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Samenvatting. 

(I) Filmkoken. 

Een overzicht wordt gegeven van de theorie aangaande hydrodynamische 

instabiliteiten in een grensvlak van twee stromende media, met verschil

lende dichtheid. Het geval, waarin het onderste medium de kleinste dicht

heid heeft, vindt volgens Zuber, Berensorven Lienhard en Wong toepassing 

bij filmkoken. 

De direkte dampproduktie aan de dampfilm (bepaald uit high-speed 

films) was in zuivere vloeistoffen (water en ethanol) 2clijk aan het 

gestookte elektrische vermogen van de platina proefdraad (diameter:200)'\.m.) 

doch bedroeg in het mengsel 4,1 gew % 2-butanon in water slechts de 

helft daarvan. 

Overige van de theorie afwijkende resultaten zijn: de loslaatstraal en 

de afstand tussen twee naburige onstaanplaatsen van dampbellen liggen 

tussen de theoretische waarden van Zuber en Berenson (vlakke platen, 

dikke cilinders: dominante golflengte wordt geheel bepaald door dichtheden 

en oppervlaktespanning) en Lienhard en Wong (dunne cilinders: dominante 

golflengte wordt geheel door de draaddiameter bepaald). 

De individuele groei van een aantal bellen werd onderzocht. Vooral 

bij hogere warmtefluxen werd veelvuldig belcoalescentie waargenomen. 
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II. Geforceerde circulatie. 

Een opstelling werd gecon:str~eerd en gerealiseerd, waarbij water 

en bet mengsel: 5 gew i. 2-butanon in water in koken en lokaal koken 

door een vertikaal proefkanaal met vierkante doorsnede (lengte SS cm, 

breedte JO mm) werd gepompt met snelheden tot 12 m/s. Boven in de 

testsektie was coaxiaal een elektrisch gestookt roestvrij stalen buisje 

(lengte: 6-cm, diameter 1,2 nnn) opgesteld waaraan de burnoutflux werd 

gemeten. 

Het mengsel gaf 12% tot 25% hogere topfluxen dan water in het gehele 

snelheidsinterval van 0-12m/s bij een konstante onderkoeling van 65°c 

in de uitlaat. Bij koken vertoonde het mengsel geen verhoging ten 

opzichte van water. 

De burnoutflux bij konstante onderkoeling bleek evenredig te zijn 

met de vierkantswortel uit de snelheid, in overeenstemming met meetresul

taten van Gunther aan een metalen band in een horizontaal kanaal. 
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I. FILMKOKEN 

J • Inleic ~..!.1.£ 

Eot tweede gedeelte van het onderzoek (twee fasenstroming) zou het 

eigenlijke afstudeerwe.rk omvatten. Vanwege het circa driekwart jaar later 

als gepland gereedkornen van de installatie werd een ander onderwerp erbij 

genomen. Hiervoor werd de bestudering van het warmtetransport en het bijbe

'1orende gedrag van dampbellen in filmkoken gekozen, in het bijzonder in 

een binair mengsel. 

I.I. De kookkronnne 

De kookkromme geeft de warmtestroomdichtheid qw als funktie van 

het ternperatuurverschil 00 tussen het verwarmingsoppervlak en de 

kokende vloeistof. De gebieden waarin de kookkronll!le te verdelen is, 

namelijk konvektie, kernkoken en filmkoken zijn weergegeven in fig. I. 

Het aantal werkzame plaatsen ("kernen") 1.~ het gebied van kernkoken 

neemt in het algemeen toe met stijgende oververhitting G0 • Bij het 

bereiken van een kritieke waarde 0A vloeien de bellen in de 
.. , max. 

buurt van de verwarrningswand veelvuldig samen, zodat deze gedeeltelijk 

wordt bedekt met een darnpfilm. Dampbellen warden gevormd aan het 

scheidingsvlak tussen damp en vloeistof en niet meer direkt aan de 

wand. 

De overgang van kernkoken naar filmkoken komt op de volgende ma

nieren tot stand: 

(I). sxstemen met_voorgeschreven ~(o.a. inwendig doqr condenserende 

stoom verhitte buizen en het.afkoelen van hete metalen voorwerpen): 

de kookkromme heeft in het overgangsgebied een negatieve helling. 

De damp'film is onstabiel en in heftige onregelmatige beweging. 

(II).Sistemen met_voorgeschreven1~(0.a. brandstofelementen in kern

reaktoren en el~ktrisch verhitte draden ~it een legering zonder 

temperatuurcoefficient van de weerstand bestaand): het verhittings

oppervlak is gedeeltelijk bedekt met kernkoken, gedeeltelijk met 

filmkoken. 

(III).Elektrisch_verhit_metaalelement_met_Eositieve_temEeratuurcoefficient 

van_de weerstand, zoals platina: de overgang treedt op naar een 

lagere warrntestroomdichtheid in filmkoken. l 
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1.2. 0vergang kemkoken naar filmkoken 

Een van de aanvankelijke doe ls tell in~ w~ de overgang kernkoken

filmkoken te bestuderen. In 1960 is door Van Stralen een highspeed

film gemaakt van dit verschijnsel in ethanol aan een platinadraad. 

Er werd evenwel geen synchrone gemiddelde draadoververhitting be

paald. Deze draadoververhitting kan berekend worden ~it de kwadratische 

weerstandsvergelijking voor platina: 

RT ":: R 0 ( I + ~ T - C. Tz.) 1 P., :. 3, ,1cM I(. 10·& •c~' 

C. = 'f",e~'I( ,o-~ 0 c~.t. 

waarbij T: temperatuur van de draad in °c 
R :weerstand bij o0 c. 

0 

Deze formule geeft voor een weerstandsthermometer een nauwkeurig-

heid van de orde van I0-2 0 c in het traject van o0 c tot 450°c. 
Substitutie van de gemeten weerstand in deze vergelijking geeft T, 

mits R afzonderlijk is bepaald. De oververhitting e0 is nu gelijk aan 
0 

T verminderd met de kooktemperatuur van de vloeistof. Bepaling van 

de gemiddelde draadoververhitting in het overgangsgebied vereist 

registratie van de_R.r,· Dit kan worden bereikt door de spanning over 

de draad en de stroomsterkte (via een normaalweerstand) te registreren. 

De opstelling die voor dit doel gebouwd is, maakt:egebruik van een 

relais dat reageerde op de startschakelaar van de filmk.amera. Hierdoor 

is het mogelijk de start van filmkamera en opdraaimechanisme voor de 

spanning over de platinadraad gelijktijdig te doen plaatsvinden. 

Tevens wordt een wisselspanning op een snelle schrijver en op de film 

cioor middel van een neon-markeringslampje geregistreerd. 

Indien plaatselijk filmk.oken op de platinadraad ontstaat wordt 

daarvan de gemiddelde temperatuur en dus ook de weerstand verhoogd. 

Als gevolg hiervan vermindert de stroornsterkte door de draad, ingeval 

deze de voornaamste weerstand in het circuit vormt (zie overgang III 

in fig. I). Aan deze voorwaarde werd evenwel niet voldaan, zodat de 

overgang volgens II (fig. l) bij een hogere 1w plaats vond en de kans 

op plaatselijk doorsmelten van de draad hierdoor veel groter is 

geworden. De films geven dan ook nauwelijks de overgang te zien. 



3 

Voorgesteld wordt een voedingsapparaat met direkte aandrijving 

op de regelknoppen te gebruiken. Bet niet voorhanden zijn van een 

dergelijk apparaat heeft de aandacht doen richten op het gebied 

van stabiel filmkoken. 

J.3. Stabiel filmkoken 

Zowel visuele observatie als highspeedfilms in het gebied van 

stabiel filmkoken laten een zekere regelmaat in het loslaten van 

de bellen zien in Plaats en tijd. Een groeiende bel krijgt naar 

het schijnt damp uit de dampfilm in de direkte omgeving aangevoerd. 

Het regelmatige patroon van onstaanplaatsen en loslaten van 

bellen in filmkoken heeft Chang [1] do~n veronderstellen, dat in 

het scheidingsvlak damp-vloeisto~ golven optreden; de golflengten 

kunnen worden voorspeld uit hydrodynamisc~e beschouwingen. Ook de 

theorieen van latere onderzoekers o.a. Zuber [2] en Berenson [3] 
zijn gebaseerd op de instabiliteitstheorie van het scheidingsvlak 

van twee media met verschillende dichtheid. Deze instabiliteiten 

worden uitvoerig behandeld in "Theoretical Hydrodynamics" door 

Milne-Thomson~J.In paragraaf 2 vol~t een samenvatting van de voor 

filmkoken van belang zijnde theorie. 

Onze aanpak verschiltmet die van andere onderzoekers. Een algemene 

tekortkoming van de theorie over filmk.oken is een gebrek aan verband 

tussen het aspekt van het·warmtetransport en de hydrodynamische 

theorie. Wij zijn begonnen de rechtstreekse dampproduktie aan het 

scheidings'vlak te meten en te vergelijken met het gestookte vermogen. 

Naast twee zuivere vloeistoffen (water en ethanol) werd onderzoek 

aan een binair water - 2-butanon mengsel verricht. 

De hydrodynamische instabiliteitstheorie werd in de meer algemene 

vorm met eindige dikte van de damplaag beschreven. Deze dikte werd 

uit het corresponderende w~rwtetransport berekend. De invloed op 

het dominante golfgetal (in vergelijking tot de waarde voor oneindige 

damplaag) bleek evenwel gering te zijn. 
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2. Hydrodynamische instabiliteit van oppervlaktegolven 

Veronderstel twee onsamendrukbare, niet visceuze media met dichtheden 

~I en f
2

, geen menging aan het scheidingsvlak, rotatievrij, boven en onder· 

begrensd door twee horizontale vlakken en in rust. 

- -- X 

Ongestoord i, het scheidingsvlak horizontaal. In het tweedimensiona-

le geval zullen kleine verstoringen in dit grensvlak zich als 

vlakke golven voortplanten, Voor het rotatievrije veld geldt zowel voor 

de snelheidspotentiaal ~ als voor de stroomfunktie f de vergelijking 

van Laplace. De complexe potentiaal, "f.4r';. <j, • ,: ,p , voldoet daarom aan 

17t.v;.o; metals oplossing voor harmonische golven -w-::AGcA"'-a.,-z.:.x+i.i• 

De complexe potentiaal voor een sinusgolf met uitwijking 

'7 -=- <l. ~ ( M-1. 1C. - i-d·J (1 ) 

in het grensvlak kan voorgesteld worden door 

w-::. A c,n t-'Z.-1\,.t-) <2) 

Uit de kinematische voorwaarde van golfprofielen van kleine hoogte en 

helling: 
"cJ7 _ ~ 
dt - - t)Jc,. 

en (2) volgt: 

met 't:::. c.t, 

o/ = A~ ~ l,.,1e.-,.fJ s~l,. l'Md.1 (3) 

Vergelijkingen (1) en (3) geven 

A -= _CA. __ c. __ 

~i ~cl, 
(4) 

met voortplantingssnelheid van de golf C-::. 1t1/,.,._,. 
Hierin ism= golfgetal en n = hoekfrequentie. 

________________________ ....., ____ ,...,_.. ___ ~'!!'d znr•tt~~ 
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Door substitutie van (4) in (2) wordt verkregen: 

'W"-::. Q,C CO") (mt.'K.,-11d) (5) 
~g hlld.1 

Indien de referentieassen met de golf meebewegen reduceert de 

complexe potentiaal tot 

(6) 

Alsop het gehele systeem een snelheid c gesu perponeerd wordt in de 

richting van de negatieve ~-114, zullen de assen en het golfprofiel 

stilstaan en de vloeistof zal overal de snelheid c hebben van rechts 

naar.links. 

Vergelijking (6) wordt: 

kr= C.;1/,,' + ~ C-cn,., •z: (7) 
s.:..-t ,,ut, 

Beschouw nu de twee media met snelheden in de positieve x-richting 

respectievelijk v 1 en v2 • Verplaats het grensvlak naar de ~-as. 

