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Samenvatting
Tijdens het afstudeeronderzoek is een gas ~n vloeistof diffusieopstelling
gebouwd,waarvan het meetprincipe berust op

o2-concentratie-

en gasvolume-

meting.
Metingen zijn verricht aan gasdiffusie in zuiver water en waterige
electrolytoplossingen.

o2 ,N2 ,H2 en

Ar in zuiver water van
de volgende waarden gevonden: v0 =1,81 10-9 m2!s
2
2
DN =1,59 10-9 m !s
Voor de diffusiecoëfficienten van

295!'~ wer':;zr:

2

Dn =3,84 10-9 m2/s
2

2
DAr=1,69 10-9 m /s
Verder i$ in waterire op lossingen het effect van de viscositeit van de
oplossing op de gasdiffusiecoëfficient onderzocht.
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Inleiding
In het kader van de bestudering van gefaciliteerd zuurstoftransport 1n een
hemoglobine-oplossing was er in de vakgroep A.F.M. behoefte aan een diffusieopstelling die minder drift,ofwel een grotere signaal-driftverhouding had
dan de reeds bestaande opstelling.
Tevens moesten er ook verbeteringen van andere aard in de nieuwe opstelling
aangebracht worden zoals verkleining van de dode ruimte,verbetering van de
doorspoelbaarheid,toepassing van andere kranen enz.
Tijdens het afstuderen is een dergelijke opstelling gebouwd en getest en zijn
1

metingen verricht aan zuurstof- en stikstofdiffusie door electrolytoplossingen;
hierbij werden permeabiliteiten als functie van de zoutconcentratie gemeten,
welke m.b.v.: oplosbaarheden uit de literatuur omgerekend werden in de resp.
diffusiecoifficienten.

-2-

I Diffusie algemeen

Om de diffusie van slecht oplosbare gassen in vloeisoffen te meten zijn
verschillende technieken ontwikkeld welke zich van elkaar onderscheiden
door bijvoorbeeld - verschillende realisatie van de vloeistoffase
- al dan niet stationair zijn van het diffusieproces
- al dan niet statisch zijn van de vloeistoffase
- al dan niet aanwezig zijn van een vloeistof-gas interface
In dit werk is gebruik gemaakt van een statische planparallelle vloeistoflaag
welke begrensd wordt door twee voor gas permeabele membranen.
Verder zijn de dimensies zodanig gekozen dat het diffusieproces stationair
verondersteld mag worden.
Voordelerl van deze werkwijze boven andere methoden zijn
- relatief grote gasfluxen,dus korte meettijden
- relatief eenvoudig rekenwerk
!

toepasbaarheid voor elk gas en elke waterige oplossing
- calibratie is niet nodig
- mogelijkhèid tot het meten van permeabiliteitsverschillen van twee gassen.
Bijzondere aandacht verdienen wel:
- de

ins~elling

van de vloeistoflaag

I

- de eventuele invloed van de membranen.
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Allereerst zal,voor de volledigheid,de instationaire diffusievergelijking
afgeleid' worden uit een eenvoudig één-dimensionaal moleculair model.
Hiervoor maken we de volgende aannamen:
-De diffunderende deeltjes bevinden zich gedurende 6t,dit is de reciproke
botsingsfrequentie,in een volume-elementje met lengte 6x,dit

~s

de gemiddelde

x-component van de vrije weglengte.
-Na de tijd 6t hebben de deeltjes een kans a om in een van de twee naburige
volume-elementjes te komen,en dus een kans I-2a om in hetzelfde elementje
te blijven.
Deze twee aannamen leiden tot de volgende lokale vergelijkingen:
c

x,t+6t

=(I-2a)c

x,t

+ac
c

x-6x,t

x,

+ac

( I , I)

x+6x,t

t=bezetting van elementje x
ten tijde t

ofwel:
c

x,t+6t

-c

2

x,t

M

( 6x) a(cx-6x,t- 2 cx,t+cx+6x,t)
6t

(I. 2)

( 6x)2

hetgeen na 'limietovergang'de instationaire diffusievergelijking oplevert:

cSc

(I. 3)

Ot
z~Jn

waarin 6x en 6t klein moeten
tijden.

t.o.v. macroscopische afmetingen resp.

2

De vorm l~~l-~
ût

komt hier overeen met de diffusiecoëfficient D.

Na combi,atie met de continuiteitsvergelijking:
(I. 4)

gaatdeinstationaire diffusievergelijking (1.3) over in:

a2 c

oJ
ox

=-D , 2

(I. 5)

óX

hetgeen na integratie de wet van Fick oplevert:
J

=

-Doe

OX

(I. 6)
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Wanneer in een medium een dichtheidsgradient aanwezig is,dan zal dientengevolge
een

stroo~dichtheid

optreden die evenredig is met deze gradient.

In formule:
~

J=-D grad c

(I. 7)

J=stroomdichtheid
D=diffusiecoëfficient
c=concentratie
Wanneer we gas in vloeistof diffusie willen bestuderen kunnen we deze wet
combineren met de relatie van Henry:
c=-a.p

(I. 8)

a =oplosbaarheid van het gas
p=partiële druk
er ontstaat dan de vo:gende betrekking:
J=-Jl grad p

(I. 9)

p=a.D=permeabiliteit van het gas
Bij een één-dimensionale stroming reduceert deze vergelijking tot:
J=-Jl

!!E
dx

(I. I 0)

Wanneer he~ medium homogeen is mag men bij stationaire diffusie aannemen dat
de druk lineair afhangt van de plaats hetgeen impliceert,wanneer het medium
een planparallelle laag is,dat we vergelijking (I.IO)kunnen omschrijven tot:
(I. Il)
~p=partiëel

drukverschil over
de laag
L =dikte van de laag

De totale

deeltjesstroom~
~

=-A )l

laat zich als

vol~t

schriiven:

LIP

L

(I. 1 2)

A=oppervlakte van de laag.
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Zoals uit het voorgaande blijkt wordt de deeltjesstroom gemeten d.m.v. een
volumemet'ing waarbij we aannemen dat de gebruikte gassen zich laten beschrijven door de ideale gaswet ofwel:

n=E.Y
RT

(2. I)

Om te komen tot een dichtheidsgradient zijn twee methoden voorhanden n.l.:
-overdrukmetingen met één gas
-gasmengsel metingen

-6-

2 Opstelling en meetmethode
2.1 De oude meetopstelling
Om de deeltjesstroom ~

te meten werd voorheen de volgende opstelling

gebruikt:

R

i

Fig. 1 De o~de meetopstelling.

