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ONRUST EN EVENWICHT
Rede
uitgesproken op donderdag I 0 oktober 1996
aan de Universiteit Twente
bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar
in de
"Grondslagen van de milieutechnologie in de werktuigbouw"
door
Prof.dr.ir. M.E.H. van Dongen

Hooggeleerde Rector Magnificus,
zeer geachte Dames en Heren.

In 1968 werd op initiatief van Aurelio Peccei de "Club van Rome" opgericht, een gezelschap van vooraanstaande wetenschappers, industrielen en
politici dat zich tot doe! stelde te onderzoeken wat de samenhang was van
de grote wereldvraagstukken. Zij wilden de aandacht vestigen op de ernst
van de problemen en wijzen op de noodzaak van een wereldwijd gecoordineerde aanpak. De "Club van Rome" gaf opdracht aan een groep Amerikaanse onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT)
om een analyse te maken van de mondiale ontwikkeling van de economie,
het verbruik van energie en grondstoffen, van de emissie van schadelijke
afvalstoffen naar de omgeving, van de verwachte ontwikkeling van deze
processen en van de consequenties die dat met zich mee zou brengen voor
de mens en zijn omgeving. In 1972 publiceerde D. Meadows het beroemde
"Rapport van de Club van Rome, De Grenzen aan de Groei" (Mea 72). Het
rapport maakte op indringende en volstrekt heldere wijze duidelijk dat een
voortdurende en ongebreidelde economische ontwikkeling bij een ongewijzigde houding van de mens ten opzichte van zijn natuurlijke omgeving
ongetwijfeld zou leiden tot een catastrofe. lnkeer en bezinning waren dus
dringend gewenst. Het rapport besteedde ender meer aandacht aan de volgende zaken:
de fossiele brandstofvoorraden, in het bijzonder die van olie en gas, zijn
beperkt. Men houdt daarrnee onvoldoende rekening.
de voorraden aan grondstoffen zijn beperkt. Voor sommige grondstoffen is uitputting nabij.
het oppervlaktewater wordt sterk verontreinigd door ongewenste lozingen van industrieel en huishoudelijk afvalwater. Oat heeft enorrne consequenties voor het zuurstofgehalte en de chemische verontreiniging
van zeeen en meren en daarrnee onder meer voor de visstand.
de kwaliteit van de lucht wordt sterk bedreigd door de industriele emissie
van schadelijke stotfen en door de emissie van schadelijke gassen en
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metalen door het verkeer.
de toenemende belasting van het milieu bedreigt de gezondheid van de
mens en van de levende natuur.
eerste indicaties worden gegeven dat de mens het klimaat mogelijk be"invloedt; door het snelle verbruik van fossiele brandstoffen neemt de co2
concentratie in de atmosfeertoe. Later is duidelijk geworden, mede door
het werk van de Nederlandse Nobelprijswinnaar P. Crutzen (Cru 95),
dat de emissie van chloor-fluor-koolstof- verbindingen (CFK's) de
ozonlaag tussen 15 km en 40 km hoogte aantast. Deze ozonlaag vormt
de uiterst nuttige parasol die de mens beschermt tegen schadelijk UVlicht.
Het is interessant om nu, na zoveel jaar, nog eens na te lezen wat de opsteller van het rapport "De Grenzen aan de Groei" schreef over de te verwachten effecten van de technologische vooruitgang:
"er zullen nieuwe methoden van afvalverzameling ontstaan om de vervuiling te beperken en het afgedankte materiaal voor recirculatie beschikbaar te maken."
"er zullen meer efficiente methoden ontstaan voor de bevordering van
recirculatie van hulpstoffen, waarmee de snelheid waarmee deze bronnen dreigen op te drogen wordt beperkt."
"het ontwerp van producten zal worden gericht op vergroting van de
levensduur ervan en op de mogelijkheid van gemakkelijke reparatie,
zodat de kapitaalafschrijving tot een minimum zal worden teruggebracht."
"het bruikbaar maken van zonne-energie, onze minst vervuilende energiebron, zal worden bevorderd."
Men kan zonder overdrijving zeggen dat het rapport van de Club van Rome
een zeer grote invloed heeft gehad op de samenleving en tot grote veranderingen heeft geleid, in economisch en in politiek opzicht, maar vooral ook
in de opvattingen onder de bevolking. Oat wil overigens allerminst zeggen
dat daarmee ook alle problemen zijn opgelost. lntegendeel, we staan pas
aan het begin van een langdurig en ingrijpend proces van verandering. Toch
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is het milieu een politieke en economische factor van betekenis geworden.
Begin 1996 hadden de Nederlandse milieu-organisaties meer dan drie miljoen Jeden. Er is een milieuminister met een uitgebreide en deskundige staf
en provincies en gemeenten hebben milieumedewerkers. Bedrijven hebben
milieu-afdelingen. Milieuvriendelijkheid van een product is een belangrijke
factor geworden bij de verkoopbaarheid ervan. Er zijn belangrijke specialistische bedrijven en ingenieursbureaus ontstaan op het gebied van de milieutechnologie.
