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SAMENVATTING 

De dampbelgroei op een vlakke oververhitte horizontale wand in een wervel

vrij stromingsveld is numeriek bepaald met behulp van de globale orthogonale 

collocatiemethode en fractionele afgeleiden,voor zowel een unair als binair 

systeem. 

Naast de verdamping aan de bel~ap is rekening gehouden met de verdamping 

aan het damp-vloeistof scheidingsvlak in de verdampingsmicrolaag. 

Tevens is naar analogie van het vertikaal omhoog trekken van een plaat 

uit een vloeistof de vormingsdikte van de verdampingsmicrolaag en de 

kromtestraal van de meniscus bepaald. 

Het blijkt dat,de verdampingsmicrolaag een niet te verwaarlozen bijdrage 

levert tot de belgroei;o.a. het stadium van de rayleighgroei wordt erdoor 

verlengd. 

Verder blijkt dat het loslaten van dampbellen veroorzaakt wordt door de 

zwaartekracht. 

Naast de berekeningen zijn er in hoofdzaak temperatuurmetingen verricht, 

zowel ~n de thermische grenslaag die zich boven het kookoppervlak opbouwt, 

als in de bulkvloeistof. 

Deze metingen waren noodzakelijk omdat ~n de berekeningen het initiële 

temperatuurveld voorkomt. 
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INLEIDING 

Een belangrijk aspect bij warmte-overdracht met fase-overgang aan de 

wand is het kookproces.Dit omdat men veelal streeft naar grote warmte

stroomdichtheden bij lage temperatuurverschillen. 

Vaak hebben we te maken met dampbelgroei op een wand. 

Toepassingen hiervan vinden we terug in de energievoorzieningen (bijv. 

koeltechniek,procestechniek). 

In dit verslag bekijken we slechts één bel groeiend op een vlakke oneindig 

uitgestrekte horizontale wand (Fig. 1). 

I . 
as van symmetr1e 

FIGUUR 1 

bulkvloeistof, T=T +0. s • 
, belkap 

' \ 
- J_d_d . h uy ro ynam1sc e 

T7<rrTTT~~rT77"~~~~~~*-~~~~~~~~~~ 
I 1 

--!RA~traal 1",... .. ___ ___.1 "'' 

R =contactstraal 
c 

.. verdamp ngsmicrolaag 
droge plek 

Fig. ):Situatieschets van dampbel op vlakke wand. 

vloeistof_ 

grenslaag 

Initieel gaan we uit van een halfbolvormige bel die ontstaan is aan 

een caviteit in de oververhitte wand.Omdat de wandtemperatuur groter 

is dan de verzadigingstemperatuur,zal de dampbel initieel groeien 

ten gevolge van de overdruk in de dampbel(overdruk is via Clapeyron 

gekoppeld aan de oververhitting). 

De thermische grenslaag die vlak boven de kookplaat aanwezig is,wordt 

lokaal door deze initiële groei voortgestuwd (van de wand af),terwijl 

tevens onder de bel een dunne hydrodynamische vloeistoflaag (verdam

pingsmicrolaag) ontstaaü. 

Uitgaande van de behoudswetten (massa,impuls en energie) is onder 

bepaalde plausibel te maken aannamen en randvoorwaarden een numerieke 

oplossing voor de belgroei gevonden. 

Hiertoe is een numerieke benaderingsmethode opgesteld om de resulterende 

vergelijkingen op te lossen.Dit gebeurt onder meer met behulp van de 

fractionele afgeleiden en de orthogonale collocatiemethode (~.t), 
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waarna de resultaten vergeleken worden met de experimenten. 

Bij de theoretische aanpak wordt verondersteld dat we omwentelings

symmetrische dampbellen hebben,die in een wervelvrij stromingsveld 

groeien,zodat we van de snelheidspotentiaal kunnen gebruikmaken met 

uitzondering van de hydrodynamische grenslaag. 

Tijdens de groei,zal de bel (wand) afkoelen door verdamping van de 

omringende vloeistof (via belkap en verdampingsmicrolaag). 

De temperatuur in de damp van de bel,die initieel gelijk is aan de 

wandtemperatuur,zal geleidelijk aan de verzadigingstemperatuur van de 

bulkvloeistof aannemen. 

We kunnen twee limietgevallen onderscheiden en wel uitsluitend groei 

ten gevolge van de verdamping via de belkap en uitsluitend dampbelgroei 

v1a de verdampingsmicrolaag. 

