
effect. However, this is still insufficient to explain the experi
mentally determined greater variation of P by the density. 

0 n sager ~-B ~ t t ch e r's theory of' polarisation is 
subjected to a close examination. The view is brought forward that 
in first approximation there is an agreement between K i r k -
w o o d's ,,dynamical" theory and B ~ t t ch e r's more 11 static" 
view, provided in the latter theory the radius of the cavity round 
the contemplated molecule is assumed to be equal to the diameter of 
the molecule (cr). More importance is attached to this agreement than 
to an agreement with the experiment. With respect to co2 the cause 
of' the discrepancy is taken to lie to a large extend in the consti
tution and the properties of the co2-molecule itself'. 

In chapter IV the arrangement is treated for the determina
tion of e of diluted gases; the principle is the same as in case of 
higher pressures. Some'measurements are mentioned concerning vapours 
of' organic compounds (butene-2, 1.2-dichloroetpene (cis), 1.2-di
chloroethane and 1.2-dibromoethane) which are of importance f'or the 
physical chemistry. 

The rotational isomerism of' dichloroethane has been examined 
more closely; the results of the measurements turned out to confirm 
an assumption made earlier and tested by Bernstein 26 >, 
that the existing rotational isomers of' dichloroethane are a ntrans"
form and a 11gauche" form of the molecule. 

Parts of this thesis have been published already in Physica 
1.2 467 (1949) and Physica 1.2 481 (1949). 
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