Er bestaan plannen, afspraken, wetten, zowel nationaal als internationaal.
Nederland steunt het United Nations Environmental Program (UNEP). Onder auspicien van dit "UNEP" en van de VN-organisatie voor meteorologie
werd in 1988 het "Intergovernmental Panel on Climate Change", het IPCC,
opgericht. Het panel houdt ons regelmatig op de hoogte van de nieuwste
inzichten betreffende de verwachte veranderingen van het klimaat en van
de negatieve rol die de mens daarbij vervult.
De EU kent de z.g. milieu-actieplannen (MAP's), er zijn speciale MAP's
voor Oost-Europa. Op nationaal niveau kent Nederland een omvangrijk programma: het Nationale Milieubeleids-plan (NMP). In 1990 besteedde Nederland een bedrag van 9,5 miljard gulden in het kader van het NMP. In
2000 zal dat naar verwachting zijn opgelopen tot 23 miljard gulden, ruim
3% van het Bruto Nationaal Product (NMP 94). De totale economischc activiteit die in relatie staat met milieutechnologie in brede zin is uiteraard
nog groter.
Het rapport van de Club van Rome heeft in zekere zin een omwenteling
teweeggebracht in het doen en denken van de Nederlanders. Niet alleen in
figuurlijke zin is Nederland veranderd . Wie door Nederland reist, ziet dat
vooral op de meer windrijke plaatsen, vaak bij de kust of bij open water,
turbineparken zijn verschenen waar elektrische energie wordt opgewekt,
geput uit een duurzame energiebron: de wind. Het totale elektrische vermogen dat uit wind wordt gewonnen is dan misschien nog betrekkelijk gering,
toch is het bestaan van de windturbineparken en het succes ervan een aanwijzing dat het klimaat we! degelijk is veranderd. Het belang van duurzame
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ontwikkeling wordt in brede kring onderkend.
Misschien moeten daar enige relativerende opmerkingen aan worden toegevoegd. Mijn Twentse college Achterhuis spreekt in zijn boek "Natuur
tussen mythe en techniek" (Ach 95) van "het vage milieubewustzijn van de
doorsnee Nederlandse burger".Begin 1996 publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau het rapport "Publieke Opinie en Milieu" (Pub 96). Het
milieu gaat de Nederlander zeer ter harte, maar de liefde bekoelt aanmerkelijk als een beter milieu ook hogere Jasten inhoudt.

Technologie van Duurzame Ontwikkeling
De "Technologie van Duurzame Ontwikkeling", afgekort TOO, of milieutcchnologie in brede betekenis, heeft als uitgangspunt dat grondstoffen en
energiedragers eerder gebruikt dan verbruikt moeten worden. Er moet dus
zorgvuldig en zuinig mee worden omgesprongen. Iedere generatie behoort
zijn handelen zo in te richten dat daarmee het handelen van een volgende
generatie niet wezenlijk wordt beperkt.
Tot de "Technologie van Duurzame Ontwikkeling" behoort:
Energietechnologie. Het verbeteren van rendementen van elektrische
centrales en van technologische processen. Het uitvoeren van exergie
analyses, hct vcrbeteren van de isolatie van woningen, het ontwikkelen
van alternatieven voor fossiele brandstoffen.
Beheersen, c.q. verminderen van emissies van schadelijke stoffen naar
water, lucht en bodem, uitgaande van bestaande en beproefde processen
en installaties. Voorbeclden zijn het reinigen van rookgassen van elektrischc ccntrales en van vuilverbranders, het zuiveren van afvalwater,
het scheiden van huisvuil, het recyclen van gebruikte auto's.
Men nocmt dit ook we] "end of pipe" tcchnologie of"cleaning technology".
Hct ontwikkelen van nieuwe technologische processen en producten,
rekening houdend met een Jevenscyclusanalyse van het proces en het
product, met de energetischc en ecologische implicaties van: de win6

ning van grondstoffen, van de productie en van het productieproces en
van de terugwinning van grondstoffen bij recycling. Men spreekt dan
van "clean technology".
Een fraai voorbeeld van een door milieu-overwegingen gestimuleerde ontwikkeling is die van de tluorescentiebuis ofTL-buis. De buis is kleiner en
compacter geworden bij een grotere lichtopbrengst. Het glas en de
tluorescentiepoeders kunnen na beeindiging van het actieve bestaan van de
buis warden gescheiden en goeddeels worden gebruikt bij de productie van
nieuwe buizen. Daarbij is het kwikgehalte van de buis tot 20% van de
oorspronkelijke waarde teruggebracht. Overigens heeft dit !age kwikgehalte
weer tot een onverwacht en ongewenst neveneffect geleid. Het kwikgehalte
van de buis is nu zo laag geworden dat volgens de wetgeving in de USA
storten als huishoudelijk afval is toegestaan, hetgeen dus ook gebeurt.
