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Samenvatting 

Bij een voldoend grote graad van oververzadiging van een 

damp ontstaat een nevel door homogene nucleatie: door botsingen 

ontstaan clusters van dampmoleculen. Overschrijdt de grootte 

van zo'n cluster een kritische grootte, dan groeit het cluster 

door tot neveldruppel. 

Een theoretisch model van homogene nucleatie is bestudeerd. 

Een experimentele opstelling is gebouwd en er zijn inleidende 

experimenten verricht aan homogene condensatie van waterdamp 

~n een expansiebuis. 

Bij de hoge nucleatiesnelheden die in de expansiebuis 

voorkomen is er slechts sprake van een kwalitatieve overeenkomst. 

Het ~s nog niet duidelijk of dit een gevolg is van onvolmaaktheden 

van de theorie of van het experiment. 

- I -



Samenvatting 

Inhoudsopgave 

Symbolenlij st 

I. Inleiding 

Inhoudsopgave 

2. Het klassieke druppelmodel 

2.1 De fundamentele vergelijking 

2.2 De evenwichtsvoorwaarden 

2.3 De vergelijkingen van Gibbs-Duhem en de 

Euler-vorm van de fundamentele vergelijking 

2.4 De Kelvin-Thompson vergelijking 

2 

4 

6 

9 

9 

10 

IJ 

12 

2.5 Stabiliteit van het evenwicht bij de kritischestraal 12 

2.6 Reservoirconditie: constante temperatuur 13 

2.7 De verandering van vrije energie bij het ontstaan 

van een druppel 14 

3. Statistisch mechanische beschrijving van de damp 16 

3.1 De imperfekte damp 16 

3.2 Notatie en basisvergelijkingen 16 

3.3 De thermodynamische potentialen 18 

3.4 De wet van het dynamisch evenwicht 20 

3.5 Het kristal model 20 

3.6 De "capillarity approximation" 22 

3.7 Het verloop van N. als functie van i 24 
~ 

3.8 De klassieke nucleatietheorie 25 

4. De kinetiek van nucleatie 26 

4.1 De kinetische vergelijkingen 27 

4.2 De evenwichtstoestand 28 

4.3 De "steady state" 30 

4.4 Berekenen van de "steady state" nucleatiesnelheid 32 

4.5 Transient nucleatie kinetiek 35 

- 2 -



5. 

6. 

Kernvorming ~n een expansie 

5. I Beschrijving van de expansie 

5.2 Deeltjesbanen in de expansie 

5.3 Aantal gevormde kernen 

Strooilichtmetingen aan kleine druppels 

6.I Lichtverstrooiing aan zeer kleine deeltjes 

6.2 Het optisch detectiesysteem 

6.3 Berekening van het strooilichtsignaal bij zeer 

kleine deeltjes 

6.4 Berekening van het strooilichtsignaal bij kleine 

37 

37 

4I 

42 

44 

44 

45 

47 

deeltjes 47 

6.5 IJking van de gevoeligheid van het optisch systeem 49 

7. Druppelgroei 5I 

8. Het experiment 53 

8. I De meetprocedure 

8.2 Verwerking van de meetgegevens 

9. Resultaten 

9.I Onset condities 

9.2 Vergelijking met de theorie 

IO. Conclusies 

Literatuurlijst 

Appendices: 

I Thermodynamica 

II De Kelvin-Thompson vergelijking 

III Statistische mechanica 

IV "Steady state" nucleatiesnelheid 

V Het optisch systeem 

VI Strooilichtsignaal van zeer kleine deeltjes 

VII IJking van het optisch systeem 

- 3 -

53 

54 

55 

55 

56 

6I 

63 

65 

71 

75 

77 

84 

86 

89 



Symbolenlijst 

A: oppervlakte van een druppel 

C.: kans dat op een cluster van i moleculen een molecuul 
~ 

condenseert, per tijdseenheid 

E.: kans dat van een cluster van~ moleculen een molecuul 
~ 

verdampt, per tijdseenheid 

F~: vrije energie van een subsysteem i 

F.: vrije energie van alle clusters van~ moleculen 
~ 

6F: verandering in vrije energie 

I: "steady state" nucleatiesnelheid 

I.: netto aantal clusters dat groeit van i moleculen naar 
~ 

i+l moleculen per tijdseenheid per volume-eenheid 

I
0

: intensiteit invallend licht 

K.: correctiefactor op klassieke nucleatietheorie, voorgesteld 
~ 

door Lothe en Pound 

Ni: aantal moleculen in subsysteem i 

N.: aantal clusters van i moleculen, per volume-eenheid 
~ 

P: vermogen 

Q: kanonieke toestandssom 

R: algemene gasconstante 

S ~.. . b entrop~e van su systeem ~ 

Ti: temperatuur van subsysteem i 

Ui: inwendige energie subsysteem i 

V ~·. 1 b ~ vo urne su systeem L 

Z.: Zeldovich factor; kanonieke toestandssom cluster van i moleculen 
~ 

aa: moleculaire oppervlaktemaat van een druppel, formule (2.6) 

c: geluidssnelheid 

c 0 : geluidssenlheid ~n referentietoestand 
+ -

c ,c : karakteristieken, zie par. 5. I 

f.: aantal clusters van i moleculen, per volume-eenheid 
~ 

h: constante van Planck 

i 1,i 2: strooicoëfficiënten Mie-theorie, formule (6.5) 

i 1 : gemiddelde strooicoëfficiënt over oneningshoek ,gem · 
k: Boltzmann constante; golfgetal van licht 
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~: lengte van het meetvolume 

n.: aantal clusters van i moleculen, per volume-eenheid, 
~ 

als de imperfekte damp in evenwicht is 

p: druk 

p : verzadigingsdruk boven een vlak vloeistofoppervlak 
v, sat 

r: straal van een druppel 

s: graad van oververzadiging 

t: tijd 

v6: molair volume van de vloeistoffase 
m 

u: 

x: 

a: 

y: 

À: 

gassnelheid in de positieve x-richting 

lengte coÖrdinaat in de expansiebuis 

dimensieloze grootte deeltje (a=2nr/À) 

c /c 
p V 

golflengte licht 
~ 

~ : chemische potentiaal subsysteem i 

~.: chemische potentiaal van de clusters van~ moleculen 
~ 

a: oppervlaktespanning 

~: ruimtehoek; openingshoek van het optisch detectiesysteem 

~: halve tophoek van kegel die ~ opspant 

indices: 

d: subsysteem druppel 

~= superscript: vrij gebruikte index 

~= subscript: cluster van i moleculen 
s: subsysteem druppeloppervlak 

cm: "cristal model" 

pm: fotomultiplier 

a: 

S: 
y: 

*· 
I • 

subsysteem damp 

subsysteem bulk van de druppel 

imperfekte damp 

grootheid betreffende druppel met kritische straal 

begintoestand zonder druppel 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

Het begrijpen van het ontstaan van druppels in een over

verzadigde damp, homogene kernvorming en condensatie, 1s van 

belang voor een breed scala van scheikundige en fysische processen: 

veel condensatieprocessen bij scheikundige (produktie-)processen, 

kristalgroei, maar ook het ontstaan van dampbellen in oververhitte 

vloeistoffen (van belang bij koelsystemen). 

Dit afstudeeronderzoek heeft tot doel de gangbare theorieën van 

kernvorming en condensatie samen te vatten en een begin te 

maken met de experimentele bestudering van kernvorming in 

een expanderend mengsel van een damp (water) en een inert 

gas (stikstof). Het onderzoek sluit aan bij het werk aan het 

ontstaan van een nevel d.m.v. heterogene kernvorming en relaxatie 

processen in die nevel opgewekt door een schokgolf ([G0088]). 

In een eerder stadium van dit onderzoek is ook door Geerts ([GEE81]) 

aandcht gegeven aan homogene kernvorming. 

Het blijkt dat, bij afwezigheid van vreemde deeltjes, de 

damp sterk oververzadigd moet zijn voordat er condensatie 

optreedt. De aanwezigheid van vreemde deeltjes maakt de condensatie 

al mogelijk als de damp net oververzadigd is, omdat de nevel

druppeltjes dan op deze deeltjes groeien (heterogene condensatie). 

Een oververzadigde damp is metastabiel. Dit metastabiele 

karakter duidt erop dater tijdens het begin van het neveldruppel

groeiproces een energiebarriëre is. Inderdaad blijkt een 

thermodynamisch druppelmodel (hoofdstuk 2) op te leveren dat 

het vormen van zeer kleine druppeltjes (voor water: ca. 0.5 tot 

0.9 nm, d.w.z. 5 tot 100 moleculen) energie kost; alleen 

grotere druppels leveren energie op t.g.v. condensatie. 

Oorzaak hiervan blijkt de oppervlaktespanning te zijn, 

die samen met de kromming van het druppeloppervlak een druk

verhoging in de druppel veroorzaakt, wat op zijn beurt een 
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verhoging van de chemische potentiaal van de druppel tot 

gevolg heeft. Voor voldoend sterke kromming, dus een voldoend 

kleine druppel, wordt de chemische potentiaal van de druppel 

hoger dan de chemische potentiaal van de damp, zodat verdampen 

van de druppel energetisch gunstiger ~s. 

Een belangrijke druppelgrootte is die waarbij de chemische 

potentiaal van de damp en de druppel gelijk zijn. Deze druppel

straal wordt de kritische straal genoemd. Druppels met een 

straal kleiner dan de kritische straal zullen de neiging 

tot verdampen hebben, terwijl druppels met een straal groter 

dan de kritische straal eerder zullen groeien. 

Het proces van heterogene condensatie kan met dit inzicht 

begrepen worden. Vreemde deeltjes die een grotere straal 

hebben dan de kritische straal zijn zeer geschikt als condensatie

kern. Druppels die hierop ontstaan zijn de energiebarriëre 

al gepasseerd. 

In hoofdstuk 4 wordt een kinetisch groeimodel van de 

druppeltjes bescheven. Dit model is gebaseerd op een preciese 

beschrijving van botsingen van druppeltjes met afzonderlijke 

dampmoleculen, waarbij de dampmoleculen op het druppeltje 

blijven "plakken"; en processen waarbij het druppeltje een 

molecuul verliest, bijv. door de thermische beweging binnen 

het druppeltje. Het zij opgemerktdat bij deze berekeningen 

een statistischmechanische beschrijving van de druppeltjes 

en de damp nodig is (hoofdstuk 3). Dit druppeltjesgroeiproces 

wordt nucleatie genoemd. De analyse levert uiteindelijk 

de zgn. nucleatiesnelheid op: het aantal druppeltjes dat 

per seconde per kubieke meter ontstaat in een oververzadigde 

damp. 

Deze theorie wordt de klassieke nucleatietheorie genoemd. 

De beschrijving van de kinetiek van het groeiproces staat 

vooral op naam van Volmer, Weber, Becker en DÖring (1926/1927). 

Band, Bijl en Frenkel (1939) hebben de theorie afgerond door 
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er, onafhankelijk van elkaar, een statistisch mechanische 

beschrijving aan toe te voegen. 

De klassieke theorie werd als zijnde correct beschouwd 

tot 1962, toen Lothe en Pound aantoonden dat er enkele niet 

te rechtvaardigen verwaarlozingen in de klassieke nucleatie

theorie voorkamen. Experimenten geven echter aan dat voor 

veel stoffen (o.a. water) de klassieke theorie de goede 

resultaten geeft, terwijl voor andere stoffen de Lothe en 

Pound theorie de goede resultaten geeft. 

Tijdens dit afstuderen zijn experimenten verricht ~n ~en 

expansiebuis. In deze buis kan een damp-gas mengsel, ~n 

ons geval altijd H
2
0/N

2
, op een snelle en goed beheersbare 

manier geëxpandeerd worden. Deze expansie heeft een sterke 

temperatuurdaling van het mengsel tot gevolg. Hierdoor daalt 

ook de verzadigingsdampdruk van de damp, waardoor de damp 

oververzadigd wordt. In de loop van het experiment zal de 

oververzadigingsgraad steeds toenemen. De theorie en experi

menten geven aan dat bij een zekere oververzadigingsgraad 

de homogene nucleatiesnelheid toeneemt van praktisch nul 

tot een zeer hoge waarde. Dit heeft tot gevolg dat binnen 

zeer korte tijd een dichte nevel ontstaat. 