R

De vloeistoflaag L bevindt zich tussen twee kamers Vt en V2 •
I

Aan iedere: kamer is d.m.v. een buis een andere ruimteR verbonden die d.m.v
een plunjer F vergroot of verkleind kan worden.
In het sysfeem is een verschildrukopnemer P ougenomen die in combinatie met
de servoge~tuurde motor M ,het drukverschil over de kamers constant,dan wel
nul kan houden.
De plunjer$ worden voortbewogen door een spindel welke aan het einde is voorzien van e$n potentiometer zonder afslag die aangesloten is op een recorder
om zo de plaats van de plunjers in de tijd te registreren.
In de bovedste kamer v 1 bevindt zich een zuurstofelectrode om de o -concentratie
2
Ln deze kamer te meten.
In het systeem is tevens een kortsluitkraan opgenomen om de drukopnemer tegen
eventuele

~verbelasting

te beschermen.
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2.2 Overdrukmetingen met één gas
Tengevolge van het absoluut drukverschil tussen de kamers
vloeistoflaag een deeltjesstroom
ci>=A

)l

~s

er door de

ei>

~
1

Wanneer we vergelijking (2. I) voor de twee kamers differentiëren naar de
tijd levert dit:
dn'= YL ~'+ !!..L g]
v, dt
dt RT dt

(2. 2a)

dnh v1 ~+ !!1 dVz
dt RT dt
VJ. dt

(2.2b)

I

Door comb:inatie met P, -p].=constant t.g.v. servoregeling ofwel:
~.
dt

-

(2. 3)

vinden we: voor de stroomdichtheid J :
I

J= ART
Aangezien het drukverschil

dV ,

V1

)

(2.4)

dt

lP2

~p

ongeveer een factor 750 kleiner is dan de

+ V +V t.P
I

2

absolute pruk p en het volume V1 in goede benadering gelijk zal blijven
aan V1 ,za~ p +!AP een verantwoorde benadering zijn van p2 + --~L- ergo
V, +V2
vergelijking (2.4) reduceert tot
dV
J= ART dt (p2 +!6.p)

(2.5)

De volumejverandering d~Y wordt bewerkstelligd door een schuivende plunjer
'

t

met doorshijdingsoppervlakte A~dus
(2.6)
Combinatie van (2.5),(2.6) en (1.5) levert voor de permeabiliteit

p de

volgende pitdrukking:
(2. 7)
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Bij gasmengselmetingen is de dichtheidsgradient aanwezig t.g.v het partiële
drukverschil van de componenten.
Door middel van de servoregeling wordt echter het totaal drukverschil over
de laag nul gehouden.
Aangezien we hier met twee gassen te maken hebben zal meting van de plunjersnelheid alleen niet leiden tot bepaling van zowel de permeabiliteit van gas a,
als die van gas b.
Door echter van één gas ook een concentratie meting te doen zullen de verschillende permeabiliteiten afzonderlijk te bepalen zijn.
Stel: n- xn!= nartiële
druk van gas n in kamer x.
Door de vloeistoflaag zullen twee gasfluxen optreden die zich als volgt
laten schrijven:
J

a

=p a 1E..a.
L

en J =u

b rb

1E..b.
L

(2. 8)

(2.9)
Voor de totale stroomdichtheid J
I

tot

geldt:

J =J +J =(u -p )~
t
a b 'a b L
Voor de

ne~to

(2. 10)

gasflux geldt ook de volgende relatie:
( 2. 11)

Combinatiel van (2. 10) en (2. 11) levert voor het verschil van de twee
nermeabiliteiten van de gascomponenten de volgende betrekking:
-

1.

(2. 12)

Door de diffusie door de vloeistoflaag zal het partiële drukverschil
I

over de laag steeds kleiner worden.
Als gevolg.hiervan zal de nettoflux

~n

de tiid exponentieel afnemen.

!

Wanneer een van de componenten zuurstof

kunnen we m.b.v. een po -electrode
2
toch uitspraak doen over de afzonderlijke permeabiliteiten van de gascomponente
~s
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De zuurstoffractie wordt als volgt gedefinieerd:
no 2 (t)
no;(t)
fo 2 (t)= no ( t ) +nb ( t ) ntot ( t )
2

( 2. 13)

m.b.v. (2. I) kunnen we (2. 13) omschrijven tot:
(2. 14)

Differentiatie naar de tijd levert de volgende uitdrukking op voor de
zuurstof stroom:
(2. 15)

In combinatie met (2.8) levert dit:
dfo:a.
dt

n ---- +

verder 1s

ÉS!!.i.!:lE dV
RT

dt

Auo ~Ei.!:l
' 2
L

(2. 16)

p(t) uit te drukken in de zuurstoffractie indien fo (0)=0:
2
~

dus:
Om m.b.v deze formule

p(t)=p- p (J-2fo (t))
2

n ~ÉS!1 + É2!.E ~Y = ~Ep )-1
dt
RT dt
L
o

(2. 17)

p- p =uartieel
drukverschil op t=O
..
(

2

J-2fo ( t))
2

(2. 18)

po 2 te bepalen maken we voor voldoende kleine tijd

de volgende aannamen:
fo (t)=a·t
2
dVt=constant ofwel dV=~Vl
d
dt tl

t

•
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Integratie van (2. 15) levert dan:
nf ( t ) +E- ~y_,
I