In Hfdst.4 wordt aangegeven hoe beide bijdragen exact bepaald kunnen 

worden. 

Omdat in werkelijkheid gelijktijdig zowel verdamping v1a de verdampings

microlaag als verdamping aan de belkap optreedt,introduceren we (door 

naar de limietgevallen afzonderlijk te kijken) twee parameters,die de 

dimensie van temperatuur hebben.Via een overgangsformule wordt dan de 

werkelijke damptemperatuur bepaald (Hfdst.4.5.). 

Er is verondersteld dat we op ieder tijdstip slechts één gemiddelde druk 

1n de bel hebben;dit omdat transporten in de dampfase zich veel sneller 

voltrekken dan in de vloeistoftransporten. 
De dikte van de thermische grenslaag die de bel voor zich uitstuwt 

wordt bepaald door na te gaan,op welke afstand van de belkap de 

warmteflux tot een bepaald percentage gedaald is ten opzichte van de 

warmteflux aan de belkap (6.2). 

Verder is naar analogie met het vertikaal omhoog trekken van een plaat 

uit een vloeistof de dikte van de verdampingsmicrolaag bepaald. 

De hoogte van de thermische grenslaag die zich boven de kookplaat 

opbouwt,bleek een onbekende parameter te zijn.Daartoe zijn er metingen 

verricht aan de "lage" druk-opstelling.In hoofdzaak waren dit tempe

ratuurmetingen. 

Uit de numerieke berekeningen blijkt dat de invloed van de verdam

pingsmicrolaag een niet te verwaarlozen bijdrage levert tot de belgroei. 

Bovendien wordt het zogenaamde initiële Rayleigh groeistadium er door 

verlengd (4.5).Verder blijkt dat het loslaten van dampbellen wordt 

veroorzaakt door de zwaartekracht, 



-4-

Naast de dampbelgroei op een vlakke plaat is tevens gerekend aan 

dampbelimplosies in uniform onderkoelde vloeistoffen.Dit eenvoudiger 

probleem geeft informatie in het werken met fractionele afgeleiden. 

Verder zijn er (kwalitatieve) metingen gedaan aan het belgedrag bij 

vloeistof-vloeistof-koken (flexibele wand).Dit vloeistof-vloeistof-model 

geeft wat meer inzicht in het loslaatmechanisme.Een essentieel zichtbaar 

verschil van vloeistof-vloeistof-koken ten opzichte van de dampbelgroei 

op een vaste wand is wel dat de dampbellen naast hun groei ook nog 

trans leren. 

Omdat fractionele afgeleiden nog nauwelijks op de onderzochte probleem

stelling zijn toegepast,is in appendix A,B wat uitvoeriger in gegaan 

op de wiskundige behandeling ervan. 



-5-

HOOFOS1'liK l 

I. I Inleiding 

In dit hoofdstuk behandelen we kort de basisvergelijkingen van de stro

mingsleer. 

Bij het afleiden van de basisvergelijkingen ZlJn vaak verkorte notaties 

g~bruikt.Zo betekent ()J:de lokale afgeleide naar nu van f,f=f(r, v ,tp) 

•f(x,y,z,t).Daar we naar omwentelings-symmetrische dampbellen kijken is blpfao, 

-• 3 

Fig.2:Het gebruikte assenstelsel. 

figuur 2 

Opm. :Daar sommige vergelijkingen makkelijker 

behulp van de operatoren V, V1 
,zijn de 

af en toe vervangen door V , resp. V 1 

1.2 Behoud van massa 

geschreven kunnen worden met 

operatoren è). ' (). è> . 
J J J 

De verandering van qe hoeveelheid massa per volume-elementje is gelijk 

aan het verschil tussen de massahoeveelheden die per tijdseenheid in-en 

uitstroomt. 

1.3 Behoud van impuls 

(I) 

.... d .... 
We gaan uit van F=Jt (m·'U') ,toegepast op een volume-elementje dV ,waarbij ( 2) 

F de som is van de inwendige en uitwendige krachten. 

We beschouwen slechts één uitwendige kracht,namelijk de zwaartekracht 
~ -Fz=-!te~ .De inwendige krachten die meegenomen worden,worden veroor-

zaakt door druk-en viskeuze krachten. 

Uitgeschreven levert vergelijking ( 2 ) de zogenaamde impulsvergelijking. 

(3) 
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waarbij 

de schuifspanningstensar is voor Newtonse media. 