De meetresultaten zijn vergeleken met wat andere auteurs 

gemeten hebben en met berekeningen m.b.v. de klassieke theorie. 
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Hoofdstuk 2: Het klassieke druppelmodel 

par. 2.1: De fundamentele vergelijking 

Binnen het klassieke druppelmodel is het systeem dat we bestuderen 

een vat met damp (a-fase), een druppel-oppervlak (s-fase) en de 

"bulk" van de druppel (S-fase). Dit is geÏllustreerd in figuur 2.1. 

Fig. 2.1: Het klassieke druppelmodel. 

Aangenomen mag worden dat de subsystemen (a,S en s) homogeen 

zijn binnen het subsysteem. Binnen een homogeen subsysteem zijn 

alle processen op micronivo reversibel. Daarom kan een fundamentele 

vergelijking voor het systeem opgeschreven worden, en wel: 

dU = dUa+ dUs+ dUS 

met: dUa= TadSa- padVa+]JadNa 

dUs= TsdSs- psdVs+]JsdNs+ adA 

dUS= TSdSS- pSdVS+]JSdNS 

De term dUs verdient enige toelichting. We dienen te bedenken dat 

~n de druppel de binding tussen de moleculen een bijdrage geeft 

( 2. I) 

aan de inwendige energie. Aan het oppervlak zijn de noleculen 

omgeven door minder bulkmoleculen, en om dit in rekening te brengen 

~s een energieterm toegevoegd, die dan ook proportioneel ~s met 

de grootte van het oppervlak: adA (0 zal in par. 2.2 geÏdentificeerd 

worden met de oppervlaktespanning). 
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par. 2.2: De evenwichtsvoorwaarden 

Bij de afleiding van de evenwichtsvoorwaarden kiezen de meeste 

auteurs een systeem met constante entropie, constant volume en constant 

aantal molec~len; kortweg, een systeem metS, V, N constant. 

I.h.a. streeft een systeem naar een minimale energie. In appendix I 

wordt afgeleid dat voor systemen met S, V, N constant de inwendige 

energie U minimaal moet zijn. Een nodige voorwaarde in zo'n 

m1.n1.mum is: 

(2.2) 

Als (2.2) geldt voor een systeem dan is het in evenwicht. We 

onderscheiden verschillende soorten van evenwicht; bijv: als er 

sprake is van een energieminimum, dan spreken we van (meta-)stabiel 

evenwicht, 1.s er sprake van een energiemaximum, dan spreken we 

van labiel evenwicht. 

Uit (2.!) en (2.2) kunnen met behulp van de methode van Langrange

multipliers drie evenwichtsvoorwaarden, die nodig en voldoende zijn, 

afgeleid worden (zie appendix I): 

a ).ls= s 
(2.3.a) ).l = ).l 

Ta= Ts= Ts (2.3.b) 
PS_ a 

2o/r druppelstraal (2.3.c) p = met r: 
s s (2.3.d) p = p 

We zien dat we de subsystemen s en S kunnen samentrekken tot 

één subsysteem: de druppel (index d), zonder verlies van homogeniteit 

van dit subsysteem. Voor de druppel geldt: 

dUd= dUs+ dUS = TddSd- pddVd+ ).lddNd+ odA 
(2.5) 

met: Td= Ts= Ts Sd= Ss+ ss 
d s s Vd= Vs+ vS p = p = p 
d s ).ls d s Ns ).l = ).l = N = N + 
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Het opstellen van een krachtenbalans over het oppervlak geeft 

dezelfde vergelijking als (2.3.c), met op de plaats van a de 

oppervlaktespanning. Hieruit concluderen we dat a de oppervlakte

spanning is. 

par. 2.3: De vergelijkingen van Gibbs-Duhem en 
de Euler-vorm van de fundamentele vergelijking 

Vanwege de homogeniteit van de subsystemen kan voor elk subsysteem 

een Gibbs-Duhem vergelijking afgeleid worden. Voor een afleiding 

wordt verwezen naar appendix I. De Gibbs-Duhem vergelijking is een 

relatie tussen de intensieve variabelen van het subsysteem in 

de vorm van een totale differentiaal; er geldt: 

Nad~a=-SadTa+ Vadpa 

Nsd~s=-SsdTs+ Vsdps- Ada 

NBd~s=_sBsTB+ vBdps 

Uit (2.6) volgt dat de chemische potentiaal~ als functie van 

de andere intensieve grootheden geschreven kan worden. 

Uit (2.6) en (2.1) kan door optelling en integratie de zgn. 

Euler-vorm van de fundamentele vergelijking afgeleid worden. 

Deze zijn: 

Ua= Ta5a_ paVa+ Na~a 

Ud= TdSd- pdVd+ Nd~d+ Aa 

waarbij de vergelijkingen voor de s- en de S-fase opgeteld zijn 

tot die van de druppel (zie (2.5)). 
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par. 2.4: De Kelvin-Thompson vergelijkin~ 

De voorwaarden voor evenwicht kunnen we nu schrijven als: 

Ta= Td= T 
a a d d 

~ (p ,T) = ~ (p ,T) 
d a 

p - p = 2a/r 

(2.8.a) 

(2.8.b) 

(2.8.c) 

Bij gegeven pa enT kan uit (2.8.b), met de toestandsvergelijkingen 
d d a 

voor a en d, p berekend worden. Met p en p kan de straal r 

van de druppel bepaald worden waarbij het systeem ~n evenwicht 

~s. 
a Deze relatie tussen r en p ,Theet de Kelvin-Thompson vergelijking. 

In appendix II wordt de relatie van Kelvin-Thompson afgeleid. 

Voor de toestandsvergelijking van de damp wordt de ideale gaswet 

genomen; de toestandsvergelijking van de druppel wordt bepaald 

door het feit dat deze praktisch incompressibel is. 

Omdat het molair volumevan de damp veel groter is dan dat 

van de druppel, wordt de Kelvin-Thompson relatie: 

2av6 
m 

r = -----------------a RT•ln(p /p ) 
v, sat 

(2.9) 

met v6: molair volume van de druppel 
pm : de verzadigingsdruk boven een vlak vloeistof-
v,sat 1 k b .. opperv a ~J temperatuurT. 

Deze straal wordt de kritische straal genoemd en voortaan aangegeven 

met r*. 

par. 2.5: Stabiliteit van het evenwicht bij de kritische straal 

Kwalitatief: 

In deze beschouwing gaan we er vanuit dat de druppel in z~Jn 

direkte omgeving de dampdruk opbouwt waarmee die in evenwicht is 

(volgens de Kelvin-Thompson relatie). Is de straal van de druppel 
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niet gelijk aan r*, dan wijkt deze dampdruk af van de dampdruk 

ver weg van de druppel. We onderscheiden twee gevallen: 

l:r>r*: De dampdruk dicht bij de druppel is kleiner dan die ver 

weg van de druppel (volgens de relatie van Kelvin-Thompson); 

er wordt dan damp getransporteerd naar de druppel toe. 

De druppel zal groeien. 

2:r<r*: De dampdruk dicht bij de druppel is groter dan de dampdruk 

ver weg. De druppel zal verdampen. 

Hieruit blijkt dat er sprake ~s van een instabiel evenwicht. Een 

kwantitatieve berekening zou opleveren dat U een maximum heeft 

voor r=r*. Voor stabiel evenwicht is een minimum in U vereist. 

par. 2.6: Reservoirconditie: constante temperatuur 

In het volgende hoofdstuk wordt een statistisch-mechanisch 

druppel/damp-model uitgewerkt. Deze beschrijving is het eenvoudigst 

voor systemen met constante temperatuur: het systeem staat in 

verbinding met een thermisch reservoir (dit is de reservoirconditie 

van het systeem). Bij dit systeem is dus T,V,N constant. 

Het klassieke druppelmodel is uitgewerkt voor S,V,N constant. 

Er wordt in het kort geschetst hoe de afleidingen verlopen voor 

T,V,N constant. 

Systemen met T,V,N constant streven naar een m~n~mum in vrije 

energie: F:U-TS. De bijbehorende evenwichtsvoorwaarde is dan: 

(2.10) 

Met de methode van Langrange-multipliers vinden we hieruit dezelfde 

evenwichtsvoorwaarden als voor het systeem met S,V,N constant (zie 

(2.8)). Aan de voorwaarde van thermisch evenwicht is automatisch 

voldaan. Dit impliceert ook dat de vergelijking van Kelvin-Thompson 

geldig is onder T,V,N constant. 

- 13 -



Par. 2.7: De verandering van vrije energie bij het ontstaan van een druppel 

We willen de verandering van vrije energie berekenen, uitgaande 

van een begintoestand zonder druppel (aangegeven met') naar de 

eindtoestand met druppel. Uit de Euler-vorm van de fundamentele 

vergelijking volgt dat het verschil in vrije energie bedraagt: 

met: -p'V + ].1 1 (p' ,T)•N (2. 11) 

-paya+ ]Ja(pa,T)•Na 
d d d d d 

-p V + ]J (p ,T)•N +aA 

We willen 6F ook berekenen voor niet-evenwichtstoestanden. In 

navolging van de meeste auteurs ([ABR75],(MER73]) wordt verondersteld 

dat er, voor r~r*, wel sprake is van mechanisch evenwicht, maar 

geen chemisch evenwicht. 

Een rechtvaardiging van deze keuze zou kunnen liggen in het 

feit dat de hiermee te vinden 6F overeenkomt met de 6F die gevonden 

wordt met een moleculair model (zie par. 3.4 en 3.5:"cristal model"). 

Jammer genoeg verschaft deze overeenkomst geen inzicht betreffende 

het waarom van het correct zijn van de keuze. 

Er wordt dus verondersteld dat: 

d a 
p - p = 2a/r 
a a d d 

]J (p ,T) ~ ]J (p ,T) maar: 

Uit de toestandsvergelijking van de druppel volgt (zie appendix II): 

d d d a d 
(\1 (p ,T) - \1 (p ,T))•N ( 2. 12) 

Uit (2.11) en (2.12) volgt na rangschikken van de verschillende termen: 

a aa da aa d 
6F =-(p -p')·V + (\1 (p ,T)-\l'(p' ,T)•N + (\1 (p ,T)-]J (p ,T))•N + aA (2.13) 
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Formule (2.13) zal de :rlink" tussen het klassieke druppelmodel 

en de statistisch-mechanische beschrijving blijken te zijn. Daarom 

wordt nog eens de nadruk gelegd op de term ~d(pa,T) in (2.13), 

zijnde de chemische potentiaal van de druppel als de interne 

druk pa is. 

In hoofdstuk 3 zijn we vooral geÏnteresseerd ~n druppeltjes van 

ca. 100 moleculen. We mogen dan aannemen dat: 

a p = p' 

en ~a(pa,T) ~'(p',T) 

zodat (2.13) vereenvoudigt tot: 

f:..F 
d a a a d 

(~ (p ,T)-~ (p ,T))•N + aA (2. 14) 

In appendix II wordt afgeleid dat voor de chemische potentialen geldt: 

d a a a 
~ (p ,T)-~ (p ,T) = -kT•ln(s) 

met oververzadigingsfactor s=pa/p 

Formule (2. 14) wordt dan: 

f:..F 
d d 2/3 

-N kT•ln(s) + Oao(N ) 
d 2/3 met A=ao (N ) 

v, sat 

Voor r=r* geldt m.b.v. de Kelvin-Thompson vergelijking: 

f:..F(r*) 4TI 2 
(~)·a· (r*) 

3 

( 2. 15) 

( 2. 16) 

Het verloop van f:..F als functie van r ~s geÏllustreerd ~n figuur 2.2: 

6.F(r} 

~F(r") 

Fig. 2.2: f:..F(r) als functie van r. Voor s<1 z~en we dat alle kernen 
zullen verdampen, voor s>1 heeft /:.,F een maximum. 
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Hoofdstuk 3: Statistisch mechanische beschrijving van de damp 

par. 3.1: De imperfecte damp 

De thermodynamica van het klassieke druppelmodel doet principieel 

geen uitspraken over de concentratie druppels in de damp. Ook het 

model zelf (één druppel in doos) is te eenvoudig om uitspraken 

over de concentratie te doen. Echter, met een statistisch mechanische 

beschrijving van de damp kan m.b.v. de energie overwegingen 

uit het klassieke model wel een uitspraak gedaan worden over 

de concentratie druppels. 

Men neemt aan dat de werkelijke toestand van de damp het 

best beschreven kan worden als een mengsel van damp en een 

hoeveelheid zeer kleine druppeltjes, met een typische maximale 

grootte van enkele tientallen moleculen. Deze druppeltjes zijn 

zo bijzonder klein dat ze voortaan aangeduid worden met clusters 

of kernen. Dit mengsel wordt imperfekte damp genoemd. 