RT t

!f ( t

1

I

) t =no
(~Ep t - ~l?p f ( t ) t )
1
I

2 L

I

L

I

I

(2. 19)

hetgeen in combinatie met (2. I7) voor de permeabiliteit van zuurstof de
volgende betrekking oplevert:
f (tI) ( I+

~~~

) L

ARTt
EP..----'
(I-f(t ))

pV

(2.20)

I

Wanneer f(ti)<O,OI en l~V'<O,OI kan (2.20) worden vervangen door:
2V
(2.2I)
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3 Bouw van de nieuwe opstelling
3. I Motivatie
De in hoofdstuk

beschreven opstelling heeft t.a.v. de constructie een

aantal nadelen welke hier in volgorde van grootte besproken zullen worden.
Het systeem meet altiid een valse gasflux,ook wanneer de vloeistoflaag
vervangen wordt door een stalen plaat waardoor het gastransport nihil 1s.
Dit verschijnsel wordt aangeduid met de drift van de opstelling.
De opstelling heeft een aanzienlijke dode ruimte waarvan men niet weet,of
slechts kan gissen,hoe groot daar de verschillende concentraties zijn:m.a.w.
het volume in (2.21) is slecht bepaald.
Een bijkomend bezwaar is dat door de plunjers vers gas in het systeem wordt
geÏnjecteerd respectievelijk meetgas wordt onttrokken.
De instelpaarheid van de vloeistoflaag is niet optimaal en aangezien de
laagdikte L lineair voorkomt in de permeabiliteit is dit een aanzienlijke
foutenbro~.

De

doorspo~lbaarheid

van het systeem 1s slecht;aanzienlijke ruimten worden

I

niet doorspoeld.
Door de ruimtelijke uitgebreidheid van de opstelling 1s de kans groot dat
niet overal dezelfde temperatuur heerst,temeer omdat de diverse componenten
slechts

v~rbonden

zijn door roestvriistalen leidingen.

Door de toepassing van 'normally open' spoelkranen is de stand van de
vneumatis~h

bediende kranen in de meetmode afhankelijk van de persluchtdruk

welke,ook na toepassing van een drukregelaar,fluctueert.
Door het gebruik van een drukopnemer met een bereik van 133Pa (ltorr) heeft
men slechts een beperkt overdrukgebied

ter beschikking.
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Om de genoemde nadelen tot een minimum te beperken,werd een opstelling

ontworpen die als volgt gestalte kreeg.

De oorzaak van de drift is tot op heden nog niet bekend.
Gedacht wordt echter aan langzaam verdampende verontreinigingen 1n het
systeem en zodoende een-waarschijnlijk asymmetrische-gasbron vormen.
De signaal,-drift verhouding kan men nu op twee manieren vergroten n.l.:
-De drift verkleinen door de mogelijkheid te scheppen het systeem te reinigen.
-De diffusie-flux vergroten door het vloeistofoppervlak te vergroten.
In de nieuwe opstelling is het buizenstelsel tot een minimum beperkt en tevens
uitneembaar gemaakt en is het diffusieoppervlak met een factor tien vergroot.
Zoals uit fig. I blijkt,zijn in de oude opstelling de plunjerkamers en de
diffusiekarners ruimtelijk gescheiden en verbonden door buizen met als gevolg
dat het volume in vergelijking (2.21) ongedefinieerd is.
Het dode volume
is -+50% van het totale volume.
'
Door in de nieuwe opstelling de plunjers in de diffusiekamers te monteren 1s
dit bezwaar grotendeels geëlimineerd.
De dode ruimte beperkt zich nu tot de drukopnemer en de kranen welke door
dunne leidingen aan de diffusiekamers verbonden zijn,met als gevolg dat de
dode ruimte nu slechts

~2%is

van het totale volume.

In de oude opstelling wordt de vloeistoflaag ingeklemd door vlakke plaatjes
metaalschuim,welke d.m.v. verende ringen op hun plaats worden gehouden.
De vullingivan de laag is door,deels elastische,deels inelastische vervorming
erg vuldrukafhankelijk.
In de nieuwe opstelling waar het vloeistofoppervlak een factor tien groter is,
1s extra akndacht besteed aan de positionering van het metaalschuim;elastische
deformatie wordt gereduceerd door het schuim aan de keerzijde te ondersteunen,
terwijl verschuiven van het schuim wordt tegengegaan door de klemring te vervangen doot een schroefconstructie.

·

Door de samentrekking van plunjer en diffusiekamer is het systeem op eenvoudige ma~ier volledig doorspoelbaar gemaakt m.u.v. het inwendig volume van
de verschildrukopnemer dat slechts 0,5 10

-6m3 bedraagt.

·----~-------------------------------------------------------------------------
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Door de compacte bouw en de
binnen het systeem nihil

mass~eve

opzet zullen temperatuurverschillen

z~Jn.

Door de massieve opzet is eveneens een grote temperatuurstabiliteit
gegarandeerd,hetgeen echter ook impliceert dat,indien het warmte contact
met de omgeving niet vergroot wordt,de opstelling slechts traag op werktemperatuur is te brengen.
Door het voorhanden zijn van pneumatisch bediende 'normally closed' kranen
wordt het systeem tijdens het meten ongevoelig voor drukvariaties in de
persluchtvoorziening.Omdat de kortsluitkraan tijdens de meting ook gesloten
is wordt hiervoor ook een 'normally closed' kraan gebruikt.
Door de toepassing van een inductieve verschildrukoPnemer met verwisselbare
membranen wordt de vrijheid geschapen om eventueel bii grotere overdrukken
te meten.

I
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3.2 Optimale dimensienering
3.2. I Algemene overwegingen
Uit het oqgpunt van gewichtsbeperking

~s

gekozen voor een aluminium

basisconstructie.
Aangezien roestvastheid van de kamers zwaarder weegt dan warmtegeleidbaarheid
is als materiaal voor de kamers en de membraanhouder roestvaststaal gebruikt
temeer omdat de uit vet en a-ringen b:astaande spleten toch een warmte weerstand
hebben die vele malen groter is dan die van de massieve kamerwanden.
Door de vergroting van het vloeistofoppervlak en de integratie van de plunjers
in de diffusiekamers dreigde de opstelling moeilijk hanteerbaar te worden;
door

toepa~sing

van loskoppelbare plunjers en de eenvoudige membraanhouder

verwisselbaarheid,blijft de opstelling makkelijk hanteerbaar.
3.2.2 De vloeistoflaag
Het spreekt voor zich dat een groot oppervlak en een kleine dikte van de
vloeistoflf-ag. een groot signa"!l impliceren.
De instelbÁarheid van de vloeistoflaag wordt met een toenemend oppervlak
echter ook gecompliceerder.
Bij de

nie~we

opstelling hebben deze twee overwegingen geleid tot een met

een factor tien vergroot oppervlak.
3.2.3 De gasvolumina
Allereerst werd gestreefd naar zo volmaakt mogelijk cvlindersynnnetrische