1.4 Behoud van energie 

De energiebehoudswet toegepast op een volume-elementje dV,wordt afgeleid, 

door na te gaan hoeveel energie naar binnen of buiten stroomt. 

Dit resulteert in: 

(4) 

(5) 

Om deze vergelijkingen ( I , 3, 5 )te completeren moeten we nog de toestands

vergelijkingen van het medium toevoegen,namelijk: 

Voor de druk p-F ( o T ) - I l ' . 

Voor de inwendige energie e=F (p,T ). 
2 

1.5 Randvoorwaarden (afgekort R.V.W.) 

I • 5. I 

De continuiteit voor de normale spanning wordt gegeven door de 

formule van Laplace: ("\ L!J 

(6) 

(7) 

(I - P )· ~. = a- l.!. . !_ ) vloei!ot.of 1cJo-..p z. t ~. 1\t ( 8) 

Hierbij zijn R1 en R2 de hoofdkromtestralen van het beloppervlak. 

(zie appendix C ) • 

I. 5. 2 

De discontinuiteit van de tangentiële spanning wordt gegeven door: 

(~.,•oci\lof- fdo""'~)tti = (oi. <r)il , 
Marangonie-effect ,zie B.andau-Levich [•yJ 

Deze tangentiële oppervlakte gradienten worden veroorzaakt door gradienten 

in de temperatuur,concentratie van de opgeloste stof of door oppervlakte

lading,d.w.z. gradienten in de potentiaal(Christiansen-effect). 

Als (>. ( if ) t. :/- 0 , dan wil dat zeggen dat oppervlaktespannings-
J J 

gradienten een stroming introduceren die tangentieel is aan het oppervlak 

in de richting van de gradient.Dit veroorzaakt grensvlakturbulentie,wat 

tot een verhoogde warmte-overdracht leidt. 

(9) 

In ( 8 ) en ( 9 ) wordt de normale-en tangentiële spanningsvector gegeven door; 

( 10) 
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I, 5. 3 
:::.::. 

Behoud van massa over het beloppervlak is vereist,als het beloppervlak beweegt. 

figuur 3 

- n. - J 

r r-

~ .. 
I . -- X-., 

Fig.3:Behoud van massa over het bewegende beloppervlak. 

of~ 

1.5.4 

De randvoorwaarde voor de temperatuurvergelijking volgt uit het feit dat 

de voor verdamping of condensatie benodigde warmte door geleiding aan de 

bel toe of afgevoerd wordt. 

J.:~=~ 
Als laatste R.V.W. hebben we ;dat de temperatuur verondersteld wordt 

continu te zijn,d.w.z.! 

( 11) 

(12) 

Tqqmp ::::: ~lo~~t>tof 
1 
Ww~011 d.. ( 13) 

Om de basisvergelijkingen op te lossen~wordt verder verondersteld dat we 

te maken hebben met een incompressibele vloeistof ( ~ =constant) en 

met constante stofparameters k,~ ,i,~ en c = de/dT. 

De damp wordt verondersteld zowel in druk als in temperatuur homogeen 

te zijn.Dit omdat damptransporten zich veel sneller voltrekken dan vloeistoftrans-

porten,en het damptransport zal daardoor plaatsvinden op een tijds~h~~\ die enkele 

orden lager is dan het vloeistoftransport. 
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Eventuele dampsnelheidsverschillen zullen daarom op de tijdschaal waar we 

naar kijken elkaar opheffen. 

Om dezelfde reden veronderstellen we ook dat tijdens de groei er op een 

bepaald tijdstip één gemiddelde temperatuur TR in de damp heerst. 

Onder deze voorwaarden vereenvoudigen de basisvergelijkingen tot de 

beschrijving van de vloeistof over in: 

oj u.r::o 

Ot, l.t~ + é>/U.~ U,:) =~i- ~ o,; p + ~()j ë>j U. i 

otT +os lliT = ~ (ëhU.jéljU.,;+OjiLt:oju.~) -ta.~i>jT 

( 14) 

(IS) 

(16) 

zoals in(JO ] wordt de nu ontstane impulsvergelijking ( IS) 

vergelijking genoemd. 

de navier-stokes 

Opm.:In de literatuur wordt vaak ook het hele stelsel vergelijkingen 

( 14, IS, 16 ) de navier-stokes vergelijkingen genoëmd. 