Een tweede voorbeeld van een belangrijke nieuwe ontwikkeling is het
kolenvergassingsproject van de N.Y. Samenwerkende elektriciteitsproductiebedrijven in Nederland (Sep). Het betreft hier een demonstratieproject dat sterk is gestimuleerd door milieu-overwegingen: hoe kan met
toepassing van kolen als brandstof een goede beheersing van de restproducten
worden gecombineerd met een hoog rendement van de energie-omzetting.
In 1990 is de speciaal daartoe in het )even geroepen firma Demkolec begonnen met de bouw van een 250 MW elektriciteitscentrale gebaseerd op
kolenvergassing in het Limburgse Buggenum. De centrale wordt meestal
aangeduid met Demo KV-STEG. Met deze naam wordt aangegeven dat het
om een demonstratieproject gaat en dat door toepassing van zowel stoomals gasturbines een hoog omzettingsrendement kan warden verkregen. In
1994 werd de installatie operationeel en werd begonnen met een omvangrijk testprogramma.
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Figuur 1: Principeschema van de Demo KV-STEC centrale in Buggenum.
Bron: Demkolec.
Het principeschema van de Demo KV-STEG installatie is weergegeven in
Fig. I. Kolen worden vergruisd en ingevoerd in de vergasser samen met zuivere zuurstof, dat door de installatie zelfwordt geproduceerd uit lucht. De
vergassing, dat is de productie van koolmonoxide uit een reactie van koolstof en zuurstof, vindt plaats bij een temperatuur van 1500° C. Het gas, dat
syngas wordt genoemd, wordt dan eerst afgekoeld in de syngaskoeler, waarbij
hogedruk stoom en middeldruk stoom worden verkregen. Met deze stoom
worden stoomturbines aangedreven. Het afgekoelde syngas wordt in een
cycloon en een kaarsenfilter ontdaan van de vaste deeltjes, het zogenaamde
vliegas. Het passeert vervolgens een natte "scrubber" waarin HCl en HF
door middel van een natte nevel worden uitgewassen. Yervolgens wordt het
syngas verder gezuiverd door middel van processen gebaseerd op katalytische
omzetting en op selectieve absorptie, bijvoorbeeld van zwavelwaterstof, in
oplosmiddelen . Het resultaat is dat bruikbare restproducten worden verkre-
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gen zoals zwavel en natuurlijk ook een schoon syngas. Aan het schone kolengas worden nu nog stikstof, verkregen bij de productie van zuurstof, en
waterdamp toegevoegd alvorens verbranding plaatsvindt in de gasturbine.
Het spoelwater wordt weer gezuiverd en wordt opnieuw gebruikt. De installatie is dus een gesloten systeem wat betreft het gebruik van water.
De demonstratie-kolenvergasser in Buggenum produceert elektriciteit door
verbranding van fossiele brandstoffen . Verbranding van fossiele brandstoffen is vooralsnog een onmisbare schakel in de energievoorziening ondanks
de daaraan verbonden bezwaren. Men denke bijvoorbeeld aan de grootschalige emissie van het op zich zeer milieu- en mensvriendclijkc
kooldioxide. De emissie van kooldioxide staat wereldwijd in de belangstelling van wetenschappers en politici vanwege de mogelijke invlocd op hct
klimaat. Mondiaal wordt naarstig gezocht naar vervangers van de fossiele
brandstoffen en op langere termijn zullen altematieve energiebronnen zonder twijfel aan betekenis winnen. Oat ook energiebedrijven zich voorberciden op die ontwikkeling moge blijken uit het door de Noordbrabantse Energie-Maatschappij begin 1996 aan deA2 bij 's-Hertogenbosch gci"nstalleerde
"Zonnezeil". Het door het "Free Lance Team" uit Nuenen ontworpen kunstwerk symboliseert de symbiose van de drie natuurlijke energiebronnen: zon,
wind en water. Aan een mast, omringd door water, speelt de wind met een
drietal zeilen gevormd uit cen groot aantal gekleurde zonnepanelen. De
zonnepanelen van het kunstwerk leveren ook werkelijk elektrischc cncrgic,
niet zo veel, voldoende om aan de vraag van drie huishoudens te kunnen
voldoen.
Een derde voorbeeld heeft betrekking op de ontwikkeling van ccn nicuw
type deeltjesscheider door J.J.H. Brouwers en medewerkers van de faculteit
Werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente (Bro 95). Het principcschema is geschetst in Fig. 2. Het essentiele en nieuwe element in het ontwerp is de roterende annulus bestaande uit een groat aantal nauwe buisjcs,
parallel aan de rotatie-as. Boven de buisjeskrans bevindt zich een meeroterende "impeller", die het te reinigen gas door de buisjes heen aanzuigt.