volumina.
I

Om de gasf]ux die zich

v~a

een drukverloop of een concentratieverandering

openbaart,goed te kunnen detecteren moeten de volumina voldoende klein gehouden worcljen.
Voor de zuJrstofconcentratiemeting met een po -electrode in de bovenwand van
2
een kamer is het noodzaak dat deze zich zo dicht mogelijk bij de vloeistoflaag
bevindt om niet nog een gas-in-gas diffusieproces te introduceren.
Het resultaat is een platte cylindrische kamer met een doorsnede van 12· 10
en een hoogte van I 3 . I 0- 3m
In de bovenkand resp.onderwand bevinden zich sleuven waarin de plunjers
kunnen bewegen.

-2

m
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3.2.4. De plunjers
De plunjerdiameter is zo gekozen dat de plunjers tijdens de meettijd de
afslag niet zullen raken.
Vanwege de overgang van vergelijking (2. 4) naar (2. 5)

~s

het noodzaak dat

de plunjers in de middenpositie starten.
Het spreekt vanzelf dat bij grote gasfluxen dikkere plunjers gebruikt zullen
!

worden.
In de opstelling kunnen de plunjers met bijbehorende afdichtbussen vrij
eenvoudig verwisseld worden.
3.2.5. De drukopnemer
De belangrijkste eisen waaraan de drukopnemer moest voldoen zijn de volgende:
- zeer grote gevoeligheid
- mogelijkheid tot verwisselen van de membranen
I

- roestvaste binnenruimte.
Aan deze dtie voorwaarden beantwoordt de gekozen inductieve verschildrukopnemer
van Validyne ..

4

Membraan (staal)
2 E-kern (weekijzer)
3 Aansluitdraden
4 Drukopnemerhelften
5 Aansluitpennen
6 Gasinlaat

7 Spoeltje

Fig.2 Een dwarsdoorsnede van de drukopnemer.
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3.2.6. De zuurstofelectrode
Wat betreft de meting van de zuurstofconcentratie verdienen de volgende
zaken bij zondere aandacht:
- zuurstofconsumptie
- verdamping
-

responsi~tijd

- ijkvastheid.
De zuurstofconcentratiemeting geschiedt d.m.v. een zuurstofelectrode
waarvan de werking aan de hand van onderstaande tekening uiteengezet wordt.

Gouden kathode
2 Isolator
3 KCl-gel
4 Zilveren anode
5 Teflon membraan
6 a-ring

Fig.3 Een dwarsdoorsnede van de zuurstofelectrode.

I

Wanneer

he~

zuurstofgas door het membraan diffundeert zal het aan de kathode

reduceren.
Dientengevqlge zal over de gel een zuurstofconcentratie gradient aanwezig

z~Jn

welke even1:1edig is met de zuurstofconcentratie buiten de electrode.
Door deze gradient ontstaat een zuurstofstroom door de gel welke bij de kathode
een electr]Jsche stroom veroorzaakt.
De karakteristieke tijd van het hiergenoemde diffusieproces ligt

~n

de orde van

tien seconden.
Verder is de zuurstofelectrode uitgerust met een thermistor welke d.m.v. de
versterking het temperatuureffect van de diffusiecoëfficient van de gel over
een groot

g~bied

compenseert.

Storende invloed van zuurstofconsumptie en verdamping van de zuurstofelectrode
is in de opstelling met de stalen plaat (zie par.4. I) onderzocht en bleek in
beide geyallen kleiner te zijn dan 0,1% van het signaal.

-17-

3.2.7 De uiteindelijke vorm en enkele maten
In figuut 4 is het principe schema van het meetsysteem getekend.
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Fig.4 De n1euwe meetopstelling met regelketen.
In figuur 4 zijn de volgende componenten niet getekend:
I
I

- Het gasverzorgingssysteem
- De spoelkranen en de kortsluitkraan
- De temperatuurmeters
In de opJtelling zijn de volgende maten aanwezig:
!

- Het diffusieoppervlak
- Het plunjeroppervlak
- Het

ka~ervolume
i

- De vlo~istoflaagdikte

3 2
A= 10,8 10- m
6 2
A= 19,6 10- m
6 3
V= 163 10- m
L=±085 10-Jm

'

- Max. plunjerverplaatsing= 0,1 m
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Fig.5 Vooraanzicht van het mechanisch gedeelte van de meetopstelling.
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4

Testen van de opstelling
4. I. Lektest

Om de opstelling op overdruklekken te testen werd de membraanhouder vervangen
door een stalen plaat en werd in het systeem een overdruk gemaakt van 2 105 Pa
daarna werden de kranen gesloten en werd de plunjersturing ingeschakeld.
I

De Plunjersnelheid was,na de hierna te bespreken inschakelverschijnselen,
van dezelfde grootte orde als bij metingen zonder overdruk.
Een bovengre~s voor de zuurstoflek bij 2·J0 5Pa overdruk werd bepaald op
-12 m3
0,2 10
Het systeem werd m.b.v. de helium-lekdetector op onderdruklekken onderzocht,

s

maar deze blfken zich ook niet voor te doen.
4.2. Drifttest
Het systeem ileek na de korte inschakelverschijnselen een drift te vertonen
waarvan de grootte in de tijd afnam en welke verklaard kan worden door zeer
langzaam

ver~ampende

verontreinigingen in het meetsysteem.

De drift t.g)v. inhomogeniteiten in de temperatuur kan t.o.v. voornoemde drift
verwaarloosd worden.
Offset driftlvan drukopnemer met bijbehorende electronica bleken ook verwaarloosbaar te zijn t.o.v. voornoemde 'long term drift'.

[ 10

-12

~;Jsl ~
s

3
2

~L-----~==~~~==~
2
6

-1

-2

~rl.

~j

-'t

-5

Fig. 6 Het verloop van de schijnflux als functie van de tijd.

t

[

10 4
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-204.3 Inschakelverschijnselen
bou~

Bij de

van de opstelling 1s een zo groot mogelijke symmetrie tussen

de meetkamers nagestreefd.
Echter door de horizontale plaatsing van de membraanhouder e.d. heeft het
onderste meetvolume beter warmte-contact met zijn omgeving dar. het boven ste
meetvolume, hetgeen zich laat beschrijven door twee meetvolumina met verschillende warmtecapaciteit.
Mede door de relatief slechte warmte geleiding van het roestvast staal kan dit
bij temperatuurvariaties van de omgeving leiden tot een temperatuurgradient
in de

opst~lling.

Nadat het svsteem met vloeistoflaag,gesuoeld met droog gas,in de meetmode
werd gebracht,trad tussen de meetkamers een druksprong op t.g.v. het ongelijk
verzadigd r,aken van de meetkamers.
Deze druksprong,veroorzaakt door het niet exact gelijk spoelen van onderen bovenkamer moet door de plunjer weggeregeld worden.
Een dergeliljke ,weliswaar iets kleinere ,cl ruksprong treedt ook op t.g.v.
opwarming van het geëxpandeerde meetgas in de kamers met ongelijke
warmtecapaciteit (zie aanlooptijd in Fig.4).
4.4. De

i
i

vl~eistoflaag

De vloeist9flaag wordt gerealiseerd 1n de membraanhouder.
3