Voor het onderzoek van de voorwaarde waaronder een kleine verstoring 

Y)-=O.\~(t\o\X.-hd.) zich kan voortplanten in het grensvlak brengen we 

het golfprofiel tot rust door de snelheden van de stromingen te verande

ren in v 1-c en v2-c. Uit (7) volgt voor de complexe potentiaal van 

het onderste medium 

W":::-(v,-cJ"l.- fll.(V,-c) c-n "'1(7.+t'ol
1

) (8) 
Sh,J. ll>lal.1 

Voor het bovenste medium geldt: 

w-:.-(v1,-c)~+ Cl.(v ... -c) en ',"""-(z.-t'd.,J (9) 
~ lt\.cL&. 

De snelheid in de onderste laag 

Aan het scheidingsvlak 

v:,= (v,-c/"11-.t.""'7 c.ot/lM'ltA. 1j (II) 

evenzo vanaf de andere zijde 

(12) 

.1-,. 
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Voor de druk in het scheidingsvlak geldt volgens de wet Bernoulli: 

P, +- t f, 11o~ + ~. 1 llJ = ~-,t-4:- (14) 

Omdat p 1=p2 , er is geen druksprong, geldt 

Gebruik makend van (11) en (12) en (15) waaruit blijkt dat de 

coefficient van 7 nul moet zijn 

Bij oneindige diepte van de twee media (d =d =eo) vereenvoudigt (16) 
l 2 

tot 

Bij V =O 
I en v2=o volgt uit 

c.'-: .! Cf, -P"J 
n,, cP,-+ P'- J 

(17): 

(18) 

Als c reeel is kunnen golven zich voortplanten. Uit (18) volgt dat dit 

slecht op kan treden voor p,~f~ , dus het medium met de grootste dicht

heid moet de onderste laag vormen om stabiele golven te krijgen. 

Tot nu toe is het effect van de oppervlaktespanning in het scheidings

vlak verwaarloosd. Met dit effekt wordt rekening gehouden door de 

voorwaarde p1=p2 te vervangen door 

'?)'-
p, - P~-: - ~ ~ -::. er((.. ,,,,. s,;.., ,,,, ,c 

'a xt. 

u= oppervlaktespanning 

Vergelijking (16) wordt dan 

(19) 
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Form~~e (18) wordt gegeneraliseerd tot: 

C. 2.= hi" = S- p,-(', ,r,,,,_ 
• - - -I,- A.+P. ,.,..~ """ f,+/'1. I I ( -

(2!) 

Aai.! voorwaarde van stabiele golven kon nu ook voldaan ingeval 

p,.)(>, , namelijk als: 

(llh-\_ 7 1. P1.-f'1 
p,+('1. ,..,. (>1+('1. 

. I. 

h, > ( ~ ( e;..-f', )) IL ( l.1,.} 

,, .. 
GlM.~ .X-::!1! < ur( ,,- J (2?1J1 

"" 1(f4, -Pl J 
Dit geval vindt toepassing bij filmkoken, zie paragraaf 3. 

--~~ 
.,. ~~-"'- .>1~ .. ·.1, 
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3. Toepassing van de theorie op filmkoken. 

3.1. T~eorieen van Zuber, Berenson en Lie~~ard en Wong. 

Hier wordt een samenvatting van de belangrijkste theorieen over 

filmkoken gegeven. Bij toepassing van formules uit paragraag 2 wordt voor de 

duidelijkheid de index I vervangen door v en de index 2 door 1. 

Chang [1] was de eerste die de instabiliteit in het scheidingsvlak van 

een medium en een zwaarder medium daarboven in verband heeft gebracht met 

de onstaanplaatsen van dampbellen bij filmkoken. De konklusie dat de 

gclflengte kleiner moet zijn dan de kritieke golflengte 

'''-
.,\ -= 2.n[ v } 

C ,, ( ft - f V) (24) 

houdt echter geen rekening met de voortdurende dampproduktie. 

Zuber [2] beschouwt de superpositie van twee loodrechte vlakke golven. 

De twee elevaties per periode in een vierkante golflengte doen twee bellen 

ontstaan. In het horizontale vlak wordt bij de minimum warmteflux in het 

filmkookgebied verondersteld dat de golflengte gelijk is aan de kritieke. 

Ter bepaling van de hoekfrekwentie neemt Zuber als model een horizontale 

cilinder. Verdamping is uitsluitend mogelijk aan de zijkanten en de onder

kant van de cilinder en niet aan de bovenzijde waar de damp afsno~pt,Door 

het naar boven stromen van de damp bestaat er een film langs de omtrek van 

de buis. De golfbeweging is hierbij benadering in een vertikaal vlak. Hier

door kunnen in vergelijkingen (13) en (14) de derde termen opgenomen warden 

in de rechterleden. Vergelijking (21) vereenvoudigt clan tot: 

c'--:: a'""""'
fe+f.,. 

Ui t c ~ 111/...._ vol gt voor de hoekfrekwentie: 

De periode van de 

L ll"'nt j 
~ -= __ .;..__ 

f(, +fv 
golfbeweging ,:c ~ Ur 

1ft, 

(26) 

wordt voor de kritieke golflengte: 

(27) 
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Zuber berekent uit (27) en (24) de minimale warmte£lux in het Leidenfrost

punt (zie fig. 1) door de loslaat belstraal gelijk aan 'A, Ac te stellen. 

In achtneming van de zwaartekrachtsterrn zou deze theorie onbruikbaar rnaken 

aangezien voor de >-c.----- volgens (21) geldt:n = 0, d.w.z. de verstoring 

groeit in het geheel niet. 
- c',r f-

Berenson (3] veronderstelt, dat van alle verstoringen "1-::~c e«r,-.><., 

zie (1), die optreden in het scheidingsvlak de dominante golflengte 

(waarvoor n2 minimaal is) J.,,= Ac Vi . Alle andere zal overheersen. 

A0 is te vinden door het minimum te bepalen van n2 (m) uit (21) in de 

volgende vorm: 

1)1 a.= CT'")w J 

f(+f-v-
- '} e..~ -f_v- (28) 

f.( 1-fr-

Omdat slechts negatieve n2 beschouwd moet worden treedt het minimum op voor: 

- 1/ '/, ,,,... -= L ~ rr:;rrJ (29) 

Voor de afleiding van (28) is de dampsnelheid verwaarloosd evenals de 

-invloed van de <likte d"'"der damplaag in (16). Berenson heeft aangetoond, dat 

dit in nabijheid van de minirnumflux bij het Leidenfrostpunt geoorloofd is. 

Rekening houdend met een eindige snelheid en veronderstellend, dat de 

dampfilm zeer dun is, zodat in (16) l"tl!~ 

de hoekfrekwentie: 

j(ft-fv)~ 

P,l. + f4,,,"v 

l. l. 
- f.tfv 11v ;,,, 

( ft ff1,,,«11 t htti.,.. 

, levert voor 

(30) 

Volgens het model van Berenson is -v-., ~ °'1; hogere flux in filmkoken is 

dan volgens (30) gekoppeld aan een snellere groei van de verstoringen namelijk 
2 lagere n, daar de derde term in het rechterlid sterker negatief wordt). 

Volgens Ruckenstein [sJ correspondeert de minimale warmtestroomdichtheid 

hij het Leidenfrostpunt met een bepaalde minimale filrndikte, die in stand 

wordt gehouden door aanpassing aan de groeikonstante van de dominante 
. . . . b 1 ° -t'..,t rl.R · instabiliteit. De elstraa '""' e. dus - :-in R. o<t 
Uit metingen van Van Stralen (6] aan een afkoelende koperen cilinder in 

kokende ethanol werd een sterke afname van de dampfiltn. bij afkoeling tot 

het Leidenfrostpu~tberekend. 
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Lienhard en Wong [7} hebben een uitbreiding van de theorie van Berenson voor 

een vla~ke horizontale plaat tot een horizontale cilinder gegeven. 

De kru:mning van het: oppervlak geeft een extra drukterm buiten de bijdrage 

weergegeven in (19). De grootte van deze term zal varieren tussen 

en JC (zie fig14"'-r ) , ' 4<< R~ .' 

a 

De veranderlijke term is daarom te schrijven als: 
/I u . 
u /-> ~ ~ et A k-t """ ;ic 

t ~w 
Vergelijking (20) wordt gegeneraliseerd tot: 

De kritieke golflengte wordt nu: 

(31) 

>ic. -=,-9 (fe-fvJ+ L..j ,,... <
32

> 
o- l. R,.,, 

r 

de dominante golflengte volgt uit (32) >. 0 -:: /Ii ,,.\c • Uit (32) valt de 

volgende belangrijke konklusie te trekken: voor voldoende dunne strookdraden 

is Ac~ R"' , onafhankelijk van dichtheden en oppervlaktespanning en van 

de warmtestroomdichtheid. In dit verband is te refereren naar tabel 2, 

waar meetresultaten aan water en ethanol met (32) worden vergeleken. 

Lienhard en Wong [7] hebben (32) experimenteel getoet~taan isopropanol 

en benzeen voor t S" r""" ~ R.,, ~ '0 0 ,/C ..... , -z. ,·e F°' i"ct, 1 r--.o..f "· l. 

I 
t 

f 
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3.2. Invloed van het warmtetransport. 

Het betrekken van de warmteoverdracht in de hydrodynamische verge

:ijkingen kan op eenvoudige wijze gebeuren door de dampfilmdikte te 

berekenen uit 90 en Zw . Bij aanname van warmtetransport door geleiding 

door de dunne dampfilm cL., geldt: 

k d.T le 00 j "'v- ... v-.., ~x r;l,11 

De dikte kan dus warden berekend uit: 

r.l.,= ftv -= ~o 
-'w 'lw 

h = 
w 

warmteoverdrachtscoefficient. 

(33) 

(34) 

Het dominant golfgetal mC) volgt uit differentiatie van (30) met 

v = 0 in komb inatie met (31): 
" 

Neem als eerste benadering van de oplossing, zie 
I 

h-1.p-= R,,,,t/7 

CJ( p{-rv).f:v 
_____ _,;;;.D_ '= 0 

Pt+~ 
Mb <Av 

(32) 

Afschatting van de vierde en vijfde term in het rechterlid van (35) 

geeft: 

9-ff R.&.J Vi I (r /?~"'" 
D -,; 

Bij een s traal van de draad """-::. Io m , zoals door ons gebruikt, 

geldt voor water 
-.L 

/0 

Hieruit volgt dat de vijfde term te verwaarlozen is ten opzichte van 

de vierde. 

Vergelijking (35) is dus te vereenvoudigen tot de volgende vierkants

vergelijking: 

(36) 

Metals positieve oplossing: 

(37) 

. 

' 
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4. MEETMETH0DIEK 

4. 1. De rneetopstelling 

Er zijn highspeedfilrns gemaakt van £ilrnkoken aan een platinadraad, 

lengte L = 52 nnn., diameter D = 200 um. De draad is horizontaal w ' w ,-
gespannen tusseri twee vernikkelde messingelektroden, die door het 

deksel van een kookvat zijn gevoerd. Voor- en achterzijde van het 

kookvat zijn voorzien van planparallelle glasvensters. Een totale 

refl~xkoeler zorgt ervoor, dat de mengselsamenstelling en de hoogte 

van het vloeistofoppervlak konstant blijven gedurende de metingen, 

die bij atmosferische druk werden uitgevoerd. De platinadraad wordt 

gestookt met gelijkspanning. De ternperatuur van de vloeistof wordt 

gerneten met een geijkte kwikthermometer. De vloeistof wordt aan de 

kook gehouden door verwarming van de bodern van het vat met een 

konstant vermogen van een elektrische kookplaat (l00W). 