Het geheel is geplaatst in het huis van een eye loon met tangcntiele instroming.
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Figuur 2: De roterende deeltjesscheider. Bron: J.J.H. Brouwers, VT

De deeltjes die met het gas door de draaiende buisjes stromen ondergaan
door hun afwijkende massa een centrifugale drift. Omdat de afstand tussen
dceltjes en wand klein is vanwege de geringe diameter van de buisjes zal het
vangstrendement van kleine deeltjes sterk verbeteren ten opzichte van dat
van cen conventionele cyc\oon. Het apparaat is geschikt voor het scheiden
van deeltjes met een diameter groter dan 0, I im. De roterende deeltjesscheider is gepatenteerd en verschillende toepassingen zijn reeds gerealiseerd.
Zo is het apparaat op de markt als rook- en stoffilter voor huishoudelijk
gebruik en is een deeltjesseparator in productie ten behoeve van de procesindustrie.
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Massatransport op moleculaire schaal
Mijn leeropdracht aan de faculteit Werktuigbouwkunde van deze universiteit is "het geven van onderwijs in de fysische grondslagen van de milieutechnologie" .
."Wat is nou in hemelsnaam milieutechnologie, ik kan er geen kant mee op"
verzucht oud-ministcr P. Winsemius in het boekjc"Milieutechnologie, meer
dan milieu en technologie" in 1987 (Mil 87). lnderdaad, milieutechnologie
is een uiterrnate veelomvattende verzamelnaam voor alle technologische
activiteit ten behoeve van een duurzame ontwikkeling van processen en van
producten. Gelukkig heeft de commissie die de signatuur van mijn leerstoel
heeft geforrnuleerd een duidelijke beperking aangegeven. lk zal mij in het
college "Grondslagen Milieutechnologie" voor derdejaars studenten
werktuigbouwkunde dan ook voornamelijk richten op massatransport en
massascheiding op moleculaire schaal. Scheiding en massatransport op moleculaire schaal is uitermate belangrijk in de procestechnologie waar
procestechnologen met meestal een chemische achtergrond samenwerken
met werktuigbouwkundigen.
lk zal met enige voorbeelden verduidelijken waarom moleculair massatransport zo belangrijk is. Aardgas dat de afnemer bereikt is een uitermate
schoon product, dat voornamclijk bestaat uit methaan en een beetje stikstof.
Het aardgas in onze aardbodem is zo schoon niet. Het bevat ook andere
componenten, vaak in zeer lage concentraties, die voor tal van problemen
zouden zorgen als ze niet zorgvuldig zouden worden verwijderd. U kunt
dan denken aan het verstopt raken van branders of aan het produceren van
milieu- en gezondheid bedreigende verbrandingsproducten. Het Groninger
aardgas bevat relatief weinig verontreinigingen. Aardgas dat elders wordt
gewonnen bevat echter vaak grotere of kleinere hoeveelheden zwavelwaterstof. Deze zwavelwaterstof moet uiteraard van het aardgas worden
afgescheiden. Voor het verwijderen van hoge concentraties zwavelwaterstof
wordt gebruik gemaakt van een chernische omzettingstechniek, het z.g. Claus
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Procede. Gaat het om kleinere hoeveelheden, dan wordt het gas ontzwaveld
door het door een absorptiekolom te leiden of het een nevel te laten passeren in een "natwasser" of scrubber. Het zwavelwaterstof lost in beide gevallen op in een vloeistof, het oplosmiddel. We hebben eerder gezien bij
de bespreking van de kolenvergasser dat bij de syn-gas reiniging ook gebruik wordt gemaakt van absorptie aan neveldruppels. Absorptie is ccn
belangrijke scheidingstechniek, uiteraard niet alleen voor zwavelwaterstof
maar ook voor tat van andere stoffen.
Als het gaat om het verwijderen van sporen van elementen uit een gas, dus
in het algemeen om het verwijderen van zeer kleine hoeveelheden, dan kan
efficient gebruik worden gemaakt van adsorptie, het hechten van moleculen
aan een oppervlak. Men maakt daarbij veel gebruik van actieve kool in
allerlei varianten. Actieve kool is een poreuze stof met een zeer groot inwendig oppervlak. Actieve kool wordt onder meer gebruikt voor het verwijderen van sporen van zware metalen of van vluchtige organische stoffen. Adsorptie wordt in toenemende mate ook toegepast bij grotere concentraties van de af te scheiden stof. Een poreus bed met het adsorberende
materiaal wordt enige tijd doorspoeld met het te reinigen gas en vervolgens
geregenereerd. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door het bed te doorstromen
met een gas met een lage partiele dampdruk van de geadsorbeerde component, de z.g. "pressure swing adsorption" tcchniek. Adsorptietechnieken zijn
in sterke ontwikkeling.
