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Hoofdstuk I 

SAMENVATTING 

Met behulp van highspeed-cinematografie is de isotherme groei onderzocht 
van een zg. "droge plek" in een dunne vloeistoflaag. 

De groei van een droge plek wordt geïnitieerd door 'n druppel 1-Pentanol 
(amylalcchol) op een wateroppervlak te laten vallen. De droge plek is 
hier in werkelijkheid een achterblijvende laag 1-Pentanol, die dunner is 
dan de oorspronkelijke waterlaag, 

Experi~enteel blijkt dat na een aanvankelijke groei van de straal Rd van 
de droge plek een maximum optreedt: Rd 

max. 

De initiele dikte van de waterfilm en het volume van de geinjeeteerde 
druppel 1-Pentanol blijken van invloed te zijn op deze maximale straal: 
Rd neemt toe bij een groter druppelvolume en, tot op zekere hoogte, 
biTax 'n dikkere vloeistoflaag. 
De experimentele waarden zijn ve~geleken met een theoretisch model van 
Zijl 
Theorie en experiment blijken gedurende een zeker tijdsinterval goed 
met elkaar overeen te komen. 

Dunne vloeistoflagen zijn van belang bij damp- en gasbellen.Als de belvoet 
minder snel groeit dan de belstraal, ontstaat rond de belvoet een dun 
vloeistoflaagj e. 
Experimenteel blijkt dat bij gasbellen de straal van de belvoet, na een 
aanvankelijk groeistadium, een maximale waarde Re bereikt, die con-
stand blijft totdat de bel de wand verlaat. max 

Een theoretisch model voor de groei van een belvoet is vergeleken met 
het experiment. De dikte van de achterblijvendeadsorptielaag aan de wand, 
vergelijkbaar met de laag 1-Pentanol uit het vorige experiment is 
berekend. Deze berekende waarde stemt overeen met in de literatuur ver
melde waarden 



- 5 -

Hoofdstuk II 

INLEIDING 

Dit afstudeerwerk is verricht in de werkeenheid 11 kookverschijnselen 
en twee-fasenstromingen" van de vakgroep Transportfysica, en bestaat 
uit twee gedeelten. 

Het eerste gedeelte omvat 'n experimentele studie van de isotherme groei 
van zg. "drogE! plekken" in dunne vloeistoflagen op een vaste horizon
tale wand. De zg. "droge plekken" zijn gerealiseerd in lagen water 
(dikte 0,6- I ,5 mm.), door er een druppel 1-Pentanol op aan te brengen. 
Deze experimenten zijn uitgebreid tot gasbellen, want ook hier is een 
enigszins vergelijkbare dunne vloeistoflaag aanwezig rond de belvoet, 
Het bestaan van de adsorptielaag, vergelijkbaar met de laag 1-Pentanol 
uit het eerst genoemde experiment blijkt van grote invloed te zijn op 
de loslaat-straal van deze gasbellen. 
Onderzoek naar droge plekvorming vindt ook toepassing buiten het ter
rein van bellen. Bij de massaoverdracht damp - vloeistoflaag zoals 
bijvoorbeeld in destilatiekolommen plaatsvindt probeert men droge-plek
vorming juist te vermijden, daar dit een negatieve bijdrage levert 
tot de massaoverdracht. 

Een korte literatuurstudie (Hoofdstuk III) zal nog enige informatie 
verschaffen over het gedrag van dunne films. 
De experimenten, gedaan tijdens dit afstudeerwerk zullen worden vergeleken 
met enkele theoretische modellen. 

Het tweede gedeelte van 't afstudeerwerk omvat een eveneens experimen
tele studie naar de warmte-overdracht in een twee-fasenstroming. Daartoe 
is de bestaande opstelling zodanig omgebouwd, dat metingen aan axiaal 
aangestroomde horizontale stookdraden mogelijk zijn geworden. 
Tevens is een druksysteem ingebouwd, zodat ook de druk van de rondstro
mende vloeistof als een additionele variabele ingevoerd is kunnen worden. 
De warmte-overdracht en het dampbelgedrag in dit systeem zijn aan enkele 
theorieën getoetst. 
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Hoofdstuk lil · 

LITERATUUROVERZICHT 

Dupré (1) bestudeerde het gedrag van dunne vertikaal opgespannen vrije 
zeepvliezen. Een gaatje dat erin wordt aangebracht, breidt zich met grote 
snelheid UH (enkele tientallen meters per seconde) uit, ten gevolge van 
de niet-gecompenseerde oppervlakte-spanningskracht langs de rand van 
het gaatje. Het blijkt dat het gaatje voorafgegaan wordt door een zg. 
rimpel (met dikte o) die ook ee.n snelheid lJH heeft, Deze rimpel bevat 
de massa die afkomstig is uit het zich uitbreidende gaatje, 

Uitgaande van de situatie, geschetst 
in figuur a leidt Dupré een formule 
af voor de rimpelsnelheid lJH, 
Hij veronderstelt dat alle vrije 
oppervlakte-energie wordt omgezet 
in kinetische energie. Uit de figuur 
blijkt dan dat 

ÎnR dr 2cr = !p(1JH) 2 odr (1) 
e 

zodat lJH = (4cr/po)! (2) 

zeepvlies 

FIG. a Uitbreiding van een 
Dupré verwaarloost in deze aflei- gat in een dun zeepvlies 
ding de invloed van de wrijwing, 

Experimenteel blijkt de snelheid 
lager te zijn dan de waarde die 
uit formule (2) volgt, hetgeen door wrijwingsverliezen kan worden ver
oorzaakt. Voor openingen in vloeistoffilms op een wand kan wrijwing zeker 
niet verwaarloosd worden; dan is Dupré's resultaat ~iet bruikbaar, 

Voor vloeistoffilms op een wand 
is de filmdikte-verandering 8h/8t 
experimenteel onderzocht door 
Scheludko (2 ). 
De kracht op de filmlaag wordt 
uitgeoefend door een verticale 
cylinder met straal R0 , zie fi
guur b. 

Fz 1 
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Op de plaats R
00 

stroomt de vloei
stof uit de laag, FIG. b Filmdikte-verandering onder 

invloed van het geUJicht van een ver
ticale cylinder 
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Scheludko leidt voor deze situatie dan af: 

6h/6t = 
Roe ln-Ro -------

3n(R! - RÖ) 

(3) 

Deze formule is wel bruikbaar voor gaten ~n vloeistoffilms. 

Reynolds leidt een formule af voor de snelheid waarmee een vloeistof
film dunner wordt onder invloed van de kracht die een verticale cylinder 
op deze filmlaag uitoefent. De vloeistoffilm bevindt zich weer op een 
horizontale wand en er geldt R

0 
= 0: zie figuur c. 

Reynolds vindt dan: 

6h/8t = -2h 3 !::.P 
s 

(4) 

In de limiet R0~ 0 zal vergelijking 
( 3) moeten overgaan in vergelijking 
( 4). Er blijkt echter een logarith
mische divergentie op te treden. 

Behalve naar de groei van droge plek
ken is ook onderzoek gedaan naar het 
initiele ervan, (ook wel "liquid film 
breakdown" genoemd). 

R 
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Fz l I 00 
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l h 

FIG. c Filmdikte-verandering onder 
invloed van het gehlicht van een 
verticale cylinder 

Hallet (3) bestudeert de breakdown van een waterfilm aan een verticale 
verhitte koperen buis tengevolge van warmteoverdracht van de buis aan deze 
film. Het blijkt dat oppervlaktespanningsgradiënten tengevolge van niet
uniforme oververhitting van de filmlaag ook verantwoordelijk. zijn voor 
film-breakdown. 

Ponter en Thornley ( 4) beschrijven de liquid film-breakdown tengevolge 
van massa-overdracht aan de vloeistoffilm, (bijvoorbeeld in destilatie
kolommen waar de opstijgende damp in contact is met de vloeistoffilm die 
langs de wand afglijdt). 
Het oppervlaktespanningsverschil tussen vloeistof en damp blijkt volgens 
hun beschrijving een belangrijke parameter te zijn voor filrrt-breakdown. 

r 

Bij deze experimenten speelt echter de contacthoek ~0 tussen de vloeistof en 
de wand ook een belangrijke rol bij ontstaan van droge plekken. 
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Hoofdstuk IV 

THEORIE 

IV-1 HET GEDRAG VAN DUNNE FILMLAGEN IN VLOEISTOFFEN 

Er wordt een isotherm systeem vloeistof-gas-vaste wand beschouwd waarin 
verdamping te verwaarlozen is, De oppervlaktespanning tussen twee fasen 
1s gedefinieerd als de vrije energ1e per oppervlakte-eenheid; 

a = (dF/dA) (5) T=constant 
Op de plaats van de contactlijn vloeistof-vaste wand-gas (zie figuur d) 
is bij evenwicht de vergelijking van Young en Dupré af te leiden; 

a = a + a cos ~ (6) va,g vl,va vl,g o 
zie Scheludko e.a. ( 5 ) 
Hierin is ~ de natuurlijke 

0 . 

gas 

contacthoek tussen vloeistof en gas, en 0 
de oppervlaktespanning tussen de va,g 
twee fasen vaste wand en gas, 
Voor het geval van twee vloeistoffen 
met verschillende oppervlakte
spanningen die met elkaar in contact 
gebracht worden geldt op een gelijk
soortige manier: 

(7) 

Verder blijkt dat de vloeistof met 
de hoogste oppervlaktespanning door 
de vloeistof met de laagste opper
vlaktespanning weggeduwd wordt, 

FIG. d 
a. 1 va,v 

In de literatuur wordt vaak de sprei
dings-coëfficient S2/1 ingevoerd, 

vloeistof 

. FIG. e 

FIG. f 

S2/l = 0
1 

- a
2 

- 0
12 

zie Adamson ( 6 ) 

(8) 

De spreidings-coëfficient is hier 
gedefinieerd als de uitspreiding van 
vloeiatof 2 over vloeistof 1. 
0 1 i~ de opp:rvlakte~panning van 

· vloelstof 1 1n evenw1cht met zijn 
verzadigde damp. 
02 i is de oppervlaktespanning tussen 
vloeistof 1 en vloeistof 2. 
Zie figuur f. 

Nummeriek voorbeeld: 
Beschouw 'n wateroppervlak en breng hier
op een druppel 1-Pentanol, (amylalcohol) 
aan. 
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S2/l = (72,8 .- 23,7- 5) N/m = 44,1 N/m. 
S2/1 is hier positief:d.w.z. er vindt uitspreiding van vloeistof 2 en 
verdringing van vloeistof I plaats. 
Daar echter 1-Pentanol in water oplost zullen de twee aanvankelijk 
zuivere fasen onderling verzadigd raken, 
~word~ ~u~a 1 ( 2J~.w.~.: de oppervlaktespanning van vloeistof 1, die 
verzad1gct 1s met vloelstof 2. 
S2/l gaat nu over in: 

S2(1)/1(2) = a 1(2)- a2(l)- a12 
(9) 

Voor het bovenbeschreven systeem 1-Péntanol - water geldt nu: 

Sl(2)/2(1) = (25,9- 23,6- 5) N/m = -2,7 N/m, 

Er vindt nu uitspreiding plaats van vloeistof I en verdringing van 
vloeistof 2. 
Fysisch betekent dit het volgende: Een vloeistof met een lage opper
vlaktespanning (a

2
) , zal initieel een positieve spreidingscoëf-

ficient hebben over een vloeistof met een hogere oppervlaktespanning (a ). 
Er wordt een zg. filmlaag van vloeistof 2 over vloeistof I heen gevormd,! 
Na wederzijdse verzadiging trekt vloeistof 2 zich iets terug en vormt 
een dunne lens over vloeistof I, zie figuur f. 

Met behulp van deze methode kan een ruwe schatting gemaakt worden van de 
molecuuldiameter; aangenomen wordt dan dat vloeistof 2 een monomoleculaire 
laag vormt over vloeistof I, 

In het onderzochte geval is sprake van dunne waterlagen (1,5- 0,6 mm,), 
waarin zich na injectie van een druppel 1-Pentanol een zg. "droge plek" 
over de horizontale wand uitbreidt. Van belang is nu te weten hoe de 
contactlijn water - 1-Pentanol in de tijd verplaatst. Dit kan niet met 
behulp van de spreidingscoëfficient; er is daarom een gedetailleerder 
model vereist, 

z 
gasdruk 

\ 
\ 

1-Pentanol \ 
I I !I I 1/ ,, J 

R~ 
FIGUUR g Uitb~eiding van een 1-Pentanotd~uppeZ in een dunne vLoeistofZaag 

De situatie geschetst in figuur g wordt van toepassing geacht. De fysische 
uitleg van bovengeschetst model is als volgt: 
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i Door het verschil in oppervlaktespanning tussen 1-Pentanol en water 
vormt zich een contacthoek ~ 

0 

ii Dientengevolge treedt in de bulklaag rond r = ~ een sterke kromming 
op, waardoor in deze bulklaag rond r = Rd een extra drukkracht 
ontstaat, 

iii Als de gasdruk p
1 

boven het water-gas scheidingsvlak homogeen wordt 
verondersteld, dan volgt hieruit _in combinatie met (ii) dat de 
druk in het water op de plaats van de sterke kromn1ing groter is dan 
de druk in het water op de plaats van het vlak scheidingsvlak, bij 
r = R 

00 

iv Er zal dus water uit de laag wegstromen, waardoor deze laag dunner 
wordt, 

v Dit proces zet zich zolang voort totdat de bulklaag een dikte h 
s· 

bereikt, De laag 1-Pentanol breidt zich dan uit, 

Analoog aan bovenbeschreven model wordt een ander model gebruikt. 
In plaats van de laag 1-Pentanol is er nu een uiterst dunne laag, de zg. 
adsorptielaag aanwezig. Zie figuur h. 

z 

adsorptie
laag gasdruk p •• ·' 

---------'-------.......-··· 
bulklaag 

,· ... 
/ 

vloeistof
druk p 1 - !::.Ps 

horizontale wand 

R 
00 

FIGUUR h Uitbreiding van een droge pZek in een dunne vloeistofZaag 

Vlak bij de wand in de adsorptielaag zullen de van der Waalskrachten en 
de electrastatische krachten tussen de moleculen een resulterende kracht 
opleveren, Als gevolg hiervan ontstaat in deze adsorptielaag een extra 
druk, de splijtingsdruk, ook wel "disjoining pressure" genoemd. 
Ook is de oppervlaktespanning in de adsorptielaag kleiner dan in de bulk
vloeistof, Dientengevolge wordt aan het grensvlak adsorptielaag - bulklaag 
een contacthoek gevormd, zodat weer geldt: 

( 1 0) 
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De dikte van deze laag wordt geschat op 100 nm, 
Daar deze adsorptielaag niet verdampt, kan het deel van de wand bedekt 
met deze laag een zg. "droge plek" worden genoemd. Adsorptielaag en 
bulklaag hebben in dit model dezelfde samenstelling. 
Macroscopisch gezien kan de vloeistoflaag dus in twee verschillende ge
bieden worden onderscheiden; zie weer figuur h. 