~~~------------~~-~ ?!~
1

~i
·~

~4
~S11K1-----Af standsring
2 Membraan
3 a-ringen

4 Vulopening

Fig.7 De membraanhouder.
I

De vloeistof wordt tussen twee,door metaalschuim ondersteunde,membranen
gespoten.

-21-

Nadat de desbetreffende meting verricht ~s wordt de vloeistof uit de membraanhouder gegdten en gewogen.
~ii

deze procedure werd een onnauwkeurigheid van 1%

~n

de bepaling van het

vloeistofvolume bereikt.
AchtereenvolgeGs worden nu de effecten van:
- aanwezigqeid van de membranen
I

!

- eventuele balling van de membranen
- eventuele convectie in de vloeistoflaag
- verdamping van de vloeistoflaag,
op de diffusiemetingen nader beschom.;rd.
4.4. I. De invloed van de membranen
De gebruikte membranen waren polypropyleenvliezen van 25 I0- 6m dikte met
een dichtheid van 600 ~~.
Vanwege de in iet poreuze vezelstruktuur van de gebruikte membranen is het
acceptabel de invloed van de membranen te beschrijven als een uniform
verdeelde diffusieweerstand welke beschreven kan worden door een analoge
water laagdikte.
Om de diffulsieweerstand ven de membranen te bepale:n werd bij twee verschillende vloeistoflaagdikten gemeten t.w. 085
J0- 3m en 010
I0- 3m
!
.,..,
I

Het bleek dlat deze weerstand ,gezien de meetonnauwkeurkeurigheid ,niet van nul
was te onderscheiden.
Hieronder zijn de resultaten van deze metingen uitgezet.

15

i

f [10-6

,-']1
10

5

1

3

2
l [103 m-IJ
L

Fig. 8 De zuurstofconcentratie verandering in de bovenkamer als functie
van de reciproke vloeist_oflaagdikte.
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4.4.2. De eventuele bolling van de membranen
De membranen worden weliswaar ondersteund door vrijwel vlakke platen
metaalschuim,het is echter niet te vermijden dat de membranen een beetje
hol of bol staan
Wanneer we uitgaande van de inhoud van de membraanhouder en het oppervlak
van de v]oeistoflaag een gemiddelde dikte berekenen zal deze in het algemeen
afwijken van de aan de rand ingestelde waarde d ,welke bekend is.
Door deze afwijking zal,tijdens een meetserie met dezelfde vloeistoflaag,
een systematische fout in de permeabiliteit geïntroduceerd worden.
Om deze Bout te berekenen wordt aangenomen dat de twee krommingen voldoende
goed beschreven worden door één kromming met vergelijking:
2

( 4. I)

y=a ·r +b

d

R

r

R

Fig. 9 Dwarsdoorsnede van de gedeformeerde waterlaag
d=ingestelde dikte aan de rand
2R=diameter van de vloeistoflaag.

Substitut~e

in vergelijking (4.1) leidt tot
2
d=a·R +b

(4.2)

Het volume van de beschreven vloeistoflaag:
( 4. 3)

hetgeen voor a en b de volgende uitdrukkingen oplevert:
2
3
b 2d V-11dR
2
4
2rriR -l1R

d-b
a=-R2

(4.4)

Om tot een concrete afschatting ven de fout te komen worden nu enkele
praktijkgetallen gesubstitueerd:
3
R=58,6 lü- m
3
d=0,85 lü- m

V=8,5

10

-6 3

m (door meting van de vloeistofmassa bepaald)
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Dit

'

leve~t

a=36 10

voor a en b de volgende getallen op:

+-3 -1

m
6
b=726 10- m

(4.5)

dus

Volumetrisch wordt de laag benaderd door een planparallelle laag met
dikte 1=787 10- 6m
De flux door deze laag

dan

~s

A

<P -=C 1

L

= C1· 13, 72

De flux door de gedeformeerde laag met wandvergelijking (4.5) is:
-3
7T
2
-2 15 8 ' 6 •JO
~ = ----~3 log(r +2,017 10)
=c 1 13,70
36 10
0
We mogen dus concluderen dat,als we de laag planparallel veronderstellen,
de fout ip de berekende permeabiliteit,op grond van het bovenstaande,
zeker kle~ner ~s dan 0,5%.
4.4.3. Ev ntuele oorzaken van stroming in de vloeistoflaag
Ten

overv~oede

wordt vermeld dat convectie

~n

de vloeistoflaag wanneer

het diffusiemetingen betreft,ten alle tijde ongewenst zo niet catastrofaal

~s.