lk geef ecn derde voorbeeld:
Een automotor produceert de schadelijke gassen koolstofmonoxide CO,
stikstofoxiden NOx en koolwaterstoffen zoals C~H 6 • Deze afvalgassen worden geleid door de katalysator in de uitlaat van de auto. Een dergelijke katalysator bestaat uit een groot aantal parallelle kanaaltjes waarvan de wanden
zijn bedekt met een zeer dunne katalytische laag van Platina en Rhodium
(Rin 92).Aan het katalysatoroppervlak vindt een chemischc omzetting plaats,
een verbranding van koolmonoxide en koo!waterstof en een reductie van de
stikstofoxiden. Het gevolg is dat de productie van schadelijke afvalstoffen
aanzienlijk wordt verminderd. De autokatalysator is een voorbeeld van een
12

omzetter die gebaseerd is op een katalytische oppervlaktereactie.
Katalytische omzetting is van zeer groot be Jang voor de milicutechnologie
(Ann 92).
Alie processcn die ik hier heb beschreven hebben iets gemeenschappelijks.
Er is sprake van een "put" waatin de te verwijderen component verdwijnt:
het oppervlak van de katalysator waar CO wordt geoxideerd, het oppervlak
van de vloeistofdruppeltjes waarin de ammoniak oplost, het oppervlak van
de actieve kool waaraan de cadmium moleculen zich hechtcn. Dan moct er
natuurlijk ook sprake zijn van aanvoer door middel van cen stroming. En,
ten derde, de moleculen moeten vanuit het stromende gas of de vloeistof
migreren naar het oppervlak waar de verdere opname of omzctting plaatsvindt. De vraag is: waarom migreren moleculen vanuit een stromend gas 9f
een stromende vloeistof naar cen wand, hoe moet dat worden bcschreven,
welkc omzettingssnelheden zijn mogelijk? We zijn dan aangeland op het
terrein van het moleculaire massatransport, dat we aanduiden met moleculaire ditfusie ofkortweg ditfusie. Orn te begtijpen waarom moleculen graag
van de ene naar de andere plaats migreren moeten we eerst begrijpen wat
evenwicht is, massa-evenwicht, traditioneel chemisch evenwicht genoemd.
Chemisch evenwicht is eigenlijk net zo iets als wannte-evenwicht. Wanneer
wordt er geen warrnte uitgewisseld tussen een object en zijn omgeving?
Het antwoord is eenvoudig: als de temperatuur, de thermische potentiaal,
overal dezelfde waarde heeft. Zo is het ook met verdeling van een bepaaldc
stof over de beschikbare ruimte. Een chemische stofblijft netto op zijn plaats
als die stof overal dezelfde chemische potentiaal heeft. Wat is dat, chemische potentiaal? Je zou kunnen zeggen: dat is voor de moleculen van een
bepaalde soort een maat voor het zich prcttig voelen in hun omgeving. Laten we cens kijken naar cen reservoir met een vloeistof en daarboven ccn
gas. In de vloeistof, in het gas en op het vloeistofoppervlak bevinden zich
moleculen van een bepaalde chemische stof, laten we de stof "twentium"
noemen, temidden van een groot aantal moleculen van een anderc soort. In
evenwicht zal het twentium zich zo verdelen over de beschikbarc ruimte,
dat overal dczclfde chemische potentiaal bestaat, althans a!s er geen cxtcmc
krachten op de moleculen werkzaam zijn. Er zal dan geen netto uitwisscling van het twentium tussen vloeistof en gas plaatsvinden. lk zeg bewust:
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geen netto uitwisseling, want er is wel degelijk uitwisseling. Moleculen
zijn immers zeer onrustige nieuwsgierige baasjes die graag overal een kijkje
nemen. Zo bevindt zich een molecuul dan weer in de gasfase, dan weer aan
het oppervlak, dan weer in de vloeistof. Omdat de moleculen twentium
het overal even prettig vinden, is er geen netto massatransport. Er is massaevenwicht. De chemische potentiaal van het twentium is overal gelijk.
Evenwicht kan alleen bestaan dankzij de onrust van de moleculen.
Oat de chemische potentiaal overal gelijk is, wil niet zeggen dat het twentium
ook homogeen over de ruirnte verdeeld is. Een mogelijke concentratieverdeling is geschetst in Fig. 3 (Lee 84).
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Figuur 3:

Mogelijke concentratieverdeling van het "twentium" over
vloeistoj gas en het vloeistofoppervlak.