a) Een dunne adsorptielaag, Deze is gehecht aan de wand, en de splijtings
druk speelt een overheersende rol, 

b) De bulklaag. De dikte van deze vloeistoflaag aan de contactlijn met 
de adsorptielaag wordt h genoemd, 

s 
Zijl ( 7) heeft voor de situatie, geschetst in figuur h een vergelijking 
afgeleid voor de filmdikte h in de buurt van de conta~tlijn Rd: 

2h
3 

Qo(8
2
h/8r

2
) o(oh/8r) ~ 

élh/8 t - --2 3 + 1 - pg (h - h
00
. ) + 

- Jnr · {1 + (8h/8r) 2 } 2 r{1 + (8h/8r) 2 } 2 

4h 3/).P 
____ s_ • ln Roo 

3n(R2 - R2 ) Rd 
00 d 

(11) 

De eerste twee termen in vergelijk{ng- ( 11) vertegenwoordigen de -invloed 
van de oppervlaktespanningskrachten. De eerste term geeft 'n negatieve 
bijdrage tot 8h/at; er wordt vloeistof uit de laag weggedrukt, in figuur h 
is deze vloeistofstroom dus naar rechts, 
De tweede term geeft 'n positieve bijdrage tot ah/8t;de bulklaag onder
vindt een drukkracht naar links. 
De derde term brengt de invloed van de hydrostatische druk in rekening; 
als h < h < h is er een drukkracht naar links, en de droge plek kan 
klein~r worden

00
(rewetting), 

De vierde term geeft de invloed van een afzuigmechanisme weer, met zuig
druk óP aan het eind, R , van de laag. Indien verdamping niet kan worden 
verwaarlgosd, dient aan h~t rechterlid van vergelijking (11) een term -q/pl 
te worden toegevoegd. 
In het volgende zal verdamping steeds worden verwaarloosd; als de bulk
vloeistoflaag lang genoeg is, zal ook zuiging geen rol meer spelen, 
In voldoend dunne lagen speelt ook de gravitatiekracht een ondergeschikte 
rol; dit is term 3. 
Hiervoor kan het volgende criterium worden afgeleid, 

Bij evenwicht geldt: ah/8t = 0 

Vergelijking (11) reduceert dan tot: 

De randvoorwaarden luiden: 

r-+oo: 

pg(h - h ) a oo 

h-+h 
terwijl h << h , ~ << 1 

s 00 0 
00 

Voor de oplossing van (12) geldt: 

h=h{1-e } ( 13) 
00 

( 12) 

en 8h/8r << 1 



Bij evenwicht moet ook gelden: 

(ah/ar)(r = Rd) = 

Uit (13) volgt nu: 

tan IJ! 
0 

Pg(h )2 1 
00 }2 

tan IJ!
0 

= { 
0 

1 
= B 2 

0 

... 12 -

(14) 

Daar er 
IJ! resp 

r 

altijd een maximale en een minimale contacthoek kan optreden, 
IJ! luidt de voorwaarde voor evenwicht e 

tan l/J 
r 

< B ! < tan IJ! ( 15) o e 

Als B < tan l/J 2 zal de straal van de droge plek toenemen, terwijl als 
o r 

B
0 

> tan liJ! bevochtiging optreedt; Rd neemt dan af, 

De zwaartekracht wordt verwaarloosd als 

tan IJ! 2 >> 
0 

(16) 

Met inachtneming van bovenstaande vereenvoudigingen gaat vergelijking 
(11) over in: 

oh/at = 

De randvoorwaarden luiden: 

r-+oo: h = h 
00 

h = h 
s 

en: ah/ar = tan l/J 
0 

(17) 

Na toepassing van een coördinatentransformatie waarbij x 
over in 

• 
3h/3t - Rd(3h/3x) = (18) 

De invloed van de beginvoorwaarden voor h(r,O) is vlug verdwenen zodat 
het proces van drge plekvorming als quasi-statisch beschouwd kan worden; 
d.w.z. 3h/at in vergelijking (17) wordt verwaarloosd, 

Vergelijking (18) gaat dan na integratie over in: 

4o(3h/3x) 

Hierbij wordt verondersteld dat x << R • 
d 

(19) 
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De integratieconstante wordt bepaald door te stellen dat voor h = h 
00 

ah/dx=O. 

Daar ter plaatse h = h geldt: d h/d r 
(19) tot: s 

= tan 1JJ , vereenvoudigd vergelijking 
0 

4oh2 s1n ''' s 't'o 

3n 
(20) 

Uit integratie van (20) waarbij h en ljJO constant 
volgt: s 

4 oh sin 1JJ 1 

Rd(t) =· {R3 s 0 (t - t )}3 + d n 0 
0 

Hierin is Rd de straal van de droge plek bij t = 
0 

In hoofdstuk V-3.1 staat de experimenteel bepaalde 
t voor droge plekvorming in dunne waterlagen.-

worden verondersteld 

t • 
0 
3 

(21) 

Rd als functie van 

Binnen een zeker tijdsinterval kan experimenteel worden aangetoond dat 

R~ - R~ t- 'to 
0 

zodat theorie en experiment binnen dit tijdsinterval met elkaar overeen
komen. 
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IV-2 DE GROEI VAN EEN BELVOET 

Voor de groei van de belvoet van een 1n een vloeistof groeiende gasbel 
is een redenering van toepassing die enigszins analoog is aan de groei 
van droge plekken in vloeistoflagen. 
Uitgaande van de situatie, geschetst in figuur 1 kan het volgende wor-
den afgeleid: 

FIGUUR i Groei van een gasbel op een horizontale wand 

Initieel zal voor een groeiende gasbel gelden: ~ > ~0 ; 
dientengevolge zal zich tussen bel en wand rond Ra een dun vloeistoflaagje 
vormen met dikte h. c 
In het geval dat de groei van de.belvoet R achterblijft bij de groei 
van de belstraal R, geldt: R < R sin~ cd.w.z.: 1{j < O. c a a 
Het vloeistoflaagje strekt zich uit van r = R tot r = ~ ; vanaf deze 
plaats kromt de bel zich als een bol met kromt~straal R. 
Bij verwaarlozing van de kromming van het gas-vloeistof scheidingsvlak 
voor R <r< R 

00 
t.o.v. de kromming van de bel rond r = R 

00
, zijn de 

oppervtaktespanningskrachten rond r = R te verwaarlozen t.o.v. de zuig-
druk b. P rond r = R 

00
• · c 

s 
b.p = 2cr/R (22) 

s 
Ook is de gravitatiekracht weer te verwaarlozen. Het vloeistoflaagje zal 
dus als het ware uit de belvoet gezogen worden. Daar ook verondersteld 
wordt dat R ~ R, gaat (11) over in: 

00 c 

3h/d t = -(4crh 3)/(3nR2 R) (23) c 

De randvoorwaarden die gelden voor vergelijking (ll) Z1Jn ook hier 
geldig. Onder aanname dat hs en ~0 constant blijven volgt nu uit (23): 

Bah 3 1 1 1 · . ~ 
R (t) =· {R 3 + 1 s - (t 2 - t 2 )}

3 (24) Hierbij geldt: R(t) = y(Dt) c c - 0 
o nyD 2 tan ~0 • • 

In een later groeistadium (zie figuur j) zal ~a~ ~Q en als weer Re< Rsin ~0 
d.w.z.: ~·a < 0 zal er een situatie optreden waal:'biJ ~ « tjJ • a o 
Daar de kromming van het gas-vloeistof scheidingsvlak rond r = R nu groter 
is dan de kromming van de bel rond r = R

00 
, zal het duidelijk zijn dat de 

capillaire krachten nu juist een grotere rol spelen dan de zuigkracht b. P • 
s 

Er kan nu worden afgeleid dat de groei van de belvoet voldoet aan: 
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R (t) =. {R 3 + 
c c 

0 

4crh2 sin ~ (t t ) ~ 
--~s~----~o _____ .o } 

n 
(25) 

Het blijkt nu dat het bestaan van een adsorptielaag tussen de hel en de 
wand van grote invloed is op de grootte van de belvoet, die op zijn beurt 
weer van belang is voor de loslaatstraal R

1 
en de loslaattijd t

1 
van 

. os os een groe1ende gasbel, 
De groei van een gasbel kan worden brschreven met de oplossing van de 
diffusie-vergelijking R(t) = y(Dt)~. (26) 

Hierin is y de helgroeiconstante en D de diffusie-coêfficient. 
Op het loslaattijdstip van holvormige gasbellen geldt dan: 

1 
Rlos = y(Dtlos)2 (27) 

Een groeiende gasbel bij benadering loslaten als geldt: opwaartse kracht: 
oppervlaktespanningskracht: 

4/31TR1
3 p 1g = 21TR cr sin ~ (28) os c 0 

met R = R
1 

sin~ volgt dan uit (28): 
c os a 

R 
los 

= ( 3 sin ~0 sin ~a cr)! 

2plg 

t = los 

Tot nog toe 
• 

3 sin ~ sin ~ cr o a 
y2Dplg 

hebben we steeds veronderstelt dat 
1Jj' <0 

a • 

(29) 

(30) 

• • 
R < Rsin ~ , 

c a 

Gaan-~e uit van de situatie dat ~ =~ dus ~ = 0 dan geldt: 
a o a 

R ( los = 

2 

3~sin ~ cr)! ___ ...;0::;.___ 

2p1g 
(31) 

= 3 sin2~ a .5:_ (32) 

d.w.z.: 

tlos 

Formule 
rigeerd 

( ) y
2

Dp l g 1' . kb d f 1 ' d' h 31 1s verge 1J- aar met e ormu e van Fr1tz, 1e ec ter gecor-
is voor afwijkingen van de bolvorm aan de belvoet. 

Bij de bespreking van de experimenten (hoofdstuk V) blijkt dat de 
belvoet na een aanvankelijk groeistadium een maximum bereikt, waarna 
de grootte constant blijft tot het loslaat-tijdstip. 
Experimenteel bepaalde loslaatstralen en loslaattijden worden met de 
zojuist besproken theorieën vergeleken. Tevens wordt uit een experiment 
de dikte van de adsorptielaag berekend. · 



- 16 -

Hoofdstuk V 

EXPERIMENTEN 

V-1 DOELSTELLINGEN 

a) Het theoretisch model van Zijl (8 ), omtrent de droge plekvorming 
in dunne vloeistoflagen vergelijken met het experiment. 

b) Het theoretisch model van Zijl (9 ), wat betreft de groei van een ?el
voet vergelijken met een experiment. 

Een aantal onderzochte factoren spelen hierbij een grote rol, Zij 
bestaan uit: 
I) Onderzoek naar de invloed van de vloeistofhoogte op de maximale straal 

van de droge plek. 

2) Onderzoek naar de invloed van het 1-Pentanol-druppelvolume op de 
maximale straat van de droge plek. 

3) Het bepalen van de experimentele groei van de belvoet, belstraal, 
en schijnbare contacthoek van diffusiebellen in een COJ bevattende 
vloeistof, op verschillende materialen, respectievelijK zink en 
perspex. 

4) Het bepalen van de grootte-orde van de adsorptielaag. 

5) Het meten van de natuurlijke contacthoeken van de co
2 

bevattende 
vloeistof op zink en perspex, 

6) De reproduceerbaarheid van de metingen. 

V-2 MEETOPSTELLING EN METHODE 

A Droge plekken in dunne vloeistoflagen worden in dit geval gerealiseerd 
door op een wateroppervlak een druppel 1-Pentanol te laten vallen, 

In figuur k is de experimentele opstelling schematisch weergegeven. 
Daar het te bestuderen verschijnselen van korte duur is (500 - 700 msec,) 
moet gebruik gemaakt worden van een high-speed-camera om de uitbreiding 
van de droge plek te kunnen volgen. De camera wordt in werking gesteld 
ongeveer 0,3 à 0,4 seconden voordat de druppel valt. 1

) 

De beeldfrequentie is 5000Hz, De filmlengte is 30 meter (16 mm film). 
De beeldfrequentie wordt met behulp van een in de camera ingebouwd neon
lampje geregistreerd, Iedere miliseconde geeft het neonlampje een puls, 
die na ontwikkelen op de rand van de film zichtbaar wordt. De vergro
ting bedraagt 2,2 x. 
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FIGUUR j 

Schets van de opstelZing die is ge
bruikt voor het filmen van droge 
plekken in vloeistofZagen 

1 Lichtbron 

2 Warmtefilter 

3 GZaspZaat met vloeistofZaag en in
jectiepZaats 

4 High-speed camera 

De grootte van de glazen plaat (3) is 0,25 bij 0,25 meter. Om diffuus 
licht te verkrijgen werd de onderkant van de plaat mat gemaakt. De opstel
ling camera-glazen plaat is zodanig dat een druppel 1-Pentanol een droge 
plek precies in het midden van het filmbeeld veroorzaakt, Zie de foto
serie op pagina 24. 

Het warmtefilter (2) (een bak water) voor de lichtbron (1) zorge ervoor 
dat de experimenten steeds bij dezelfde temperatuur (20 C) uitgevoerd werden, 
doordat opwarming van het water dan niet mogelijk was, 
Er zijn een drietal verschillende injectienaalden gebruikt, zodat het 
druppelvolume steeds bekend is, (1,3 en 5 mm 3

), 

Ook de vloeistofhoogte is bekend omdat telkens een afgemeten hoeveelheid 
water op de plaat.uitgegoten wordt. 
Het water is verontreinigd met ! vol % inkt, om een goede contrastwerking 
tussen droge plek en bulkvloeistof mogelijk te maken. De natuurlijke con
tacthoek is 30 + 3 • Door projectie van d~ film op een scherm kan deze worden 
uitgemeten, 

1 ) In een later stadium is het sy~teem geautomatiseerd; een laserstraal 
die boven het wateroppervlak scheert wordt door de vallende 1-Pentanol
druppel onderbroken. Een fotodiode waarop de laserstraal gericht is geeft 
'n signaal af, dat omgezet wordt in een startpuls voor de camera. 
Met behulp van een tijdrelais kan de startpuls vertraagd worden. 
Met dit systeem is het mogelijk de filmlengte volledig te benutten en zo~ 
doende meer informatie te krijgen in het geval van snelle droge plekvor
ming (5 i 20 msec.). 
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B Om de belstraat R, de belvoet R , en de schijnbare contacthoek ~-· 
van een co

2
-bel in bier te meten, cis de opstelling geschetst in filuur 

gebruikt, 

5 

/' 

3 4 
FIGUUR k Schets van de opsteZZing die is gebruikt voor het fiZmen van 

een gasbeZvoet 

In een perspex-bak (3) gevuld met bier zijn smalle repen (4) van verschil
lende materialen geplaatst, respectievelijk zink en perspex. Hierop ont
sta~n spontaan aan verschillende kernen co2-bellen (zie de fotoserie op 
pag1na 25, 

De camera (5) maakt een kleine hoek met de verschillende teststroken (4) 
om te voorkomen dat de belvoet niet goed wordt gefilmd. 
Omdat de belgroei bij deze diffusiebellen relatief langzaam verloopt, is 
de filmsnelheid ingesteld op 8 beeldjes per seconde, 

Het warmtefilter (2) dient ook hier om opwarming van de bulkvloeistof te 
voorkomen. De vergroting is 24 x 
De films zijn uitgemeten door projectie op een scherm, 

C De natuurlijke contacthoek W , van bierdruppels op zink en perspex 
is bepaald door de druppels op 8e verschillende materialen te filmen, 
Ook in dit geval maakt de camera een kleine hoek met de testplaatjes. 
In onderstaande tabel staan de verschillende waarden van W 

0 

MATERIAAL NATUURLIJKE CONTACTHOEK 

zink 60 + ·5 

perspex 60 + 5 

Deze ~0 is een gemiddelde waarde. 
Het blijkt dat de oppervlakteruwheid een afwijking van ongeveer 5% 
introduceert, 
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V-3 DISCUSSIE 

V-3.1 DROGE PLEKVORMING IN DUNNE VLOEISTOFLAGEN 

Als parameters bij droge plekvorming zijn de vloeistofhoogte h van de water
laag en het druppelvolume V van de 1-Pentanol gebruikt. In figuur 1 is 
voor twee gevallen R 3 tegenat uitgezet. 
Voor beide experimen~cn is de vloeistofhoogte gelijk genomen, 1,1 mm., ter
wijl het druppelvolume 3 resp. 5 mJ is. 