De statistische mechanica stelt ons in staat de evenwiehts

toestand van de imperfekte damp te vinden. 

Een ander belangrijk verschil met de klassieke theorie is dat 

1n de klassieke theorie ervan uitgegaan wordt dat de druppel 

omgeven wordt door een continuüm van damp. Dit is correct als 

Kn 7 0. Voor Kn 7 oo gedraagt het cluster zich als een macro

molecuul. Het overgangsgebied is 0.01 < Kn < 10. Voor de clusters 

geldt: Kn ~ 100, de clusters gedragen zich als macromoleculen. 

In de volgende paragrafenzullen de thermodynamische grootheden 

van de clusters als macromoleculen bepaald worden. 

par. 3.2: Notatie en basisvergelijkingen 

Voor een heldere uitleg van de statistische mechanica wordt 

verwezen naar het boek van Vincenti ([VIN65], hoofdstuk 4). 

Het eindresultaat hiervan, nl. de relatie tussen de ''statistisch 

mechanische grootheden" en de thermodynamische grootheden zal 

kort worden weergegeven. 
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Bij T,V,N constant geldt voor de kanonieke toestandssom: 

Q = Q (T, V ,N l ,N 
2

, ••• ) 

met N. het aantal clusters bestaande 
~ uit i moleculen 

Uit de statistische mechanica volgt: 

F -kT•ln(Q) 

De fundamentele vergelijking van de imperfekte damp is: 

dF = - Sd T- pdV + I (JJ. dN. ) 
i ~ ~ 

Omdat (3.3) een totale differentiaal is geldt: 

3F 
P = -Cav>r,N. 

~ 

kT(aln(Q)) 
3V T,N. 

~ 

]J.= (~) 
~ 3N. T,V,N.,= 

~ ~ 

-kT(aln(Q)) 
3N. T 'V ,N. I 

waarbij i#i' ~ ~ 

N.B:de chemische potentiaal ]J. heeft een essentiëel andere 
~ 

betekenis als ]Ja of ]Jd Terwijl ]Jd heel specifiek met de 

stofeigenschappen van de druppel te maken heeft, is ]J. de 
~ 

chemische potentiaal van de component i (alle clusters van 

i moleculen) van het mengsel, dat de imperfekte damp is. 

De enige overeenkomst is dat ]Ja gerdentificeerd zal worden 

met ]JI (de chemische potentiaal van de losse moleculen 

in het mengsel). 
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(3. I) 

(3. 2) 

(3. 3) 

(3.4) 

(3. 5) 



par. 3.3: De thermodynamische potentialen 

Als we de imperfekte damp aanduiden met y, dan kunnen we schrijven: 

Fy(T,V,N
1

,N
2

, ... ) = 2: F.(T,V,N.,N.,) 
~ ~ ~ 

F. is de vrije energie van alle clusters van ~moleculen 
~ 

Als de concentratie clusters zeer laag ~s, ~s de kans op 

(3. 6) 

botsingen tussen clusters heel klein. Dit betekent dat N. onafhankelijk 
~ 

moet zijn van N.,. In dit geval gaat (3.6) over in: 
~ 

De volgende formules zijn afgeleid in appendix III. Alleen de 

belangrijkste tussenresultaten worden hier vermeld; 

Als Z. de toestandssom van een cluster van i moleculen ~s, 
~ 

dan geldt voor F.: 
~ 

F.(T,V,N.) = -kTN.{ln(Z./N.)+I} 
~ ~ ~ ~ ~ 

Voor de chemische potentiaal geldt dan: 

ll. (T, V ,N.) 
~ ~ 

y 
(~) -kT•ln(Z./N.) 

êJN. T, V ,N. I ~ ~ 
~ ~ 

Hierbij is gebruikt dat Z. onafhankelijk ~s van N., wat correct 
~ ~ 

~s als de concentratie clusters heel laag is. In feite gedraagt 

de imperfekte damp zich als een zgn. ideaal mengsel; d.w.z. dat 

alle componenten onafhankelijk van elkaar zijn en dat elke 

component zich gedraagt als een ideaal gas vanwege de "ijlheid" 

van de clusters. We gebruiken daarom dezelfde statistiek voor 

een component van de imperfekte damp als voor een ideaal gas (zie 

hiervoor bijv. [VIN65]). 
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(3. 7) 

(3. 8) 

(3. 9) 



We kunnen de toestandssom Z. splitsen 1n een translatie-, 
1 

rotatie- en een intern deel: 

z. 
1 

z .z .z. . 
trans,1 rot,1 1n,1 

Voor Z . geldt dezelfde relatie als voor ideale gassen: 
trans,1 

Z . V(2nmikT/h2) 3 / 2 
trans,1 

Z . enZ. . hangen alleen af van de eigenschappen van het 
rot,1 1n,1 

cluster zelf. Op grond hiervan mogen we Z. schrijven als: 
1 

Z.= V•f(i,T) 
1 

Uit (3.4), (3.7), (3.8) en (3.12) is op eenvoudige wijze af te 

leiden dat (zie ook appendix III): 

p L: kTN. 
• V 1 
1 

Definieer de partiële druk p.: 
1 

kT 
p.= .:.::.::..JVV • 

1 1 

We zien àat (3.14) de ideale gaswet is. 

Met (3. 13) en (3. 14) vinden we de wet van Dalton: 

p L: p. 
. 1 
1 

Deze relatie is typisch voor ideale mengsels. De relatie tussen 

N. en p. is ondubbelzinnig. Daarom wordt~- ook vaak als functie 1 1 1 
van p. geschreven i.p.v. als functie van N.: 

1 1 

~.(T,V,N.) =>~.(T,V,p.) 
1 1 1 1 
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(3.10) 

(3. 11) 

(3.12) 

(3. 13) 

(3. 14) 

(3. IS) 



par. 3.4: De wet van het dynamisch evenwicht 

De evenwichtsvoorwaarde is: 

(3. 16) 

Ook geldt: 

dF = -SdT- pdV + E ~.(T,V,p.)dN. . ~ ~ ~ 

met oa: N -EiN.=O ~ (3. 17) 
~ 

~ 

Uit (3. 16) en (3.17) volgt met de methode van Langrange-multipliers 

(appendix I): 

\l.(T,V,p.) 
~ ~ 

Met (3.9) geeft dit: 

N. 
~ 

z. 
~ 

NI . 
(-)~ 
zi 

Formule (3. 19) is de zgn. wet van het dynamisch evenwicht (in 

engelse literatuur: "law of mass action") 

par. 3.5 Het kristal model 

Uit het voorgaande blijkt dat het heel belangrijk ~s om de 

toestandssom Z. van het cluster te kennen. 
~ 

We hadden al: 

z. z .z .z. . 
~ trans,~ rot,~ ~n,~ 

met: Z . V(2nmikT/h
2

) 312 
trans,~ 
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(3. 18) 

(3. 19) 

(3.10) 

(3. IJ) 



Voor Z . geldt (zie [VIN65]): 
rot,1. 

Z . = /IT•(81T 2 kT/h 2
)

3
/

2(I .•I .•I .)!/n (3.20) 
rot,1. a,1. b,1. c,1. 

met I .,Ib .,I . traagheidsmoment van het cluster 
a,1. ,1. c,1. 

Het is duidelijk dat het moeilijk is om Z. . voor clusters met 
l.ll,l 

i~10-100 exact te bepalen. Om toch een idee te krijgen van deze 

toestandssom benaderen we het met het zgn. kristal model: we 

prikken de moleculen vast op een vaste roosterplaats. Het 1.s dan 

mogelijk om berekeningen uit te voeren. 

Om Z. . (voortaan Z . ; cm van "cristal model") af te schatten 
1.n,1. cm,1. 

beperken we ons universum tot één (stilstaand) cluster; De vrije energie 

van het cluster wordt dan gegeven door: 

F -kT•ln(Z ) 
cm cm 

De bijdrages aan F zijn: cm 
1: de bindingsenergie. 

Een analyse (zie [ABR75]), waarbij rekening is gehouden met 

het feit dat de moleculen in het oppervlak zwakker gebonden 

zijn dan de moleculen in de bulk, geeft: 

.2/3 
Fb. d. = -eb 1 l. + c 2 l. 1.n 1.ng , b, 

2: de vibratieenergie. 

Hiervoor gebruiken we het zgn. Einsteinmodel. In dit model 

wordt gesteld dat alle atomen zich als harmonische quantum

mechanische oscillatoren gedragen, zodat we bij een bepaalde 

temperatuur het aantal toestanden kunnen tellen. Dit geeft 

als resultaat: 

]_. . 2/3 F . . = -c + c 
2 

1. 
E 1. ns te 1. n e, 1 e, 
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(3. 21) 

(3.22) 

(3.23) 



Echter, het Einstein-model geeft een overschatting van de vrije 

energie, omdat er een aantal modes in voorkomen die het hele kristal 

transleren. Als het kristal een deel is van een groter kristal 

tellen deze modes wel mee; echter, omdat dit niet het geval is 

worden deze modes gedeactiveerd. Het deactiveren van deze modes 

heeft tot gevolg dat F "b toeneemt (minder negatief wordt). Dit 
V~ 

brengen we in rekening met de "replacement free energy": 

f = -kT•ln(Z . ) 
rep deact~vated 

Berekeningen hebben opgelevert dat voor i=IOO, T=300K dat 

-15 kT< f < -5 kT (zie [ABR75],[LOT62]). 
rep 

Uiteindelijk geldt dan: 

F F . d" + F . . - f cm b~n ~ng E~nste~n rep 

Verder blijkt nog dat voor eenvoudige kristalmodellen geldt 

([ABR75]): f ~ ln(i). 
rep 

par. 3.6: De "capillarity approximation" 

Als we aannemen dat het kristal model ook geldt voor bijzonder 

grote i, zo groot dat f (~ln(i)) verwaarloosd mag worden, en 
rep 

ook dat Kn ~ 0, dan kunnen we (3.25) vergelijken met de klassieke 

theorie. Voor grote i geldt: 

F = -c i + c
2 

i 213 
cm I 

De dynamische bijdragen (Fd = -kT•ln(Z .Z .)) z~Jn ook yn trans,~ rot,~ 

verwaarloosbaar t.o.v. F bij grote ~. 
cm 

Voor de losse dampmoleculen geldt (uit (3.8) en (3.9)): 
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(3. 24) 

(3.25) 

(3.26) 

(3.27) 



Met de ideale gaswet (3. 14) wordt (3. 17) 

Voor de begintoestand zonder druppel geldt (vergelijk par. 2.7): 

a d F' = ~'(p' ,T)•(N +N)- p'V 

Uit (3.27) t/m (3.30) volgt: 

6F = F + F - F' = 
cm I 

(3. 28) 

(3.29) 

(3.30) 

(3.31) 

( a') (a(a) '(' )) ( a(a ))d c
2

(Nd)2/3 - p -p V+ ~ p ,T -~ p ,T N + -c 1 -~ p ,T N + 

Vergelijken we dit met formule (2. 13) dan moet gelden: 

d a 
-c

1 
~ (p ,T) 

(3.32) 

met: 

d a 
N.B: Het 1s niet zo dat Fcm = F en F 1 = F (vgl. par. 2.7), omdat 

F en F
1 

de vr1Je energie zijn van twee componenten van cm 
een mengsel, terwijl Fa en Fd de vrije energie zijn van twee 

(ruimtelijk) gescheiden subsystemen. Vergelijk de tegenstelling 

"druppel in doos" 4==> imperfekte damp. 