Bij het rnaken van de films wordt gebruik gemaakt van een highspeed

filmkamera van het roterende-prisrnatype voor 30 m 16 mm. film; de 

beeldfrekwentie bedroeg 3500s- 1. Een bundel evenwijdige lichtstralen 

afkomstig van een overspanningslarnp met de gloeidraad in het brand

punt van een parabolische spiegel wordt door een positieve lens 

gefocusseerd op een vertikaal matglas, dat zich dicht achter de 

platinadraad en een 2-nnn schaalverdeling bevindt. Deze toepassing van 

tegenlicht heeft als voordelen: minirnaal lichtverlies, (dus klein 

diafragrna met grote scherptediepte) en maximale scherpte van de 

belorntrek. 

4.2. Keuze van de vloeistof. 

Er zijn rnetingen verricht aan een vijftal films opgenomen voor 
I 

water, het azeotrope water-ethanolrnengsel (96% ethanol, dat zich 

vrijwel als ethanol gedraagt) en water -2-butanon (4,1 gew % 2-butanon, 

d.w.z. xD~ ~IX}oL ). 1-Butanon is hier de vluchtige komponent. De 

keuze van dit laatste rnengsel wordt bepaald door derninirnale groei

snelheid van de belstraal die hierin optreedt. Voor de straal R van 

een vrije, bolvorrnige darnpbel geldt volgens Van Stralen [8] 
1/,_ 

qC 

- ~-- b!l& 

l 
i 
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waarin de temperatuurvereffeningscoefficient Q.l = /el /t-e e.1, 

Voor het binaire systeem water -2-butanon ~r = maximaal bij 
.. ~' .r - 4 , it , 0- • Dan wordt (38): R..::: {, ,t , 0-+ 0_ Ii-,;,. • Voor water 

o- J 0 

R = L- ~ x 1 ,,- ~ t{, t l/1, In ethanol is R.. ~ 9 x ICJ- "ec> l- I),_ 

Ook voor de ingewikkelde belgroei aan de wand (geval van tijds-

afhankelijke overhitting) blijft R/t) ,v C 1 = groeiconstante 

4.3. Bepaling van de kookkronnnen. 

De gemiddelde oververhitting van de platinadraad is, zoals in 

paragraaf 1.1.vermeld, te berekenen uit de kwadratische weerstands-

t 
• 

l 

I • 
' 

vergelijking voor platina, f 
In het kernkookgebied is de volgende benadering voor de oververhit-

ting binnen 1% nauwkeurig: 

R.7it+Q, ;;: de elektrische weerstand 

7iis de referentietemperatuur, het 

De faktor 

bij een temperatuur '1t. + 0u . 
kookpunt (in °c). 

B = J, r 1 e I' j( IO - J ° C - I 

C = 

De derde term in het rechterlid is een kompensatie van de radiele 

temperatuurgradient in de platinadraad.Deze te~m is·voor dunne· draden 

te verwaarlozen, zie [9] • 

4.4. Bepaling van de rechtstreekse darnpp~oduktie. 

Het totale dampvolume ontwikkeld aan de damplaag over de gehele 

draad gedurende de tijd tis gemeten. De betrek~elijk kleine damp

bellen zijn te benaderen als omwentelingsellipsoiden. De loslaat-

straal van de bel R1 wordt berekend 

'IJ 

R _(a.,~1.,.) 
I -

uit: 

(40) 

waarin a 1m horizontale en a2• vertikale halve aR (Hynmmtric aH) 

voorstellen. De benodigde verdampingswarmte per tijdseenheid 

~Ii I< ! 
,! I 
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Gesommeerd is over alle ontstaanplaatsen. Een overzicht van de 

resultaten staat in tabel 1 aangegeven. 

Tabel 1 : Overzicht meetresultaten uit filmopnamen en kookkrommen 

zie foto's en figuren a-4. 

! !Water- 1water-.. 
Pt-draad ethanol 7-butanon 

diameter -2 -2 L = 52 mm, Wate~ (x'. =96x10 ) ()( =4, lxlO ) w 0 0 

Dw = 2 f\., = 200jlJil, I 
(I) (II) (I) (II) 

( TT LWDW) ,c 4w , (W) 32,9 50,2 15, I 61, 8 40, 1 

2 
4w,(W/cm ) 101 154 46 I 189 !, 123 

gemeten vermogen van 
dampproduktie,4w~(W) 30,5 47,9 14,6 54,8 2 I , 1 

;: 
4w l(4w'4. TT Lw Dw) 0,93 0,95 0,97 0,88 0,52 

gemiddeld aantal on- I ·1 
staanplaatsen van bel- 16 15 21 10 1 7 
len (op c,l,\"t..a..c.l) 

; 

frekwentie=aantal bel-
len per seconde per 26 22 33 29 23 
ontstclt)ft plaats,(1/s) 

berekende afstand on-
s taaY1. ry : .• ~,:>.~sen, (mm) 3,06 3,25 2, 36, 

I 
4,73 2,84 

gemiddelde loslaat I 

1. 521 straal berekend uit 2,34 2,87 3, 17 2, 11 
4w*, (mm) 

oververhitting <9o 0 draad, ( C) 744 1063 329 831 788 

stralingsbijdrage 
( 1T LwDw)~ ,(W) ! 

0,34 I ,26 0 0,49 0,41 
I 

' -2 -2 -2 1 -2 
q;/4w l,0xl0 2,SxlO 0 0, 8x l O ii 1 , Ox I 0 

Jw-•l~) 'II tlL..,Ow 1~ • r, l18 • Q 1 •; • I (,I • 1 l•J • / 
•----

* /{(4w-q~)XTTL..,O"'} 
1 

0,94 0,98 0, 97/ 0,89 I 0,53 qw I 
I/ i I 

t 

t 
T 

j 
,I 
l 

' t 
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5, EXPERI:1ENTELE RESULTATEN. 

5.1. De stralingsbijdrage 

15 

In het onderzochte temperatuurtrajekt is de stralingsbijdrage tot 

a gering (van de orde Ii., zie tabel 1). 
-w 

Deze bijdrage is berekend uit de wet van Stefan - Boltzmann: 

,\ I -Ir.~ (rrl.)).,,,'1,"' = 11ll.J()~x(. x -r.,~ 10 ,.. (42) 

Tw = absolute wand temperatuur (0 k). 

Voor f = emissiefaktor zijn de volgende waarden gebruikt [10) : 

£ = 0, 085 (681 °k) , £ = 0, 133 ( 111 7°k) , t = 0, ! 38 ( 1148°k) , £ =O, 142 

(1183°k) en E = 0,165 (1436°k), 

Voor water bij 373°k bedraagt Q!J l = 0,96, zodat de stralingsbij

drage hiervoor gelijk is aan 0,035W. Deze bijdrage is in mindering 

gebracht. 

5.2. De rechtstreekse dampproduktie. 

Zoals te verwachten, correspondeert in de zuivere vloeistoffen de 

rechtstreekse dampproduktie aan de damplaag met het elektrische vermogen 

van de draad, zie tabel I. Vergelijk ook het overzicht van Jordan (12] • 

Een diskrepantie werd daarentegen waargenomen in het onderzochte water-

2-butanonmengsel, waar de dampproduktie ovcreenkomt met slechts de helft 

van het gestookte vermogen. Opgemerkt client te worden, dat in de bereke

ning van 1wx (die met de rechtstreekse dampproduktie overeenkomt) voor 

dit mengsel de waard~ van de betreffende stofkonstanten van water <tv= 
0,598 kg/m3 en 1 = 22,56x!05 J/kg) zijn gesubstitueerd in (41). 

Voor zuivere 2-butanon bedragen bij atmosferische druk en kookpunt 

(75,6°c) (>v= 2,49 kg/mJ (berelend uit de ideale gaswet) en 1 = 4 ,33 x 

10 J/kg [13] • Waarden van t\ hebben wij in de literatuur niet gevonden. 

Substitueert men in (41) ter vergelijking bovengenoemde waarden 

voor 2-butanon, dan vindt men een 0,8 maal lagere warmteflux corresponde

rend met de direkte dampproduktie. Hiermede is aangetoond, dat bovengenoem

de diskrepantie op reele meetresultaten berust. 

f 
1 
' 
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5.3. Belbezetting en belfrekwentie. 

Het in tabel 1 opgegeven gemiddelde aantal onstaanplaatsen is 

verkregen door het aantal aanwezige bellen op de draad te middelen 

over de tijd (vergelijk ook de foto's bij de laagste warmteflux). 

Bij hogere warmteflux in ethanol (zie de foto's II), vindt men een 

geringer aantal onstaanplaatsen van grotere bellen mede ten gevolge 

van coalescentie van naburige bellen. 

De frekwentie per onstaanplaats (tabel 1) is berekend door het 

totaal aantal bellen per tijdseenheid te delen door het gemiddelde 

aantal onstaanplaatsen op de draad. 

Voor enkele geselekteerde bellen is de groei gedurende de hechttijd 

en na loslaten gemeten. De groeikrommen zijn weergegeven in de figuren 

5,6 en 7. Deze bellen zijn representatief omdat zij zodanig zijn gekozen 1 

dat geen coalescentie optreedt en hun loslaa~tijd ongeveer gelijk is 

aan de gemiddelde waarde ·.iit tabel 2 n.l.: water (I) :R1=2,23 mm 

R1=(2,34 mm), water (II): R1=2,51 mm(2,87 mm), water-ethanol(X
0

= 

96xJ0-2) (I) :R
1
=I ,60 mm(l ,52mni) 1 water-ethanol (X =96x!0-2) (II): 

~2 
R1=2,71 mm(3,17 mm) en water- 2-bute.non (X

0
=4xl0 ):R1=1,96 mm (2 111 mm). 

Tabel 2: Meetresultaten aan afzonderlijke bellen (t 1) in vergelijking 

tot gemiddelde waarden (t 1+t2 ,R1) voor ca. 40 bellen. t 1=los

laattijd1 t 2=wachttijd tussen twee O?ec~volgende bellen, 

t 1+t2=periode 1 
1/(t 1+t2)=belfrekwentie (op onstaanplaats), 

R1= gemiddelde loslaatstraal. 

(I) 
water (II) 

water
ethanol 

-2 
(X. =96xl0 ) 

0 

(I) 

-3 24xl0_3 23xl0 

25xl0-3 

-3 (II)28x10 

water- 2-butanon 

-~ 
14x!0_3 22x!O 

5xl0-3 

(~=4,lxl0-2) 23x!0-3 21x!0-3 

-3 38xl0_3 45x10 

30xl0-J 

26 
22 

33 

29 

23 

I , 7 I 
I ,04 

5,00 

4,67 

1, 09 

2,34 
2,87 

I, 52 

3, 17 

2, 11 

t 

-~~.bt.&JCIC&.WCCZWURIC,~J'flZ-WW.At.flJ.tJ!.WW!YWWWGJ-.:t.,fffAi!XGRhWWWWWBJifWWW!M~A h&NFdr.'AW.2~-A~4!¢iJ'.Wd.~-.f'Lr:''-~l!&Ji.&3~~;E••.t~.;. . .::.. 
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5.4. Konklusies. 

Ult tabel 2 volgt dat: 

1). De gemiddelde la9laatstraal in water en ethanol neemt toe met de 

warmtestroomdichtheid ~' als gevolg van de stijgende dampproduktie, 

die veel vuldig coalescentie veroorzaakt; z,c.e ook de eers te alinea van 

paragraaf 5.3 en tabel I. 

2).De gemiddelde belfrekwentie neemt om dezelfde recen enigzins af. 

3).De loslaattijd van de gemeten bellen is vrijwel onafhankelijk van 

qw en van de vloeistofsamenstelling. 

4).Bij een sinusoidaal golfkarakter, zie in paragraaf 3,1.de theorieen 

van Zuber [2] en Berenson [3] verwacht men, dat een dampbel groeit 

gedurende de opgaande golfbeweging, dus dat t
1
=t2 . Dit wordt bevestigd 

in water (II) en in het onderzochte mengsel, tabel 2, doch niet in 

ethanol, waar een opvallend korte wachttijd (t2=0,20 t
1

) werd waargeno

men.Voor ethanol (II) hangt dit samen met belcoalescentie, zie de 

foto's. 