In beide gevallen is de R;- t relatie in enkele sterk van elkaar ver
schillende gebieden te onàerscheiden, 

Gebied I: De geinjeeteerde 1-Pentanoldruppel duwt door het grote verschil 
1n oppervlaktespanning de vl9eistoflaag voor zich uit. 
Bij het begin van gebied II bereikt de 1-Pentanol de glasplaat en de droge 
plek breidt zich dan homogeen uit volgens RJ--~ , 
Deze situatie kan worden beschreven met het ciadel van Zijl ( ), Het blijkt 
dat in dit gebied theorie en experiment goed met elkaar overeenkomen, 
Gebied 111 ~ordt gekenmerkt door een schoksgewijze groei van Rd, 
Tevens wordt een maximum bereikt: Rd , dat wordt heinvloed door het 
verdampen van de vluchtige 1-Pentanol~ax 
Tevens vindt er diffusie plaats van alcohol in de vloeistof, en omgekeerd 
vloeistof in de alcohol, Hierdoor neemt a (vloeistof + alcohol) een la
gere waarde aan dan a (alcohol + vloeistof) en dientengevolge zal SB/A een 
negatieve waarde aannemen; zie hoofdstuk IV-1. 

Dit proces kan er tevens de oorzaak van zijn dat Rd afneemt in gebied IV, 
Zwaartekrachts-invloeden kunnen ook hier een rol spelen. 
Een alternatieve verklaring waarom Rd. < 0 in gebied IV is, dat door de 
krachtwerking vloeistof-alcohol er 1n alle richtingen verstoringen op
treden (watergolven), die aan het eind van de glasplaat reflecteren en 
dan de reeds gevormde droge plek weer samenpersen, 

Om dit te onderzoeken is eenzelfde experiment uitgevoerd op een grote 
glasplaat (60 bij 60 cm). Het blijkt echter dat na dezelfde tijd toch 
weer R~ < 0. 

Bij alle experimenten biijkt dat Rd na 500 tot 700 msec. een constante 
waarde aanneemt, 

De invloed van het druppelvolume V 
a 

In figuur 2 is R~ - t uitgezet voor drie verschillende experim1nten. 
h Bedraagt 1,5 mm en de druppelvolumina zijn resp. 5,3 en I mm. 
Het blijkt dat Rd in hoge mate wordt bepaald door de hoeveelheid 
geinjeeteerde amylm~xalcohol. 
Dit wordt ook geïllustreerd in figuur 3 waar Rd tegen V is uitgezet. max a 
Fysisch gezien is het wel duidelijk dat bij een grotere hoeveelheid alco-
hol een grotere Rd optreedt. Bij een groter druppelvolume kan de 1-Pen-
tanol zich ook overm~~n groter oppervlak uitspreiden. 

~invloed van ~loeistofhoogte h 

Bij een volgend experiment is de vloeistofhoogte·h gevarieerd, terwijl V 
constant is gehouden, i.e. 5 mm 3 , a 
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In figuur 4 is voor drie verschillende vloeistofhoogten (1,5- 1,1 en 
0,6 mm) R~ als functie van t gegeven, 

Duidelijk blijkt dat Rd ook afhankelijk is van de vloeistofhoogte h. ma x 
De fysische interpretatie is, dat, omdat bij een grotere vloeistofhoogte 
het langer duurt voordat de alcohol de glasplaat bereikt, deze alcohol 
door het oppervlaktespanningsverschil de vloeistoflaag verder in radiale 
richting voor zich heeft uitgeduwd (gebied I). 

Uit figuur 4 blijkt ook dat het tijdstip waarop R~ - t begint, verder 
naar rechts verschuift bij een dikkere vloeistoflaag h, 

Nemen we h te groot, dan wordt SB/A < 0 voordat de alcohol de glasplaat 
bereikt. 
In dit geval zal er geen droge plekvorming optreden. (Droge plekvorming 
vindt plaats in gebied II). 

Figuur 5 illustreert nog eens de R - h relatie voor twee verschillende d max druppel volumina. 
De experimenteel bepaalde waarde van ~0 is 30 + 3° • 

In het model van Zijl wordt afgeleid dat in gebied II (droge plekvorming) 
de volgende formule geldig is: 

R (t) = {R 3 + d d 
0 

sin ~ (t - t ) 1 
0 0 p 
n 

Uit de helling van de verschillende curves kan nu 
achterblijvende laag 1-Pentanol, bepaald worden. 
Het blijkt dat 140< h < 300f.l m. 

s 

h , de dikte van de 
s 

Voor ~~n experiment is in dit verilag op pagina 24een fotoserie opge
nomen. De onnauwkeurigheid in de experimenten bedraagt maximaal 5 %. 

Samengevat kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

a) Experiment en theorie omtrent droge plekvorming in dunne vloeistof-
lagen komen in de verschillende te onderscheiden gebieden goed met elkaar 
overeen, 

b) De hoogte h van de vloeistoflaag, en het volume V van de 1-Pentanol
druppel blijken 1n belangrijke mate de maximale d~oge-plekstraal te 
bepalen, 

V-3.2 DE GROEI VAN DE VOET EN STRAAL VAN BELLEN GROEIEND VOLGENS HET 
DIFFUS IE"t-10DEL 

Voor de groei van de belvoet geldt een analoge redenering als voor de 
groei van een droge plek in een dunne vloeistoflaag. 

co
2
-bellen groeiend op een zinkplaat 

In figuur 6 en 7 zijn R2
, resp. R

2 u~tgezet als functie van de tijd t 
c van een gasbel. 
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Duidelijk is dat de belstraal R voldoet aan de oplossing van de diffusie
vergelijking; 

1 
R(t) = y(Dt) 2 

1 
De belvoet is binnen een bepaald tijdsinterval.ook.evenredig met t 2 • 

Uit de hellingen van beide curven blijkt dat R> R , d.w.z. de groei van 
de belvoet blijft achter bij de groei van de belsträal. _

2 
R bereikt na 2,25 seconden een maximale waarde van 3,28.10 mm. 

c 
Tevens treed er nog een sprong op in de groei bij t = 4,75 sec. Wandruw
heden kunnen hier de oorzaak van zijn. 
Onder de veronderstelling dat de bellen bolvormig zijn, geldt: sin ~a = R jR 

c 
Experimenteel blijkt dat voor t < 2,25 

1/t sec\J geldt: R ""t, en daar tevens 
R .... t 1 volgt hl eruit: 

sint/! =constant voort< 2,25 sec. 
a 

Voor t > 2, 25 sec. is R constant, 
c 

en dus sint/Ja= Rc/R "'t-~, of: 

1/sin2 'l/J - t a 
FIGUUR Z 

R = R sin '" s '~'a 

Ook Wa is experimenteel bepaald. 
In figuur 8 is 1/sid 'l/Ja uitgezet tegen t. Figuur 6, 7 en 8 hebben betrek
kitig op dezelfde gasbel. 
Uit vergelijking van de experimenteel bepaalde waarden van ~aen de waar
de van 'l/Ja die volgt uit \)Ja = arcsin R /R volgt een afwijking. die waar
schijnlijk wordt veroorzaakt door de afwljking van de bolvorm. 

0 
Experimenteel blijkt: ~ = 52 amax 
De natuurlijke contacthoek W0 van de evenwichtssituatie vloeistof-C0

2 
gas

zink bedraagt 60 + 5° 
Er geldt dus steeds dat W0 > 'l/J a • 

Om de reproduceerbaarbeid te toetsen ZlJn van twee kernen elk twee belseries 
gevolgd. In onderstaande tabel zijn de experimentele waarden gegeven. 

KERN R (mm) R
1 

(mm) t (s) c max os los 

A 0,035 0,30 13 

A 0,031 0,30 14 

B 0,032 0,29 17 

B 0,030 0,29 18 

Aan het eind van dit hoofdstuk is een tabel opgenomen waarin de experi
menteel bepaalde loslaatstraal en loslaattijd worden vergeleken met een 
model, dat besproken is in

1
noofdstuk IV-2. Ook blijkt het model van Zijl 

dat voorspeld dat R (t) - tf voor het zojuist geschetste belgedrag niet op 
te gaan. c 
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~2-bellen groeiend op een perspex-wand 
• 2 2 2 

In figuur 4 z1jn uitgezet R , R , en R tegen de tijd t. 
c c 

Duidelijk is dat de groei van de bel weer wordt bepaald door diffusie. 
1 

De belstraal voldoet aan: R(t) = Y(Dt) 2 

De groei van de belvoet blijft bij deze bel ook weer achter bij de groei 
• • van de belstraal: R >R • 

Bij een zekere waardecvan R, in dit geval R = 0,15 mm. hetgeen bereikt 
c . . -c wordt na 32 seconden, treedt er een s1tuat1e op waarbij R sprongsgewijs 

c 
toeneemt. 
Na 54 seconden wordt de maximale waarde van de belvoet, die 0,2 mm. be
draagt, bereikt. Deze maximale waarde blijft constant totdat de bel na 
154 seconden loslaat. ~a (experimenteel) bedraagt 90°. 

ma x 
Op pagina 25 is een fotoserie opgenomen, die het verloop van de belgroei 
van de hierboven besproken bel laat zien. 
Om de reproduceerbaarheid te toetsen zijn een drietal bellen gevolgd, 
die aan dezelfde kern na elkaar ontstaan. De loslaattijden en loslaat
stralen blijken binnen 5 % nauwkeurigheid met elkaar overeen te stemmen. 

Uit figuur 4 blijkt dat R
3
(t) - t binnen een bepaald gebied geldig 1s, 

c 
Het model van Zijl voorspelt deze relatie, zie hoofdstuk IV-2 1 ~ 

4ah 2 sin ~ (t - t ) 1 
s 0 0 }3 R {t) = {R 3 + 

c c 
0 

3n 

Een belangrijke parameter in bovenstaande formule is h , de dikte van de 
adsorptielaag. Uit de helling van de curve R3 

- t kan sdeze h berekend 
worden. c s 
Het blijkt dat h = 50 nm. 
In de literatuurswordt voor h een waarde opgegeven van~ 100 nm,, z1e (10), 

s 

Vergelijking van de experimenteel bepaalde loslaattijden en loslaatstralen 
met het-model 

In hoofdstuk IV-2 zijn formules afgeleid voor de loslaatstraal en los
laattijd van diffusiebellen. Hierhij zijn twee criteria aangehouden: 

• 
i ~a = ~o; ~a = 0 

ii ~a # ~o; ~a # 0 

In de hierna volgende tabel Z1Jn de experimenteel bepaalde waarden van 
R

1 
en t

1 
opgenomen. Tevens worden in deze tabel de theoretische waarden os os 

van R
1 

en t
1 

gegeven. os os 
De experimentele waarden komen overeen met die, geschetst in de figuren 
l t/m 4. De waarden van ~0 en ~a zijn experimenteel bepaald, 
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co2-bellen groeiend op een zinken plaat 

EXPERIMENTEEL 

0,3 nun 

17 sec 

co
2
-bellen groeiend 

EXPERIMENTEEL 

1,0nun 

154 sec 

THEORETISCH (i) 

2,88 mm 

2200 sec 

op een perspex-wand 

THEORETISCH (i) 

2,88 nun 

1800 sec 

THEORETISCH (ii) 

0,68 nun 

100 sec 

THEORETISCH 

1, 25 nun 

273 sec 

(i i) 

• Bij alle experimenten blijkt dat W ~ ~ , (~ < 0). 
Het blijkt ook uit bovenstaande tatel d~t deatheoretische waarden 
volgens criterium (ii) beter in overeenstenuning zijn met de experimentele 
waarden van R

1 
en t

1 
• os os 

Samengevat luidt de eindconclusie: 

a) De straal van de belvoet bereikt na een aanvankelijk groeistadium • • waarin steeds R < R een maximale waarde. 
c 

b) De straal van de belvoet blijft hierna constant totdat de bel los
laat. 

c) De dikte van de adsorptielaag, berekend uit het experiment met behulp 
van het model van Zijl blijkt in overeenstenuning met waarden, opge
geve~ in de literatuur. 

d) De theoretisch berekende waarden van R en t
1 

, voor de situatie 
volgens criterium (~i) blijken redeliji0 smet de0 sexperimentele 
waarden overeen te stenunen, 
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l55 ms 3 05 ms 405 ms 

Groei vaneen droge plelc in een dunne 

vloeistollaag met een dikte van l.l mm. 
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Groei van een lcoolzuurgasbel aan een 

perspex wand. 

102.5 s 

J 5 2.5 s 
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2. b 8 lO 
FIGUUR 3. Maximale straal van de droge plek als 

functie van het 1-Pentwlol druppel
volume. 
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FIGUUR 4. R~ als functie
3

van t. Curves 2, 3 en 4 corresponderen met een 1-Pentanol druppel 
volume van 5 mm, terwijl de vloeisto~oogte resp. 0,6 , 1,1 en 1,5 mm bedraagt. 
Voor curve 1 is het druppelvolume 3 mnf en de vloeistofhoogte 0,83 mm. 
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FIGUUR 5. Maximale straal van de droge plek als 
functie van de vloeistofhoogte. 
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Hoofdstuk I 

DOEL VAN HET' ONDERZOEK 

Het doel van het onderzoek is het meten van de warmtestroomdichtheid 
van een verhitte wand (stookdraad) naar een stromende vloeisrof als 
functie van het temperatuurverschil tussen die \vand en de vloeistof 
Tevens is het gedrag van de dampbellen aan de stookdraad voor een drie
tal verschillende vloeistoffen bestudeerd. De centrale punten van het 
onderzoek zijn de crientering van het verhittings-element en de druk van 
de rondstromende vloeistof. 
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Hoofdstuk II 

SAMENVATTING 

In het tweede deel van het afstudeerwerk z~Jn metingen verricht aan de 
warmteoverdracht in een systeem met geforceerde circulatie, Tevens is 
in dit systeem het belgedrag in verschillende vloeistoffen onderzocht, 

De bestaande 2-fasenopstelling voor warmteoverdracht bij geforceerde 
circulatie aan een axiaal aangestroomd, verticaal geplaatst verhittings
element is omgebouwd, zodat ook metingen kunnen worden verricht aan een 
axiaal aangestroomd horizontaal geplaatst verhittingselement, 
Tevens zijn voorzieningen in het systeem getroffen om met de bestaande 
opstelling metingen bij lage druk in te voeren, 

De warmtestroomdichtheid (q*) van het verhittingselement naar de langs
stromende vloeistof is bepa~ld. 