We veronderstellen dat (3.32) ook geldig 1s voor kleine 1. 
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Deze identificatie (zie (3.32)) staat in de literatuur bekend 

als de "capillarity approximation"; Het resultaat is: 

.2/3 
ao~ - f rep 

Voor de toestandssom Zi geldt dan: 

2 3/2 { d a . 2/3 Z = V(2nmkT/h ) Z .exp -(~ (p ,T)~+ a 0 i -f )/kT} 
~ rot,~ rep 

par. 3.7: Het verloop van Ni als functie van i 

(3. 33) 

(3. 34) 

M.b.v. z1 en Zi kunnen we uit de wet van het dynamisch evenwicht 

de evenwichtsconcentratie van de clusters berekenen. Met (3.9) 

geldt voor z
1

: 

Dus: 

z
1 

= N 1 exp{-~ 1 (T,V,p 1 )/kT} = N 1 exp{-~a(pa,T)/kT} (3. 35) 

Uit (3.19), (3.34) en (J.3S) volgt voor de evenwicntsconcentrarie n.: 
~ 

n. 
~ 

N. 
~ 

V 

Z. N
1 

. 
~(-)~ v z

1 (3. 36) 

. 2 3/2 { d a a a . 2/3 
(2n~mkT/h ) Z .exp(f /kT)•exp [(~ (p ,T)-~ (p ,T))~+ a i ]/kT} 

rot,~ rep 

In (3~36) staat in de tweede exponent de factor 6F(i) voor kleine 

clusters (zie (2.14)). Het verloop hiervan is bekend . We schrijven 

(3.36) als: 

n. = c(i)•exp(-6F(i)/kT) 
~ 

met: 6F(i) = -kT•ln(s) + aA 

Het m~n~mum van n. ligt ~n de buurt van het maximum van 6F(i). 
~ 

Abraham ([ABR75]) toont aan dat voor grotere i de ligging van het 

(3.47) 

m~n~mum in n. bijna niet beÏnvloed wordt door c(i); In de evenwichts
~ 

situatie heeft n. dus een minimum voor i=i*. 
~ 
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par. 3.8: De klassieke nucleatietheorie 

Rond 1939 is door Band 1, Bijl
2 

en Frenkel 3 de statistisch 

mechanische beschrijving van de damp ontwikkeld. Zij meenden echter 

dat de dynamische termen (Z ,Z ) en de "replacement energy" trans rot 
verwaarloost mochten worden. 

kT 
Vermenigvuldiging van (3.36) met n

1
-v (=I) geeft: 

n. = n
1
•K.•exp{-6F(i)/kT} 

~ ~ 

met: 

N. = exp{(kT•ln[kT(2nimkT/h2) 312·z .] - f )/kT} 
~ P1 rot,~ rep 

In de klassieke theorie wordt dus verondersteld: 

K. 
~ 

Lothe en Pound ([LOT62]) berekenden ~n 1962 dat voor een cluster 

bestaande uit 100 moleculen bij 300 K geldt: 

24.4•kT 

kT•ln{Z .} 
rot,~ 

20.8•kT 

Als f ~ -5•kT: n; = Io 17 •n
1
•exp{-6F(i)/kT} rep ... 

Als f ~ -15•kT: n; = I0
12

•n
1
•exp{-6F(i)/kT} rep ... 

Het blijkt dus dat de in de klassieke nucleatietheorie gebruikte 

evenwichtsconcentratie een factor 10 12 tot 10 17 te klein is. 

Band, J. Chem. Phys. 7,324,927 (1939) 
Bijl, "Discontinul.tie~ in the Energy and Specific Heat", 

proefschrift, Universiteit Leiden, Leiden 
Frenkel, J. Chem. Phys. 2,200,538 (1939) 
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(3. 39) 

(3. 40) 



Hoofdstuk 4: De kinetiek van nucleatie 

Uitgaande van het model van de imperfekte damp kunnen we 

homogene condensatie als volgt beschrijven: bij een zekere graad 

van oververzadiging wordt het op macroscopische schaal waarschijnlijk 

dat er clusters voorkomen in de imperfekte damp die groter zijn 

dan de kritische grootte. Uit hoofdstuk twee weten we dat deze 

clusters de tendens hebben om door te groeien tot (nevel-)druppels. 

Vanwege dit proces noemen we de clusters ook vaak kernen; druppel

kernen waar condensatie op zal plaatsvinden. 

Het ontstaan van de kernen wordt nucleatie genoemd. In dit 

hoofdstuk zal de nucleatiesnelheid berekend worden (het aantal 

kernen dat per seconde per kubieke meter wordt gevormd). Deze 

nucleatiesnelheid is bepalend voor de snelheid van het condensatie

proces. 

In het voorgaande hoofdstuk is de evenwichtstoestand van de 

imperfekte damp bepaald. Het zal duidelijk zijn dat de toestand 

waarin nucleatie optreedt geen evenwichtstoestand is. Het zal 

blijken dat tijdens nucleatie de damp zich in de zgn. "steady state" 

bevindt. 

Volgen we het nucleatieproces op microscopische n~vo, dan z~en 

we dat een cluster twee mogelijkheden heeft: door botsing met een los 

dampmolecuul te groeien of door de interne temperatuurbeweging 

een molecuul te verliezen (condensatie resp. verdamping). De 

microscopische condensatiesnelheid kan eenvoudig berekend worden; 

de microscopische verdampingssnelheid is moeilijker te berekenen. 

De "pointe" is hier dat het voor het verdampingsproces van een 

cluster niet uitmaakt of de damp in evenwicht is of ~n de "steady 

state". Het zal blijken dat we in staat zijn om uit de evenwiehts

toestand van de damp de microscopische verdampingssnelheid kunnen 

berekenen. 

Kennen we de snelheid van de microscopische processen, dan 

kan de nucleatiesnelheid berekend worden. 
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par. 4.1: De kinetische vergelijkingen 

We nemen aan dat het groeiproces van een cluster gedomineerd 

wordt door de condensatie van een enkel molecuul A
1 

op een cluster 

A. 
1

, en niet door het samenvoegen van twee clusters, vanwege de hoge 
~-

concentratie monomeren t.o.v. de clusters: een botsing tussen 

een monomeer en een cluster is veel waarschijnlijker dan een botsing 

tussen twee clusters. Voor de verdamping geldt hetzelfde. Het 

groeiproces wordt dan gegeven door: 

-:_ A. 
~ 

(4. I) 

Geven we de groeisnelheid van A. naar A. 
1 

aan met I., dan wordt I.: 
~ ~+ ~ ~ 

I. 
~ 

C. f. - E. I f. I 
~ ~ ~+ ~+ 

waarbij f. de concentratie clusters A. is, E. de snelheid waarmee 
~ ~ ~ 

clusters A. een molecuul verliezen door verdamping en C. de 
~ ~ 

snelheid waarmee clusters een molecuul winnen door condensatie. 

De concentratie f. wordt gegeven door: 
~ 

df. 
~ 

dt I. I - I. 
~- ~ 

In figuur 4.1 is dit proces schematisch weergegeven. 

A i+7 

c f·l I Ei+1 fi + 1 1 li I I 

A· 

C· 7 fi -7 r lEf. I f li-7 1- I I 

Ai-7 

(4.2) 

(4.3) 

Fig. 4.1: Schematische weergave van het groeiproces van een cluster. 

M.b.v. de kinetische theorie kunnen we een formule voor C. 
~ 

afleiden. Het aantal botsingen per seconde R. tussen een monomeer 
~ 
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en een cluster A. ~s (zie [VIN65]): 
~ 

met: 
. 2/3 

ao~ effectief botsingsoppervlak ~~4---
! 

thermische snelheid monomeren (8kT/mn) 2 

We kunnen hieruit C. berekenen met de condensatiecoëfficiënt 
~ I 

("plakkans") ai en met pi = fikT . 

2/3 -1 
C.=aoi a.•pi•(2nmkT) 2 

~ ~ 

We onderscheiden twee mogelijke toestanden van het systeem: 

I: de "steady state": alle f. zijn constant, dus alle I. zijn 
~ ~ 

gelijk (zie (4.3)) 

2: de evenwichtstoestand: alle f.zijn constant, alle I. =0. 
~ ~ 

par. 4.2: De evenwichtsteestand 

(4.4) 

(4.5) 

In de evenwichtsteestand schrijven wen. ~.p.v. f.; (4.2) wordt 
~ ~ 

dan: 

C.n. = E. In. I 
~ ~ ~+ ~+ 

(4.6) 

zodat E. bepaald wordt door: 
~ 

n. I 
E. (~) C. I 
~ n. ~-

(4.7) 
~ 

Voor n. geldt 
~ 

(zie (3.42) en (3.43)): 

ni niKi•exp{-6F(i)/kT} (4.8) 

met: K. (kT)(2nimkT/h 2) 312 ·z .•exp(f /kT) 
1 pi rot,~ rep 

6F(i) = -ikT•ln(s) + oa 0 i 213 

I 
In (4.4) en (4.5) heeft Abraham ([ABR75], blz. 8I; 5.2.6 en 5.2.7) 

ten onrechte een factor 4TI toegevoegd. Zie ook [ABR75], blz 240; 5) 
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Met (4o7) en (4o8) vinden we voor E.: 

E. 
~ 

~ 

C 
Ki-l {(i+l)kT•ln(s)- a 0 (i-1) 213-ikT•ln(s)+ a 

i-l~·exp kT 
~ 

K. I 
~-c. --•exp{-ln(s) + 

~-1 K. 
~ 

2aa 0 } 

3i 1/ 3kT 

waarbij gebruikt ~s dat: i2/3_ (i-1)2/3 "'____,2~ 
3i I /3 

-I 
NoB: Uit (4o9) volgt dat Ei~Ci:JS 

maar ook geldt Ci-l~p 1 (z~e vglo(4o5)) 

Dus E.~p 1 /s=p t 
~ v, sa 

.2/3 
~ } 

(4o9) 

Ei is dus niet afhankelijk van de oververzadiging So In feite 
is E. alleen afhankelijk van i en To 

~ 

We hebben afgeleid dat geldt (hoofdstuk 2): 

2av6 
m r*= kT•ln(s) 

2 . 2/3 Met 4Tir =a 0 ~ vinden we: 

i*= 

Substitutie van (4. IJ) ~n (4o9) geeft: 

Abraham ([ABR75]) leidt af dat voor i>IO geldt: K. 1/K."'l 
~- ~ 

Uit (4. 12) volgt dat voor voldoend grote i*: 

E. > C. I voor i<i* 
~ ~-

E. C. I voor i=i* 
~ ~-

E. < C. I voor i>i* 
~ ~-

in de evenwiehts toestand. 
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par. 4.3: De "steady state" 

Om de "steady state"nucleatiesnelheid I en de "steady state" 

concentratie f~ van de clusters te berekenen veronderstellen we: 
1 

I: dat voor voldoend kleine clusters met i=g<<i* geldt: 

Dit 1s correct zolang de kernvormingssnelheid zo klein is 

(4. I 4) 

dat slechts weinig van de relatief grote concentratie kleine 

clusters betrokken zijn bij het kernvormingsproces; Deze kleine 

clusters bevinden zich dan in een toestand van bijna-evenwicht. 

2: dat voor clusters G 2i* geldt: 

0 (4. I 5) 

De concentratie van clusters G is zo klein t.o.v. de nucleatie

snelheid dat alle clusters onmiddelijk doorgroeien. Er zal 

aangetoond worden dat I en de "steady state" concentratie f~ 
1 

met i die voldoende verschillend zijn van G zeer ongevoelig 

zijn voor de keuze van G. 

Er geldt (zie (4.2)): 

I C.f s. E f - . 1 • I 1 1 1+ 1+ 

Vergelijking (4.2) heeft als eigenschap dat de factoren C. en 
1 

E. niet afhangen van de concentratie 
1 

geldt dus (4. 7) 

E. I 1+ 

n. 
1 

ni+l 
c. 

1 
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Uit (4. 16) en (4.7') volgt: 

I 
C.n. 
~ ~ 

f~ 
~ 

n. 
~ 

Sommeren we vergelijking (4.17) van ~=g tot i=G-1 dan vinden we: 

Dus: 

Dus: 

G-1 I 
L: . C.n. 
~=g ~ ~ 

G-1 
I• L: (-1 -) 

. C.n. 
~=g ~ ~ 

n 
g 

I 
G-1 

{ L: _I -}-1 
. C.n. 
~=g ~ ~ 

n 
g+I 

n: 
g+I 

Vergelijking (4.20) is voor het eerst afgeleid door Becker en 

Doering. 

De grootste bijdrage aan I wordt geleverd door de kleinste 

dus ni*" Een ruwe benadering voor I zou zijn: 

I 

Een betere benadering kunnen we als volgt afleiden: 

I 
G-1 

-I 
1/ L: (C.n.) •M 

i=I 1 ~ 

We benaderen (4.22) met: 

n.' 
~ 

De waarde van C(i) wordt gegeven door (4.5), de waarde van n(i) 

wordt gegeven door (4.8). 

Omdat de term voor i=i* de grootste bijdrage levert, benaderen we 

6F(i) met een tweede orde Taylor-ontwikkeling rond i*. 
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6F(i) = F(i*)- x•(i-i*)
2
/2 

= _ (8
2 
6F (i)) J = _2_a",_oo--,-= x ·-·* 4/3 

Cl 2 i ~-~ 9(i*) 

(4.24) 
met: 

Bovendien nemen we voor alle C. de waarde van C.* en voor alle 
~ ~ 

K. de waarde van K.*. Dit geeft: 
~ ~ 

(G-i *) 

-1 -1 j' 2 I = {Ci*.Ki*•n1•exp(-6F(i*)/kT)} • exp(-xy /2kT) dy (4.25) 
-(i*-g) 

De waarde van de integraal ondergaat een te verwaarlozen verandering 

als de ondergrens naar -oo en de bovengrens naar oo verlegd worden. 