Voor de warmtestroomdichtheid aan de belwand geldt volgens Fourier: 

q,8 ~ -l (;I))t,= Re))', t) 
Wanneer de invloed van de tangentiële-schuifspanningscondities wordt 

beperkt tot een dunne hydrodynamische grenslaag,dan kunnen we de 

bulkvloeistof wervel vrij veronderstellen ( ~=V xû. ":11 'S ) , 

( 17) 

De continuiteitsvergelijking ( 14) reduceert dan tot de taplace-vergelijking: 

ojajcp =o 
en met behulp van de vektorformules: 

v~Q = V(V·û.)- Vx(vxü..) ( 

Ü ·Vii= V { U.tü:)- ilx (V x ü.) ( 

kunnen we de impulsvergelijking schrijven als: 

v(at.<;)~ V(J. Vq·Vcf>) =-V(;-~-~)+ )l)-tJ(V·Vcp) 
Na integratie van deze vergelijking over de hele ruimte introduceren we 

een constante die alleen van de tijd kan afhangen. 

waarbij : 

~wt. Iu. I = €4""' I v<P I = o , e."" ot:. cp =- o Q.l~ 1~\- oo 
1~1-.oo 1~1-..o 

Vergelijking ( 20) wordt de bernoulli- vergelijking genoemd. 

(18) 

(19) 

(20) 



-9-

Met behulp van de gelineariseerde clausius-clapeyron vergelijking 

(thermo-dynamisch evenwicht aan de belkap) kunnen we p
2
-p

00 
vervangen 

door: 

formule van Laplace ( 8 ) volgt met (21 ) voor de druk in de 

vloeistof aan de belwand: 

p=f.,. 't ~: (T,_-T~)-o-( ~~ t ~2.) +(r~j -t:~j) tlj~i 
Substitutie van ( 21),R 1 en R2 (de hoofdkromtestralen), 

in vergelijking (22 ) en daarna substitutie van (22 ) in ( 20) volgt 

na verwaarlozing van de wrijvingstermen. 

<r 
~I 

co~">'- ë>R 
I - R J)it-l)ll ~ 

Rt 1 +(~)1 jYt 
Voor potentiaalstroming gelden nu vergelijkingen (18 ) en (23 ). 

(2 I) 

(22) 

(23) 
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HOOFDSTUK 2 

2. I Inleiding 

11 .. 
We hebben nu de heboudswetten voor massa en impuls ontkoppeld van de 

energiebehoudswet en gaan eer5t het stramingaveld in de vloeistof hier

mee oplossen. 

In bolcoÖrdinaten luidt de continuiteitsvergelijking voor wervelvrije 

stroming met omwentelingssymmetrie: 

~~(~'~ ... ~) + l\.~.6iN.".o.,.(~i"'l'-O",): o 

De "algetllene" Qplos.sing van dezP- larlaceveq~elijking die re12;ulier is in 

~=O wordt gegeven door: 

10 IC+1 ~ l 
cp('I.,Y,t) :::ai_ al(lt.){~) ~(~'Y) +- L a,'k(t) '1. 'PI<(fof»l') 

~-o k•O 

Daar 4> begrensd is voor r_.., (zie vgl. 20) moeten we de 0:"'-(t) •h 

gelijk stellen aan nul,d.w.z.: 
00 

<\>(~,>'", t) = L. a,l(t) 1+1 ft(c.o&~) 
1<:: 0 11. 

Omdat we geÏnteresseerd zijn in dampbellen die op een met~len wand 

groeien,vinden we nog een extra randvoorwaarde waaraan f moet voldoen: 

namelijk de normale snelheid aan de wand u~o als ~= ~2. ( o <. I'\. <- ) 

In bolcoÖrdinaten resulteert dit in: 

u~=~(~) =o 
~ .. ~ 

Omdat ( ~'Re\ = [-.-\iN}J" f~ ((D~Y')l Tr =- 'P~ (o) 
~1v.Tr;,._ ~V=t 

houdt dit in dat alleen even Legendre-polynomen toegankelijk zijn,omdat 

dan automatisch U.'1.=o voor )!'a ~. 

De snelheidspotentiaal-formule wordt dan: 
~ ~ 1ll ('-'~~> 
't'(IC.,Y",t} =L._ a,l(t} ~\+1 

lt ao 11, 

Aan de wand moet de tangentiële snelheid Ut eigenlijk gelijk aan nul zijn. 

Maar daar we de hydrodynamische grenslaagdikte verwaarlozen,is het geoor-

loofd om Ltt=f= o te nemen. 