De te varieren parameters zijn: 

- de vloeistofsnelheid; v = 3, 5 en 8 m/s 
-de onderkoeling van de vloeistof; 8~ "'10, 30, 5oeu. 75 K 
- de druk van de langsstromende vloei~tof; 15 < p < 100 kPa, 

De experimentele resultaten zijn als volgt: 

i De warmtestroomdichtheid in het convectiegebied 
toenemend temperatuurverschil tussen wand en 
vloeistof. 

stijgt bij 

ii Bij constante onderkoeling stijgt q: co bij toenemende vloeistof-
snelheid, ' 

iii Bij constante vloeistofsnelheid en drijvend temperatuurverschil daalt 
q* bij toenemende onderkoeling, w,co 

iv In het convectiegebied is q~ ger~ng druk-afhankelijk 
w,co 

v q~ levert bij een verticaal verhittingselement een hogere waarde op 
d~nc0bij een horizontaal verhittingselement onder dezelfde condities, 

vi Een semi-empirische relatie, die q~ als functie van de vloeistofsnel-
heid geeft, blijkt goed met de exp~t!g~nten overeen te komen, 

In het gebied van kernkoken blijkt te gelden: 

i ~~ (Tw - TO)n met 2,5 < n < 4, 

ii In dit gebied van kernkoken is ~ sterk drukafhankelijk, qw 
iii De minimale wandoververhitting voor kernvorming blijkt bij toenemende 

druk af te nemen. Dit experimenteel resultaat ~s in overeenstennning met 
een the.orie, 
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Het gedrag van de dampbellen in het kernkook-gebied is onderzocht met be
hulp van high-speed cinematografie bij een constante vloeistofsnelheid 
van 3 m/s met als variabele de onderkoeling en de samenstelling van de 
vloeistof: water, ethanol en water-4 gew.% 2-butanon. 
De bellen ontstaan aan een axiaal aangestroomd horizontaal verhittings
element in een turbulente stroming. 
De warmtestroomdichtheid aan de wand is tevens gevarieerd. De belstraal 
is gemeten als functie van de tijd en vergeleken met een theorie. 

Het blijkt dat de maximale belstraal en de tijd waarin deze bereikt wordt 
afneemt bij toenemende onderkoeling voor alle onderzochte vloeistoffen. 
De maximale belstraal in ethanol hlijkt de helft te zijn van die in water 
onder vergelijkbare condities. 
De belgroei in het mengsel water - 4 gew.% 2-butanon blijkt niet veel 
af te wijken van die in water. 

Het belgedrag van de dampbellen in water bij lage druk laat dezelfde ten
densen zien als die bij atmosferische druk. 

Bij toenemende onderkoeling en/of afnemende druk blijkt het rayleigh
model de belgroei beter te beschrijven dan het diffusiemodel, 

Het effect van de crientering van de stookdraad op het belgedrag is te
vens onderzocht. 
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Hoofdstuk III 

INLEIDING 

Het onderzoek naar de warmteoverdracht aan een vloeistof bij gedwongen 
convectie draagt bij tot een beter inzicht in de processen die een rol 
spelen bij de koeling van verhitte elementen zoals bijvoorbeeld de door 
vloeistof gekoelde nucleaire brandstofelementen in een kernreactor. 

De warmteoverdracht bij deze systemen is afhankelijk van verschillende 
variabelen zoals vloeistofsnelheid, wandtemperatuur, druk, onderkoeling, 
samenstelling van de koelvloeistof maar ook van de gesteldheid van de 
elementen zelf. 

In verband met praktische toepassingen kan men deze variabelen varieren 
en empirisch de invloed hiervan op de warmteoverdracht onderzoeken om 
zodoende dié waarden van deze variabelen te vinden waarbij de warmtestroom
dichtheid optimaal is, d.w.z. dié waarde van de warmteoverdracht waarbij 
de verhittingselementen nog net niet doorsmelten, 

Het gedrag van de dampbellen is van grote invloed op de warmteoverdracht, 
Het is duid.:lijk dat het begrijpen van de processen die een rol spelen bij 
de warmteoverdracht noodzakelijk is om de industriele installaties zo ef
ficiênt ~n zo veilig mogelijk te doen werken. 
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Hoofdstuk IV 

THEORIE 

IV-1 DE KOOKKROMME 

De kookkromme geeft de warmtestroomdichtheid q aan de \vand als functi'e 
van het temperatuurverschil e0 tussen het ver~armingsoppervlak en de 
kokende vloeistof. 
De gebieden waarin we de kookkromme kunnen verdelen, nl. convectie OP, 
kernkoken PQ, overgang QR, en filmkoken RC, zijn weergegeven in figuur 

I II lil IV 

r 
(W/m2 ) 

' \ 
\ 
\ 
' \ 

' "'• ~--

IR 
----•JI' () 0 (K) 

0 

fiGUUR a KOokkromme 

i In het convectiegebied vindt de warmteoverdracht plaats door convectie, 
dit als gevolg van dichtheidsverschillen in de vloeistof. Er vindt geen 
fase-overgang plaats aan de wand. Verdamping kan slechts aan het vrije 
vloeistofoppervlak plaatsvinden. Tijdens het onderzoek is gedwongen 
convectie toegepast waarbij de vloeistof met een constante instelbare 
snelheid in een gesloten circuit langs een verhittingselement stroomt. 
De warmtestroomdichtheid q* is bij benadering evenredig met het 
drijvend temperatuurverschY1;0 waarbij de evenredigheidsconstante af
hangt van bepaalde grootheden zoals dichtheid, warmtegeleidingsvermogen, 
snelheid en onderkoeling van de rondstromende vloeistof. 
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ii Bij de oververhitting 8 wordt de eerste kern voor dampbelvorming ac-
tief. p 
Het aantal werkzame kernen stijgt snel bij verhoging van de overver
hitting tot 8 . 
Het ontstaan qvan dampbellen verstoort de thermische grenslaag 
waardoor koudere vloeistof naar de wand stroomt en de warmteoverdracht 
wordt verhoogd. 

iii Bij Q treedt een overbezetting van bellen op die massaal samenvloei
en waardoor een slecht geleidende damplaag aan de wand ontstaat. 
De overgang naar filmkoken kan. op twee verschillende manieren tot 
.stand komen. · · 

a) Bij systemen met voorgeschreven 80, (zoals het afkoelen van meta-
len voorwerpen) 

b) Bij systemen met voorgeschreven qw' zoals brandstofelementen J.n 
kernreactoren. 

iv In het gebied van filmkoken is er een voortdurende aanwezigheid van een 
dunne damplaag tussen sterk oververhitte wand en vloeistof. Er worden 
regelmatig grote dampbellen aan het scheidingsvlak damp-vloeistof ge
vormd. 
De bijdrag~ van de straling tot de warmteoverdracht wordt belangrijk 
bij T .~ 10 3K. 

Hogere warmteoverdracht verkrijgt men in het convectiegebied en/of 1n 
het traject van kernkoken door: 

1) Intensieve roering van de kokende vloeistof. 

2) Geforceerde convectie van de kokende vloeistof. 

3) Onderkoeling van de vloeistof 

4) Geforceerde convectie met een onderkoelde vloeistof. 

Dit laatste is bij de experimenten het meest toegepast. 

IV-2 CONVECTIEVE WARMTEOVERDRACHT; THEORIE OP EMPIRISCHE BASIS 

De convectieve 
van Nusselt. 

warmtestroomdichtheid is te beschrijven met het kengetal 

Nu = h* 
w,co 

Hieruit volgt: 
it" 

q* =Nu k(8 + 80)/Dh w,co 0 

= holE- (8 + e*) 
w, co 0 0 ( 1) ' (2) 

(3) 

Hierin stelt Dh de hydraulische diameter en h~ de convectieve warmte-
overdrachtscoë ficient voor. w,co 

Het getal van Reynolds dat de aard van de stroming karakteriseert, wordt 
gegeven door 

(4) 
De hydraulische diameter van het proefkanaal \vordt gegeven door 

D = 4 R = 4 "doorstroomd deel van de dwarsdoorsnede" h h 
"Natte omtrek" 

(5) 
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Hierin stelt Rh de hydraulische straal voor, 

Het proefkanaal dat bij de experimenten is gebruikt, zie figuur (g) 
is in doorsnede afgebeeld in figuur (c ), 
Voor dit kanaal berekent men voor de hydraulische diameter: 

mm. 

Deze waarde wijkt betrekkelijk weinig af van de doorsnede (10% van 10 mm.). 
Voor een gladde buis met D = 9 mm. is de stroming turbulent voor Re > 104

, 

dus voor snelheden groter Han 0,3 m/s. 

Tijdens de experimenten is steeds v > 3 m/s genomen, zodat de stroming 
altijd turbulent is. -
Tenslotte wordt als laatste kengetal het getal van Prandtl ingevoerd. 

Pr = cn/k = u/a met u = n/p (6) 

Hierin is u de kinematische viscositeit, n de dynamische viscositeit en 
p de soortelijke massa van de vloeistof. 

Het getal van Prandtl geeft de relatieve dikte van de snelheidsgrenslaag 
ten opzichte van de thermische grenslaag aan. 

Met behulp van de convectieve warmteoverdrachtscoëfficient h* die ont
leend is aan correlaties, bekend uit de literatuur, kan men w,co 
zowel het hele belgedrag beschrijven als ook de burn-out berekenen. 
Deze correlaties zijn in de regel van de dimensieloze vorm: 

Nu = Nu(Re,Pr) 

In de V.D.I.-Wärmeatlas (1 1) wordt een verband gegeven voor de warmteo
verdracht van een buis aan een vloeistof die stroomt door een grotere con
centrische buis, zie figuur ( b ) • 

d 
a 

FIGUUR b Theoretische 
doorsnede 

FIGUUR c Doorsnede van het 
experimenteeZ kanaaZ 
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Ç/8 (Re - 1000) Pr {I +(D /L ) 2
/

3
} 

w--w --
1 + 12,7 lç /8 (Pr 2·f 3 - I) 

Deze laatste term geeft het drukverlies aan. 
D is de binnendiameter en L de lengte van de buis. 
w w 

(7) 

(8) 

De factor {I + (D /L ) 2
/

3
} wordt aan het rechterlid van (7) toegevoegd om 

w w 
de lokale dikte van de thermische grenslaag in rekening te brengen. 
De richting van de warmtestroom (koeling of verhitting) heinvloed bij de 
temperatuurafhankelijke stofconstanten de warmteoverdracht, 
Deze invloed wordt door de factor (Pr /Pr ) 0•

11 verdisconteerd, zodat 
w 

Nu . = Nu (Pr /Pr ) 0•
11 (9) bu1s 0 w 

Hierin is Pr het kengetal van Prandtl bij de vloeistoftemperatuur T0 en 
Pr het kengetal bij een wandtemperatuur T , 

w w 
Voor de warmteoverdracht aan de vloeistof 1n het geval van twee concen
trische buizen, zie figuur b geldt dan: 

Nu = Nub . f(d /D ) 
U1S a W (10) 

Voor f(d /D ) geldt: 
a w 

f = 0 86 (d /D ) 0
•
1 6 

' a w (11) 

Hierin is D de buitendiameter van de binnenste buis en d de binnendia-
meter van w de buitenste buis. a 

De warmteoverdracht vindt plaats van de binnenste buis naar de vloeistof ter
wijl de buitenste buis thermisch is geïsoleerd. 
Tijdens de experimenten is een kanaal met een vierkante doorsnede gebruikt. 
Zie figuur c 
Hierbinnen bevindt zich concentrisch een roestvrij-stalen buisje dat woràt 
verhit, 
Voor de 

d = a 

binnendiameter van het kanaal wordt genomen: 

2 (A/rr) .~ 
waarin A de oppervlakte van het kanaal voorstelt. 

Tenslotte vinden we zo voor het getal van Nusselt: 

(12) 

Ç/8 (Re - IOOO)Pr {I + (D /L ) 2 / 3 } (Pr/Pr )~11 0 86(d /D )~16 
Nu = w w \-1 ' a vl 

l- I 
+ 12,7(T,/8) 2 (Pr 2 3

- I) 
(13) 

De waarden van de stofconstanten voor de berekening van het getal van 
Reynolds zijn steeds bij een gemiddelde temperatuur van 1n- en uitstromende 
bulkvloeistof genomen. 
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Formule ( 13) geldt voor turbulente stromingen en een beperkt overgangsgebied. 
Verder is men bij de samenstelling van formule (13) ervan uitgegaan dat 

0 < Dh/Lw < 1 en 0,6 < Pr < 1000 

De invloed van de druk op de convectieve warmtestroomdichtheid is gering 
omdat de stofconstanten van de vloeistof gering drukafhankelijk zijn. 
In hoofdstuk VI-l worden de gemeten convectieve 'ivarmtestroomdichtheden 
vergeleken met de zojuist besproken semi-empirische relatie voor de 
warmteovergang, 

Zoals reeds eerder is opgemerkt is formule (13) slechts geldig voor een 
turbulente stroming. Voor lage vloeistofsnelheden zal een andere formule 
gebruikt moeten worden, De stroming tijdens het onderzoek is echter steeds 
turbulent. 
De invloed van de orientatie van het verhittingselement waarlangs de 
vloeistof stroomt is in formule (13) niet in rekening gebracht. 
Het zal blijken (zie hoofdstuk VI-l) dat de experimenteel bepaalde con
vectieve warmteoverdracht bij axiaal aangestroomde horizontale stook
draden afwijkt van di~ bij axiaal aangestroomde verticale stookdraden, 
onder dezelfde condities. 