Convectie in de laag kan drie oorzaken hebben te weten:
- stroming die ontstaat bij het vullen ven de membraanhouder
2 - stroming t.g.v. drukverschilvariaties over de vloeistoflaag
3- stroming door dichtheidsverschillen in de vloeistoflaag t.g.v.
opgelost gas of temperatuur.
ad

Tijdfns het met gas doorspoelen van het systeem wat vooraf gaat aan de
metirgen zullen wervelingen in de vloeistoflaag voldoende uitdempen.

ad 2 Door de continu lopende plunjer welke door de drukopnemer gestuurd wordt
zull$n drukvariaties zeer klein z~Jn.
Het $ffect van kleine drukvariaties op de vloeistoflaag zal doQr de
·
d
·
starre metaa 1 sc h u~mon
ersteun~ng,met een

.

.

compl~ant~e

C= 4·10·1om3
-

Pa

• .

,n~h~l

ad 3 Om stroming t.g.v. dichtheidsverschillen door opgelost gas te
elimineren worden de meetgassen zodanig gesitueerd dat de dichtheid
van het water altijd naar boven toe afneemt.
Tijdens een experiment waarin deze gradient oozettelijk omgedraaid
werd was van deze omkering in de metingen niets terug te vinden,
waaruit geconcludeerd kan worden dat dergelijke dichtheidsgradienten

)

<E=20 g~
n~et tot hinderlijke vrije convectie in de vloeistoflaag
kan leiden.

z~Jn
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Het tempEjratuurverschil tussen boven en onderkamer lS tijdens een meting
kleiner ~.an 0,01°
Wanneer dit temperatuurverschil ook in de vloeistoflaag aanwezig lS hebben
we dientengevolge een dichtheidsgradient welke ongeveer gelijk is aan de
hierboven genoemde waarde.
Weliswaar is deze dichtheidsgradient willekeurig van richting,echter een
opzettelijk cammuteren leidde niet tot meetbare effecten.
M.b.v. het dimensieloze getal Ra en de vorm en afmetingen van het medium
kan de bijdrage van vrije convectie tot het stoftransport ook onderzocht
worden.
In het geval van een planparallelle waterlaag die begrensd wordt door vaste
wanden geldt de volgende betrekking:
g$1 3

Ra=--~T"'

va

IOàT

I

Wanneer wb de convectievrije toestand formuleren als:
Ra <1700
kunnen we een temperatuurverschil ~T<I00° nog toelaten;het behoeft verder
geen betoog dat aan deze eis in al onze experimenten is voldaan.
4.4.4. Verdamping van de vloeistoflaag
Om redenen van stabiliteit,met name van de drukopnemer,werden voor de

metingen de meetkamers met droog gas gespoeld.
Wanneer nu het systeem gesloten wordt,zal er vloeistof (i.h.a. water) uit
de laag verdampen en zo de meetkamers verzadigen met waterdamp.
Voor deze. verzadiging is de volgende hoeveelheid water nodig:
I

6
m=6·J0- kg
V=6 ·10- 9m3

I

Wanneer dF vulling van de vloeistoflaag JO

-s m3 is,dan

lS de dikte verandering

van de waterlaag slechts 0,06%.
De verdamping van de waterlaag heeft tot gevolg dat de absolute druk ln de
meetkamers ongeveer 2300 Pa hoger wordt.
Door voornoemde onvermijdelijke

asymmetrie ln het doorspoelen zullen

verdamping in onder- en bovenkamer geen gelijke tred houden,hetgeen een
inschakeleffect tot gevolg heeft waarvan de karakteristieke tijd als volgt
berekend wordt:
1"

=tI 2

=

10 s.
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Na deze

'

~ijd
I

r is de dampspanning op de grootste afstand van de vloeistoflaag

95% van de verzadigingsspanning (lit.I).
Verder heeft deze extra waterdampspaning geen enkel effect op de zuurstofconcentratiemeting noch op de netto-gasfluxmeting.

-26-

4.5 Het

'
I

~ffect

van de dode ruimte

De leidingen,die het systeem doorspoelbaar maken en de drukopnemer met
-6 3
de meetkamers verbinden. hebben een inwendig volume van ca. 3 ·10 m per
meetkamer,hetgeen 2% van het kamervolume is.
M.b.v.

e~n

numerieke procedure is,om de effectieve bijdrage van de dode

ruimte tot het meetvolume af te schatten,het volgende gas-in-gas diffusieproces

g~simuleerd.

x=L

x=O
2

6c(x,t) =D 8 c(x,t)
6x
6 t2
met:
c(O,t)=A t
c(x,O)=O
2
(8 c(x,t))

6x

Een meettijd van

2500 s

6
coëfficient van 24 10-

=O

x=L

,een leidinglente van 0,2 m en een diffusie4

s

m

levert opdat de gemiddelde concentratie in de

leiding 80% 1s van de eindwaarde op x=O.
Bij een verdubbeling van de meettijd \VOrdt dit percentage gelijk dan 9C:.
6 3
In de berekeningen is daarom het kamervolurne vermeerderd met 8bi' van 3· 10- m
hetgeen tn het ongunstigste geval een onnauwkeurigheid van O,lfo van het
effectiete kamervolurne oplevert.
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5 Resultaten
5. I Zuiver water metingen
In drie maal gedestilleerd water van 293 K! O,I K werden m.b.v. de
gasmengselmethode de volgende permeabiliteiten voor zuurstof,stikstof,
waterstof en argon gevonden:

llo

2

11N2

2,48' IO -I 4 mol m-I Pa -I s -I
I, 08 · I 0-I 4 mol m-I Pa -I s -I
3,08·10-I 4 mol m-I Pa -I s -I

llH
2
llAr

(J

_H

11

= 0,01

= 2,50 ·10-I4 mol m-1 Pa -I s -I

Gecombineerd met de desbetreffende oplosbaarheden (lit. 3 ):
a.o
a.N

2
2

I,369·Io- 5 mol m-3 Pa -I
0,68I· Io- 5 mol m-3 Pa -I

a.H2

= 0,803 I0- 5 mol m-3 Pa -I

a. Ar

= I ,4 78 I0- 5 mol m-3 Pa -I

levert dit voor de diffusiecoëfficienten bij 293 K de volgende waarden op:
Do
DN
DH