Formule (4.25) wordt dan na oplossen van de integraal: 

(4.26) 

met: (4.27) 

Z.* wordt de Zeldovich-factor genoemd en heeft een typische 
~ -1 -2 

waarde van 10 tot 10 . In (4.26) zien we duidelijk de vorm 

van (4.21) terug. 

Me Donald ([DON63]) heedt afgeleid dat de integraalbenadering 

van I een fout heeft van 1% t.o.v. een exacte numerieke oplossing 

van (4.20) als G=200 en i*=58. Bovendien berekende hij dat I 

slechts een factor 1.6 toeneemt als G verlaagd wordt tot 59, 

waarmee aangetoond is dat I inderdaad zeer ongevoelig is voor 

de keuze van G. 

par. 4.4: Berekenen van de "steady state" nucleatiesnelheid 

In appendix IV ~s het programma beschreven waarmee de nucleatie

snelheid berekend wordt. Een groot praktisch probleem bij deze 

berekening is de invulling van de materiaalconstanten. Het blijkt 
3 

dat I~exp(o ), I is dus zeer gevoelig voor kleine veranderingen 
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~n de oppervlaktespanning o. Dit wordt geillustreerd in tabel 4.1. 

Het is dus noodzakelijk dat met name o zeer nauwkeurig bepaald 

moet worden. Dit maakt vergelijking mat de nucleatiesnelheid zoals 

die berekend is door andere auteurs lastig, omdat deze vrijwel 

nooit de door hun gebruikte waarden voor de materiaalconstaten 

opgeven. 

Bovendien moeten de materiaalconstanten bekend z~Jn tot ca. 

-40 °e om te kunnen vergelijken met de uitgevoerde experimenten. 

De materiaalconstanten zijn getabelleerd tot ca. -15 °e (m.u.v. 

de dichtheid van water, die getabelleerd is tot -34 °e, z~e 

[HAR87]). Dit betekent dat de tabelwaarden geëxtrapoleerd moeten 

worden tot -40 °e. De gebruikte extrapolatieformules worden gegeven 

~n appendix IV. 

I 

4[DON63] 

2 4•10- 76 

3 2•10- 11 

4 5• I 0
6 

4.2 

5 2•10
13 

6 3•10 17 

7 1•10 19 

8 4•10 21 

-3 -1 
(m s ) 

a=. 0774 
<I 0-39 

<10-39 

4• I 0
2 

4•104 

1010 

3•10
14 

2•10I 7 

IOI9 

N/m o=.074 N/m 
<I 0-39 

<I0-39 

3•Io
4 

2• 106 

3• I 0 II 

4•IOI 5 

IOI8 

9• I 0 I 9 

T=273.I6 K 

[DON63]: I zoals berekend 

door McDonald 

0=0.0774 N/m: I berekend 

met getabelleerde 

waarde van o. 

o=0.074 N/m: I berekend 

met een 4.3% te 

lage waarde van o. 

Tabel 4.1: De "steady state" nucleatiesnelheid als functie van de over

verzadigingsgraad s voor water. Het ~s algemeen geaccepteerd 
6 -3 -1 

dat voor s=4.2 geldt: I=IO m s De I zoals berekent 

door McDonald zijn zeker te groot. Ter illustratie van de 

invloed van afwijkingen van o is I ook berekend voor een 

4.3% te lage waarde van o. 

Alle berekeningen zijn uitgevoerd met K.*=l (klassieke theorie). 
~ 
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De kleinst meetbare nucleatiesnelheid (in nevelvatexperimenten) 
6 -3 -1 

~s 10 m s . De oververzadiging waarbij de nucleatiesnelheid 

deze waarde heeft wordt daarom de kritische oververzadiging s 
c 

genoemd. 

M.b.v. de klassieke theorie is de kritieke oververzadiging 

berekend bij T=275.2 K. Het programma ter berekening van de 

nucleatiesnelheid geeft dan de volgende uitvoer: 

03-02-1988; 16:13:52 KRITIEKE OVERVERZADIGING 
U I T'v'OEF~ WATEFi 

T·-·· ·- 275u 2 }:::'I F'd= 3013.009 F'a, 
F·s~ -7Cl9. 575 F·a., rho= 999.9425 kg/m3 
Vmol= 1.802104E-05 m3/mol, sigma= 7.540402E-02 N/m 
Rkrit= 8.38646E-10 m, Ikrit= 82.57972 moleculen 
deltaF~ 2.221581E-19 Joules, delta~/kT= 58.45478 
condensatiesnelheid = 9.966324E+OB moleculenis 
Zeldovi chfactor = .0301581 
dichtheid: Nkrit= .0332433 moleculen/m3 

,. ........ /1 •'"\.'1 / 
,;:;_\··~· ·'·t· " .,:,. ""T t::• 

I)E· .STE:t~r:r·{ s·Tf::1l .. E n Ltc 1 t~t::l ti t:.7! sn t? 1 h t:? i d i ~::; ~]HJH;:: l 7EL. 6 k c-:-:·?t' .. rH·::-~r·~ / ~:.: . .. ,·i: ... =. 

In tabel 4.2 zijn gemeten en (met de klassieke theorie) berekende 

kritieke oververzadigingsfactoren gegeven. 

CRITICAL SUPERSATURATION RATlOS Sc CALCULATED FROM THE BECKER-DÖRING 

THEORY AND COMPARED WITH THE EXPERtMENTAL ÛBSERVATIONS OF 

VOLMER AND FLOOD 

Number of 
molecules Nucleus Sc 

in the radius r* 
Va por nucleus (Á) Calculated Measured 

Water, 275.2°K 80 8.9 4.2 4.2±0.1 
Water, 261.0°K 72 8.0 5.0 5.0 
Methanol, 270.0°K 32 7.9 1.8 3.0 
Ethanol, 273.0°K 128 14.2 2.3 2.3 
n-Propanol, 270.0°K 115 15.0 3.2 3.0 
lsopropyl alcohol, 

265.0°K II9 15.2 2.9 2.8 
n-Butyl alcohol, 

270.0°K 72 13.6 4.5 4.6 
Nitromethane, 

252.0°K 66 11.0 6.2 6.0 
Ethylacetate, 

242.0°K 40 11.4 10.4 8.6 to 12.3 

Tabel 4.2: Tabel van de gemeten en (met de klassieke theorie 
Becker-DÖering theorie) berekende waarden van de 
kritieke oververzadiging sc· 
(M. Volmer an H. Flood, Z.Chem. (Leipzig) 170,273 (1934)) 
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Uit tabel 4.2 volgt dat de overeenkomst tussen de met de klassieke 

theorie voorspelde en de gemeten s goed is. Echter, we weten 
c 

ook dat de klassieke theorie onjuist is: er wordt ten onrechte 

aangenomen dat K.*=l (zie par. 3.8). Blijkbaar komen er meerdere 
~ 

fouten voor in de theorie die elkaar compenseren voor de in de 

tabel gegeven stoffen (o.a. water). 

Door Lothe en Pound ([LOT62]) ~s K.* geschat op: 
~ 

10
12 

< K.* < 10
17 

'V ~ 'V 

Dit betekent dus dat: 

I(Lothe&Pound) 
I(klassiek) 

Dit heeft tot gevolg dat met de Lothe&Pound theorie te lage 

waarden voor s gevonden worden voor de in tabel 4.2 gegeven 
c 

stoffen. Niettemin zijn er ook stoffen gevonden, zoals freon-IJ, 

chloroform,benzeen en ammonia, waarvoor de Lothe&Pound theorie 

de correcte s voorspelt. 
c 

Omdat alle in dit verslag beschreven experimenten met water 

(4.28) 

zijn uitgevoerd, is bij de berekeningen altijd de klassieke theorie 

gebruikt. 

par. 4.5: Transiënt nucleatie kinetiek 

In de voorgaande paragrafen zijn we er stilzwijgend van uit

gegegaan dat het nucleatieproces altijd via de "steady state" 

verloopt. Omdit te verifiëren zijn er numerieke simulaties gemaakt 

van het nucleatieproces. 

Deze simulaties leveren bovendien de tijdsduur voor het bereiken 

van de "steady state" nucleatiesnelheid op. De resulataten die 

het beste overeenkomen met de experimenten zijn bereikt door 

Collins
1 

en door Andres&Boudart
2

. Deze zijn gegeven in tabel 4.3. 

I 
F.C. Collins, Z.Electrochem. 59,404 (1955) 

2R.P. Andres & K.C. Russel, J.Chem.Phys. 42,2057 (1965) 
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T (K) Sc T(]ls) 

263.2 4.91 0.5 

233.2 9.24 2.3 

213.2 17.5 7 

Tabel 4.3: De kritische oververzadiging Sc en de tijdsduur T 

voor het bereiken van de "steady state" nucleatie

snelheid als functie van de temperatuur T. 

N.B: De bij het expansiebuis-experiment relevante tijdsduur ~s 

ongeveer 0. I ms. 
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Hoofdstuk 5: Kernvorming 1n een expans1e 

par. 5.1: Beschrijving van de expansie 

In figuur 5.1 1s schematisch een expansiebuis weergegeven. 

expahsiebuis; testsectie 
expansievat 

• 
druko pnemer-

diafragma 
vlies 

Fig. 5.1: Schematische weergave van een expansiebuis. 

Het expansievat 1s vacuüm gepompt; de testsectie 1s gevuld met 

gas (I atm. N
2

/H
2
0). Het vlies wordt doorgebrand met gloeidraden. 

De testsectie zal leegstromen in het expansievat. Dit heeft een 

drukdaling 1n de testsectie tot gevolg. Omdat het proces adiabatisch 

is treedt er ook een temperatuurdaling op. 

De expansie is een isentroop, adiabatisch proces. De zgn. 

karakteristiekenmethode is bij uitstek geschikt voor de beschrijving 

van zulke expansies (zie bijv. [7H072]). 

Er wordt gebruik gemaakt van een xt-diagram; hierin staat de 

x-coÖrdinaat voor de plaats in de expansiebuis, de t-coÖrdinaat 

voor de tijd. In dit xt-diagram kunnen kurves, de zgn. karakteristieken, 

getrokken worden; lijnen, waarlangs lokale verstoringen (zoals 

versnellingen van het gas) zich kunnen voortplanten. De richtings

coëfficiënt is dan ook: 
+ . . dx 

c -karakter1St1ek: u+c 
dt 
dx c -karakteristiek: u-c 
dt 

( 5. I) 

waarbij u de gassnelheid 1s en c de geluidssnelheid 
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Uit de stromingsvergelijkingen volgt dat voor een perfect gas 

langs de karakteristieken geldt: 

2c 
u+--= 1

1 2 - y-1 ' 

De constanten I
1 2 

heten de constanten van Riemann. De waarden 
' van I

1 
en I

2 
volgen uit de rand- en beginvoorwaarden. 

De vergelijkingen (5.1) en (5.2) vereenvoudigen nog als alle 

verstoringen dezelfde kant uit bewegen t.o.v. de gasdeeltjes; 

(5.2) 

we spreken dan van een enkelvoudige golf. Beweegt de verstoring 

zich naar links, dan komen alle c+-karakteristieken uit een 

ongestoord en uniform gebied met snelheid u
0 

en geluidssnelheid c
0

. 

Voor alle c+-karakteristieken heeft de Riemann-invariant I
1 

dan 

dezelfde waarde. Er geldt: 

2c Zco 
u + y-1 = uo + y-1 

1n het hele gebied dat door deze c+-karakteristieken bestreken 

wordt. Omdat ook moet gelden: 

2c 
u- --= y-1 constant 

(5. 3) 

(5.4) 

langs dec -karakteristieken, moeten u en c (en daarom ook p,T,etc.) 

constant zijn langs een c--karakteristiek. Dit heeft op zijn beurt 

tot gevolg (zie (5.1)) datdec--karakteristieken rechte lijnen zijn. 

tt 

vaste 
·.;rand 

vlies 

Fig. 5.2: xt- en pt-diagram van een expansie. 
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In figuur 5.2 Z1Jn de karakteristieken die de expansie beschrijven 

omgeven door zones (I en II). In deze zones zijn alle grootheden 

constant. In de gearceerde gebieden interfereert de expansiegolf 

met zijn reflectie: de karakteristieken zijn in deze gebieden niet 

recht. 