IV-3 WARMTEOVERDRACHT IN HET GEBIED VAN KERNKOKEN 

In het gebied van kernkoken vindt de gunstige invloed van dampbelvorming 
op de warmteoverdracht plaats. 
De dampbellen ontstaan aan de wand bij een bepaalde oververhitting e0 van de vloeistof aan de wand. . 
Voordat de theorie nader wordt uitgewerkt is het wenselijk de warmtestroom
dichtheid q aan de wand op te vatten als een superpositie van de convec-
tieve bijdr~ge q , en de door de bellen geïnduceerde bijdrage q h.: 

w,co w,vl 

(14) 

Deze warmtestroomdichtheden nemen allen toe bij stijgende wandoverver
hitting. De door de bellen geïnduceerde bijdrage zal bij toenemende wand
oververhitting toenemen doordat er op meerdere kernen met evenwichtsstra
len R

0
, dampbellen actief worden, 

De verklaring hiervoor is als volgt: 
Een bel moet gas of damp bevatten met een bepaalde overdruk ~p; 

. ( 15) 

Volgens Clapeyron correspondeert met een bepaalde oververhitting een 
bepaalde overdruk: 

(16) 

Voor de evenwichtsstraal leiden we uit ( 1~ en ( 10 af: 

Bij ~~n e
0 

worden kernen actief met een evenwichtsstraal R0 of groter. 
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Bij toenemende 8
0 

kunnen ook op kleinere evenwichtsstralen kernen actief 
worden, en dus dampbellen ontstaan. 
Dit verklaart een toenemende dampbelvorming bij toenemende wandoververhit
ting, 
Uit ( 17) volgt met p

2 
~ p ; R

0 
~ 1/p8

0 
Dit impliceert bij dalende druk een grotere minimale evenwichtsstraal, 
Dit houdt een afname van het aantal werkzame kernen in waardoor de warm
teoverdracht in het kernkookgebied zal dalen. Dit wordt in hoofdstuk VI-2 
experimenteel bevestigd, 

IV-4 DE DIFFUSIEVERGELIJKING VOOR ASYMPTOTISCHE ISOBARE BELGROEI 

Deze benadering beschrijft het gedrag van een vrije bel. 
Bosnjacovié heeft de warmteoverdracht aan een vrije dampbel in een un~
form oververhitte zuivere vloeistof beschreven, door het proces op te vat
ten als een warmte-diffusieprobleem met de aannamen dat de bel groeit 
onder invloed van een uniforme oververhitting e

0 
van de vloeistof, dat 

in de grenslaag warmtetransport door geleiding plaats vindt en dat er 
aan de belwand thermodinamisch evenwicht heerst bij verzadigingsteropera
tuurT (dit is dan ook de temperatuur van de damp). 
De hoeveelheid energie die per tijdseenheid door de vloeistofgrenslaag 
door geleiding wordt toegevoerd stellen we gelijk aan de energie die 
per tijdseenheid voor verdamping wordt gebruikt, 

Voor de thermische indringdiepte nemen we de thermische indringdiepte 
van een door een plat vlak begrensd half-oneindig voorwerp: 

1 
z = (at) 2 (18) 

Voor de belgroei valt uit bovenstaande voorwaarden een formule af te lei-
den: 1 

R (t) = 2pl·c(at)2 80 
2 p21 

1 
2Ja(at) 2 

waarin Ja het kengetal van Jakob voorstelt: 

. p cG 
Ja = -1-0 

p21 

(19) 

(20) 

Een nauwkeurige berekening 
tische benadering: 

van de belstraal levert de volgende asympto-

! 
R

2
(t) = fJa(at) 2 (21) 

•11. 
De constante f is volgens Forster en Zuber (12) gelijk aan TI en volgens 
Flesset en Zwick en volgens Scriven (13) gelijk aan 

1 
(J2/TI) 2 
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IV-5 DE RAYLEIGH VERGELIJKING VOOR INITIELE ISOTHERME BELGROEI 

Rayleigh bestudeerde het probleem van een vrije bolvormige holte met con
stante overdruk 6p in een vloeistof, die evenals de damp in de bel 00 oververhit is, De bolvormige holte heeft een beginstraal R

0
, 

Uit de energiebalans (verrichte drukarbeid = kinetische energie van de 
aanvankelijk in rust verkerende vloeistof), en de massabalans volgt de 
zg. bewegingsvergelijking van rayleigh: 

RR + ~12 CR) 2 = 6p/p 1 
Substitutie van 

in (22) levert als R/R0 + oo: 

R (t) = 2P2l ~ 
1 { 3p 1 T} 

(22) 

(16) 

(23) 

Bij een vrije bel in een aanvankelijk oververhitte vloeistof daalt de 
momentane oververhitting 8R(t) van de belwand geleidelijk vanaf de begin
waarde T + 0

0 
tot T. 

De belgroei valt uiteen in de volgende stadia: 

i Een initieel, isotherm stadium: 8R(t) = 00 = constant, en 

R
1
(t)- (p280 )~ t (p8

0
)! t 

ii Een asymptotisch isobaar stadium, De beschrijving van de belgroei 1s 
gereduceerd tot het warrote-diffusieprobleero, roet als oplossing: 

R2(t) - 8ot! - eot! 

p2 p 

De teroperatuur van de belwand is dan geheel afgevallen tot T, 

iii Een overgangsstadium waarin de belgroei door combinatie van beide 
mechanismen wordt bepaald. 

Bovenstaande is in figuur ( d ) v7eergegeven, 

damp 
T + 8 

0 

.i t + 0 

oneindig p, T 

vloeistof 
T + 8 

0 

FIGUUR d 

~~ 

",- --
,"~--

/ 
I 

I 

.' damp T 
• I 
I 
\ 

' ' \ 
\ 

' ' ' .. .. , ----~ 
ii t+oo 

I 

\vloeistof 
• T + 8 
' 0 
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Als p + 0 wordt het initiele stadium sterk verlengd. De rayleighgroei 
gaat dan overheersen. Bij hogere druk kan bijna het gehele groeiproces 
met de diffusievergelijking worden beschreven. 

Als de temperatuur van de belwand zeer snel afvalt (bij een slechte 
warmt·egeleider), wordt de belgroei ook voornamelijk door diffusie 
bepaald. 

IV-6 DE RELAXATIE-MICROLAAG THEORIE 

Beide. voorgaande benaderingen behandelen de groeistadia van een vrLJe 
bel in een uniform oververhitte vloeistof. De relaxatie-microlaag theorie 
beschrijft onder meer het gedrag van een dampbel die aan een oververhitte 
wand ontstaat. De theorie berust op de fysische grondslag, dat kernkoken 
na afsplitsing van de convectieve bijdrage als een relaxatie-verschijn
sel van de oververhitte equivalente ther~mische geleidingslaag aan de wand 
kan worden beschreven. 

De initieel groeiende dampbellen duwen de thermische grenslaag voor zich 
uit van de wand af. De bellen ontlenen intussen de voor verdamping benodig
de enthalpie geheel aan het enthalpie-overschot (boven het kookpunt) van 
deze oververhitte grenslaag, die daarbij afkoelt. 

Het mechanisme van kernkoken berust op het volgende: 
Gedurende een gedeelte van de hecht- of loslaattijd t

1 
en de aansluitende 

wachttijd t
2 

(die verloopt tussen het afsnoeren van een bel en het ontstaan 
van zijn opvolger op dezelfde kern) stroomt vrijwel niet-oververhitte vloei
stof naar de verwarmingswand. 
Aan de wand wordt dan de thermische vloeistof-grenslaag opgebouwd, met 
een uiteindelijke dikte d • Het temperatuurverloop van deze thermische 
grenslaag wordt lineair g~n5gen, terwijl de relaxatie-microlaag (die de 
initiele oververhittingsenthalpie volledig aan deze grenslaag ontleend) 
uniform oververhit is met beginwaarde 8 = T - T. 

0 w 
De initiele dikte van de relaxatie-microlaag noemen \ve d • 

0 

Uit een enthalpie-balans valt af te leiden dat d = 1 d 
0 2 w, co 

(24) 

De dampbel die aan een oververhitte wand groeit, heeft meestal de vorm van 
een bolsegment dat gedeeltelijk bedekt is met een uniform oververhitte 
relaxatie-microlaag die zich rond het onderste deel (met relatieve hoog
te b) van de belkap bevindt. Zie figuur e. 

b 

FIGUUR e 

uniform oververhitte 
relaxatie-microlaag 
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IV-7 UITBREIDING VAN DE RELAXATIE-MICROLAAG THEORIE TOT HET DIFFUSIE 
EN HET RAYLEIGH MODEL 

Gedurende de belgroei aan de oververhitte wand kan het temperatuurverloop 
van de uniform oververhitte relaxatie-microlaag (toegepast op het systeem 
relaxatie-microlaag - dampbel) beschreven worden door de Newtonse afkoe-
lingswet. . 
Deze wet luidt: 

-dG h(t) G(t) 
= (25) 

Deze differentiaalvergelijking voor de oververhitting G(t) van de relaxatie
microlaag is dán op te lossen, wanneer we uitdrukkingen kennen voor de'warm
teoverdrachtscoëfficient h(t), en de instantane dikte d(t) van de relaxatie
microlaag met uniforme oververhitdng, 
Voor h(t) kunnen we schrijven: 

p21 
h(t) = bG(t) dR/dt (26) 

zie (14) 

Vergelijking (26) geldt voor een bel die groeit aan een oververhitte \-land 
en wordt afgeleid uit de overeenkomstige uitdrukking voor een vrije bel 
in een vloeistof waarvoor t

1 
= 00 , 

Verder geldt: 
• 

h(t 1) - R(t 1) = 0 (27) 

De fysische betekenis van voorwaarde (27) is dat de initieel voor belgroei 
beschikbare verdampingsenthalpie van de relaxatie-microlaag op het los
laat~ijd~tip t 1 ~oor de ~ampbe~ v~lledig voor de.ve:damping is benut: ~e 
bel 1s u1tgegroe1d, tenm1nste 1nd1en de oververh1tt1ng van de bulkvloe1stof 
~G (buiten de grenslaag) te verwaarlozen is ten opzichte van de initiele 
wa&doververhitting G , 

0 

Voor de equivalente belstraal in zuivere vloeistoffen gaat (21) belgroei 
volgens het diffusiemodel over in: 

R
2

(t) = bC
1
G(t) t! (28) 

met groeiconstante 

(29) 

Voor de oplossing van (25) valt af te leiden (zie (15)): 

G(t) = 0
0
exp(-t/t (1))! (30) 

Hieruit kan nu een relatie worden bepaald voor de loslaatstraal van de 
t> . 

dampbel met als voorwaarde R(t
1

) = 0: 

I 

R
2

(t (1)) = b/e c
1
eJ (1~2 (31) 

Voor de initiele dikte van de relaxatie-microlaag valt nu af te leiden 
(zie (16)): 

d =(12hr at (1))! 
0 

(3 2). 
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Voor rayleigh-bellen volgen we een analoge procedure als voor diffusie
bellen, Als-eindresultaat vinden we dan: 

Met 

en: 

8(t) 

d = 
0 

= 8 exp(-2t/t (I)) 
0 

p2l I Bt (I) 
2p c8 2 

I o 

(33) 

(34) 

(35) 

(36) 

De oververhitting van de belwand blijft niet constant maar zal afnemen 
doordat voor verdampen van de oververhitte vloeistof verdampingswarmte 
nodig is, 
Hoe slechter de omringende vloeistof warmte geleidt, hoe vlugger de 
temperatuur van de belwand zal afvallen:hoe meer de groei door diffusie 
wordt bepaald. Er is verder nog geëist dat de loslaatstraal voor 
rayleigh-bellen gelijk is aan de loslaatstraal voor diffusiebellen in 
zuivere vloeistoffen en bij gelijke condities: rayleigh-bellen"eindiged' 
immers als diffusiebellen, 

IV-8 UITBREIDING VAN DE RELAXATIE-MICROLAAG THEORIE TOT EEN COMBINATIE 
VAN LOKAAL KOKEN EN GEFORCEERDE CIRCULATIE 

In lokaal koken is de bulkvloeistof onderkoeld en bevindt zich op een~ 
l~gere temperatuur dan de verzadigingswaarde bij de werkdruk. 
Evenals in verzadigd koken (waar de gehele bulkvloeistof zich op of iets 
boven de verzadigingstemperatuur bevindt) is de verwarmingswand en de 
aanklevende vloeistoflaag oververhit t.o.v. de verzadigingswaarde, 
De maximale belstraal Ri = R(t~) in lokaal koken, die correspondeert met 
de loslaatstraal R

1 
in verzad1gd koken neemt af bij een stijgende onder

koeling G*, dit is bij een dalende temperatuurT = T- 8~< T van de 
bulkvloei~tof. 0 ~ 
De maximale belstraal wordt daarbij in een kortere tijd t

1 
< t

1 
bereikt. 

Voor belgroei is dan alleen dat deel van de thermische grenslaag beschik
baar, dat oververhit is. Aan dat oververhitte deel zal de bel z'n benodig
de verdampingsenthalpie onttrekken, 
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De relaxatie-microlaag doorloopt zowel in verzadigd koken als in lokaal koken 
hetzelfde temperatuurtraject, dat aanvangt bij dezelfde \·land-oververhitting 
G , Alleen de initiele dikte van de relaxatie-microlaag neemt af bij stij
g~nde onderkoeling. 
Vergelijking (26) wordt vervangen door: 

dR* 

dt 
(37) 

* De factor G /G + 8 geeft de verhouding aan van de oververhitting tot 
het totale 0 drÎjven8e temperatuurverschil. 
( 32) gaat voor diffusiebellen over in: 

'h 
d: •(0/0

0 
+ e:) ~at;(IJ= l (00 /0

0 
+ ~) 2 

dw,co (38) en (38a) 

zie (17). 

Voor de loslaatstraal van diffusie- en rayleighbellen leiden we achter
eenvolgens af (zie 18 ): 

* I R
2

(1) = b/e c 1 80 (t~(1)) 2 (39) 

R~(l) = b/e B80 ~ t'l\- (l) (40) 

Vervolgens breiden we de theorie uit voor een systeem met geforceerde 
circulatie, 
Er geldt: 

d 
w,co = k/hw,co = 

Tevens geldt: 

dus 

h * = k Nu/Db w,co 

d:, co = Dh/Nu 

*' 
k(8 + 8 ) 

0 0 

q~ co 
' 

Hierin is Nu= Nu(Re,Pr). 

= k/h-1(' 
w,co 

= d~ 
w,co 

Deze relatie werd reeds gegeven in hoofdstuk IV-2 en is ook hier geldig, 
Substitutie van (38) in (38a)levert een uitdrukking op voor tr voor 
diffusiebellen: 

* t = 
1 

~ D2 
'* h 

48a (8o/8o + 8o)
2 

Nu 2 (41) 

Substitutie hiervan in (39) levert een uitdrukking op voor de maximale 
belstraal van diffusiebellen: 

' "* b * R = - (8 /8 + 8 ) Ja D /Nu 
2e o o o h 

(42) 

Voor rayleighbellen kunnen we een analoge redenering volgen en verkrijgen 
aldus: 
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Dh 
Nu 

(43) 

(44) 

Met behulp van de vergelijkingen (41) t/m '(44) zijn we in staat de maxl
male belstraal van dampbellen, die ontstaan in een systeem waarbij gefor
ceerde circulatie in combinatie met lokaal koken wordt toegepast theoretisch 
te bepalen. Dit geldt tevens voor de tijd waarin deze maximale belstraal 
wordt bereikt. 
In hoofdstuk VI-3 worden theorie en experiment met elkaar vergeleken, 

IV-9 UITBREIDING VAN DE THEORIE TOT MENGSELS BIJ GEFORCEERDE CIRCULATIE 
EN LOKAAL KOKEN 

Tot nogtoe is het belgedrag in zuivere systemen zoals water, ethanol 
beschreven. De theorie wordt uitgebreid tot zg. binaire systemen~ hier 
water-4 gew% 2-butanon. 