5.5. De belgroei. 

Figuren 5-7 geven de belgroei voor en gedurende enige tijd na loslaten 

weer voor afzonderlijke bellen. Opmerkelijk is de regelmatige groei ge

durende t
1 

in water (I), (II) (fig.5), ethanol (I) fig. 6 en het onder

zochte mengsel (fig. 7). In ethanol (II) vervormt de groeikromme ten·· 
I 

gevolge van coalescentie. In zuivere vloeistoffen vertoont de bel een 

volumeverkleinin~ direkt na loslaten. De oorzaak ligt vermoedelijk in 

conriensatie aan het naar de draad toegekeerde gedeelte aan de belwand, 
I 

dat nu met koudere vloeistof in aanraking komt. 

Onregelmatigheden in de groei van de vrije bellen worden veroorzaakt 

door veranderingen in de naaste omgeving van: (1) fluktuaties in de 

lokale vloeistofoververhitting, die mede door de naburige belbezetting 

wordt bepaald, omdat een groeiende bel een warmteput is.(2) in het 

mengsel door lokale concentratiefluktuaties. Ook oscillaties Zl.Jn 

waargenomen:; deze zijn veelal een gevolg van coalescenties, zie fig. 5, 

water (II). 

t 

t 
! 
I 
l 
l 
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6. DISKUSSIE 

6.1. Meetresultaten van andere onderzoekers. 

Bij het minimum in de kookkronnne (Leidenfrostpunt) wordt de theore

tische belgroei slechts door de groei van de hydrodynamische instabili

teiten bepaald. De meeste experimenten zijn daarom bij dit punt uitge

voerd. 

Hosler en Westwater [14] hebben de theorieen van Zuber (2] en 

Berenson [3] getoetu aan metingen met een horizontale alluminiumplaat 

(20 cm. vierkant), gestookt door een gasbrander, in water en freon - 11. 

Ter vergelijking met onze resultaten is in tabel 3 een overzicht gegeven 

van de meetresultaten van Hosler en Westwater (14) in vergelijking tot 

de theoretische waarden volgens Zuber [2) en Berenson [3] . 

Tabel 3: Overzicht van dampbelmetingen bij het Leidenfrostpunt in 

vergelijking tot theoretische waarden van Zuber en Berenson. 

water freon-11 

loslaatstraal R1(nnn) 

waargenomen: gemiddeld 9,4 4,4 

maximum 11 , 8 5,9 

minimum 7,5 3,8 

Zuber, ¾ ). C. 3,9 1 , 8 

Berenson, ¼ ). Q 6,8 3, 1 

afstand van onstaanplaatsen (nun) 

waar.P011.omen: gemiddeld 24,6 14,S 

maximum 41, 9 31, 8 

minimum 15,2 6,4 

berekende .A 15,7 7,4 
C 

berekende ).D 27,2 12,4 

belperiode (s) 

waargenomen: gemiddeld 0,20 0, 17 

maximum 0,31 0,26 

minimum 0, 11 0,08 

Zuber re 0, 10 0,068 

Z-D 0,23 0, 16 

I • 

I! 1 .re:;;:.. 1\1. ,.AlflW,P.,.(t'.Pf¥Wfl~W':')'14;.~;'f'f°~~~~~~-,,:;:"'" .... --:.""~~-~~-:,-:: 
. ' ... . 
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Opvallend is de grote loslaatstraal in water op een plaat in vergelijking 

tot die op dunne draden (tabel 2). Dit wijst in de richting van het 

theoretische model van Lienhard en Wong (7J , waarin de draaddiameter voor 

dunne draden een overheersende rol speelt; dit in tegenstelling tot de 

voor dunne cilinders kennelijk niet gel~~ge opvatting van Zuber [2) 

Een uitdrukking voor de belperiode r is reeds in (27) gegeven. 
C 

t voorspelt een periode, die de helft van de gemeten waarden blijkt te 
C 

zijn (tabel 3). r
0 

wordt verkregen door in (26) het dominante golfgetal 

voor de vlakke plaat in te vullen. De op deze manier berekende, met een 

faktor 3(o, 75 ) vergrote periode, geeft voor beide vloeistoffen een betere 

overeenkomst met de gemeten waarden. De in tabel 3 door Hosler en Westwater 

opgegeven periode zijn een faktor 10 langer clan de door ons gemeten waarden 

(tabel 2). 

Ook meetresultaten van Kesselring, Rasche en Bankoff [15] aan freon-113 

in filmkoken op horizontale, roestvrij stalen afgeplatte buizen,inwendig 

door condenserende stoom verhit, zijn in overeenstemming met de theorie 

van Zuber. 

Lienhard en Wong [7] hebben de invloed van 1\., en f w op ). D in iso

propanol en benzeen op horizon tale NiCrV (60 pm~ Rw ~ 650 ;-,m) en W 

(25 /'-m S Rw-(. 50 f-m) • 

Isopropanol: bij konstante 1\., is ~D onafhankelijk 4w voor 12 W/cm2 < q 

< 50 W/ cm2; bij kons tante 1\., = 250 ,-m is AD onafhankelijk ~ voor 4W/ cmYJ.< 
~< 15W/cm2 (dus voor zeer lage ~' dicht boven het Leidenfrostpunt). 

In beide vloeistoffen bleek ). D (R ) het theoretische verloop uit (32): 
2n w 

J..D = /m ""R goed te volgen; de experimentele waarden waren ongeveer 
0 w 

JO% .10ger dan de theoretische. 

Opgemerkt client te warden, dat de waarden van de thermische stofconstan

ten van de door ons onderzochte vloeistof sterker uiteenlopen dan van de 

door Lienhard en Wong gebruikte. 

6.2. De theoretische dominante golflengte. 

Een overzicht hiervan is gegeven in tabel 4. De invloed van R volgens 
w 

de uit Lienhard en Wong [7] berekende dominante golflengte, is wor Cl.L voor 

dunne stookdraden dominerend; A
0 

is in de onderzochte vloeistoffen ruwweg 

met een faktor 15 verkleind ten opzichte van een vlakke plaat. 

' 

t 

t 
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l 
' 
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Tabel 4: Theoretische waarden voor kritieke en dominante golfgetallen(m) 

en golflengten (A) in verschillende vloeistoffen bij atmosferische 

druk en kookpunt. 

water 
3 

ethanol 
3 

water- 2-butanon 
~1=958,4 kg/m3 p1=743 kg/m3 (~ =4 lxl0-2) 
fv=0,598 kg/m2 Pv=l,64 kg/m 2 o=956 k /m3 

2 g"' 9,81 m/s 

V =0,0587kg/s er =0,0178kg/s ~~=l ,nk:/ml 
2 tr =O ,04 ! 4kg/s 

vlakke plaat(Zuber) 

""c.,:: l~ (f~r--) J''\&>..J 400 639 475 

At-= !:!I.. I ( ,,,,,_) 15,7 9,8 13,2 
me 

"'1 D : 
IHe ('I~) 231 369 274 VJ, 

Ao= J. Tr 
;;, I 

( .,..t.,) 27,2 17,0 22,8 

horizontale cilinder (Lienhard en Wong) 

Mc-=V~(~-f.,>-r.t.13, ( '/ ... ) 7082 7100 7087 

.. \.-= trr ("'1-) 0,88 0,88 0,88 
.,,,c 

('/...,) h1b -c: 
ntc 

4089 -· 4099 4092 
VJ" 

Ao= I.Ti 
I (,,,....,) I, 53 1,53 1,53 

,,.,() 

Invloed van de damplaagdikte op het dominante golfgetal. 

In paragraaf 3.2 hebben wij de invloed van de dikte van de damplaag 

(dus van het warmtetransport, dat bepaald wordt door de warmteoverdrachts-

coefficient .{w-= lcr--/4f,,.. ) op het dominante golfgetal bepaald, ook voor 

cilinders, zie (37). Door de aan de kookkromrne te ontlenen waarde van d 
V 

in (37) te substitueren, vindt men een beter gefundeerde waarde voor "'1D 

dan Lienhard en Wong, died =r/0 stelden. 
V 

I 
J 
I 
i 

I 

·t 
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I 
I 
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Uit de berekening blijkt, dat in het traje~t van stabiel filmkoken voor 

eth . , _,1 rJ.,/= HI'..,, onafhankelijk van de ge:niddelde 00 ; di t laats te is in 

overeenstennning ro8t resultaten van Van Stralen [6] aan een afkoelende 

koperen cilinder (met een diameter van 5 cm.) in ethanol. 

Uit (34) 

.,... in °c, de 

d =24 9 um· 
V ' ,- ' 

Voor d = 
V 

volgt voor ethanol (I), waarbij k(T)=k(o)(l + aT ), 
·· f · · -3 o - I ( ) --t W/ o temperatuurcoef icient a= 5,9xl0 C ,k o = 14,35xl0 m C: 

voor ethanol (II): dv=24,7/'m. 

25 }Am vereenvoudigt (37) tot: 

UL is de in tabel 4 opgegeven waarde volgens Lienhard en Wong. 
u,dv=-

De orde van grootte van de termen onder het wortelteken in het rechterlid 

van (43) bedraagt voor een dunnen stookcilinder ~et Rw=IOO t711= 102 ,105 , 

5x!0 7 , respektievelijk. De laatste term, die de invloed van R tot uit-
w 

drukking brengt, is hier dus overheersend. Ook de geintroduceerde invloed 

van d via de term blijkt gering te zijn, 
V 

namelijk van de 

">.. o:: ur/ '"o 
orde van 1°/oo. Vergeleken met d~:PO neemt ~ enigzins af, 

enigzins toe. 

Ondanks de geringe invloed van dv- ~ AO , opent de hier gevolgde 

procedure de mogelijkheid om ook rneetresultaten in stabiel filmkoken (ver 

van het Leidenfrostpunt) met de theoretische waarden te vergelijken. Een 

verdere ontwikkeling van de theorie kan worden gegeven door eindige darnp

snelh"::.c. evenwijdig aan de wand in de darnplaag te veronderstellen, zeals 

reeds door Berenson [3J en Ruckenstein [5] is voorgesteld. Het basismecha

nisme: warrntetransport in een "invloedgebied" rond een bel door een zeer 

dunne damplaag, verdamping van de daar aangrenzende vloeistof "opvullen" 

van de bel door de toestrornende damp, is. mogelijkerwijs aanvechtbaar, 

daar volgens Van Stralen ook een aangrenzende vloeistoflaag kan worden 

opgewarrnd. De groeiende bel duwt deze grenslaag weg en groeit rnede ten 

koste van de oververhittingsenthalpie daarvan. 

I 
l 
• i 
l-
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Deze groei is analoog aan een model voor be:!.groei in kernkoken [9} , 

zodat warmtediffusie in zuivere vloeistoffen (in kombinatie met een 

langzamere massa-diffusie in b_inaire mengsels) de belgroeisnelheid mede 

bepaalt. Dit is een van de redenen, waarom ook een binair mengsel werd 

onderzocht. De loslaatstraal in filmkoken in dit mengsel is inderdaad 

kleiner dan in water (zie tabel 1), doch niet in de mate, zoals voor 

vrije bellen optreedt. Het is mogelijk, dat in dit geval nog een complica

tie optreedt, namelijk bij de rechtstreekse dampvorming aan het scheidings

vlak damp-vloeistof. Als extreme gevallen zijn te onderscheiden: (1) uit

putting van de vluchtigste component nabij het scheidingsvlak kan tot 

gevolg hebben, dat slechts de minder vluchtige hoofdcomponent (water) 

verdampt; de gevormde stoom vult de bel op, en condenseert gedeeltelijk 

aan de belwand, aldus de belgroei vertragend; (2) massadiffusie van de 

vluchtigste component (2-butanon) vertraagt reeds meteen de dampvorming 

aan het scheidingsvlak. 

Voorgesteld wordt het onderzoek lokale temperatuurfluktuaties rond een 

dampbel tot filmkoken uit te breiden. Een geschikte meetmethodiek werd door 

Van Stralen en Sluyter (16] voor bellen in kernkoken ontwikkeld. 