2

2
2

DAr

I,8I-I0- 9 m2 s -I
I ,59 · I 0- 9 m2 s -I
3,84. 10- 9

2 -I
m s

crD
D

0,01

I,69·Io- 9 m2 s -1

Bovenstaande standaarddeviaties worden voornamelijk bepaald door demax.
onnauwkeurigheid in de waterlaagdikte (±I%) en het beginvolume van de
kamers C:~ I%) .
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5.2 Metingen aan electrolytoplossingen
Metingen zijn verricht aan zuurstof- en stikstofdiffusie in resp. NaCl,
KCl en KI oplossingen van verschillende concentratie.
De resultaten van deze metingen zijn weergegeven in tabel I en in
grafiek 4 t;m 6.
In

gra~iek

7 t/m 9

~s

de diffusiecoëfficient van zuurstof uitgezet als

functie van de electrolytconcentratie;de grote literatuurspreiding in de
diverse oplosbaarheden is hier de grootste foutenbron.

l

i

electrolyt
~a

Cl

I

c<Cl
I

I

,_;e.l

c [ 10 2mol m-3J p

02

( 10 -14mol(m Pa s)

-1

PN [ 10 -14 mol(m Pa s) -IJ
2

0,00

2,48

4,36

2,00

8,87

I, 6 7

18,4

I, 13

0,46

0,00

2,48

I ,08

5' 15
10,5

2,04

22,0

I, 19

0,49

0,00

2,48

I ,08

4' 77
10, I

2, JO

23,0

I, 22

I , 71

1,80

I ,08
crlJ
lJ

crf.l
l1

all
lJ

=0,01

=0,01

=0,01 I

0,85

crf.l

0,71

lJ

0,86

crlJ

0,73

l1

0,83

0\.1

0,73

lJ

0,47

Permeabiliteiten van zuurstof en stikstof bij diverse
electrolytconcentraties.
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Grakiek 6 De permeabiliteit van zuurstofó en stikstof 0 als functie van de KI-concentratie
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6 Gasdiffusie door electrolytoplossingen
Wanneer

e~n

electrolyt opgelost wordt in water,verandert over het algemeen

de viscositeit.
Of deze verandering positief dan wel negatief is,is afhankelijk van het
gebruikte electrolyt;de ionen kunnen,afhankelijk van hun afmetingen en
lading,de dipoolstructuur in het water vergroten dan wel verkleinen.
In de Jones en Dole parameter B. van ion i wordt polariteit en grootte
~

van bovengenoemde invloed weergegeven (lit.2).
Op grond van deze parameters kan het verband tussen de viscositeit en de
zoutconcentratie als volgt geschreven worden:
(6. I)

n

n =viscositeit van water
0

A =coëff.welke de ion-ion
interactie representeert

i
I

I -3
3
Bij de zoften NaCl en KJ is voor 10 mol/m oplossingen de term AVC te

verwaarloten t.o.v. de term (BI+B )c.
2
Bij KCl echter is de coëfficient (BI+B ) nagenoeg gelijk aan nul en z~Jn
2
de termen Ävc en (BI +B )c nog bij 2 ·I0-3mol/m3 oplossingen van dezelfde
2
grootte orde.
Bij kleine concentraties KCl (kleiner dan S·I0 4 ;~l) blijkt ook de AVC
benadering voor het viscositeitsverloop geen stand te houden.
In grafiek I,2 en 3 is het viscositeitsverloop als functie van de concentratie vod>r de drie genoemde zouten uitgezet (lit.4).
Op grond van de relatie van Stokes-Einstein:
D =

I kT
n 4rrr,

(6.2)

onder voojwaarde dat:-de vloeistofsamenstelling constant is
I
I
!

-de diffunderende deeltjes vele malen groter zijn
dan de vloeistofmoleculen

zal men verwachten dat de diffusiecoëfficient in een vloeistof gerelateerd
is aan de reciproke viscositeit,welke verandert bij toenemende zoutconcentratie
Bii de zelfdiffusiecoëfficient is een recht evenredig verband waargenomen
door Wang (lit.2) ,echter bij gasdiffusie door electrolytoplossingen
hebben we bovengenoemd verband niet aangetroffen en nam de diffusiecoëff.
altijd af bij toenemende zoutconcentratie.
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Het is duidelijk,dat aan de bij vergelijking(6.2) gemaakte aannamen bij
zowel zelfdiffusie als gasdiffusie in electrolytoplossingen van verschillende
concentratie,niet voldaan is.
I

Dat de zelfdiffusiecoëfficient zich relatief goed door (6.2) laat beschrijven
~s

een gevolg van het feit dat het ditfunderende zwaar water molecuul,door

de structuur vergrotende of verkleinende invloed van het geÏnjecteerde
electrolyt,'vaster' of 'losser' in de overgebleven dipoolstructuur zit,
hetgeen beschreven wordt door de Jones en Dole parameter.
Dat dit 'vaster' of'losser' zitten van de watermoleculen ook een grotere
resp. kleinere viscositeit tot gevolg heeft,ligt voor de hand.
Daar deze structuurgrootte verandering alleen van toepassing is op polaire
moleculen zal door toevoeging van een electrolyt de interactie tussen watermolecuul en apolair gasmolecuul niet of nauwelijks beÏnvloed worden,met
als gevolg dat de gasdiffusie beheerst wordt door uitsluitend de
macroscopische viscositeit met eventueel een correctie voor de aanwezigheid
van

relat~ef

grote electrolyt ionen.

I

Om met nare de resultaten van KCl-oplossingen,waarvan de viscositeit grillig
verloopt

ij toenemende concentratie,te beschrijven bleek de volgende relatie

de diffusiecoëfficient binnen 1% te beschrijven:
D(c) = D

o

n ° (1-E•c)
nc

(6. 3)

waarin de factor Ede afwijking van de Stokes-Einstein relatie t.g.v. de
aanwezige zoutionen representeert.
Zoals blijkt uit grafiek I en 7 wordt het verloop van de diffusiecoëff.
bij toenemende NaCl concentratie binnen 2% bepaald door het verloop van
de viscositeit alleen.
De bijbehtjlrende E-waarde is +1,07 10
Bij

I

KCl-o~lossingen

-5

3
m /mol,

vinden we het karakteristieke verloop van de viscositeit

nog enigsfins terug in de diffusiecoëfficient maar wordt het globale verloop
toch behedrst door de storende invloed van de aanwezige ionen.