De toevoeging van een vluchtige component verlaagt het kookpunt, 
Voor geringere concentraties alcohol is de organische componer.t de vluch
tigste, bij hogere concentraties daarentegen is water de vluchtigste 
component, 

Als we uitgaan van positieve binaire systemen, d.w.z. de vluchtigste com
ponent heeft een lagere oppervlaktespanning dan de hoofdcomponent, dan 
is er een verminderde neiging van dampbellen tot coalescentie (samen
vloeien). 

De achtergrond van dit verschijnsel berust op het volgende: 
In positieve binaire mengsels heeft de vluchtigste component de laagste 
oppervlaktespanning. Deze vluchtigste component wordt in het dunne vloei
stoflaagje tussen twee aangrenzende dampbellen in sterke mate uitgeput, 
de lokale waarde van de oppervlaktespanning is daar dientengevolge hoger 
dan langs het resterende deel van de belwand. De wand van beide bellen trekt 
zich in de omgeving van het oorspronkelijke"raakvlak" samen, v1aardoor 
coalescentie wordt vermeden. Dit is het zg. Marangoni-effect, 

In zuivere vloeistoffen is de asymptotische groeisnelheid van een dampbel 
slechts afhankelijk van de warmtestroom naar de belwand; in mengsels is 
deze ook afhankelijk van de diffusie van de vluchtigste component naar de 
bel. 

Tengevolge van de lokale uitputting van de vluchtigste component aan de 
belwand zal de temperatuur van de vloei3tof aan de belwand een dauwpunts
verhoging ~T ondervinden t.o.v. het kookpunt van het oorspronkelijke 
mengsel. 

Daar de massa-diffusie traag is t.o.v. de warmtediffusie wordt de belgroei 
in mengsels vertraagd t.o.v. di~ in de zuivere hoofdcomponent. Dit geldt 
dan voor het diffusie-model. 
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In het rayleigh-model daarentegen wordt de dauwpuntsverhoging niet verdiscon
teerd. Derhalve zal voor binaire systemen de maximale belstraal volgens het 
diffusie-model niet gelijk zijn aan de maximale belstraal volgens het ray
leigh-model. 
Het diffusie-model levert (zie (19): 

* R. 
2,m 

c 
1 ,m 

is de 

c = 1 ,m 

c 1 ,m 
~ 

1 'p 

0 
m 

0 
p 

belgroeiconstante in 

1 a~ 
(12/7T) 2 

?,-{ ! + (~) 2 

1 c D 

(45) 

het mengsel, waarvoor geldt: 

(46) ~T } G 

Voor een zuivere vloeistof is ~T = 0· c gaat dan over in c 1 • ' 1 ,m ,p 

R* in vergelijking (45) geeft de maximale belstraal voor zuivere 
2,p 

vloeistoffen in een systeem waarbij lokaal koken in combinatie met gefor
ceerde circulatie ,.;rordt toegepast. 
Hiervoor hebben we reeds een uitdrukking afgeleid. Zie relatie (42). 

Substitutie van de uitdrukking voor R~ in ~5) levert dan een uitdrukking 
op voor R; : de maximale belstraal in'plokaal kokende binaire systemen 
bij geforcêWrde circulatie volgens het diffusie-model. 

Het rayleigh-model levert voor R* (zie (10)): 
1 ,m J 

* Rl ,m (4 7) 

Voor R~ substitueren we vergelijking ~4) zodat (47) een uitdrukking 
oplevertpvoor R

1 
: de maximale belstraal in lokaal kokende binaire sys-· 

temen bij geforcèWrde circulatie volgens het rayleigh-model, 

IV-10 DE INVLOED VAN DE DRUK OP HET BELGEDRAG BIJ GEFORCEERDE 
CIRCULATIE 

De formules voor de belgroei zowel voor het diffusie-model als ook voor 
het rayleigh-model behouden hun geldigheid voor lagere drukken. 
Zoals reeds eerder is opgemerkt zijn de stofconstanten die de warmteover
dracht in het convectiegebied bij geforceerde circulatie bepalen nauwelijks 
drukafhankelijk. 
Het kengetal van Nusselt, Nu = Nu(Re, Pr) ·zal dan ook nam.;relijks afwijken. 
Volgens de rayleigh-oplossing: 

R ~ ! .., p2 ~ p 

is de equivalente belstraal evenredig met de wortel uit de druk. De diffusie
oplossing: R - 1 /p resulteert in een equivale.nte belstraal die omgekeerd 
evenredig is met de druk. 
Voor p + 0 (subatmosferische druk) nemen zowel de belstraal als de groei
snelheid volgens de rayleigh-oplossing àf, terwijl .de diffusie-oplossing 
juist het tegenovergestelde effect veroorzaakt, 
Bij dalende druk wordt het initiele groeist:adium volgens rayleigh dus sterk 
verlengd. 
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In hoofdstuk VI-4 worden de theoretische waarden van de maximale belstraal 
en het tijdstip waarop deze worden bereikt die volgen uit de diffusie- en 
rayleighvergelijking vergeleken met de gemeten waarden. 
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Hoofdstuk V 

OPSTELLING EN MEETMETHODE 

Het circuit dat voor de experimenten is gebruikt is afgebeeld in figuur f 
Het testgedeelte is afgebeeld in figuur g. 
Hierin bevindt zich het verhittingselement waaraan de te onderzoeken damp
bellen groeien. Via vensters is de afzonderlijke dampbelgroei gevolgd met 
high-speed cinematografie. 

De vloeistof wordt door middel van een centrifugaalpomp, waarvoor zich een 
filter bevindt, door roestvrij stalen buizen rondgepompd, Met behulp van 
twee kranen, een voor de grovere en een voor de fijnere afstelling is de 
vloeistofsnelheid te regelen, Het debiet is af te lezen op twee flowraters 
die geijkt zijn bij een temperatuur van 373 K, 
De snelheid kan continu gevarieerd worden van 0 tot 12,5 m/s, 

De rondstromende vloeistof wordt verwarmd met een voorverwarmer met een re
gelbaar vermogen van 0 tot 25 kWatt. Koeling vindt plaats in een warmte
wisselaar waardoor koelwater wordt gestuurd, 
Door combinatie van beiden kan men de temperatuur van de bulkvloeistof 
regelen, Bovenin het circuit bevindt zich een condensvat, waarin koelspi
ralen zijn geplaatst. Op dit condensvat bevinden zich drie refluxkoelers, 

Het circuit wordt via het condensvat gevuld, Het niveau kan worden afgelezen 
op een peilglas dat parallel staat aan het condensvat. 

Om de druk te kunnen varieren is boven op het condensvat een aansluiting 
aangebracht, waardoor m.b.v. een waterstraalpomp de aanwezige lucht in het 
condensvat wordt afgezogen. 
Om inlek van lucht van buitenaf tegen te gaan moest de bestaande opstel
ling in z'n geheel worden voorzien van de juiste afdichtingen, De minimaal 
te bereiken druk in de vloeistof ter plaatse van de meetsectie bedraagt 
17 kPa. Dit bij een vloeistofsnelheid van 3 m/s. 
De druk in de testsectie werd geregistreerd door een drukopnemer, ingebouwd 
in de testsectie, De drukopnemer is van het merk I.P.T.-1000 van 
Kulite Semiconducter, met een absoluut drukbereik van 0 tot 500 kPa, 
De voedingsspanning is 7,5 Volt gelijkspanning, en ook de afgegeven spanning 
is een gelijkspanning, die 0p een digitale voltmeter wordt afgelezen, 

De testsectie, afgebeeld in figuur g , bestaat uit een vierkant kanaal 
dat vervaardigd is van roestvrij staal en waarin zich p~rallel aan elkaer . 
twee glazen wanden bevinden. De doorsnede van het kanaal is 10 mm,, terwijl 
de lengte 550 mrn. bedraagt. De bestaande meetsectie die eerst in verti·· 
cale stand was opgesteld, is omgebouwd tot een horizontale stand, 

Als verhittingselement is gebruik gemaakt van een roestvrij stalen buisje 
met een uitwendige diameter van 1,2 rom, en een inwendige diameter van 0,7 
mm •• De lengte bedraagt 55 mm. 
Het buisje is gesoldeerd tussen twee messing-electroden. 
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Een van de electroden is voorzien van een spaninrichting, om de thermische 
uitzetting van de electroden tijdens het verhitten op te vangen, Het element 
zelf wordt gestookt met gelijkspanning, De spanning over het buisje wordt 
over de electroden gemeten, Hierbij moet men wel rekening houden met het feit 
dat slechts 95 % van de totale spanning over het roestvrij stalen buisje 
staat, De stroom door het buisje wordt gemeten in de vorm van een spanning 
over een geschikt gekozen normaal-weerstand, in serie geschakeld, 
Tenslotte wordt nog de temperatuur wordt nog de temperatuur aan de in- en 
uitlaat van de testsectie gemeten d.m.v. Chromel-Alumel thermokoppels, 
die de therma-spanningen (40 UV/K) op digitale meters afbeelden, De thermo
koppels zijn van het type TM: de warme las is aan de mantel geaard, 
Het gesloten uiteinde heeft dezelfde uitwendige diameter als de draad zelf. 
De diameter van de draad bedraagt 2 mm, en de lengte 0,3 m • 
De temperatuur van het roestvrij stalen buisje is gemeten met een thermo
koppel dat zich binnen het buisje zelf bevindt, Zie figuur h. 

FIGUUR h Montage van het thermokoppel in het buisje 

Dit thermokoppel is ook van het type TM, de diameter bedraagt 0,25 mm en 
de lengte 0,7 m. 
Om het thermokoppel electrisch te isoleren is eerst een glazen pijpje met 
een \vanddikte van 0,1 mm, en buitendiameter van 0,6 mm. in het verhittings
element geplaatst, Daar de wand van het glazen buisje en de mantel van 
het thermokoppel zeer dun zijn, zijn de axiale warmteverliezen bij op
stoken van het verhittingselement te verwaarlozen. Het systeem verhittings
element - glazen buisje - thermokoppel is nu op te vatten als een gesloten 
systeem, 
In dit systeem zal zich een uniforme temperatuurverdeling instellen. 
De temperatuur die het thermokoppel aangeeft is dan een juiste maat voor 
de temperatuur van het verhittingselement .. }fet dit ingebouwd thermokoppel 
is steeds de wandtemperatuur, zowel in het convectiegebied als in het 
kernkook-gebied gemeten. 

Voor het filmen van de dampbellen die ontstaan aan het roestvrij stalen 
buisje is gebruik gemaakt van een high-speed framing camera: DYNAFAX 350 
met een maximale beeldfrequentie van 35000 beeldjes p2r seconde, De belich
ting geschiedt met een electronische flitser:"CORDIN, model 359, die tegen
over de camera voor het glazen venster is opgesteld. 
De belichtingstijd kan in overeensre:nming met de be~ldfrequentie van de camera 
nauwkeurig worden ingesteld, De beeldfrequentie van de camera is af te 
lezen op een frequentie-meter die op de camera is aangesloten. Ter controle 
hiervan wordt het signaal uit de camera op e~n oscilloscoop gevolgd. 
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De gebruikte film is een 35 mm. film met een lengte van 86 cm., en een 
maximaal aantal beeldjes van 224, 
De grootste onderkoeling in water bij een snelheid van 3 m/s waarbij de bel
len nog net worden gevolgd is 35 K, bij atmosferische druk. 
Bij nog grotere snelheden en/of onderkoelingen verdwijnen de bellen te snel 
met de stroming, ze groeien en condenseren te snel en/of blijven te 
klein, Om deze bellen te kunnen volgen moet men camera's hebben die een 
hogere beeldfrequentie kunnen bereiken dan de gebruikte, 

De gefilmde bellen zijn uitgemeten met behulp van een motion-analyser, 
De vergroting wordt bepaald uit de diameter van het roestvrij stalen buisje 
dat steeds op de film zichtbaar is. 

De tijdsafstand tussen twee beeldjes wordt bepaald uit de frequentie van 
de film. Het tijdstip van ontstaan van een bel ligt niet exact vast, qm
dat de bel in de tijd tussen de opname van twee beeldjes ontstaat. 
Bij een bepaalde warmtestroomdichtheid, vloeistofsnelheid en onderkoeling 
zijn de bellen aan de verschillende kernen niet identiek, 
Er steeds een bel uitgekozen die representatief is voor de gemiddelde 
belgrootte, Deze bel is dan uitgemeten, 
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Hoofdstuk VI 

DISCUSSIE 

VI-l WARHTEOVERDRACHT BIJ GEFORCEERDE CIRCULATIE 

In figuren 10, 11, 12 en 13 zijn de gemeten waarden van de warmtestroom
dichtheid als functie van het drijvend temperatuurverschil tussen wand en 
vloeistof, T - T

0 
uitgezet voor verschillende vloeistofsnelheden en voor 

verschillend~ onderkoelingen. 
Als verhittingselement is gebruikt een roestvrij stalen buisje (L 55 mm. 
D = 1,2 mm.). Alleen het eerste gedeelte (convectiegebied) van d~ 
k~okkromme is gemeten. 

Experimenteel blijkt dat de warmtestroomdichtheid een grotere afhankelijk
heid vertoond van de vloeistofsnelheid dan ván de onderkoeling van de 
bulkvloeistof. 
a* neemt toe bij toenemende vloeistofsnelheid. -w, co .· 
Bij een constant drijvend temperatuurverschil voor de warmteoverdracht 
tussen wand en vloeistof daalt de warmtestroomdichtheid bij toenemende on
derkoeling en constante vloeistofsnelheid. 
De verklaring van dit verschijnsel kan men vinden in de sterke temperatuur
afhankelijkheid van de dynamische viscositeit van de vloeistof. 
Dit in tegenstelling tot de andere stofconstanten zoals p, k en c, met 
een geringe temperatuurafhankelijkheid. 

In onderstaande tabel zijn opgenomen de warmteoverdrachtscoëfficienten van 
zowel verticaal als van horizontaal opgespannen stookdraden. De onderkoeling 
en de vloeistofsnelheid is gevarieerd. 

v (m/s) h.!(:- (10 2 MW/m 2K) h* (10 2 MW/m2 k) * e (K) verschil (%) w,co w,co 0 

verticaal horizontaal 

3 3,21 2,67 10 16 

3 3,33 2,50 30 25 

3 2,85 2,38 50 16 

5 4,28 3,63 10 15 

5 4,09 3,33 30 18 

5 3,87 3,68 50 12 
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Het blijkt dat de warmteoverdracht in het convectiegebied aan horizontale 
draden lagere waarden oplevert dan aan verticale draden onder dezelfde 
condities. 
Het verschil wordt groter naarmate de vloeistofsnelheid daalt. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is de volgende: 
Voor.het geval van vrije convectie wordt de warmtestroomdichtheid mede 
bepaald door het kengetal van Grasshof: 

Gr = g(Tw - To) SL
3 

(48) 
v2 

Een belangrijke grootheid in dit dimensieloze getal is de karakteristieke 
lengte L. In het geval van warmteoverdracht aan verticale draden wordt 
voor L de lengte van de draad genomen, terwijl voor horizontale draden 
voor L de diameter van de draad genomen wordt. 