Alleen als we ons met grenslaagtheorie bezighouden,moet 

(24) 

(25) 

(26) 
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symmetrie- as 
I 

figuur 4 

bel glijdt a.h.w. over de 
hydrodynamische grenslaag. 

verdampingsmicrolaag 

Fig.4:Situatieschets van dampbel op vlakke wand. 

De straal R van de dampbel kunnen we evenals de potentiaal naar even 

Legendre-polynomen ontwikkelen,wegens symmetrie (mits éénwaardigheid, 

d.w.z. bij elke V één R;bij implosie is hier in het algemeen niet 

aan voldaan). 
00 

"R(~,t) = L C""t.) 'P~l(<o-.Y) 
IC•o 

Als we het beloppervlak voorstellen door r(-'\.;V,t) = 11.- R.(Y,t) = o 

dan is VF= (1 -L~) , R o~ 
Gradient F heeft dezelfde richting als de normaalvektor. 

~ = (1 '- R ~~)/V1 +(~~),.I 
Uit R.V.W. vgl. ( I I) volgt dat de normale snelheid&component van de 

(27) 

(28) 

belwand tevens gelijk moet zijn aan de normale component van de vloeistof

snelheid vlak buiten de belwand( er kan geen vloeistof door de belwand). 

Bij elke vast 

( ~ · it) = (Ï.Î · n_) lo>ODJt. )( = ( R ;ll') , cldel.., .. ...L 

geldt: ~ = ( ~~ ,o) gekozen 

dx ... 
- •t'l. dt 

V 

'bR 1 -= ~ ·v "", =(U.n.) 
I+~~J 

met \1 =. ~J cl> (wervel vrije 

?J/J1+(~t~)~ = (~- ~~~~)/J1+(j_~y-' 
stroming) 

o R _ ~ + ...!.... -oei> ~ ::. o 
'ë> t "'l>Jt . Ra. ()~ 'l> Y 

oftewel; op tt=- R(~,t) 

Dit is de zogenaamde kinematische R.V.W. aan de belwand, ~= Rlv,i) 

dus 

(29) 

(30) 
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Naast deze kinematische R.V.W. bestaat ook de dynamische R.V.W .. 

Deze dynamische R.V.W. houdt in dat de dvuk over de belwand een voorge

schreven diskontinu1teit heeft. 

ste . .. '-J. We hebben nu een I orde part1ele differentiaal vergelijking,nl.: 'iJ 't':.o 

met 2 R.V.W.,dat wil zeggen dat in principe in problemen met voorgeschre

ven rand,het probleem overbepaald is.Maar daar de rand (belwand) verschuift 

in de tijd,hebben we voor deze lste orde partiële differentiaalvergelijking 

2 R.V.W. nodig. 

Uit (26,27) volgt dat,als we noN termen afbreken we N+l onbekende a~ 

ene~ als functie van de tijd introduceren. 

2.2 De collocatiemethode 

Voor het oplossen van differentiaalvergelijkingen met bijbehorende R.V.W. 

bestaan diverse methoden waarvan de globale collocatiemethode een van de 

eenvoudigste is. 

(31) 

Deze methode gaat ervan uit dat we de oplossing van het gestelde randwaarde

probleem kunnen schrijven als een reeks met een eindig aantal termen 

(probeeroplossing). 

Op de rand worden vervolgens enkele punten genomen,in totaal N-stuks, 

Deze punten worden de collocatiepunten genoemd,(oftewel bij een rotatie

symmetrische probleemstelling:collocatiehoeken). 

Stel dat de exacte oplossing van het probleem 'à=~(x) 1s en dat de 

probeeroplossing ~·(x) = ~ Q.&~(~) is. 
• f.-. 

Het verschil ~(x)- ~ (~e) wordt het residu R genoemd. 

De ontwikkelingscoëfficienten a. zijn zodanig genomen dat op de collocatie
l 

punten het residu R nul is. 

Voor de collocatiehoeken worden de nulpunten van de legendre-polynomen 

vandek-de orde genomen (k,afhankelijk van het aantal collocatiehoeken). 

Deze speciale keuze van de hoeken is genomen omdat dan de''fout" in de 

berekeningen geminimaliseerd wordt. 

Deze methode waarbij de nulpunten gegeven zijn op de legendre-punten )r~ 

waarbij ~))c: de nulpunten van de polynomen zijn,wordt in de literatuur 

aangeduid als de orthogonale collocatiemethode. 