Door elk punt 1n het xt-diagram kunnen twee karakteristieken 

getekend worden: dec- en de c+-karakteristiek. In figuur 5.2 zijn 

alleen de interessante karakteristieken getekend: voor de eerste 

expansiegolf de c--karakteristieken, voor de reflectie dec+

karakteristieken. In de zones I en II zijn geen karakteristieken 

getekend. 

De gassnelheid in zone II wordt geheel bepaald door de verhouding 

van de grootte van de uitstroomopening en de doorsnede van de 

expansiebuis. Uit een analyse, zoals uitgevoerd door Berkelmans 

([BER82]) volgt voor deze uitstroomsnelheid bij een doorsnede

verhouding van 0.64 (exclusief vena contracta): 102 m/s. De druk 

in zone II moet dan gelijk zijn aan 64/100 van de begindruk (in 

zone I). Bij de experimenten wordt voor de drukverhouding gevonden: 

0.65 + 0.03. 

Om meer inzicht te krijgen in het verloop van de expansie 

zijn de karakteristieken uitgewerkt voor een meting. Ter plekke 

van de drukmeter kunnen we uit de gemeten druk m.b.v. de isentrope 

gasrelaties alle thermodynamische grootheden berekenen, en dus 

ook de richtingscoëfficiënt van de karakteristiek. In de gekozen 

geometrie hebben we om te beginnen te maken met een zich naar 

links bewegende expansiegolf. Alle c+-karakteristieken komen dan uit 

het uniforme gebied I. Uit (5.3) volgt (met u
0
=0): 

2c 
u + y-1 

Voor de richtingscoëfficiënt van de c -karakteristiek geldt: 

dx -1 -= u- c dt c 
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M.b.v. de isentrope gasrelatie kunnen we uit de gemeten waarde 

van p de geluidssnelheid bepalen: 

y-1 

c = c (.L) 2y 
o Po 

Uit (5.5) en (5.6) kam de gassnelheid u bepaald worden en dus 

kan dxl -uit (5.1) berekend worden. 
dt c 

(5.6) 

Voor de gereflecteerde expansiegolf geldt dat alle c -karakteristieken 

uit het uniforme gebied II komen. In dit gebied (zie figuur 5.2) 

geldt p
1
,c

1
,u

1
• Voor de hele gereflecteerde golf geldt dan: 

Ze 2c
0 

u - --- = u - ---y-1 1 y-1 
(5. 7) 

waarbij u
1 

en c
1 

het eindresultaat zijn van de eerste expansiegolf. 

Voor de richtingscoëfficiënt van de c+-karakteristiek geldt: 

dxl += u + c 
dt c 

M.b.v. de isentrope gasrelatie kunnen we dan ddxl + berekenen. 
t c 

In figuur 5.3 is de uitwerking van een experiment weergegeven. 

(5. 1) 

Hieruit blijkt dat alle karakteristiken in de buurt van de drukopnemer 

recht zijn. 
EXP 013 

10 10 

t (ms} 

5 5 

-+----;:;-";:----t 0 os 
X(m} p(atm} 

Fig. 5.3: Uitwerking van een experiment met de karakteristieken
methode; reconstructie van de c+- en de c--karakteristieken 
uit de meting van de druk. De meetpositie is ~· 
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Uit figuur 5.3 blijkt dat de karakteristieken van de eerste 

expansiegolf niet uit één punt komen. In feite kan uit de figu:Jr 

afgelezen worden dat de effectieve openingstijdvan het vlies 

ca. 0.5 ros is. 

par. 5.2: Deeltjesbanen ~n de expans~e 

Omdat de karakteristieken ~n de buurt van de drukopnemer recht 

zijn , zijn alle grootheden, dus ook de gassnelheid u, langs de 

karakteristieken constant. Van de deeltie~ en (kernen en druppels) 

in de expansie wordt aangenomen dat ze zich met de gasstroom 

meebewegen en wel als volgt: uitgaande van het snijpunt A, zie 

figuur 5.4, van een deeltjesbaan en een karakteristiek (het deeltje 

heeft de bij de karakteristiek horende snelheid) wordt het snijpunt 

met de volgende karakteristiek berekend, punt B. In dit snijpunt 

heeft het deeltje de bij de nieuwe karakteristiek horende snelheid, 

en kan het volgende snijpunt berekend worden, punt C, etc. In 

figuur 5.5 zijn enkele karakteristieken en deeltjesbanen uitgewerkt. 

deeltjesbaan 

Fig. 5.4: Bepaling van deeltjesbaan in een expansie. 
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EXP 013 

10 

t (ms) t(ms) 

5 5 

---+--~c---.... 0 os 
X(m) p(atm) 

Fig 5.5: Karakteristieken en deeltjesbanen 1n een experiment. 

Uit figuur 5.5 blijkt dat deeltjesbanen die het meetpunt voor 

t~I2 ms passeren uitsluitend door enkelvoudig golfgebied gaan. 

Deeltjesbanen die daarna passeren kruisen het interactiegebied, 

wat de analyse gecompliceerder maakt. 

par 5.3: Aantal gevormde kernen 

In een enkelvoudige expansiegolf geldt dat, behalve de snelheid, 

ook de andere thermodynamische grootheden, zoals druk en temperatuur, 

constant zijn langs de karakteristieken. Dus kunnen we op ieder 

snijpunt van de deeltjesbaan met een karakteristiek de steady state 

nucleatiesnelheid uitrekenen (zie hoofdstuk 4). Integratie hiervan 

(numeriek) over de deeltjesbaan geeft de concentratie van kernen. 

Om een idee te krijgen van het verloop in de tijd van de concentratie 

kernen bij hèl meetpunt wordt een aantal deeltjesbanen bepaald, 

en de nucleatiesnelheid geÏntegreerd tot het moment waarop deze 

het meetpunt passeren. 

In figuur 5.6 is het verloop van de concentratie kernen langs 

een aantal deeltjesbanen uitgezet. 
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Fig. 5.6: Concentratie kernen als functie van de tijd langs verschillende 
deeltjesbanen. De deeltjesbanen worden gekarakteriseerd 
door het tijdstip waarop ze het meetpunt passeren. 

Uit figuur 5.6 blijkt dat tussen 10 ms en 11 ms (dat is vlak 

voor het moment waarop de condensatie begint) de concentratie 

kernen ongeveer een factor 104 stijgt. Tussen 9 ms en 10 ms 

stijgt de kernenconcentratie met een factor 109 . Dit demonstreert 

dat de kernenconcentratie binnen een zeer kort tijdsbestek (2 ms) 

van praktisch nul toeneemt tot een waarde die macroscopisch waar

neembare effecten oplevert. 
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Hoofdstuk 6: Strooilichtmeting aan kleine druppels 

par. 6.1: Lichtverstrooiing aan zeer kleine deeltjes (a<<1;d<<0.1~m) 

De detectieopstelling ~s speciaal ontworpen voor detectie van 

zeer kleine deeltjes. De grootte van de deeltjes wordt gekarakteriseerd 

door de parameter a=2nr/À, met r de straal van het deeltje en À de 

golflengte van het invallende licht. Verstrooiing aan deeltjes 

met a<<1 kan beschreven worden met de Rayleightheorie ([KER69]). 

Als a<<1 is de golflengte van het invallende licht veel groter 

dan de diameter van het deeltje; het deeltje ziet a.h.w. alleen 

maar een homogeen, in de tijd variërend, elektrisch veld. Door dit 

elektrisch veld wordt het deeltje gepolariseerd. Door het harmonische 

karakter van het elektrisch veld gedraagt het deeltje zich als een 

dipoolstraler In [KER69],[JAC75] wordt afgeleid dat de Rayleigh

verstrooiing van één deeltje beschreven wordt met (6.1): 

dP 
d~ 

I 2 
o {(m -1 2 G} . 2 F mz+ 2) •a sw 1)! 

De betekenis van 1)! wordt weergegeven ~n figuur 6.1. 

z 

,, 
-_i 

I 
I 

I y 

Fig. 6.1: Defenitie van 1)!. Voortplantingsrichting invallend licht: 
Y-as. Elektrisch veld: // Z-as. 

Uit (6.1) blijkt dat bij Rayleighverstrooiing het verstrooiings

maximum loodrecht op het elektrisch veld van het invallend licht 

staat (het XY-vlak in figuur 6.1). 
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Bovendien blijkt dat de strooiintensiteit evenredig is met a 6
• 

Naarmate de deeltjes kleiner worden daalt de strooilichtopbrengst 

zeer sterk; er moet een detectiemethode met een grote gevoeligheid 

gebruikt worden. 

par. 6.2: Het optisch detectiesysteem 

Om te kunnen meten aan Rayleighstrooiers is de 1n figuur 6.2 

schematisch weergegeven opstelling gebouwd. 

laser
bundel 

lenzensyteem 1 
lenzensyteem 2 

ru 
I I 

'I 
11 ., 
I I 
I 

dwarsdoorsnede 

expansiebuis 

diafragma 

Fig. 6.2: Schematische weergave strooilicht detectiesysteem. 

Het meetvolume wordt met lenzensysteem 1 afgebeeld op het diafragma. 

De afmeting van het diafragma is zo gekozen dat alleen licht uit 

het meetvolume het diafragma passeert, zodat alle achtergrondlicht 

(verstrooiing van de laserbundel aan de venstertjes en reflecties 

hiervan) onderdrukt wordt. Vervolgens wordt het diafragma afgebeeld 

op de fotogevoelige laag van de fotomultiplier met lenzensysteem 2. 

De polarisatie van de laserbundel wordt loodrecht op het 

papier gekozen, zodat het verstrooiingsmaximum van Rayleigh

verstrooiers in de richting van het detectiesysteem ligt. 
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Openingshoek: 

Vanuit een punt P in het meetvolume is de openingshoek gedefiniëerd 

als de ruimtehoek waarbinnen in P uitgestraald licht gedtecteerd 

wordt. Gebleken is dat de afmetingen van lenzensysteem I de 

beperkende factor is voor de openingshoek. Deze situatie 1s 

geschetst in figuur 6.3. 

meet
volume 

venster 
I 

lenzensyteem 1 

meet
volu me 

venster 

lenzensyteem 1 

Fig. 6.3: De openingshoek wordt bepaald door lenzensysteem 11. 

De hoek Çis de halve tophoek van de kegel die de openingshoek n 
bepaalt. Als we aannemen dat het grondvlak van de kegel cirkel

vormig is geldt: 

n = 27T( 1-cosÇ) 

met ç in rad; n in sterad 

Formule (6.2) 1s correct voor kleine Ç. De relatieve fout 1s van 

orde 1-cosÇ. 

Door de stralengang door het detectiesysteem te tekenen is 

Ç kwantitatief bepaald. Gebleken is dat over het hele meetvolume 

geldt: Ç= 9.5°. De onnauwkeurigheid in Ç is moeilijk te schatten, 

maar zal in het ongunstigste geval enkele graden zijn. Met deze 

Ç vinden we: 

n = 0.09±0.02 sterad 

Voor een gedetailleerde beschrijving van het optisch systeem 

wordt verwezen naar appendix V. 
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par. 6.3: Berekening van het strooilichtsignaal bij zeer kleine deeltjes 

Voor de Rayleighverstrooiing kan uitgaande van punt P in figuur 

6.3 en een openingshoek ç(=9.5°) een analytische uitdrukking 

voor het totaal gemeten vermogen, dat in P uitgestraald wordt, 

bepaald worden (zie appendix VI). De formule kan benaderd worden 

met: 
I 

P 0 G(m -1)2•n 
= ~ m +1 Ï}

6 

De benadering in (6.3) is voor Ç<I5° nauwkeuriger dan 1%. 

Om het totale vermogen te krijgen moet (6.3) gesommeerd 

worden over alle deeltjes 1n het meetvolume. De hele laserbundel 

(breedte ca. 2 mm) ligt over een lengte ~(~2.5 cm) in het meet

volume. In appendix VI is afgeleid dat dit oplevert: 

p 

(6.3) 

(6.4) 

par. 6.4: Berekening van het strooilichtsignaal bij kleine deeltjes 

Voor verstrooiing aan deeltjes waarvoor niet a<<I kan de Mie

theorie gebruikt worden. De Mie-theorie geeft een exacte afleiding 

van verstrooiing aan sferische deeltjes van willekeurige grootte. 

M.b.v. de in figuur 6.4 geÏntroduceerde hoeken kanhet eindresultaat 

geschreven worden als in (6.5). 