In V,D.I.-Wärmeatlas (20) wordt voor vrije convectie een relatie in de 
vorm van Nu = Nu(Pr, Gr) gegeven waaruit de warmtestroomdichtheid q .. 
berekend kan worden. w,vr~J 

Het blijkt dat q .. voor verticale draden een hogere waarde oplevert dan 
w,vr~J 

voor horizontale draden. 

Bij de experimenten is er echter sprake van gedwongen convectie in combi
natie met vrije convectie. Voor hoge vloeistofsnelheden zal de gedwongen 
convectie overheersen zodat het verschil in de warmtestroomdichtheid bij 
verticale en horizontale draden kleiner wordt. Bij lage vloeistofsnelheden 
daarentegen gaat de vrije convectie overheersen. 

In figuur 14 is voor 'n bepaalde onderkoeling en drijvend temperatuurverschil 
de warmtestroomdichtheid als functie van de vloeistofsnelheid vergeleken 
met waarden, berekend door middel van (13) uit hoofdstuk IV-2, 
Theorie en experiment komen goed met elkaar overeen. De overeenkomst tussen 
theorie en experiment wordt minder goed naarmate v ~ 0. 
De reden hiervan is dat de relatie (13) alleen geldig is voor 'n turbulen
te stroming en voor het overgangsgebied tussen een turbulente en laminaire 
stroming. De vrije convectie (waarvoor v = 0) wordt hier niet in rekening 
gebracht. De afwijkingen tussen theorie en experiment worden ook groter 
bij hoge vloeistofsnelheden. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is de invloed van de bestaande geometrie 
van de proefopstelling; relatie (13) is geldig voor de warmteoverdracht 
aan een systeem bestaande uit twee concentrische ronde buizen. 

Het verschil tussen de gemeten waarden van de warmtestroomdichtheid aan ver
ticale- en horizontale stookdraden, zowel voor lage als voor hoge vloei
stofsnelheden is in figuur 14 duidelijk te zien 

VI-2 DE INVLOED VAN DE DRUK OP DE WARMTEOVERDRACHT 

In figuur 15, 16 en 17 staan op dubbel-logarithmisch pap1er de gemeten 
waarden van de warmtestroomdichtheid als functie van het drijvend tem
peratuurverschil tussen wand en vloeistof, T ~ T , uitgezet voor een 
bepaalde vloeistoftemperatuur, T ~ 348, 323wen 2g8 K. 

0 
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De vloeistofsnelheid is steeds 3 m/s. De druk is gevarieerd van 116 tot 
23 kPa. 
De metingen zijn tevens uitgevoerd tot in het kernkookgebied. In het 
convectiegebied geldt: 

* T T qw,co "" w - o 

Uit de grafieken blijkt dat de invloed van de druk in het convectiegebied 
op de warmtestroom gering is. De oorzaak ligt in de geringe drukafhankelijk
heid van de stofconstanten die de warmtestroom bepalen. 

Bij constant drijvend temperatuurverschil tussen wand en vloeistof blijkt 
weer duidelijk dat de warmtestroomdichtheid daalt bij constante druk en 
stijgende onderkoeling van de bulkvloeistof. 

Het kernkookgebied (gebied (II) van de kookkromme in figuur (a )) valt• op 
door een sterke toename van de warmtestroomdichtheid t.o.v. q~co als 
functie van T - T • w 0 

Bij stijgende T - T worden steeds meer kernen geactiveerd en neemt de door 
de bellen geind~ceer8e warmtestroomdichtheid boven de convectieve bijdrage 
toe. 
Experimenteel geldt: ·,, 

q~ .., (T - T )n waarbij 2,5 < n < 4 
w w 0 

Bij stijgende druk verschuift het overgangsgebied tussen convectie en kern
koken naar hogere waarden van T - T ; zie weer figuur 15, 16 en 17. 

. w 0 

In figuur 18 is de gemeten wandoververhitting 8 = T - T uitgezet tegen de 
0 w druk p (we beschouwen nu alleen het kernkookgeb~ed). 

Als parameters zijn genomen de warmtestroomdichtheid en de vloeistof
temperatuur. De experimentele waarden, uitgezet in deze figuur komen over
een met die van figuur 15, 16 en 17. Experimenteel blijkt dat bij toenemen
de druk, terwijl de wandoververhitting en de temperatuur van de vloeistof 
constant gehouden worden, de warmtestroomdichtheid stijgt. 
Dit is als volgt te verklaren: 

Bij toenemende druk stijgt de bijbehorende 
De wandtemperatuur zal bij toenemende druk 
ook toenemen, daar geldt: T = T + 8 • w 0 

De warmtestroomdichtheid, die evenredig is 
de gestelde condities toenemen. 

verzadigingstemperatuur T. 
en constante wandoververhitting 

aan (T - T )n zal dan onder 
w 0 

In figuur 19 is op dubbel-logarithmisch papier nog eens de wandoverver
hitting tegen de druk uitgezet. Parameter is de warmtestroomdichtheid. 

Kromme 3 correspondeert met de minimale wandoververhittingslimiet 8 . 
voor kernvorming in lokaal koken. o,m~n 
8 . daalt bij toenemende druk, 
o,m~n 

Dit resultaat volgt ook direct uit de vergelijking voor de evenwichtsstraai 
R : 

0 

(17) 

Hieruit volgt: 
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e . ... J/pR 
o,m~n . o 

Bij een constante evenwichtsstraai volgt dan hieruit: 

8 . ... I /p 
o,m~n 

Uit (17) volgt voor R een waarde van 0,8 ~m. 
0 

Het blijkt dat de gemiddelde oppervlakteruwheid van de stookdraad een 
zelfde waarde heeft. 

VI-3 HET BELGEDRAG IN LOKAAL KOKEN BIJ GEFORCEERDE CIRCULATIE 

In figuur 20, 2! en 22 staat uitgezet de experimenteel bepaalde belstraal 
bij constante vloeistofsnelheid ( v = 3m/s ) tegen de tijd met de onder
koeling als variabele. De druk is steeds 100 kPa. 
De experimenten zijn uitgevoerd aan horizontale stookdraden. Er is ge
kozen voor drie vers.chillende vloeistoffen: water, ethanol en water-4 gew % 
2-butanon. 
Na een aanvankelijke groei imploderen de dampbellen. In deze grafieken zijn 
duidelijk oscilaties in de implosie waar te nemen. Deze oscilaties zijn als 
volgt te verklaren: 
Als de bel implodeert, komt er condensatiewarmte vrij die aan de directe 
omgeving wordt afgegeven. De opgewarmde vloeistofgrenslaag rond de bel 
kan zijn warmte echter niet direct kwijt zodat de implosie wordt geremd. 
De temperatuur van de grenslaag kan zelfs tot boven die van het kookpunt 
van de vloeistof opgewarmd worden, waardoor de bel aanvankelijk weer gaat 
groeien.om daarna weer te imploderen. 
Tijdens deze oscilaties zal de belstraal altijd kleiner blijven dan zijn 
eerste bereikte maximum·-belstraal. We zien dat de loslaattijd tt van de 
bellen steeds groter is dan de tijd tf waarop de belstraal maximaal is. 
M.a.w. de bel condenseert reeds voor dat hij de wand loslaat. Een gedeel
te van de bel bevindt zi.ch dan buiten de thermische grenslaag in de onder
koelde vloeistof. Voor lagere onderkoeling bereiken de dampbellen een klei
nere maximale belstraal. Dit geldt ook voor de tijd waarop de bel z'n 
maximum-straal bereikt. Dit volgt ook uit formules (41), (42) en (43) die 
de maximum-belstraal en de tijd, waarin deze wordt bereikt, weergeven. 
De implosietijd van de dampbellen neemt ook af bij toenemende onderkoe
ling. 

Tengevolge van de overdruk in de bel expanderen de dampbellen initieel. 
Uit de grafieken blijkt dat deze initiele groei onafhankelijk is van de 
onderkoeling, vloeistofsamenstelling, en dus wordt bepaald door de 
rayleigh-vergelijking. 

Meestal laten de dampbellen los van de wand, steeds nadat zij hun maximum 
hebben bereikt. 
Een mogelijke verklaring hiervoor kan de invloed van de vloeistoftraag
heid zijn. De relatief snel groeiende dampbellen duwen de vloeistof voor 
zich uit van de wand af. De vloeistof komt nadat de bel is uitgegroeid 
niet onmiddellijk tot rust, De bel ondervindt dan een kracht in de richting 
van de wegstromende vloeistof. Dit effect is in combinatie met de zwaar
tekracht er de oorzaak van dat de bellen loslaten van de wand. 
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Om het belgedrag in de drie verschillende vloeistoffen met elkaar te kunnen 
vergelijken staan in figuur 23, 24, 25 en 26 de gemeten waarden van 
R~, t7, t~ en t; tegen de onderkoeling van de vloeistof uitgezet, 

De vloeistofsnelheid is 3m/s en de druk bedraagt 100 kPa, R~ en t7leveren 
voor ethanol een tweemaal zo kleine waarde op dan voor water, 
De oorzaak van de kleinere waarde van Rf in ethanol wordt veroorzaakt 
door de kleinere asymptotische belgroeiconstante, cl in ethanol, 

,p 
Voor ethanol geldt: 

1 
C = 9 10 4 m/s 2K 
I' p 

terwijl voor diffusiebellen ~n water geldt: 
1 

C = 24 10 4 m/s 2K 
I 'P 

Het diffusiemodel voorspelt dus een kleinere waarde voor R~ in ethanol dan 
in water, (factor 2,6), 
Daar de temperatuur van de belwand in ethanol zeer snel afvalt (ethanol is 
een veel slechtere warmtegeleider dan water) verwachten we dat voor 
ethanol de groei hoofdzakelijk door diffusie wordt bepaald, Experimenteel 
blijkt echter dat t~ ethanol < t~ water, hetgeen dus weer met het rayleigh
model correspondeert, 

Uit figuur26 blijkt dat de implosietijd voor dampbellen in ethanol ongeveer 
gelijk is aan de implosietijd voor bellen in water, Daar de maximale 
belstraal in ethanol tweemaal zo klein is dan in water is in ethanol 
de gemiddelde implosiesnelheid kleiner dan in water, Dit kon1t doordat 
ethanol een slechtere warmtegeleider is; de vrijkomende condensatiewarmte 
wordt in ethanol minder goed aan de bulkvloeistof overgedragen dan in water, 

Vervolgens bekijken we het verschil in dampbelgedrag in water en in het 
mengsel water-4 gew% 2-butanon, 
Het blijkt dat de maximale belstraal in het mengsel enig verschil vertoont 
met de maximale belstraal in water, Het verschil is echter niet groot, 
zie figuur23 ; Rf voor het mengsel< Rfvoor water, 

Het rayleighmodel voorspelt een kleine afwijking in het groeigedrag tussen 
dampbellen in water en in het mengsel, Het diffusiemodel levert een veel 
kleinere waarde op voor R1 dan voor R

1 
zie ( 47) en ( 45), 

,m ,p 
Zeker voor hoge onderkoelingen (dus korte tijden, zodat 6T nog niet is 
ingesteld) voorspelt het rayleighmodel aanzienlijk geringere verschillen 
in de maximale belstralen dan het diffusiemodel, Blijkbaar is voor dit 
binair systeem het rayleighmodel voor een groot gedeelte van de belgroei 
van toepassing. 
De uitputting van de vluchtigste component is echter ook van belang. 
De vluchtigste component wordt immers tijdens de groeu ovenvegend ~n de 
damp gedreven en meegevoerd door de opstijgende dampbellen. 
Aan de verwarmingswand zal dus de concentratie van de vluchtigste com
ponent afnemen ten opzichte van diê in de bulkvloeistof. Als gevolg hier
van zal de belgroei in mengsels zeer sterk op de belgroei in water gaan 
lijken, Dit wordt nog eens bevestigd door de waarden van t~ in het mengsel 
te vergelijken met die in water, Alleen voor kleine onderkoeling valt er 
een kleine afwijking, net als voor R~ te constateren, 
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We zouden echter verwachten dat de belgroei in het binaire systeem door 
massa-diffusie vertraagd wordt. Uit de experimenten blijkt dat samen
vloeien van dampbellen aan de verwarmingswand zich niet voordoet, Dit 
is in overeenstemming met het voorafgaande, want in mengsels met een 
vluchtigste component treedt het Marangoni-effect op. 

In figuur 26 valt op dat voor het mengsel geldt: 

t* > t~ 
3 mengsel 3 water 

Er treedt dus een implosievertraging op. 
Een verklaring hiervoor is de volgende:.In de dampbel zal aanvankelijk 
de vluchtigste component in overmaat aanwezig zijn. Tijdens de implosie 
van de bel zal daardoor in de belwand deze vluchtigste component in over
maat aanwezig zijn, waardoor aan de belwand een kookpunts-verlaging zal 
optreden; m.a.w. de bel ziet een lagere onderkoeling, 

In hoofdstuk IV-8 zijn relaties afgeleid voor R* en ti voor dampbellen 
bij geforceerde circulatie in combinatie met lo~aal koken, De theoretische 
waarde voor R~ ent~ worden in figuur 27, 28, 29 en 30 vergeleken met 
de experimentele waarden. De vloeistoffen waarin de bellen ontstaan zijn 
respectievelijk water en ethanol. De vloeistofsnelheid is 3 m/s en de 
experimenten zijn steeds bij atmosferische druk uitgevoerd. In water blijkt 
(zeker voor kleine onderkoeling) het diffusiemodel beter bij het expe
riment aan te sluiten, Voor hoge onderkoeling daarentegen voorspelt het 
rayleighmodel waarden die beter bij het experiment aansluiten, Bij een 
onderkoeling van 27 K voors~ellen beide modellen dezelfde groeitijd. In 
de berekende waarden voor R

1 
en tf is voor de wandoververhitting steeds 

25 K genomen. Deze waarde werd steeds gemeten d.m.v. een ingebouwd thermo-
koppel (zie hoofdstuk V). * 
Voor ethanol komt theorie en experiment wat betreft de waarde van R1 
goed met elkaar overeen.Zie figuur 29. 
De berekende groeitijden sluiten minder goed aan bi~ het experiment, 
Het diffusiemodel voorspelt te grote waarden voor t

1 
dan uit het experi

ment volgt. 
Daar de temperatuur van de belwand in ethanol zeer snel afvalt verwach
ten we dat de belgroei in ethanol door diffusie wordt bepaald, 

Uit figuur 28 en 30 blijkt ook dat de theorie voor dampbellen 1n ethanol 
langere groeitijden voorspelt dan voor dampbellen in water. 