In een vloeistof zal de concentratie volstrekt anders zijn, groter of kleiner,
dan in de gasfase. Aan het vloeistofoppervlak zal de concentratie weer anders zijn. Hoe komt dat? Wei, de chemische potentiaal van ons stofje
twentium wordt beinvloed door twee belangrijke factoren: de aantrekkelijkheid van de omgeving en de concentratie van het twentium . Hoe aantrekkelijker de omgeving, hoe lager de chemische potentiaal. Aantrekkelijk
kan in dit geval betrekking hebben op een oplosmiddcl, waarvan de molcculen graag plaats inruimen voor de gastmoleculen. Zo lost alcohol graag
14

op in water en lost methaan graag op in de zwaardere koolwaterstoffen.
De concentratie, dus de bevolkingsdichtheid van het twentium, is de tweede
belangrijke factor, hoe grater de concentratie, des te grater de chemische
potentiaal. Het gevolg laat zich raden. Aantrekkelijke plaatsen, zoals oplosmiddelen, bevatten een hoge concentratie van ons stofje. Minder aantrekkelijke plaatsen kennen veel lagere concentraties. Dit streven naar een
ruimtelijk inhomogene verdeling van een bepaalde stof vor.mt de basis
voor de scheidingstechnieken door middel van absorptie, van adsorptie en
van extractie.
Het is verleidelijk om hier even een parallel te trekken met de menselijke
samenleving. Steden hebben een grate aantrekkingskracht en de grate bcvolkingsdichtheid wordt op de koop toegenomen. Dorpen en het platteland
hebben de aantrekkelijkheid van de ruimte, de !age bevolkingsdichthcid.
En zo zou een stedeling niet willen ruilen met de dorpeling en vice versa.
Ze hebben iets gemeenschappelijks, u begrijpt het, de chemische potentiaal.
Wat nu als de chemische potentiaal niet overal gelijk is. Dan zullen de moleculen gaan migreren van plaatsen met een hoge chemische potentiaal naar
plaatsen met een !age chemische potentiaal. Er ontstaan volksverhuizingen
op kleine schaal vanwege al die onrustige en onderzoekende moleculen die
snel hebben ontdekt dat het elders beter toeven is. De verschillende stofjes
streven naar een nieuwe ruimtelijke verdeling, zodanig, dat opnieuw chemisch evenwicht ontstaat.
De fenomenologische beschrijving van diffusie behoort tot de vcrworvcnheden van de klassieke natuurkunde uit de vorige eeuw en is verbonden met
de namen van Adolf Fick (1829-1901 ), James Clerk Maxwell ( 1831-1879)
en Josef Stefan (1835-1893). Het wetenschappelijke !even van Fick heeft
zich voornamelijk afgespeeld in Wiirzburg in het grensgebied van de medische wetenschap, fysiologie en fysica. In 1855 publiceerde hij een tweetal
artikelen over diffusie (Fie 1855 a,b). Hierin werd de wetmatigheid geformuleerd die later bekend zou warden als de eerste wet van Fick.
De eerste wet van Fick heeft betrekking op een mengsel van twee stoffen,
een binair mengsel van b.v. A en B. De wet stelt dat de diffusiestraom van
stof A loopt in de richting waarin de concentratie van stof A het sterkst
daalt, en dat de diffusiestraom evenredig is met het verval van die concen15

tratie, de verandering per eenheid van afstand. We fonnuleren dat meestal
wat compacter door te zeggen: de diffusieflux is evenredig met minus de
gradient van de concentratie . De evenredigheidscoefficient heet de
diffusiecoefficient van Fick. Fick's wet heeft toepassing gevonden en wordt
uitvoerig behandeld in alle leerboeken, waarvan er een een zeer bijzondere
vennelding verdient: het meesterwerk "Transport Phenomena" van R.B.
Bird, W.E . Stewart en E.N. Lightfoot uit 1960 (Bir 60), dat nog steeds het
belangrijkste standaardwerk is op het gebied van massatransport.
Vanuit de procestechnologie is in het laatste decennium het inzicht gegroeid
dat aan de beschrijving van diffusie volgeiis Fick enige nadelen zijn verbonden. De diffusiecoefficient van Fick kan, vooral in vloeistoffen, sterk
afuankelijk zijn van de concentratie en de binaire diffusietheorie is wat lastig uitbreidbaar naar een systeem met veel componenten. Een bijkomstig
conceptueel bezwaar van Fick's theorie is dat de totale stroom van stof A
moet worden opgesplitst in een dee! dat met de gemiddelde snelheid beweegt en een echt diffusiedeel. De waarde van de gemiddelde snelheid hangt
onder meer af van de wijze van middeling en daarvoor bestaan verschillende mogelijkhcden.