6.4. De oververhitting van de vloeistofmassa. 

Ook na loslaten groeien de opstijgende da~pbellen nog enigszins na 

tengevolge van een (geringe) oververhitting van cie vloeistofmassa, zie 

de figuren3-7. Deze oververhitting kan mede bepaald worden door het 

verroogen van de bodemplaat van het kookvat. In principe kan de loslaat

straal R1 hierdoor toenemen, waardoor de directe damppro~uktie stijgt, en 

het elektrisch vermogen van de stookdraad overtreft. Volgens tabel I 

werd dit niet waargenomen, zodat het niet nodig is om van een dewar·v at 

gebruik te maken. 

Ter controle werd de groei van de dampbel in water uit fig. 5 (I) verge

leken met die van een vrije bel in een oververhitte vloeistof, waarvaor 
L •Tt. 0 ,;,. 

geldt: R.-::: <'.\ 0o t: , 0 0 =70 C werd bepaald uit R, "= C, <Y0 l.; 

t 1=loslaattijd; deze oververhitting is van de orde van 10-100 keer 

die van de vloeistofmassa. 

I -
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Een verbetering van de bepaling van de gemiddelde draadoververhitting 

kan worden verkregen door slechts een middengedeelte van de draad als 

proefoppervlak te gebruiken. Hiertoe last men dunne platina potentiaal

draadjes ( 1 s_lA-.-. diameter) op de stookdraad. 

Men vermijdt dan het eindeffect, en overgangsweerstanden. 

6.5. De vorm van de dampbellen. 

Door de bepaling van het belvolume werden de bellen als omwentelings

ellipsoiden beschouwd, zie (40), Mede in verband met de relatief geringe 

directe dampproductie ten opzichte van het gestookte elektrische vermogen 

( in het onderzochte water- 2-butanon mengsel (tabel 1) werd deze aanname 

als volgt rechtstreeks geverifieerd: een eventuele afplatting van de bellen 

in een horizontaal vlak loodrecht op het oorspronkelijke gezichtsveld is 

te constateren door schuin van boven in de lengterichting van de draad te 

filmen, De draad werd tussen aparte hulpelectroden gespannen. 

Deze opnamen zijn van water gemaakt en tonen de ellopsoidevorm van de 

bellen aan foto's 8 - I-IV. Dergelijke opnamen zijn in de literatuur 

nog niet bekend, zie Hosler en Westwater [14] • 

6.6. Konklusies. 

Uit tabel 4 volgt, dat voor onze metingen: A0 = 1,53 mm, slechts door 

R wordt bepaald, en dus onafhankelijk is van de vloeistof. Deze waarden 
w 

van A0 client te worden vergeleken met de onderlinge afstand tussen 

naburige onstaanplaatsen, opgegeven in tabel I. De laatstgenoemde grootheid 

hangt, evenals de gemiddelde experimentele loslaatstraal i 1(tabel 2), even

wel van de gekozen vloeistof af; ~o client men met 4 i 1 vergeleken te 

worden en het met het dubbele van de afstand van de onstaanplaatsen, zie 

tabel 5. 

Tabel 5 Vergelijking tussen 4 R1 en 2x (afstand onstaanplaatsen)met A
0 

4R1 (mm) 2xafstand (mm) )..,c(Rw = 100 f- m) (mm) \, vlakke plaat(nnn) 

water (I) 9,36 6, 12 l ,53 27,2 
(II) 11 .£ii (:, f"O I 'S" J I. 1 > ~ 

ethanol (I) 6,04 4, 72 1 ,53 17,0 
(II) 12,68 9,46 I ,53 17,0 

water-
2-butanon _2 8,44 5,68 I ,53 22,8 
(X -=4, lx!O ") 

0 

I 
f 
f 
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Uit tabel 5 valt te konkluderen, dat de experimentele resultaten tussen de 

voorspelde waarden van de beide theorieen (Zuber, vlakke plaat; Lienhard 

en Wong, dunne cilinders) liggen. Opmerkelijk is, dat de experimentele 

gevonden afhankelijkheid (bij vaste keuze van de vloeistof) van '1w in 

filmk.oken niet door de theorieen wordt voorspelt. Deze afhankelijkheid 

vindt ten dele een oorzaak in belcoalescentie. 

I 
I 
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Symbolenlijst (I) 

a, 

a 1' 

a2' 

o..t' 
A, 

B, 

c, 

cl' 
c, 

CI ' 

o, 
Dw, 

~, 
~d., 

J:w, 
k. I 

~, 
L.., , 
/Jf-, 

....... 
P, 

CI!, 
1 

<lw, 
R, 

R ' 0 

Rt' 

RI 

R.r, 
rtT, ' k 

Rrll1-8, 
R ' w 
t, 

t I ' 

t2' 

amplitude (m); 

horizontale halve as omwentelingsellopsoide (m); 

vertikale halve as (synnnetrie as) omwentelingsellopsoide (m); 

temperatuurvereffeningscoefficient (m2/s); 

konstante; 

koefficient in platina weerstandsvergelijking (oC-l); 

voortplantingssnelheid golf (m/s); 

soortelijke warmte bij konstante druk van vloeistof (J/kg°C); 

koefficient in platina weerstandsvergelijking (0 c-2); 

bel groeikonstante voor relatieve grote vloeistof 

oververhitting (m/sl 0 c); 
diffusiekonstante van de vluchtigste 

diameter van verwarmingsdraad (~m of 

graviteitskonstante (m/s 2); 

2 komponent in de minder vluchtige (m /s); 

m); 

verdampte massafraktie van idividuele bel; 

warmte overdrachtskoefficient (W/m2 0 c); 
warmtegeleidingskoefficient (W/m 0 c); 

verdampingswarmte (J/kg); 

lengte van verwarmingsdraad (m); 

golfgetal (1 /m); 

hoekfrekwentie (1/s); 

druk (N/m2); ci,"' , w o._t,M,te) h·c,rr-. d. ~i ~e.:.<, l 1.v \ h->L) ; 

. gemeten vermogen uit dampproduktie (W); 

gedeelte warmtestroom dichtheid tengevolge straling (W/m2); 

belstraal (m); 

elektrische weerstand van platinadraad bij o0 c (..J'l.); 

loslaatstraal dampbellen (m); 

gemiddelde loslaatstraal dampbellen (m); 

e1ektrische weerstand van platinadraad bij r0 c (.ll.); 

elektrische weerstand van platinadraad bij kooktemperatuur T 
0 c 

IC. 
,elektrische weerstand van platinadraad bij oververhi t ting 0 0 (-'1.) ; 

straal verwarmingsdraad (m); 

tijd (s); 

loslaattijd (s); 

wo.~H~~ (s); 

(-IL) ; 
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temperatuur (0 c); 
0 kooktemperatuur ( C); 

v, 

w, 

x, 

verhoging van het dauwpunt val'I de damp in de bel (0 c); 

snelheid (rn/s); 

complexe potentiaal; 

variabele; 

massafraktie van vluchtige komponent in originele vloeistof in binair 
mengsel; 

variabele; 

z, complexe variabele; 

Griekse syrnbolen: 

£, emmissiefaktor; 

?, sinuscoidale verstoring; 

0., oververhitting (0 c); 
a oververhitting bij maximale warmtestroom dichtheid in kernkoken (0 c); 
'6,••11, 
A, golflengte; 

f, soortelijke massa (kg/m3); 

er, oppervlaktespanning (kg/s 2); 

r, periode (s); 

,1, snelheidspotentiaal; 'f' I 

J1 stroomfunktie; r, 

Indices: 

I ' waarde voor onderste van twee 

2, waarde voor bovenste van twee 

0 I, waarde voor scheidingsvlak; 

02, waarde voor scheidingsvlak; 

c, kritiek; 

D, dominant; 

1, waarde voor vloeistof; 

v, waarde voor damp; 

w, waarde voor verwarmingsdraad; 

media met horizontaal scheidingsvlak; 

media met horizontaal scheidingsvlak; 
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Onderschriften voor de figuren. 

Fig. 1. Water, kookkromme. Schematisch is de kernkoken-filmkoken v.v. 

aangegeven. zie tekst paragraaf 1.1. 

Fig. 2. Water, kookkromme op platinadraad. De burnoutflux is relatief laag. 

Fig. 3. Ethanol, kookkromme op platinadraad. De burnoutflux stijgt voor 

een met koolstof bedekte draad;een ontledingsprodukt bij de hoge 

8 in filmkoken • • 
Fig. 4. Water- 2-butanon (t = 4,1 x 10-2), kookkromme op platina draad. 

De relatief hoge bur.noutflux (vergelijk fig. 2) hangt samen met 

een geringe rechtstreekse dampproduktie. 

Bij figuren 2-4: 

Gemiddelde draadtemperatuur bij burnout: 1270°c in water, 1380°c in 

ethanol en 1240°c in het mengsel. Smeltpunt platina: 1770°c. 

Bij water (fig. 2 en foto 3) en ethanol (fig. 3 en foto 5) is voor 

(I) de minimum warmteflux genomen, waarbij filmkoken over de gehele 

draadlengte optreedt. 

Fig. 5. Water, Belstraal in filmkoken; (I) en (II) corresponderen met fig. 2. 

Fig. 6. Ethanol, Belstraal in filmkoken; (I) en (II) corresponderen met 

fig. 3. 

Fig. 7. Water- 2-butanon (X = 4,1 x I0-2), Belstraal in filmkoken, vergelijk -----------<0'1---'--------
f ig. 4. 
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Ond<•:·schriften voor de foto' s. 

Fo:o I. Experimentele opstelling voor het filmen van dampbellen op een 

elektrisch gestookte draad. 

:Foto 2. kookvat met matglas en "dampbelscherm" onder de draad om opstij

gende bellen van de bodemplaat uit het gezichtsveld te leiden. 

Foto 3. Water (I), vergelijk figuren 2 en 5. Draad is gekromd, als gevolg 

van de hoge oververhitting. 

Een regelmatige belvorming is in de bovenste foto weergegeven: 

afwisselend grote en kleine bellen. 

Links op dr draad in de onderste foto treedt coalescentie tussen 

naburige bellen op. 

Foto 4. Water (II), vergelijk figuren 2 en 5 en foto 3. De gemiddelde 

loslaatstraal wordt vergroot door toegenomen dampproduktie en door 

coalescentie. 

Foto 5. Ethanol (I), vergelijk figuren 3 en 6. Het regelmatige patroon van 

dampvorming treedt sterk op de voorgrond. 

Foto 6. Ethanol (II), vergelijk figuren 3 en 6 en foto 5. De stijgende damp

produktie (in kombinatie met coalescentie)veroorzaakt een zeer 

grote loslaatstraal. 

Foto 7. Water- 2-butanon (~ = 4,1 x 10-2), vergelijk figuren 4 en 7 en 

foto's 3 en 4 voor water. De loslaatstraal is kleiner dan in 

water, coalescentie van vrije bellen treedt minder veelvuldig op 

(marangoni-effect), de dampproduktie is geringer (zie tabel I). 

Theoretisch is de groei van vrije, opstijgende bellen door massa

diffusie van de vluchtigste component (2-butanon) vertraagd.· 

Foto 8. Water. Dampbellen in filmkoken "schuin. van boven" in de lengte

(I- CV) richting van de draad opgenomen. 
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II. GEFORCEERDE CIRCULATIE • 

I. Inleiding 

I.I. De kritieke warmtestroomdichtheid ("topflux"). 