1

De bijbehorende E-waarde is +4,7 10

-5

3

m /mol

Bij KJ-oplossingen worden de resultaten goed door (6.3) beschreven voor
E=l3·10-S m3 /mol.
De storende invloed van de resp. zoutionen neemt,gezien de verschillende
E-waarden,toe met toenemend massagetal van de opgeloste ionen.
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Daar ionafmetingen en massagetal hevig gecorreleerd

z~Jn,~s

moeilijk uit

te maken of de storende invloed een gevolg is van de ruimtelijke uitgebreidheid van pe ionen,zodat het effectief diffusieoppervlak beÏnvloed wordt,
of van het toenemende massagetal zodat relatief meer terug-botsingen zullen
optreden.
Bij een groot massagetal (1=167) leiden berekeningen aan het effectieve
diffusieoppervlak tot een acceptabele ionstraal van Jodium n.l. r= 3 ·I0-

10

Het feit dat bij NaCl,(l-Ec)«~:.demonstreert dat,bij ion massagetallen die
van dezelfde grootte orde zijn als het massagetal van water, deze storingsinterpretatie geen stand houdt.
Een betere overeenstemming tussen theorie en praktijk wordt verkregen wanneer we de afmetingen van de electrolvtionen relateren aan de afmetingen
van een

w~termolecuul.

Verder moft vermeld worden dat,zonder verwaarlozingen,het stelsel vergelijkingen da~ leidt tot de individuele afmetingen,onderbepaald of afhankelijk
~s.

m.
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7 Conclusie en discussie
Wat betréft de bouw van de diffusieopstelling kunnen we het volgende
opmerken:
-Het vergtoten van de signaal-drift verhouding,welke voorheen de absolute
gasmetingen onmogelijk maakte,is ook bij de nieuwe opstelling,waarbij
reproduceer nauwkeurigheid voorrang had,niet tot stand gekomen.
De huidige signaal-drift verhouding is ongeveer 0,5.
Om deze absolute gasmeting alsnog realiseerbaar te maken,zal extra
aandacht besteed moeten worden aan de instelling van een zeer dunne
4
vloeistoflaag van bijvoorbeeld 10- m hetgeen mijns inziens bij het
2
huidige diffusieoppervlak van 10fl-10- 3m een bijna onmogelijke opgave is.
-De integtatie

van de plunjers in de meetkamers en het gebruik van dunne

leidingen naar de drukopnemer en de spoelkranen heeft de onbepaaldheid in
de

meetv~lumina

terug gebracht van 50% tot 2% zodat de gasmengselmetingen

I

zelfs zortder correctie tot 2% nauwkeurig uitgevoerd kunnen worden.
-Door de ingespannen vloeistoflaag te vervangen door een ontgaste vloeistof2
laag van I ongeveer I0- m welke aan de onderzijde begrensd wordt door een niet
permeabele wand en aan de bovenzijde open is,is de opstelling geschikt te
maken voQr instationaire diffusiemetingen waarbij,door het ontbreken van
membraneJ,de restrictie van waterige oplossingen,vervalt.
- Gezien de dimensienering van de vloeistoflaag met bijbehorend Ra getal
en de
van

ga~volumina

o2 ,N 2 ,H 2

mogen we stellen dat de hier gevonden diffusiecoëfficienten

en Ar in de diverse oplossingen zeer acceptabel zijn,temeer

daar evemtuele stromingen in de vloeistoflaag immer tot de grote resultaten
leidt enlde hier gevonden waarden in de literatuursnreiding tot de kleinsten
gerekend mogen worden.
-Uit het feit dat de gasdiffusiecoëfficient zich wezenlijk anders gedraagt
dan de zelfdiffusiecoëfficient,wanneer de viscositeit m.b.v. een electrolyt
verander4 wordt,mogen we concluderen dat hier twee verschillende mechanismen in

h~t

geding zijn.

Om meer inzicht in deze materie te krijgen en de in dit verslag gesuggereerde
verklaring te weerleggen of te bevestigen is
i

het zinvol gas-en zelfdiffusie-

coëfficient te observeren wanneer de viscositeit van het water d.m.v. de
temperatuur gewijzigd wordt.

Symbolenlij s't
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A = diffusieoppervlak

[ m2]

l

[ m2 J
[ m1. 5 mo 1-0 . 5 -~

= plunjeroppervlak

A

ion-ion interactiecoëfficient

Bi= Jones en Dole parameter van ion ~

[ m2 s -1]
Lm3 mol-IJ

C = compliantie

r m3

a = thermische diffusiecoëfficient

c = concentratie

Pa ]
1
[mol s- J
[mol m- 3]

D = diffusiecoëfficient

[ m2 s -1 J

d = dikte

[ m

c 1=

E

constante

l

correctiefactor

fi= fractie van gas i
molaire stroomdichtheid

J

k =constante van Boltzmann (k=1,38 Io- 23 J K-I)
dikte van de vloeistoflaag

L

J

m3 mol- 1]

[ 1

J

[ mol m- 2 s- 1]
( J

K-1]

[ m

J
J

m = massa

[kg

n = stofhoeveelheid

[ mol ]

p = druk

[Pa ]

Pp= partieel druk

[ Pa ]
[ J K- 1mol- 1]

R

gasconstante

r = straal

[ mJ

rs= straal van de diEfunderende deeltjes

[ m

T = absolute temperatuur

[ KJ

t

tijd

[ s ]

V

= volume

[ m3J

x = plaatscofrdinaat

[ m

J

J

a =

oplosbaa~heid

[ mol

S

uitzettirgscoëfficient

( K-1]

n = viscositeit van de oplossing
~

permeabi~iteit

v = kinematibche viscositeit

dichtheid

p

T

=

karakter~stieke

tijd

1

1~? P~ ]

[ Pa s]
[ mol m-I Pa-1 s-1]
[ m2 s -IJ
[ kg m- 3]
[ s

J

~

molaire deeltjesstroom

[_mol S

-11

~s=

schijnflux

[

-mol

-1]

dimensieloos getal
Ra= Rayleigh getal

(Ra

S
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