VI-4 DE INVLOED VAN DE DRUK OP DE BELGROEI BIJ GEFORCEERDE CIRCULATIE 

In figuur 31, 32 en 33 staan uitgezet de experimenteel bepaalde belstraal 
als functie van de tijd bij constante vloeistofsnelheid 3 m/s en de 
druk als parameter. De vloeistoftemperatuur bedraagt resp. 348 K, 323 K 
en 298 K. De invloed van de druk blijkt overduidelijk. De maximale bel
straal R7 neemt toe bij afnemende druk. Dit geldt tevens voor het tijd
stip tf, waarop deze maximale belstraal wordt bereikt. ~ * 
In figuur 34 en 35 staan de experimenteel bepaalde waarden van R

1 
en t

1 
uitgezet tegen de druk, De vloeistoftemperatuur is hier als parameter 
gekczen. Zoals reeds opgemerkt nemen zmvel R7 al? tf af bij toenemende 

.druk. Verder concluderen we nog: Bij constante druk nemen zowel R~ als t7 
af bij afnemende temperatuur van de vloeistof. 
Deze tendens komt overeen met de R~, t~....,_. 8~ relaties zoals besproken 
in figuur 23 en 24. ;lt 1 ° 
Volgens de rayleighoplossing, R - p 2 is de equivalente belstraal even
redig met de \Vortel uit de druk; de diffusieoplossing R"' - I /p resulteert 
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in een equivalente belstraal die omgekeerd evenredig is met de druk, 
Voor p + 0 neemt de belstraal volgens de rayleighoplossing af, terwijl 
de diffusieoplossing juist het tegenovergestelde effect veroorzaakt, 
Bij dalende druk wordt het initiele groeistadium volgens het rayleigh
model dan sterk verlengd, 

De relaties die werden afgeleid voor R~ en t~ in lokaal koken in combina
tie met geforceerde circulatie zijn ooR geldlg voor lagere drukken dan 
100 kPa, 
De convectieve warmtestrootndichtheid wordt weer via het kengetal van * 
Nusselt berekent uit vergelijking ( 1~. De theoretische waarden van R1 
en tf staan voor T = 348 K in figuur 34 en 35 uitgezet, * 
Voor lage drukken ~oorspelt de theorie een kleinere waarde voor R1 dan 
uit het experiment volgt, Het rayleighrrtodel geeft voor lage druk een 
grotere t* dan het diffusiemodeL Het blijkt dat het rayleighmodel • 
bij lage druk beter bij het experiment aansluit dan het diffusiemodeL 

In onderstaande tabel staat de gemiddelde snelheid waarmee de bellen langs 
de draad bewegen, De temperatuur van de bulkvloeistof en de druk treden 
hier als variabelen op. De vloeistofsnelheid is steeds 3 m/s, We zien 
dat de snelheid van de dampbellen afhankelijk is van de belstraal, die 
op zijn beurt weer gekoppeld is aan de druk. 
Bij dalende druk neemt de maximale belstraal toe en ook de snelheid 
van de dampbellen. Dit kan als volgt worden verklaard: 
Door visceuze krachten vormt zich in de meetsektie een bepaald snelheids
profiel. De snelheid aan de buiswand en aan de draadwand is kleiner dan 
in de hoofdstroming. De bellen aan de draad merken deze snelheidsgradiënt, 
De belkap wordt meer vervormd dan de rest van de bel, Grote bellen reiken 
verder in de hoofdstroming dan kleine bellen en ondervinden derhalve een 
grotere impuls. 

T (K) p (kPa) R (mm) vbel (m/s) 0 ma x 

348 39 3' 21 4,76 

348 44 1 '0 1 3,44 

348 56 0,40 3,48 

323 21 0,87 3,52 

323 33 0,62 3,48 

323 44 0,27 2,34 

323 53 0,25 2,52 

298 17 0,27 2,82 

298 23 0 ,_18 2,69 

298 31 0' 12 2,46 
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Uit de tabel blijkt dat grote bellen een hogere snelheid hebben dan de 
vloeistof die ze meesleurt. Dit hoeft echter niet zo te zijn. 
De gemiddelde vlpeistofsnelheid over de doorsnede van het kanaal zal 
boven de ingestelde waarde van 3 m/s uitstijgen. De grote bellen nemen 
immers een deel van het doorstroomde deel van de testsektie voor hun 
rekening. Omdat het debiet constant is, zal de vloeistofsnelheid dan 
stijgen, 

VI-5 HET EFFECT VAN DE CRIENTERING VAN DE STOOKDRAAD OP HET BELGEDRAG 

Daar dit de eerste metingen zijn, uitgevoerd aan axiaal aangestroomde 
horizontale stookdraden is het interessant het belgedrag te vergelijken 
met vroegere metingen, uitgevoerd aan verticale stookdraden. 
In de tabel, opgenomen aan het eind van dit hoofdstuk, staan de gemeten 
waarden van R~, t~, t: ent~ opgenomen van de dampbellen bij verschil
lende onderkoelingen voor zowel verticale als horizontale stookdraden, 
De dampbellen ontstaan in water, ethanol en het mengsel water-4 gew % 
2-butanon. De vloeistofsnelheid is 3 m/s en de experimenten zijn uit
gevoerd onder atmosferische omstandigheden. -

De maximale belstraal in water bij horizontale draden verschilt niet 
veel van de maximale belstraal in water bij verticale draden. 
De warmtestroomdichtheid is voor beide draadoriëntaties dezelfde geno
men, behalve voor hoge onderkoelingen. 
Dampbellen in ethanol bereiken een grotere maximale belstraal aan de 
horizontale stookdraad dan aan de verticale. De oorzaak is waarschijn
lijk de hogere warmtestroomdichtheid die bij de horizontale oriëntatie 
nodig is om dampbellen te genereren. Het mengsel daarentegen levert voor 
dampbellen aan horizontale draden lagere waarden voor de maximale 
belstraal. 

De tijd waarin de maximale belstraal wordt bereikt is bij alle onder
koelingen en vloeistoffen bij horizontale vloeistoffen korter dan bij 
verticale draden. Dit betekent dat de dampbellen aan horizontale draden 
sneller_ groeien. 

Ook laten de dampbellen aan horizontale draden eerder los van de wand, 
Alleen bij dampbellen in ethanol is dit verschil niet te constateren, 
Het loslaatmechanisme van de dampbellen is reeds besproken en blijkt 
een combinatie van de vloeistof-traagheidskracht en de gravitatiekracht, 
In de horizontale oriëntatie groeien de dampbellen sneller. 
De bellen duwen dan de vloeistof ook sneller voor zich uit van de wand 
af. De invloed van de vloeistoftraagheid zal, nadat de bel is uitge
groeid, groter zijn dan bij de verticale oriëntatie waar de bellen minder 
snel groeien. De bellen aan horizontale draden merken dan een grotere 
kracht, gericht van de wand af, en zullen· eerder loslaten. 

Tenslotte bekijken we de implosietijden. Ook deze tijden zijn voor damp
bellen aan horizontale draden korter dan voor de bellen aan verticale 
draden. Een mogelijke verklaring hiervoor is als volgt: 
In de verticale oriëntatie is de gravitatiekracht gericht làngs de draad, 
terwijl bij horizontale draden deze kracht loodrecht op de ciraad gericht 
is. Dampbellen aan horizontale draden zulle~ zich dan, nadat zij de wand 
hebben verlaten, onder invloed van de gravitatiekracht verder van de 
draad verwijderen dan overeenkomstige bellen aan verticale draden die in 
de buurt van de stookdraad blijven, Bellen aan hortzontale draden komen 
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met koudere vloeistof in aanraking dan de bellen aan verticale draden, 
In het eerste geval zullen de bellen sneller imploderen, 



V E R T 

~ * 8 (K) RI (nnn) 
0 

5 0,31S 

10 0,250 

1S 0,220 

20 0,2SO 

25 0,2SO 

30 0,300 

35 0' 170 

5 0,115 

10 0,070 

15 0,055 

0 

5 0,38 

15 0,26 

30 0' 17 

A: WATER 
B: ETHANOL 

I C A L E 

* t 1 (lJs) 

600 

320 

210 

180 

200 

180 

180 

1SO 

300 

180 

·620 

300 

100 

C: WATER-4 gew % 2-BUTANON 

DRAAD 

* t~ (l-ts) q~ (MW/m2 ) t 4 (l-ts) w 

12SO 1080 1,64 

sso 7SO 1 , 62 

S20 4SO 1 ,84 

soo 400 2,74 A 

4SO 300 2,81 

400 200 4,45 

300 220 5,39 

440 1350 0,22 

320 900 0,36 B 

360 270 0,52 

1SSO 1750 1 ,46 

450 680 1,98 c 
200 210 3,04 

v = 3 m/s 
p = 100 k.Pa 

H 0 RI ZONTALE DRAAD 

e* (K) * (nnn) * .. *' RI t 1 (l-ts) t 1 (l-ts) 
0 '+ 

s 0 ,32S 340 

10 0,260 21S 340 

1S 0,230 230 300 

20 0, 140 1SS 21S 

2S 0' 13S 6S 140 

30 0' 110 80 1SS 

35 0, 140 120 245 

5 0' 180 170 450 

10 0, 140 140 410 

lS 0, 105 150 350 

0 0,42 7SO 

s 0,22 2SO 800 

15 0' 19 !60 3SO 

30 0' 17 80 130 

* ~1 : maximale belstraal 
\

1
: tijdstip waarop R1 wordt bereikt 

~: loslaattijd 
t
3

: implosietijd 

* t 3 (lJs) 

600 

480 

400 

16S 

ISS 

93 

200 

600 

460 

400 

900 

410 

80 

a.; (MW/m2
) 

1, 62 

1 '62 

1, 84 

2,74 

2,81 

2,81 

2,81 

"' co 

0 34 r 
' 

0,4S 

0,58 

1 ,ss 
1 '91 

2,0S 

2,81 
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FIGUUR 24. VerZoop van het experimenteel bepaalde tijdstip waarop de belstraal zijn maximum be
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SYMBOLEN LIJST 

temperatuurvereffeningscoëfficient, m2 /s 

oppervlakte, m2 

dimensiloze parameter, die relatieve hoogte relaxatie-microlaag 
aangeeft 

1 
belgroeifactor in rayleigh-oplossing, m/sK 2 

soortelijke warmte vloeistof bij constante druk, J/kgK 
1 

asymptotische diffusie-belgroeiconstante, m/s 2K 

dikte relaxatie-microlaag rond gedeelte belkap, of van equivalente 
thermische geleidingsgrenslaag aan wand, m 

binnendiameter buitenste buis, m 

initiele dikte van wand verwijderde relaxatie-microlaag, m 

dikte equivalente thermische geleidingsgrenslaag voor convectieve 
warmteoverdracht aan verwarmingswand, m 

diffusiecoëfficient, I, m2 /s 

D diffusieconstante vluchtigste component in hoofdcomponent, II, m2 /s 

Dh 
D w 
exp 

F 

F 

g 

G 

h 

h 

h 

h 

z 

s 

00 

k 

1 

L w 

karakteristieke lengte in Re, m 

buitendiameter binnenste buis, m 

exponentiële functie met grondtale ~ 2,718,,, 

vrije energie, J 

zwaartekracht, N 

versnelling van de zwaartekracht, m/s 2 

verdampte massafractie 

dikte van de dunne vloeistoflaag, I, m 

warmteoverdrachtscoëfficient, II, W/m2K 

dikte van de vloeistoflaag aan de contactlijn met de adsorptie
laag, m 

dikte aan het einde van de vloeistoflaag, m 

warmtegeleidingscoëfficient vloeistof, W/mK 

soortelijke verdampingsenthalpie (latente verdampingswarmte), J/kg 

lengte van de buis, m 



werkdruk, Pa 

gasdruk, Pa 
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overdruk aan dampzijde belwand, Pa 

zuigdruk, Pa 

q warmtestroomdichtheid aan het damp-vloeistof scheidingsvlak 
van de dunne vloeistoflaag, W/m2 

warmtestroomdichtheid, W/m2 

r 

warmtestroomdichtheid in lokaal kokent W/m2 

cylinder-coördinaat, m 

belstraal, m 

straal van de belvoet, m 

straal van de droge plek, rn 

straal van de droge plek op t = t o' m 

straal van gaatje in zeepvlies, m 

Rh hydraulische straal, m 

R loslaatstraal gasbel, m los 
R kernstraal, evenwichtsstraal dampbel, m 

0 

R eind van de vloeistof, waar de zuigdruk begint, m 
00 

R(t 1) loslaatstraal dampbel, m 

R
1
(t) belstraal volgens rayleigh-oplossing, m 

R2(t) belstraal volgens diffusie-oplossing, m 

R1(t 1) = R1t 1 = R1 loslaatstraal dampbel volgens rayleigh-oplossing, m 

R2(t 1) = R2t 1 = R1 loslaatstraal dampbel volgens diffusie-oplossing, m 

Rf maximale belstraal in lokaal koken, m 

S2/1 spreidingscoëfficient van vloeistof 2 over vloeistof l,N/m 

t tijd, s 

T verzadigingstemperatuur bij druk p, K 

T = T + 8 wandtemperatuur, K w 0 

T = T - e* temperatuur onderkoelde bulkvloeistof in lokaal koken, K 
0 0 

t 1 loslaattijd dampbel, s 

t~ tijd van maximale belstraal ln lokaal koken, s 

t~ implosietijd dampbel in lokaal koken, s 

tt loslaattijd dampbel ln lokaal koken, s 

tlos loslaattijd gasbel, s 

v snelheid, m/s 
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V volume druppel 1-Pentanol, m3 
a 

z coördinaat loodrecht op vaste wand, I, m 

z thermische indringdiepte, II, m 

B uitzettingscoëfficient, K- 1 

y belgroeiconstante 

o dikte rimpel van een zeepvlies, m 

n dynamische viscositeit vloeistof, kg/sm 

8 wandoververhitting, K 
0 

8* onderkoeling van de vloeistof, K 
0 

8R(t) instantane oververhitting belwand, K 

v kinematische viscositeit van de vloeistof, m2 /s 

p
1 

soortelijke massa van de vloeistof, kg/m 3 

p2 soortelijke massa van de verzadigde damp, kg/m 3 

cr oppervlaktespanning, N/m 

~H snelheid van het uitbreiden van een gaatje ~n een zeepvlies, m/s 

~a schijnbare contacthoek 

~0 natuurlijke contacthoek 

indices 

b. door bellen veroorzaakt 
~ 

co convectief 

m binair mengsel 

max maximaal 

min minimaal 

p unaire vloeistof of hoofdcomponent in mengsel 

w verwarmingswand 

* lokaal koken 

dimensieloze getallen 

Gr getal van Grashof 

Ja getal van Jakob 

Re getal van Reynolds 

Pr getal van Prandtl 

Nu getal van Nusselt 
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