De studie betreffende de maximale of kritieke warmtestroomdichtheid 

in kernkoken aan een verwarmingswand houdt zich bezig met parameters, 

die (naast stofkonstanten) deze topflux beinvloeden, zie bijv. Tong 

[ 1]. Het hoge warmtetransport in kernkoken is naast de convektieve 

bijdrage een gevolg van de periodieke verstoring van de thermische 

grenslaag door dampbelzuilen (die samenhangt met de rechtstreekse 

dampproduktie aan de wand). Verhoging van de topflux berust op 

beperking van de dampbelproduktie aan de wand. Een kleinere loslaat

straal resulteert in een hogere belfrekwentie. De corresponderende 

oververhitte convectieve thermische grenslaag aan de wand wordt nu met 

hogere frequentie periodiek door koudere vloeistof vervangen, hetgeen 

resulteert in een hogere topflux [2] • 

Vertraging in de dampbelgroei kan op verschillende manieren worden 

bereikt: onderkoeling van de vloeistofmassa beneden de verzadigings

temperatuur, toepassing van geforceerde circulatie, verhoging van de 

druk tot een derde van de kritieke druk en toevoeging van een vluchtiger 

komponent aan een zuivere vloeistof. De eerstgenoemde drie methoden 

hebben tevens een verhogend effekt op het convektief warmtetransport. 

Interessant is te onderz:oeken of het gezamenlijke resultaat van 

geforceerde circulatie, onderkoeling en toepassing van een binair 

mengsel met water als hoofdkoJ,llponent een verhoging geeft ten opzichte 

van water bij gelijke kondities. Men behoudt dan vrijwel de gunst_ige 

waarden van de thermische stofconstanten van water. 

Het belang van geforceerde circulatie o.a. bij koeling in hetrogene 

kernreaktoren maakt onderzoek van warmtetransport in koelkanalen nood

zakelijk. Het grootste gedeelte van dit onderzoek richt zich evenwel 

op ontwikkelingswerk van koelsystemen en beperkt zich tot de invloed van 

makroskopische grootheden zoals gemiddelde snelheid van de vloeistof, 

enthalpie en stoomkwaliteit. De levensloop van afzonderlijke dampbellen 

wordt niet bestudeerd. 
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Toch is de snelle toename van de warmteoverdracht in het traject van 

kernkoken een gevolg van het gezamenlijke gedrag van een stijgend aantal 

bellen. Het circuit, dat in het navolgend verslag beschreven wordt, 

is bedoeld om door middel van o.a. lokale temperatuurmetingen in combi

natie met highspeedfotografie meer inzicht te verschaffen in de natuur

kundige achtergrond van de invloed van bellen op de warmteflux bij 

geforceerde circulatie. Daar bij onze opstelling een electrisch gestookt 

roestvrij stalen verhittingselement werd gebruitk, vindt de overgang van 

kern-naar filmkoken plaats bij constante warmtestroomdichtheid, zie fig. 1. 

van I (filmkoke~. Aangezien de topflux 4.w,m~t in kernkoken door 

toepassing van geforceerde circulatie sterk wordt verhoogd, smelt de 

draad plaatselijk door bij deze overgang ("burnout"); de burnoutflux is 

dan gelijk aan 9.wJt'h",< 

1.2. Binaire mengsels. 

Bij toepassing van een binair mengsel wil men zo goed mogelijk de stof

konstanten van dit mengsel kennen. Het gebruik van kleine frakties orga

nische komponent in water heeft als voordeel dat vrijwel alle stofkonstan

ten (inklusief het produkt f'v ! ) gelijk blijven. De oppervlaktespanning 

WOJ"dt verlaagd. 

In deel I (filkoken) is het optreden van een minimale groeisnelheid 

van bellen ter sprake gekomen bij water- 2-butanon ( ~ 0 = ~,I>( ,o-2 ) • De 

30% lagere oppervlaktespanning heeft tot gevolg dat bij dezelfde over

verhitting meer kernen worden aangesproken. 

Een verminderde tendens om tot coalescentie van bellen in mengsels, 

waarbij de vluchtigste komponent de hoogste oppervlaktespanning heeft is 

een gevolg van het zogenaamde Marangoni effekt: een plaatselijk sterkere 

uitputting van een vluchtigste komponent in de vloeistoflaag tussen twee 

naburige bellen veroorzaakt een lokale toename van de oppervlaktespanning 

aan de naar elkaar toegekeerde delen van de belwand. 

De belwand trekt zich dan samen en de bellen gaan verder uit elkaar zonder 

samen te vloeien [2] . 

Van Stralen en Sluijter (3] hebben de topflux in water en binaire mengsels 

(o.a. het bovengenoemde water- 2-butanon mengsel ) gemeten aan vrije 

platinadraden (en aan nichroom- en kanthalbandjes) en aan draden, die 

omringt zijn door een coaxiale glazen buis. 
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Ook de invloed van deo~if~tatie werd onderzocht. De topflux op een 

vrije draad in water daalde 30% bij overgang van de horizontaal naar verti

caal; in 4,1 gew. % 2-butanon bedroeg de overeenkomstige daling slechts 

15%, zodat de topfluxverhouding (mengsel: water) van 2,0(zie deel I, 

figuren 2 en 4) tot 2,4 steeg. 

De resultaten bij toepassing van een coaxiale nauwe glazen buis zijn 

voor ons onderzoek belangrijker, vooral die bij verticale opstelling van 

de platinadraad. Geforceerde convectie trad bij de experimenten van 

Van Stralen en Sluijter slechts in zeer beperkte mate op, de invloed 

van de vrije convectie is daar belangrijk. Bij een verticale glasbuis 

met 6 IIml inwendige diameter (lengte 5 cm.) bleek de topflux in water tot 

50% van de waarde op een vrije draad te zijn gedaald; bij het genoemde 

mengsel bleef de topflux konstant. Volgens Van Stralen en Sluijter 

is de verhouding van de loslaatstraal van de b-ellen tot de inwendige 

diameter karkateristiek voor dit verschijnsel, zie ook het overzichts

artikel van Bogaardt en Spigt (4]. 

2. Circuit voor geforceerde circulatie. 

2.1. Beschrijving van het circuit. 

Een schema van de opstelling wordt gegeven in figuur 1. In de druk

leiding van de centrifugaalpomp zijn achtereenvolgens opgenomen: voor

verwarmer, regelkraan, snelheidsmeters en testsektie. De voorverwarmer 

in de drukleiding en de koeler in de zuigleiding maken het mogelijk de 

intredetemperatuur bij de testsektie te regelen. De roestvrijstalen 

leidingen hebben een binnendiameter van ~0 nun, De drukleiding gaat over 

in de zuigleiding via een condensvat, Hierin bevindt zich een koel

spiraal boven het vloeistofniveau ter condensering van de damp afkom.stig 

van het kokende mengsel uit de drukleiding. Het vat staat in open ver

binding met de atmosfeer door middel van totale refluxkoelers. In een 

parallelcircuit is een ontgasser opgenomen, Bij toepassing van binaire 

mengsels wordt vooraf in een vat de twee komponenten gemengd. 
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De testesektie (fig. 2) heeft de vorm van een vierkantkanaal om 

highspeedfotografie door twee parallelle glazen wanden mogelijk te 

maken. De testsektie bevat een vertikaal roestvrijstalen buisje 

gesoldeerd tussen twee vernikkelde messing elektroden in het midden 

van de doorsnede, 10 cm van de uihaat van het 55 cm lange kanaal. 

Het buisje (lengte L =58 nnn, dikte D = 1,2 nnn) neemt ter plaatse 1% 
w w 

2 van de doorsnede van de testsektie ( 1. cm ) in beslag. Het aanloopstuk 

van 40 cm dient om bij turbulente stroming de invloed van de vernauwing 

aan de inlaat teniet te doen ts] . Een spanrinrichting op de onderste - ""' 
elektroden maakt het mogelijk de thermische uitzetting van het verhittings-

element te compenseren. In- en uitlaat van de testsektie zijn voorzien van 

thermokoppels; de thermospanningen worden kontinu geregistreerd op een 

schrijver. 

Het testelement wordt gestookt met gelijkspanning. De spanning wordt 

over de dwars:elektroden gemeten. De stroomsterkte wordt met behulp van 

een normaalweerstand bepaald. 

2.2. Ontwerp van het circuit. 

Bij het ontwerp van het circuit is uitgegaan van een gewenste snelheid 

van lOm/s in de testsektie bij een onderkoeling van 0 tot 80°c. Een 

maximale snelheid van lOm/s in de testsektie vereist een pompcapaciteit 

van 3,6 m3/h. Bij een buisbinnendiameter van 40 mm in de rest van het 

circuit is de snelheid daar beperkt tot 0,8 m/s. 

In de leidingen geldt: Re:. vdt/2,rr,,, 10~ Het is een turbulente stroming. 

Voor bepaling van de opvoerhoogte van de pomp is het nodig de drukver

liezen in het circuit te bepalen. De minimale druk vereist boven de 

verzadigingsdruk op de ingang van de pomp, uitgedrukt in m.v.k. (meter 

vloeistofkolom), wordt NPSH (Nett Positive Suction Head) genoemd en dient 

om ca.vifa·tie achter de totorbladen te vermijden. Daar het circuit ook voor 

kokende vloeistoffen bedoeld is wordt het hoogteverschil van condensvat 

en pomp bepaald door de NPSH en de in de zuigleiding aanwezige wrijvings

verliezen. In de volgende paragrafen volgen gedetailleerde drukverlies

berekeningen voor de afzonderlijke elementen van het circuit. 

Aan de konstruktie van de koeler wordt eerst een aparte paragraaf gewijd. 
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2.3. Koeler. 

Voor de koeler wordt als eis gesteld bij de maximale volumestroom 

een afkoeling van 20°c; d.w. z. van 100°c _. 80°c. 

Voor het koelwater geldt een intredetemperatuur van 15°c. In een figuur 

is het koelproces in tegenstroom als volgt schematisch weer te geven: 

' . ' &oC ,...warme kant (index w) buiten koelspiraal 

0 ' 15" C, 
'•koude kant (index k) binnen koelspiraal 

De afgestane warmte is gelijk aan de opgenomen warmte: 

Cpk 1Mk A'Tk = Cpw 9'Mw llTw ' 

uitgegaan wordt van: A'Tw == 2 0 °C j verder is Cpk ~ Cpw 

. -'3 3/ Een koudwaterkraan levert max1.maal o,2 X. I() m S. 

Bij een daaraan ongeveer gelijke ~Y'I = o,'29 ·x lo-3 w.3/s , 
men: ¢,., I I( o 

AT.k"' u, lo= - x20 = t10 C. ~ rl. o.,i.~ T 
rMw o 

Eindtemperatuur koelwater 85 C. 

Doorsnede koeler. 

"10/8 betekent 10 

+· 
I 

I ,. 
nnn buitendiameter en 8 nnn binnendiameter. 

berekent 

Koeler bestaande uit buitenpijp, binnenpijp met daarin twee windingen. 

Warme kant 
~"w = •½/~ } 

-3 I Dhw::: s, '34 )( 10 ho\ Vw== o,S5 m S 

-2 :2 
Aw = o,,, e x 10 m 

Dh: hydraulische diameter voor niet cirkelvormige buizen. 
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Analoog voor de koude kant: 

Gemiddelde temperatuur water warmte kant (zie voorgaande figuur) 
•90°C. 

°fw,gem 3 
C p = L, 121 X IO d k~ -l 0c -I 
f = o, t3b~ x 10

3 ½ m - 3 

'Y) = o, '3 15 XI o-3 k1 n-, -I s _, 
A=. 0/,1-b dm ... 1 0 c.- 1 s-1 

-6 2 _, 
)/ :: o, '?>2. b X IO WI S 

Gemiddclde temperatuur water koude kant (zie voorgaande figuur) 

T • so0 c. k,gem 
Lt~ I 8 J< I O 

3 d k~ - I ~ C - I 

OJ '3 &fl )(. l O 
3 ~ m -'3 

OJ 5" 4 & .x I O - .1 k9 w, - I $ -, 

o) 6 q' J h-1-1 o c-' s - , 
o) S-5'3 >< 1 o-1, \'Y'l

2 s- 1 

Voor· roestvrijstaal geldt: A ~ I S'J I ~ VY\-• 0c -I .s - I 

Aan de warmte kant bevindt zich de afkoelende vloeistof. 