Door Krishna en Wesseling (Kri 94) werd in 1994 een tweedaags symposium georganiseerd in Amsterdam metals thema: "Maxwell-Stefan approach
to mass transfer". Tijdens dat symposium werden de voordelen benadrukt
van de zienswijze die onafhankelijk van elkaar werd ontwikkeld door Maxwell op zij"n boerdcrij in Schotland in 1868 en door Stefan in Wenen in
187 l. Maxwell was zonder twijfel een van de belangrijkste fysici uit de
vorige eeuw, onder meer als grondlegger van de theorie van het electromagnctische veld en vanwege zijn bijdrage aan de kinetische theorie van
gassen. Zijn werk aan kinetische theorie brengt zijn naam onmiddellijk in
vcrband met die van Ludwig Boltzmann, die weer een leerling was van
Stefan in Wenen. Maxwell en Stefan gaan bij de beschrijving van diffusie
uit van de gedachtc dat de drijvende kracht van diffusie wordt gevonnd
door de gra~ient van de chemischc potentiaal. Als gevolg van deze drijvende kracht ontstaat migratie. Beperken we ons weer tot binaire diffusie ,
dan gaan als gevolg van die gradient in chemische potentiaal beide stoffen
ten opzichte van elkaar bewegen, er ontstaat een snelheidsverschil. De grootte
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van het snelheidsverschil wordt bepaald door de wrijvingsweerstand die
de moleculen van stof A ondervinden van die van stof B. Hoe groter de
weerstand des te kleiner het snelheidsverschil. Het snelheidsverschil is
evenredig met de gradient in chemische potentiaal. De
evenredigheidscoefficient is de diffusiecoefficient van Maxwell-Stefan die
veel minder afhankelijk is van de concentratie dan de diffusiecoefficient
van Fick. Een ander belangrijk voordeel van de theorie van Maxwell-Stefan
is dat deze gemakkelijk uitbreidbaar is naar een veel-componenten systeem. De gradient van de chemische potentiaal in stof A is dan in balans
met de som van alle diffusieweerstanden die component A van alle andere
componenten ondervindt. De verschillende diffusiecoefficienten tussen stof
A en een willekeurige stof W, DAw, zijn een maat voor de inverse weerstand die stof A van stofW ondervindt en u begrijpt dat vanwege de fundamentele wetmatigheid "actie = - reactie", de diffusiecoefficient DAw gelijk
moet zijn aan de diffusiecoefficient DwA· Deze DwA is immers een maat
voor de inverse weerstand die stofW ondervindt als gevolg van de interactie met stof A. Een dergelijke eenvoudige symmetrie geldt niet voor de
diffusiecoefficient van Fick.

Moleculair massatransport en fysische transportverschijnselen.
Het standaardwerk van Bird, Stewart en Lightfoot heet "Transport Phenomena'', Transport Verschijnselen. De naam "Transport Phenomena" geeft
aan dat het gaat om onderling samenhangende verschijnselen: transport van
impuls of stromingsleer, transport van warmte door middel van geleiding,
stroming en straling, en transport van massa, dat is diffusie met en zonder
stroming, met en zonder transport van warmte. Het boek "Transport
Phenomena" is het eerste en tot nu toe meest volledige boek op dit gebied.
De eerste auteur R.B. Bird vermeldt in zijn voorwoord dat de eerste initiatieven om het vak "Transport Phenomena" als een samenhangend gebied te
presenteren afkomstig zijn uit Delft waar hij cen half jaar te gast was bij
Prof. H. Kramers. In 1956 publiceerde Prof. Kramers een collegedictaat
"Physische Transportverschijnselen". Dit initiatief en dit dictaat zijn onge17

twijfeld van grote invloed geweest op de beslissing van de "Chemical Engineering Department" van de Universiteit van Wisconsin, begin 1957,
om te starten met de cursus "Transport Phenomena", die geleid heeft tot
het gelijknamige boek.
Het college "Fysische Grondslagen Milieutechnologie", met als subtitel
"massatransport" is niet een gei"soleerd vak. Het zal in zekere zin het derde
dee) worden van een cyclus waarin eerder de stromingsleer en het transport
van warmte zijn behandeld. Het vak bouwt voort op de thermodynamica en
is gerelateerd aan de colleges over Energieleer. Bij de introductie van diffusie
zal ik uitgaan van de Maxwell-Stef~n beschrijving in aansluiting met de
nieuwe inzichten waarvan ik eerder melding heb gemaakt. De gedachte dat
de Maxwell-Stefan beschrijving voordelen biedt boven de beschrijving van
Fick vindt ook ondersteuning in het in 1994 verschenen boek "Thermodynamics of Irreversible Processes" van mijn Delftse collega G.D.C. Kuiken (Kui 94), die bij de voorbereiding van zijn boek werd geadviseerd door
Prof. Bird. Overigens zal ik mij dan snel beperken tot binaire mengsels en
veelal gebruik maken van de Fick beschrijving met vele voorbeelden uit de
milieutechnologie.

Dankwoord.
Mijnheer de Rector Magni ficus, dames en heren.
Ik stel er prijs op om aan het einde van deze rede een woord van waardering
te spreken aan het adres van diegenen, die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de instelling van de leerstoel Grondslagen Milieutechnologie in
de Werktuigbouwkunde en bij mijn benoeming als bijzonder hoogleraar.