I 
I 

I 

z 

,, 
_ _i 

I 
I 

Fig. 6.4: definitie van o,6,~ (zie (6.5)). 
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dP 
dr2 

I 
~{i 1 (a,m,8)sin2 o + i

2
(a,m,8)cos 2 o} 

Formule (6.5) geeft het door één deeltje, met relatieve brekings

index m, in de richting n verstrooide vermogen per eenheid van 

ruimtehoek. De strooicoëfficiënten i
1 

en i
2 

worden gegeven in de 

vorm van Besselfuncties en Legendrepolynomen (zie bijv. [KER69]). 

Daarom is door Manneus ([MANS!]) programmatuur geschreven die 

de getalwaarden berekent voor il en 12 bij gegeven a,m en e. 

(6.5) 

Formule (6.5) dient geÏntegreerd te worden over de openingshoek 

van het detectiesysteem. Hiertoe is op een rechttoe-rechtaan 

manier de term tussen de accolades in (6.5) op veel plaatsen 

binnen de openingshoek berekend, en is vervolgens het gemiddelde 

van deze term bepaald. Dit levert de strooicoëfficiënt i
1 

, ,gem 
de gemiddelde strooicoëfficiënt per eenheid van ruimtehoek. 

Formule (6.5) gaat dan over in: 

p 
ro 
F i 1 (a,m,Ç)•r2 ,gem (6.6) 

De coëfficiënt i 1 1s uitgezet voor O.I<a<IO en voor (=9°,9.5°,!0°. ,gem 
bij m = 1.33 in figuur 6.5. 

8 

I 
7-l 

I .,..,_ 

:~ 
., 
H' 

"Cl 

0 

uï 
OI 

4~ Ó'Ï 
I I 
~ 

:l 
~ 

E 
() 

er 

I 
0 
~/ 

ü 2. 4 B f' 

clfo 

Fig. 6.5: De strooicoëfficiënt i als functie van a en ç 
. . I ,gem b1J m=I.33. 

- 48 -



Uit figuur 6.5 blijkt dat i 1 vrijwel ongevoelig is voor ,gem 
kleine veranderingen in ~. We mogen daarom aannemen dat P evenredig 

1s met ~. 

Integreren van (6.6) over het hele meetvolume geeft voor het 

totaal te detecteren vermogen (analoog als in par. 6.3): 

p 
p i ~·t 
laser 1,gem 

k (6.7) 

par. 6.5: IJking van de gevoeligheid van het optisch detectiesysteem 

Het uitgangssignaal van de detector is de uitgangsspanning 

Vpm' de spanningsval van de anodestroom van de fotomultiplier 

over een weerstand van 10 ~.Deze wordt gegeven door (uit (6.7)): 

G•P i ~·t 
V =E• laser 1,gem 

pm k 

met G de gevoeligheid van de fotomultiplier (V/Watt) en E een 

correctiefactor om verliezen in rekening te brengen. 

De volgende verzwakkingen treden op: 

-Het detectiesysteem bevat 7 lenzen en 1 venster. De transmissie

factor is per overgang glas/lucht: ±0.96. 

Totaal geeft dit een transmissie van 0.52. Dus E =0.5. 

(6.8) 

V 

-Voor de gevoeligheid van de fotomultiplier 1s 2.6 10
8 

V/Watt genomen 

Dit geldt volgens de specificaties alleen bij een voedingsspanning 

van 1000V. De voedingsbron levert slechts 900V maximaal. Dit geeft een 

verzwakking van E =0.5 à 0.25. Door onduidelijkheden 1n de specifica-
pro 

tie is dit niet nauwkeuriger te schatten. 

-Het roodfilter (type interferentiefilter) geeft een verzwakking: 

E =0.4. 
r 

Met al deze effecten in rekening gebracht vinden we: 

E=E "E "E =0.1 à 0.05 v pm r 

Om de correctiefactor E experimenteel te bepalen zijn ijkmetingen 

verricht. Daartoe is 1n de expansiebuis een glazen potje met 

suspensie geplaatst, z6 dat het het hele meetvolume omvat. 
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De suspensie bestaat uit een mengsel van water of alcohol met 

een bekende hoeveelheid polystyreen deeltjes van bekende grootte. 

De grootte van de beschikbare deeltjes variëert tussen a=l en a+40; 

de concentratie variëert tussen n=lo 10 en 10
13 

m-3 

Uit de ijkmetingen volgt dat: 

€ = 0.04 ±0.009 

De verliezen zijn blijkbaar groter dan verwacht wordt. Nader onder

zoek hiernaar is gewenst. 

De grote onnauwkeurigheid 1n s wordt veroorzaakt door het feit 

dat de metingen slecht met elkaar correleren. Oorzaken van deze 

slechte correlatie kunnen zijn: 

-dat de meniscus van het vloeistofoopervlak de laserbundel iets 

afbuigt, waardoor een deel van de bundel buiten het meetvolume 

zou kunnen vallen. 

-dat de suspensies niet meer aan de specificaties voldoen. 

In appendix VII worden de ijkmetingen beschreven. Om toch, 

ondanks de slechte correlatie tot een kwantitatieve uitspraak 

te komen zijn de meetresultaten over een groot aantal metingen 

gemiddeld. 
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Hoofdstuk 7: Druppelgroei 

Een model van druppelgroei wordt gegeven door Gyarmathy ([GYA63]). 

Dit model is toegepast door Kotake en Glass ([KOT78]) enGeerts 

([GEE81]). Volgens Gyarmathy wordt de druppelgroeisnelheid bepaald 

door twee effecten: 

-Om de druppel te laten groeien moet waterdamp aangevoerd worden. Dit 

proces is diffusie-gedomineerd (vanwege de aanwezigheid van inert 

gas). 

-De condensatiewarmte die vrijkomt bij het groeien van de druppel 

moet voor het overgrote deel afgevoerd worden. Dit proces wordt 

gedomineerd door de warmtegeleiding van het gas. 

Deze twee transportprocessen zijn precies op elkaar afgestemd. De 

bepalende grootheid is hierbij de temperatuur van de druppel. 

In een beginsituatie is de druppel in evenwicht met z~Jn 

direkte omgeving, d.w.z. dat de dampdruk in de direkte omgeving 

de (kritieke) verzadigingsdampdruk is, en dus kleiner is dan 

ver weg (oververzadiging); en dat de temperatuur van de druppel 

gelijk is aan de temperatuur van de direkte omgeving en de temperatuur 

ver weg. Enkele dampmoleculen condenseren op de druppel. De 

vrijkomende condensatiewarmte zal een temperatuurverhoging van 

de druppel tot gevolg hebben. Dit heeft twee gevolgen: enerzijds 

maakt de temperatuurverhoging warmteafvoer mogelijk; anderzijds 

wordt door de temperatuurverhoging de dampdruk in de direkte 

omgeving van de druppel verhoogd, wat de toevoersnelheid van 

de dampmoleculen verlaagt en waardoor dus minder condensatiewarmte 

vrijkomt. We kunnen concluderen dat er altijd een druppeltemperatuur 

~s waarbij het groeiproces in balans ~s. 

Een ander effect dat Gyarmathy in rekening brengt is de 

dampspanningverhoging in de direkte omgeving van de druppel 

t.g.v. de oppervlaktespanning en de kleine kromtestraal van 

de druppel (zie hoofdstuk 2). Dit effect remt de groei van de 

druppels. Het blijkt dat voor druppels met een straal groter 

dit effect geen bijdrage meer geeft. 

Gyarmathy geeft een getallenvoorbeeld voor een N
2

/H
2
o mengsel 

met een temperatuur van 15°C en een oververzadigingsfactor 
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van ongeveer 3. Er geldt dan dat r* 

is weergegeven in tabel 7.1 . 

. 
r (lJm) r(lJm/s) 

-r-f;' 

10 5.7 I0- 2 

0. I I. 86 
0.01 2.4 
0.001 . 273 

0.9 nm. Dit getallenvoorbeeld 

T = 15°C 
s = 3.28 
r_* = 0. 9 nm 

Tabel 7.1: Getallenvoorbeeld druppelgroei (naar [GYA63]). 

Uit tabel 7.1 volgt dat druppeltjes die 10% groter Z1Jn dan 

kritieke kernen (0.001 lJm) in minder dan 0.1 ms gegroeid zijn 

tot 0.01 lJm, en deze druppels groeien in 0.5 ms door tot I à 2 lJm. 

Druppels van 10 llm groeien binnen de duur van een experiment 

(20 ms) praktisch niet. 

Om de strooilichtmetingen te kunnen interpreteren is dit 

resultaat vereenvoudigd tot: kernen groeien onmiddelijk door tot 

een grootte van 1 à 2 lJm en groeien daarna niet meer
1

. 

Uit figuur 5.6 (i tegen a) volgt dat voor r tussen 
I ,gem 

lJm en 2 llm (a tussen 5 en 10), i
1 

variëert tussen 2 en 7. 
,gem 

Bij de interpretatie van de experimenten is aangenomen dat voor 

alle druppels geldt: i = 2. 
I ,gem 

1
ook berekeningen van Geerts ([GEE81]) rechtvaardigen deze 

vereenvoudiging. Toch is het wenselijk om zulke berekeningen 
uit te voeren, omdat dan ook de exacte eindgrootte (binnen de 
tijdsduur van een experiment) van de druppels exact bekend is. 
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Hoofdstuk 8: Het experiment 

par. 8.1: De meetprocedure 

In figuur 8.1 1s de opstelling waarmee de experimenten uitgevoerd 

zijn schematisch weergegeven. 

I.ASI·.:< 

ll'IF!.tll 
t8J 1\1,11 

-i f,.l{i\,\\ 

0 lll<llf'lf.ll·.l'.'rJinl{l\ 

8 lli<I'KMifl·l< • .\1': 

1'1: IT"'S!NC-)ll:<l~;.\lll'·l\'jll'·11'111~ lil :111 

I": II!EH'lP\' !11 I 11- I: I 1111~ tt 

Cl': t "I I{(' lil !\I lr.l'tl~ll' 

11: IIIFFI'<.;)J.I'Il'W 

Fig. 8.1: Schets van de opstelling. 

De voorbereiding van het experiment vindt plaats 1n de volgende 

stappen: 

-De hele opstelling wordt vacuum gepompt met de rotatiepompen. 

In de testsectie en de rondpompleiding kan na ca. 3 uur pompen 

een druk <I Pa bereikt worden. M.b.v. de diffusiepomp kan een 

druk van 10-
3 Pa bereikt worden 1

. 

-De testsectie wordt van de pompen afgesloten en verbonden met 

het (inmiddels afgepompte) waterreservoir. De waterdamp diffundeert 

de testsectie in. 
1
De inlek bedraagt ca. 0.25 Pa per minuut. 
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-Is de gewenste damdruk in de testsectie bereikt dan wordt de 
I 

testsectie van het waterreservoir afgesloten 

-Stikstof wordt het systeem ingeblazen op een zodanige manier 

dat het mengsel N
2

/H
2
o gaat circuleren door de testsectie en 

de rondpompleiding, zodat een zo homogeen mogelijk mengsel 

wordt verkregen. 

-Nadat het mengsel op de gewenste druk gebracht is, wordt het 

mengsel nog enkele minuten door het systeem rondgepompt met 

de circulatiepomp. 

-Als laatste stap worden de kleppen op de testsectie gesloten. 

Dit zijn flush-afsluiters, d.w.z. dat de afsluiters volledig 

in de buiswand zijn weggewerkt, zodat de expansiegolf niet verstoord 

wordt door onregelmatigheden ~n de wand. 

De expansie wordt geÏnitiëerd met het doorbranden van het plastic 

vlies, dat de testsectie scheidt van het expansievat. Dit doorbranden 

vindt plaats door een stroom te sturen door de kruisdraden waar 

het vlies tegenaangedrukt is. 

Tijdens het experiment worden druk, het transmissiesignaal 

en het fo~omultipliersignaal geregistreerd door transiëntrecorders. 

par. 8.2: Verwerking van de meetgegevens 

De transiëntrecorders worden uitgelezen met een pc; de data 

wordt dan opgeslagen op diskettes. Deze datafiles worden bewerkt 

me:.: hec speciaal daarvoor bestemde softwarepakket "lotusl23". 

Hiermme kunnen de meetgegevens correct geschaald worden, kan 

gecorrigeerd worden voor de offset-spanninge van de transiënt

recorders, en de data weergegeven worden in plaatjes. 