Hiervoor geldt (zie [b] ) : ( ) 0,.2,. o 
Nu = OJ 021 Re oJB Pr O.,'i >'lTy 

W?Tw 
T = vloeistoftemperatuur T = wandtemperatuur. 

V . W 

Aan de warme zijde nemen we de gemiddelde temperatuur gelijk aan de 

wandtemperatuur. 

Dan 

( 
'Y/ )o,to 

Tv = 1 
1Tw . 

Be == v dh = '3 x Io 
3 

'V 

nu -
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Voor de opwarmende vloeistof in de koelspiralen geldt [6]: 

Nu ... OJ 021 ~e o/i Pr- 0.,4 (~Tv /'Yf.Tw ) 0/~b 

n 4 ( o,S'-f () )o.,, 1 
_l '3 R oJJP, o,,4 

lt?e o)o or 01 --=--.....-- o o3 e 
Nu = o, o 2. 1 f\, r, o.,, 3 I 5' - J r 

vd 3 
Re= y ='4,,15 X 10 

De warmtedoorgangscoefficient voldoet aan de volgende betrekking [7]: 

R 
a 

R. 
1. 

R 
m 

k 

I 

+ e.. RQ.. + ..!.. 
A Rn-1 ,i,w 

..., _ Ro.. - Ri: 
'"""'- e.\-'\ r?o. IR~ 

wanddikte koelspiraal 

warmtegeleidingscoefficient 

5xl0-3m 

-1 0 -1 
roestvrij staal 15 Jm C 

4xl0-3m 

10-3 3 
--,------ = 4,48x10- m 
ln 1 ,25 

3 -2 -1 o -1 
3,54x10 Jm s C • 

-1 
5 

De maximaal af te voeren hoeveelheid warmte: 
3 4 . 

q:.Cpw ¢r1,.,.,"1Tw= l.t/2.I .Xlo X\XZo.:::- c9,4lXID ~5-I 

Ook is de warmtestroom q gelijk aan: 

g_ -= k FL AT.,,. 
waarin 

4s°C 

'_,;,., 

,,~· 
,,,,_ .... ;.;..,:,..:.: 
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De totale lengte van beide koelspiralen samen bedraagt dus: 

4 ----=--8-24- 2-x_lO __ ,___ = 8,4 meter L .. 
3,54xto3x 62,8xl0-3x45 

Gemiddelde pijplengte per winding bedraagt: 

2 <;9+43)x 10-3 = 0,226 m 

Totaal aantal windingen Na ~:~26 = 37 

Bij een spoed van 14 nun en 40 windingen wordt de lengte van de koeler 

40 x 14 • 560 nnn. 

Met aan- en afvoer wordt de lengte van de koeler vergroot tot ca. 750 nnn. 

2.4. Drukverliezen zuigleiding. 

Drukverlies koeler. 

/lP -!).P +AP . +AP . l + koeler - inlaat expansie bocht inlaat contractie in aat 

N 

f 

.dPb h -+AP . d" oc t win ingen 

.. "C;,exp. 'hf v,l + 'bod,/i f v,?.+ 

+ N t 1/-i > Vk
2
o~ ler 

= 40 

,::: 0,5 

>bocht ""O,S 

r contractie= O,I 
~ = 0,25 (gegevens ontleend aan VDI-Warmeatlas ( 5 J). 
7 

exp 

= (0,25+0,8+0,l+0,8)lx103 (0,8) 2+40(0,5)lxl03 (o,55) 2= 3,6xI03 N/m2 • 

Drukverlies leidingen van condensvat tot pomp. 

Voor de totale lengte van deze leidingen inclusief de lengte van de 

koeler kan als benadering gm worden genomen. De totale drukverliezen 

zijn dan te ~erekenen uit: 

t- -- 0.,,32 0,3'2 
7 = - "' o, 01.. ' 11~Re \,_.~ V 11e V lo .. 
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Totale drukverlies koeler + leidingen van condensvat tot pomp 

•5,0x103 N/m2 • 

De totale vereiste hoogte van de zuigleiding is de som van de 

drukverliezen (uitgedrukt in m.v.k.) en NPSH. Het type pomp, dat W1J 

toegepast hebben, heeft in een range van 4-12mlh en opvoerhoogten van 

8-90 (m.v.k) een NPSH van 2,8 m. De vereiste hoogte is nu 2,8+0,5=3,3 m. 

Voor deze hoogte hebben we 4,5 m genomen. 

2.5. Drukverlies in de drukleiding. 

a. Voorverwarmen. 

De voorverwarmer bestaat uit 5 elementen van 5 kW met een lengte 

van 2 meter. Een dwarsdoorsnede van de voorverwarmer is in onder

staande figuur gegeven. 

De kapaciteit van de voorverwarmer is bij maxima al debiet van 

water (1 ~/s) een opwarming van 6° C/s. 

De element~ehulp van continu regelbare transformatoren 

van 0-5 kW te gebruiken. De energiedichtheid van de stookelementen 

is bij maximale belasting S 'v//cm2 . 

De hydraulische diameter van de voorverwarmer Dh= 90 mm. 
-2 2 

Het doorstroomoppervlak: 1,26.10 m • 

Drukverliezen 

AP =..6P. +AP . +llP . voorverwarmer ingang uitgang bocht uLtgang 

= ( $' exp + ~ lon ~ + ~ b ocJ, r ) I /1.. ? V '= 
= ( 0

1
0 + 0

1
4 t- o/il)x1fi. x ,o~x (]) 8)~ &oo N/h-?. 



10 

b. Drukverlies leidingen. 

Lengte: 6,5 mAP = 0,02. b'So. 1/'1.. 10'3. (o,9)'2 IO'SoN/.,.,.?·. 
k . 111 . ~ . c, Dru verlies twee vo edig geopende afsluiters. 

/!l P:: 2.,'i. '/-z.fV7...-= 2560 N/m-z_ 
d, Drukverlies snelheidsmeter, 

Opgegeven waarde: AP = 3000 N/m2 
over het gehele snelheidsgebied. 

e. Drukverliezen testsektie. 

De druk benodigd om bij het stookelement een vloeistof snelheid van 
' IO~s te halen is: 

l} p = (~ ; ~I) 1/'l f V l 
De grote verandering van 0,8 m/s naar IOm/s vereist het in aanmerking 

nemen van de extra term 1/-zfV~ Rekening houdend met de vernauwing van 

de testsektie tengevolge van de langselektroden is bij berekening van 

het drukverlies v = 10,7 m/s te nemen. 

l1P=(o,oi X 2f +1)i_ x103 (10/f/== 1,'21 X ,os-r--,ftrt' 
Dit drukverlies is overheersend. 

2.6. Qpvoerhoogte van de pomp. 

De totale drukverliezen bedragen 1,33 x 105 N/m2• 

De pomp, die dit drukverval kan leveren, moet een opvoerhoogte van 13,6 

m,v.k. hebben. 

De pomp die gekozen is heeft een kapaciteit van8 rJ;h en een opvoerhoogte 

van 19,5 m.v.k. 

Om de keuze van een grotere pomp duidelijk te maken bekijken we de zoge

naamde Ledinegg-instabiliteit, die kan voorkomen in een circuit met een 

verhitte sektie AB. [9]. 

In een figuur wordt de drukverlies-opbrengst grafiek voor zo'n circuit: 

l ~ 
{ 

Q,__. ~(massastroom) 
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De kromme r geeft de totale dampkromme weer. D.w.z. de snelheid is zo 

klein dat alle water in de verhitte sektie in damp wordt omgezet. S 1s 

de totale-water-kromme. Het gebied daartussen wordt gekenmerkt door een 

tweefasenstroming. Wanneer een vloeistofstroming wordt afgeknepen door een 

afsluiter bij constante warmteproductie wordt een kromme also(doorlopen. 

In twee-fasenstroming is een groter drukverlies vanwege het grote volume 

dat de damp inneemt. 

Neem aan dat de pompkarakteristiek voorgesteld kan worden door de kromme 

r; en de volumestroom is gelijk aan Q
1

• Een kleine vermindering van de 

massastroom heeft tot gevolg dat de pomp de vereiste druk niet kan leveren. 

De massa-stroom neemt verder af tot punt C. Door een pomp te nemen met een 

twee keer zo grote opvoerhoogte in combinatie met een afsluiter (drukver

lies afsluiter n,v
2

) krijgt men een karakteristiek als f. Hierbij is pomp 

en afsluiter als een systeem bekeken. Het systeem afsluiter-pomp is bij 

vermindering van de massastroom altijd in staat om de vereiste druk te 

leveren. 

www..:..aw.JU 
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3. Experimentele resultaten. 

3.1. De burnoutflux. 

De metingen zijn verricht aan een roestvrij stalen buisje, zonder 

temperatuurcoefficient van de weerstand, zodat de maximale warmte 

stroomdichtheid overeenkomt met de burnoutflux. Deze topflux wordt 

bereikt door de gelijkspanning (rimpel = 3 mV) over het stookelement 

in stappen op te voeren. In tabel I en in figuur 3 is de sterke toename 

van de topflux als gevolg van onderkoeling in vergelijking tot koken 

weergegeven. Een onderkoeling van 62°C bij water geeft een verhoging van 

de burnoutflux van 8 tot 4 maal de burnoutflux van kokend water, afhanke

lijk van de watersnelheid (respektievelijk v= 0 en v = 11 m/s). 

De snelheden van het water zijn gemeten met stromingmeters, werkend 

volgens "het zwevend vlottetsysteem" (geijkt voor 0,958 kg/m3 water van 

I00°c}.Voor koud water en voor het mengsel is het debiet gecorrigeerd 

voor de afwijkende dichtheid. Bij de berekening van de burnoutflux is 

rekening gehouden met de spanningsval over de langselektroden in de test

sektie. Hiervoor is de flux met 5% verminderd omdat de weerstand van deze 

elektroden circa 5% bedraagt van de weerstand van het stookelement . 

De afhankelijkheid van de topflux van de snelheid is weergegeven in 

figuur 3. De metingen zijn vergeleken met resultaten van Gunther[~ aan 

een strip in een horizontaal kanaal. Gunther stelde in het snelheidsgebied 

J ,5 m/s < v < J3m/s 1 , voor de burnoutflux de volgende empirische relatie 

op: a = 7 , q8 x ,o't N"
01 r 0.~ -,,IJ, hU,( TJ I 0 

Hierbij iw in W /m2 , v in m/ s, onderkoeling bij w.t-l~at- e0* in °c. 

Oe hogere uitkomst van onze metingen vindt waarschijnlijk zijn oorzaak 

in de vertikale opstelling van het testelement. 

o'> k 1·' h "d G h 1 Om de v-' -afhan e iJk ei van unt er te toetsen.aan onze meetresu taten 

is in figuur 4 de burnoutflux uitgezet als funktie van v0 ' 5 • In figuur 5 

is de convektieve bijdrage (zonder koken bij dezelfde oververhitting en 

onderkoeling)voor een kanaal analoog aan dat van Gunther, tot de burnoutflux 

weergegeven. 

\oij ~.ri.e-.,.;. ~u( ,......~~~ I),~ ~i-.sh',tr ot,...,_,i..,,,,/.e.,. (f,·,- J e.-,,.,_ t_-._l:,e,,/,), 

ltU 1->i ~ e GI-~-k f e,.,,, ,,,., ti'# e ~ (I;&.-,.... {,,, k. ~ "4d.. 17 k ~, 11-... Ci.< ~ ~ .. , j ,, -k 

k/1">->,,;n.e...t fr.;;· -fvr /Jitrr{~~I. 1M b-tj•t>f /\tuA ~ c1..2 ~-L,,U,.... 

~ f P. lt)I ~ f:> e "< ,.t /.Ht;•• { Y l. i ) , tvdlu -tvtA... i., e,f ,A4 ,,,_ ~ °""fa 4~ e,... 

lo c,.,...._ Ir..,~ _,Kv, 4v,,-e,...,.~d.( /V'),,... d.J,. ~ i 
e..... 
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De waarden. voor v = 0 zijn overgenomen uit [10J ,waarin metingen aan 

platina draden in onderkoelde vloeistoffen zijn opgenomen. 