De leerstoel is ingesteld door de Stichting Universiteitsfonds Twente, die
daarmee een belangrijke impuls heeft gegeven aan een verdere uitbreiding
van de aandacht voor milieutechnologie aan de Universiteit Twente. Ik ben
het bestuur daarvoor bijzonder erkentelijk. Ik stel de contacten met het
Universiteitsfonds via de commissie van Toezicht bijzonder op prijs.
Mijnheer de Rector, de Universiteit Twente heeft de instelling van de leerstoel "Grondslagen Milieutechnologie" mogelijk gemaakt. lk zeg u daar18

voor dank.
Het bestuur van de faculteit Werktuigbouwkunde heeft de instelling van de
leerstoel sterk gestimuleerd. lk herinner mij de contacten met de benocmingscommissie onder het voorzitterschap van de toenmalige decaan Professor J.
van der Bliek met veel genoegen.
De eerste periode van mijn hoogleraarschap aan de Universiteit Twente had
een sterk orienterend karakter. lk heb de gelegenheid gekregen mij door
gesprekken met personen, zowel binnen als buiten de faculteit Werktuigbouwkunde, een beeld te vorrnen van de gewenste inhoud van het vak. Bijzondere steun heb ik daarbij ondervonden van ir. G. Haaker, mijn vastc
aanspreekpunt bij de faculteit Werktuigbouwkunde. Alie gesprekspartners
en in het bijzonder Gerard Haaker ben ik bijzonder erkentelijk voor hun
adviezen en voor hun bereidheid onderdelen van het concept collegedictaat
kritisch door te nemen. lk zal ongetwijfeld in de toekomst opnieuw een
beroep op hen doen.
Bij mijn benoeming aan de UniversiteitTwente werd ik lid van de vakgrocp
Warrnte- en Stromingsleer onder de stimulerende leiding van Prof. L. van
Wijngaarden. Beste Leen, ik wil jou en met jou alle medewerkers en studenten van de vakgroep hartelijk dankzeggen voor jullie collegialiteit. lk
heb me in jullie midden bijzonder snel thuis gevoeld en stcl dat zeer op
prijs. Hoewel ik lid ben van de vakgroep Warrnte- en Stromingsleer voel ik
uiteraard ook een bijzondere band met de vakgroep Therrnische Wcrktuigbouwkunde onder leiding van Prof. J.J.H. Brouwers en Prof. G. Hirs.
Beste Bert, bestc Gerard, de contacten met jullie vakgroep zijn voor mij
zeer betekenisvol.
Studenten vorrnen hct bestaansrecht en de inspiratiebron van de universiteit. Zij zijn altijdjong, altijd energiek en altijd bercid tot nieuwe avonturen .
Vanafkomende week zal ik intensieve contacten hebben met de derdejaars
studenten werktuigbouwkunde aan deze universitcit. lk verheug mij daarop.
Hoewel ik niet direct aan het begin sta van mijn carriere in de wetenschap,
geeft deze rede me de gelegenheid mij nog eens rekenschap te gevcn van de
dank die ik verschuldigd ben aan mijn leermeester en goede vriend Professor Gerrit Vossers. Beste Gcrrit, jouw ontspannen stijl van leidinggeven, je
stimulerende invloed op je medewerkers en je enorme cruditie waren en
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zijn voor mij een voorbeeld.
Mijn deeltijdfunctie aan de Universiteit Twente houdtiin, dat ik minder tijd
kan besteden aan mijn hoofdfunctie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Bestuur en collega 's van de faculteit "Technische Natuurkunde" hebben mij die ruimte gegeven. lk zeg hen daarvoor dank. Mijn bijzondere
dank en waardering gaat uit naar mijn collega's van de vakgroep Transportfysica en in het bijzonder naar die groep van medewerkers, in letterlijke zin,
waarmee ik al velc jaren de groep "Gasdynamica Aeroakoestiek" vorm, en
naar de aio's en studenten in die groep. Zij ~aken iedere dag weer interessant en levendig.
De Universiteit is een veeleisende werkgever. Wie onderzoek doet en onderwijs geeft, heeft een oneindig werkterrein. Ik prijs mij gelukkig dat mijn
vrouw Mathi, daarbij gesteund door onze dochters Noortje en Marleen en
hun mannen, mij regelmatig liefdevol wijst op andere, minstens zo belangrijke zaken in het menselijk bestaan.
Mijnheer de Rector, Dames en Heren,
Het rapport van de club van Rome heeft veel in beweging gezet. De samenleving is zich bewust geworden van de verstoring van het evenwicht dat
menselijk handelen kan veroorzaken. Er is onrust ontstaan, gericht op het
zich instellen van een nieuw dynamisch evenwicht. lk spreek de wens en de
verwachting uit dat de UniversiteitTwente bij dat proces een rol van beteke-
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nis zal vervullen.
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