1
De kunstofonderdelen en de lasnaden in de opstelling nemen 

veel waterdamp op. De druk in het systeem daalt gestaag met ca. 
10 Pa/min. afnemend tot minder dan 5 Pa/min na een half uur. Het 
is echter bijzonder moeilijk in te schatten wat er ~n andere delen 
van de testsectie met de dampdruk gebeurde, en het is ook niet 
bekend wat er gebeurt bij de volgende stappen. 
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Hoofdstuk 9: Resultaten 

par. 9.1: Onset condities 

Op grond van de theorie (par. 5.3) wordt verwacht dat 

de nevelvorming vrijwel instantaan plaatsvindt binnen de 

tijdsschaal van het experiment. Dit moment wordt de "onset" 

van de condensatie genoemd. 

Omdat het condensatieproces ook bij andere experimentele 

technieken op veel kortere tijdsschaal verloopt dan de 

typische tijdsschaal van het experiment, wordt algemeen 

verondersteld dat het moment van condensatie alleen bepaald 

wordt door de onset condities: de dampdruk p en de v,onset 
temperatuur T ten tijde van de condensatie. Immers, 

ons et 
vrijwel alle kernen die de condensatie initiëren ontstaan 

op dat moment. Veel auteurs vermelden daarom dan ook de 

onset condities in hun artikelen. 

Barschdorff ([BAR75]) heeft gemeten onset condities, 

die gevonden zijn met verschillende technieken, zoals supersone 

tuitstromingen ("nozzle flows") en nevel-kamers ("cloud

chambers"), uitgezet in één grafiek. Deze grafiek is over

genomen in figuur 9.1, waarbij onze resultaten zijn toegevoegd 

aan de grafiek. 

In tabel 9.1 ZlJn de gemeten onset condities gegeven. 

Ter verduidelijking zijn de oververzadigingsfactor, de 

kritische straal, het aantal moleculen in de kritische 

kern en de "steady state" nucleatiesnelheid ook berekend 

bij de onsetcondities. 

exp~ I p J T I s j r* j i* J I v,onset onset onset onset steady state 
I I -I -3 

(Pa) (K) (nm) (s m ) 

008 681 234 32 0.45 12 1.8 1021 
013 503 234 23 0.49 16 1.4 101 !) 

012 941 237 33 0.44 1 1 1.4 1022 
009 1022 245 16 0.51 19 1.5 1019 
010 1132 249 13 0.55 24 6.8 10 17 

Tabel 9.1: de onset condities 
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Fig. 9.1: De onset condities van condensatie. Onze meetresulaten 
zijn doorverbonden met lijnen (stippelijn: zie par. 9.2). 
Originele tekst*: 

Phase diagram with onset conditions of H20 condensa
tion (solid symbols refer to shock tube experiments). •: steam, 
•: H20 and helium, •: H20 and argon, •: moist air, 0: Gyar
mathy and Meyer, 3 o: Wegenerand Pouring, 37 V: Barsch..: 
dorff. 7• 8 

*Veel experimentatoren gebruiken de hoge-druksectie 
van een schokbuis als expansiebuis. Hun experimenten 
heten daarom "shock tube experiments". 

par. 9.2: Vergelijking met de theorie 

In hoofdstuk 5 is een methode gegeven waarmee m.b.v. 

van de klassieke nucleatietheorie, uit het gemeten drukverloop 

de kernenconcentratie bij het meetpunt berekend kan worden. 

In hoofdstuk 7 is beargumenteerd dat deze kernen onmiddelijk 

doorgroeien tot druppeltjes met een diameter van ca. I ~m. 
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Met de resultaten van hoofdstuk 6 kan de hoeveelheid licht 

die deze deeltjes verstrooien bepaald worden en kan de te 

verwachten uitgangsspanning V van de fotomultiplier berekend 
pm 

worden (V is de spanningsval over een weerstand van 10 k~ 
pm 

die door de anodestroom veroorzaakt wordt). 

In figuur 2 zijn de resultaten van verschillende experimenten 

weergegeven. De meetsignalen van elk afzonderlijk experiment 

zijn in ~~n plaatjeweergegeven, te weten: 

-de druk 

- het fotomultipliersignaal V 
pm 

- het met de experimenteel bepaalde begindampdruk p 
0 

berekende v, 
fotomultipliersignaal 

- in sommige plaatjes is ook de transmissiecoëfficiënt weergegeven. 

Bij de verschillende experimenten is alleen de begindampdruk 

p 0 gevariëerd. Het verloop van de expansies is bij de v, 
verschillende experimenten echter niet gelijk, omdat het 

vlies niet altijd op dezelfde manier doorbrandde. 

Uit figuur 9.2 blijkt duidelijk dat de onset van de condensatie 

samenvalt met een steile flank in het fotomultipliersignaal. 

Onmiddelijk na de onset zien we een kleine drukstijging t.g.v. 

de condensatiewarmte, en een sterke daling in de transmissie 

(alleen transmissiemetingen bij experiment 012 en 013) t.g.v. 

het ontstaan van de nevel. 

Verder vallen de volgende twee zaken op: 

1: Het theoretisch verwachte moment van de onset (de flank ~n 

het fotomultipliersignaal) ligt é~n tot twee milliseconden 

voor de gemeten onset. 

2: De fotomultipliersignalen vertonen een geleidelijke stijging 

voordat de condensatie werkelijk op gang komt. De steile 

flank wordt vooraf gegaan door een voorflank. 
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Fig. 9.2: Experimenten waarbij alleen de begindampdruk gevariëerd 
is. Het verloop van de expansie reproduceert matig. 
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ad 1: Oorzaken kunnen zijn: 

- Het incorrect of niet van toepassing Z1Jn van de nucleatie

theorie of van de berekening van de nucleatiesnelheid; 

er zou dan sprake zijn van een overschatting van de nucleatie

snelheid met een factor 105 tijdens de onset. 

- De condensatie treedt altijd pas na enige vertraging op. 

De oorzaak hiervan 1s ten eerste dat het enige tijd duurt 

voordat de "steady state" nucleatiesnelheid zich instelt 

(zie par. 4.5) en ten tweede dat de kernen enige tijd 

nodig hebben om door te groeien tot druppels (zie hoofdstuk 7). 

De totale vertraging wordt geschat op enkele tientallen 

microseconden. Als dit in werkelijkheid I à 2 ms zou zijn, 

dan wordt hiermee de afwijking in figuur 9.2 verklaard. 

- De experimentele condities, zoals (begin-)druk, begintemperatuur, 

begindampdruk zouden verkeerd bepaald kunnen zijn. Vooral 

aan de gemeten waarde van de begindampdruk mag getwijfeld 

worden, omdat na meting hiervan waterdamp door de wanden 

van het vacuümsysteem geadsorbeerd kan zijn. Er zijn (nog) 

geen gegevens bekend over de mate waarin adsorptie optreedt. 

Wel is berekend welke begindampdruk nodig is om de theoretische 

onset gelijk met de gemeten onset te krijgen. Deze begindampdruk 

wordt p 
0 

genoemd; de dampdruk bij de onset: p . 
t, t,onset 

In tabel 9.2 staan de resultaten van deze berekening. 

0 T r* expn- Pv,O Pt,O Pt,onset ons et t,onset 
(Pa) (Pa) (Pa) (K) (nm) 

008 1480 747 347 234 0.56 
013 1090 853 387 234 0.53 
012 1960 867 413 237 0.56 
009 1890 1280 693 245 0.60 
OIO 1990 1640 933 249 0.60 

Tabel 9.2: gecorrigeerde dampdruk. 
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Deze berekende onset condities (p T ) zijn 
t,onset' onset 

ook uitgezet in figuur 9. 1 met een stippelijn. Het valt 

op dat deze stippelijn precies op de rand ligt van het 

gebied waar alle meetpunten liggen. 

ad 2: Oorzaak van de voorflank kan heterogene nucleatie 

zijn. Mogelijke vreemde kernen in het systeem zullen al 

bij lage oververzadigingsgraad druppels vormen. De geleidelijke 

stijging van de voorflank zou dan veroorzaakt worden door 

de groei van de druppeltjes. 

Het is mogelijk dit te verifiëren door de concentratie 

van vreemde kernen in een sample van het dampmengsel te 

bepalen, en met een goed uitgewerkt groeimodel de hoeveelheid 

strooilicht t.g.v. heterogene nucleatie te berekenen. 
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Hoofdstuk JO: Conclusies 

De klassieke theorie beschrijft het proces van hornogene 
6 -3 -J 

nucleatie. Voor relatief lage nucleatiesnelheden (JO ,kernen.rn s ) 

geeft de theorie goede voorspellingen, o.a. voor water 

(zie par.4.4). Over de klassieke nucleatietheorie bestaan de volgende 

discussiepunten: 

- Binnen de statistisch mechanische beschrijving van de irnperfekte 

damp (damp plus kernen) worden de dynamische bijdragen van de 

clusters aan de vrije energie en de "replacernent free energy" 

verwaarloosd. Berekeningen van Lothe en Pound (par. 4.4) laten 

zien dat deze verwaarlozingen niet correct zijn. de gecorrigeerde 

nucleatietheorie levert hogere nucleatiesnelheden op. Voor water 

en veel andere stoffenzijn deze waarden te hoog, er zijn echter 

ook stoffen ontdekt waarvoor de gecorrigeerde theorie correcte 

voorspellingen geeft. 

- Bij de "capillarity approxirnation" (par. 3.6) wordt verondersteld 

dat de oppervlaktespanning gelijk is bij alle druppelgroottes. 

Echter, de oppervlaktespanning wordt ook veroorzaakt door de lange

afstandskrachten tussen de moleculen in het cluster. Dus, hoe kleiner 

het cluster, hoe kleiner de oppervlaktespanning. 

- Er wordt verondersteld dat het systeem (de irnperfekte damp) gekoppeld 

~s aan een thermisch reservoir, d.w.z. dat alle clusters dezelfde 

temperatuur hebben, nl. die van het reservoir. De rol van temperatuur

reservoir kan vervuld worden door de inerte component van het 

gas-damp mengsel, in ons geval stikstof. Er dient dan wel aan 

twee voorwaarden voldaan te zijn: 

Ten eerste moet het stikstof een voldoend grote warmtecapaciteit 

hebben om warmte die ontstaat door processen in de irnperfekte 

damp af te voeren, zonder zelf van temperatuur te veranderen. 

Dit is zeker het geval tot het moment van condensatie. 

- Ten tweede dient het thermisch contact tussen het stikstof en 

de irnperfekte damp zo goed te zijn dat de in de irnperfekte damp 
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vrijgekomen warmte veel sneller afgevoerd wordt dan de procestijd 

in de imperfekte damp. Dit is niet nader onderzocht tijdens dit 

afstuderen. 

Barschdorff ([BAR75]) heeft bij Z1Jn berekeningen van de nucleatie

snelheid wel een nonisotherme correctie gebruikt. 

De experimenten aan homogene nucleatie zijn uitgevoerd in een 

expansiebuis met een mengsel van waterdamp en stikstof. De nucleatie

theorie (hoofdstuk 4) en een groeimodel (hoofdstuk 7) voorspellen 

dat de condensatie bijzonder abrupt zal optreden. Dit wordt inderdaad 

ook gemeten. 

Uit de gemeten druk kan de druppelconcentratie berekend 

worden. Het hieruit berekende strooilichtsignaal komt niet 

overeen met het gemeten strooilichtsignaal. Er zijn echter 

redenen om aan te nemen dat de meting van de begindampdruk 

te hoge waarden oplevert. Voor de verschillende experimenten 

blijkt een aanpassing van de begindampdruk tot 50% à 80% van 

de oorspronkelijk gemeten waarde nodig te zijn om de berekende 

druppeldichtheden overeen te laten komen met de gemeten druppel

dichtheden. Er zal nog onderzocht worden of de fout in de meting 

van de begindampdruk inderdaad zo groot is. 

Uit de berekeningen blijkt dat de nucleatiesnelheid tijdens 
15 -3 -1 

het moment van condensatie ca. 10 kernen m s bedraagt 

voor de aangepaste begindampdruk. 

Vergelijking met experimentele resultaten van andere auteurs leert 

ons dat zowel de experimenteel als de theoretisch gevonden resultaten 

liggen in het gebied dat opgespannen wordt door al deze meetpunten. 

Strooilichtmetingen hebben aangetoond dat er al druppels gevormd 

zijn voordat de condensatie massaal plaatsvindt. Dit kan niet verklaard 

worden met de homogene nucleatietheorie. Er moet nog onderzocht worden 

of dit het gevolg is van heterogene condensatie t.g.v. verontreinigingen 

1n het systeem. 
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