De relatie van Gunther is gekozen uit de vele burnoutrelaties, 

omdat deze onderzoeker behalve burnout metingen ook de corresponderende 

groei en daaropvolgende condensatie van de dampbellen heeft gemeten aan 

de hand van highspeedfilms, welke zijn opgenomen bij 20000 beelden/s. Bij 

een onderkoeling 0 0'\; /oo
0

C. (en bij 00 .::io°C) is de experimentele waarde 
10 bellen/ 2 . . van 2,5 x 10 , sm in overeensteI11I111ng met de theorie van Van Stralen 

[10J in het gebied van kernkoken. 
Vz.u.. ~o.., ,.t. 

3.2. De temperatuurmetingen. 

Omdat onze metingen zijn uitgevoerd aan een testsektie, nog zonder 

glazen wanden, zijn (behalve het geluid in koken en lokaal koken) de 

temperatuurwaarnemingen de enige informatiebron voor het stromingstype. 

Bij onderkoelde vloeistoffen is uit de temperatuurwaarnemingen alleen te 

konkluderen, dat een snellere opwarming van de vloeistofmassa optreedt bij 

lagere snelheid. 

Bij kokende vloeistoffen is er meer uit de metingen te halen. 

Tijdens de opwarming van de vloeistof lopen de temperatuur bij de 

inlaat T. en hij de uitlaat van de testsektie T gelijk op. Bij een bepaalde 
1 U 

temperatuur splitsen de opwarmingscurven zich; dit is kennelijk de kook-

temperatuur in de uitlaat van de testsektie (water: 101,5°c; water- 2-butanon 
kooki'•i..pt'"A'f14• .. bi I bar 

(Ko= 5'°'(to'-) 86,5°c). water- 2-butanon (Xo-= ~'X. lt>.l) 85.8°c. 

Bij water loopt nu alleen de temperatuur van de inlaat nog op om 1,7°c hoger 

een evenwichtsstand te bereiken. Voor het bovengenoemde water- 2-butanon 

mengsel stijgen zowel T. en T afhankelijk van de snelheid van de vloeistof: 
1 U 

6,3 m/s tot T. = 91,1°c---, 90,4°c 
u 

i m 
13,0 /s tot T 

u 
0 0 =87,9C~87,2C 

hij correctie met 
0 (86,5-85,8~) 0,7 C 

wegens hogere lokale 

druk 

De lagere snelheid brengt blijkbaar een grotere uitputting van de vluchtig-

ste komponent (2-butanon) met zich mee. (een atmosferisch 

( ~o = 3, 3 x 1 0 - 2) , ( 8 7 , 2 ° C --t X0 = 4 , 5 x l 0 -z) • 

o kookpunt van 90,4 C 
c orre 1'/i ... ~ff~r I.- /t"fef 

3.3. De stoomkwaliteit. 

Een twee-fasen mengsel wordt mede gekarakteriseerd door de stoomkwaliteit, 

dit is de verhouding van massa stoom tot massa vloeistof. Bij kokend water 

geeft dit een beeld van de dampfractie in de uitlaat van de testsektie. 
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De stoomkwaliteit voldoet aan de volgende reY~t,~ 
q, w -; ~ p,.. .,f, -I- ( I - -x ) { ~ -~ ) C I ¢1tt 

waarbij '\.w 
X 
pf" 
,l, 

warmtes troom ( WJ 
stoomkwaliteit 

massadebiet ( k1/s) 

verdampingswarmte (1/k}) 

7i ingangstemperatuur-testsektie (0 c) 

T;, uitgangstemperatuur testsektie (0 c) 

C soortelijke warmte ( 1, f"-1 "C ) 

Uitgewerkte resultaten bij koken~ 

')[ /_ -L 
/\ : 01 -, l. .( IO 

Dit correspondeert met een relatief dampvolume van respektievelijk: 0,86; 

0,85 em 0,82 tot het totale volume. Een stijging van met een overeenkomsti-

1e (geringe) daling van het relatieve stoomvolume bij toenemende snelheid 

is algemeen waargenomen. 

3.4. Geluid bij koken.("Boiling songs") 

De geluiden die naast de nonnale stromingsgeluiden ziJn waargenomen tre

den vooral naar voren bij lokaal koken op het verhittingsbuisje. De snelle 

condensatie van de dampbellen is .hier waarschijnlijk de oorzaak v·an. 

Bij 65°c onderkoeling was deze geluidsproduktie bij de burnoutflux in het 

onderzochte mengsel aanzienlijk geringer dan in water. Zowel de theoretische 

maximale belstraal als de condensatiesnelheid is in beide vloeistoffen 

verschillend Do) . 



I 
t 

f 
I 

I 
f 

I 

I 

JS 

3.5. Situering van de burnout langs de buis. 

Voor de 12 metingen, die verricht z1.Jn, is de plaats van doorbranden 

als volgt verdeeld: 

7 -x 7 0 1 '1 L 1v L..w = -rB wi._ 

o,eL"' < "<. < o, 9 L1v Dw = 11l. ""'-. 

3 0,/ L"' < "<. < o,, L&J ~ 
~_.Q 

J 01 ~ LI.J < ~ < o,, Ll,J 
c.<oo,.s11tk ~, b .... jt 

De plaats van doorbranden boven aan de buis wordt bepaald door een opeen

hoping van damp tengevolge van het noodgedwongen langs de wand opstijgen 

en het coalesceren van bellen. 



Tabel 1. Ovetzicht van·de·meettesultaten•bij ·gefotceetde•circulatie. 

volumestroom snelheid vloei- temperatuur temperatuur -4 
(dm3/h) stof zonder damp- inlaat test- 1Aitlaat test- T - T. onderkoeling 10 f , max. 

bellen in de sektie T. (0 c: sektie u l. uitlaat 0~ - w 
test- (\//m2) l. T (°C) (oC) 

sektie(m/s) u 

water 
-

onderkoeling 360 1 29,8 35, 1 5,3 66,4 1130 

1730 4,9 38,8 41 ,3 2,5 60,2 1350 

3930 11 , 0 33,2 34,4 1,2 6 7, l 2020 
-----------------~------------- ------------------ -------------- ------------------- ------------------------
koken 650 J '8 103,3 101 , 5 -1 ,8 0 150 

2100 5,9 103,3 101 , 5 -I ,8 0 340 

4100 11, 5 103,0 101 , 5 -1 ,5 0 550 

water- 2-butanon 
-2 (X

0
=5x10 ) 

onderkoeling 730 2, 1 23,4 26,7 3,3 62,8 1390 

2160 6, I 1770 

2470 6,9 25,4 27,3 1 , 9 62,2 2120 

4400 12,4 2110 

4540 ____ 12i8 __________ 
.. ---~Zi~------ .. 28.J.6 ____ __ l.1.I ___ _ ____ 60.1..9 ___ 2260 ---------------- ------------- . ------------

koken 2250 · "6 ,3 92,4 91 , 1 - I, 3 0 300 

4640 13,0 88,9 87,9 -I ,0 0 510 

•- ..,..._ ,... __ ~· ...,_ ,.cttzw.+. IP eArwc·~,-•--•www..,.s..-.. .,, __ ..,.,,_ ___ .__,.__,_:mt,;....,__..,,;w..,,..w,.._su.,,ao..,_,.,, _____ _.. ____ ..,_w _____ _... ________________ _ 



Symbolenlijst (II) 

A, doorstromingsoppervlak (m2); 

c, soortelijke warmte bij konstante druk (J/kg°C); 
p 

d., inwendige diameter leiding (m); 
1 

D, diameter (m); 

Dh, hydraulische diameter (rn); 

D, diameter verwarmingsbuisje (m); 
w 

hw, warmteoverdrachtskoefficient (W/m2 0 c); 

k, warmtedoorgangskoefficient (W/m2 0 c); 

1, verdampingswarrnte (J/kg); 

L, lengte (m); 

L • lengte verwarmingsbuisje (m); w 
m.v.l. 1 meter vloeistof kolom; 

N, aantal windingen koeler; 

NPSH, Nett Positive S~ction Head; 

Nu, getal van Nusselt; 

t,P, drukverlies 2 (N/m ) ; 

Pr, getal van Prandtl; 

warmtestroom dichtheid 2 
Clw• (W/m ); 

Q ,maximale warrntestroomdichtheid in 
-w,max 
R, halve buitendiameter van leiding 

a 
R., halve binnendiameter van leiding 

1 

6T, ternperatuurverschil (°C); 

v, snelheid vloeistof (m/s); 

gebied 

(m); 

(m); 

van kernkoken (W/m2); 

x
0

, massafraktie van vluchtiger komponent in oorspronkelijke vloeistof in 

binair mengsel. 

Griekse symbolen: 

1, 
0o, 
e.,;(. 

0 

). 

p 
v 
-r; 
X 
<f>,.. 

dynamische viskositeit (kg/ms); 

oververhitting (0 c); 

onderkoeling (0 c); 

warmtegeleidingskoefficient (W/rn °c); 
soortelijke massa (kg/m3); 

kinematische viskositeit (m2/s); 

friktiefaktor; 

stoomkwaliteit; 

massastroom (kg/s). 



Literatuur, 

I. L,S, Tong, "Boiling Heat Transfer and Two Phase Flow" Wiley, New 

York (1965). 

2. S,J,D, van Stralen, Warmteoverdracht aan kokende binaire vloeistof

mengsels. dissertatie, Veenman, Wageningen (1959), 

3. S,J,D. van Stralen en W.M. Sluyter, Investigations on the critical 

heat flux of pure liquids and mixtures under various conditions. 

Int, J, Heat Mass Transfer g, 1353-1384 (1969). 

4. M. 8ogaardt en C.L. Spigt, Het burnout verschijnsel in watergekoelde 

kernreactoren, De Ingenieur J.]_, 0 11-22 (1965). 

5. V-D-I-Warmeatlas, V-D-I-Verslag, Diisseldorf (1963). 

6. M. -aogaardt, Collegediktaat Warmtetechniek, Warmtetechnische 

Constructies, uitg. Technische Hogeschool Eindhoven (1965). 

7. M. Jakob and G.A. -~ins, "Elements of Heat Transfer", Wiley New 

York (1957). 

8. W.M. Rohsenow, Heat Transfer with boiling p. 85 "Modern Developments 

in Heat Transfer" ed. W. Ibele. Academic Press New York (1963). 

9. F.C. Gunther, Photographic study of surface-boiling heat transfer to 

water with forced convection, Trans. ASME J_, 115-123 (1951). 

10. S,J.D. van Stralen, The mechanism of nucleate boiling in pure liquids 

and in binary mixtures - part IV. 

Itn. J. Heat Transfer .!.Q_, 1485-1498 (1967). 



Figuuronderschriften. 

Fig. 1. Schematische opstelling voor warmteoverdrachtsmetingen aan vertikaal 

stookelement bij geforceerde circulatie van binaire vloeistofmeng

sels. Stroomsnelheid (tot1i t,,/s in testsektie) en onderkoeling 

(van 0-80°C) zijn regelbaar. 

Fig. 2. Langs- en dwarsdoorsnede testsektie. 
-2 

Fig. 3. Water- 2-butanon:X
0

=0 en X
0

=4,2xJO . Burnoutflux in koken en 

lokaalkoken op een vertikaal roestvrijstalen buisje in afhankelijk-

heid van de stroomsnelheid. 
-2 Fig. 4. Water- 2-butanon: X

0 
= 0 enX

0
•4,2xlO . 

0 5 Burnoutflux in lokaal koken in afhankelijkheid van v' , 

Fig. 5. Water. 

Burnoutflux en corresponderende convectieve bijdrage (bij gelijke 

wandoververhitting 9o,n,a.a; en gelijke onderkoeling e~°), volgens 

Gunther in afhankelijkheid van de stroomsnelheid. 
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