Voor meer informatie zie Finlayson [ 22 } • 
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Als we op konstante hoek Y:~, {collocatiehoek)met de belkap meegroeien 

geldt: 

dRc.".l): oRcv,t) + o~(.".t.) d'&. ... o R c.,, t.) 
at . cit ê)t a"., aY 

11 

11 
0 

wegens 
0 

R (V, t) ~s geen functie 

Voor de snelheidspotentiaal geldt overeenkomstig; 

d<t> 
dt 

dY ·-dt 

constante hoek 

van r 

De functiewaarden voor de lokale afgeleide 1t en~ (van 32en 33) volgen 

uit de kinematische resp. dynamische R.V.W. zie vgl.(30,31). 

Op de belkap "1.= R( Y , t ) geldt nu: 

~R "()eb I û<l> è>R - dR 
iit = ~ - 1\1 "b ",. . ()'))' - dt 

(32) 

(33) 

(34) 

~ :. P- -p"" _a Rc.os~- LU{~\1+ .L 1~)11-t ~ (ë>t _ 1 tl 'bQ. \ (35) 
dl 9, 4 tr"b'l.} ~1~ë>~J 'b'l'ö~Rlë>Y?JY) 

Kies N-collocatiepunten. 

Bij elke collocatiehoek hoort I waarde voor de belstraal Rt 

en I waarde voor de snelheidspotentiaal fi. 
N 

R, = L cl((t.J 'fu/to\.Y.:) 
"'"0 

"",· ; ~ Q,.(t.) ~l((co~l'".-} 
'f '-- "' Rt"' .. 1 

lf•O . • 
Voor de partiële afgeleiden geldt: 

"Zl4P. N 1 
~ - \ ~l({b) ---
?>)' -L_ Ralc+1 

lc:o i 

De matrices 

werden bepaald met behulp van de recurrente betrekkingen voor de legendre-

polynomen (zie bij lage of [20] ) . 

We veronderstellen de volgende beginvoorwaarden: 

a) 4> co op t =- o : geen belsnelheid (want cP =o al~ ~~,_ oo) 

(36) 

(37) 

(38) 

b)op t=o is er een half bolvormige bel aanwezig met een straal ~·R UJco.l1.b";4 ll ~.!!I.. 0 
-1 Q ~tEl. 

de evenwichtsbel. 
4 0 

Omdat de collocatiehoeken voorgeschreven zijn,kunnen we met behulp van 
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( 2~ 2n en met behulp van de aannamen ( a,b )de ontwikkelingscoëfficiente~ 

o.a,lo) en CIC(o) bepalen. 

Bovendien worden de afgeleiden ï>.f ;ë>4> en~ bepaald. 
1111. o>" "" 

Hieruit volgen dan de waarden voor~ en~ ,zie vgl. ( 34, 35), op de verschil-

lende hoeken('))'·~,·). 

M.b.v.differenties (~(t,)".~(i.-o.i)t-,f'(t)·L\t} of met behulp van Runge-Kutta, 

bepalen we de nieuwe waarden voor de belstraal R~R. en de snelheidspo-
1 

tentiaal. 

Uit de nieuwe 

c~ ,waarna de 

Voorbeeld 

R. en .J...-waarde bepalen we weer de nieuwe waarde voor a.lc en 
1 lf.. 

afgeleiden~ ;aj ~.! ,dj en dR weer bepaald kunnen worden. 
"b"-. 'a)l f)')J" c.lt. d ~ 

Voor een bolvormige bel in een constante uniform oververhitte vloeistof 

hoeven we slechts I term in vergelijking 26en27 mee te nemen. 

uit ( 26) 

uit (27) volgt: 
• 2. 

en met de kinematische R.V.W.: 
• Q.o R=-Rz. 

z. • 4> R R -i:l=--~R- =--o Jt, 

o<l> .. l. • a 
---1\R ~RR 
()~- ~- ~ 

uit de ~'<lami.A~~ R.V.W. vo\,t: :t + i {?<PY·.:::. r_-:.DO 

RR ~ l i\2. = r- Pco { z~Q \'1, ~PR.;.~ ue,1'~e l~ k' ~~) 

(39) 

Als de 
~. 

warmtediffusie de temperatuur van de damp nog niet zo snel heeft doen 

dalen,dat wil zeggen kort na de start van de groei,volgt uit (39) met be-

hulp van Clapeyron~ 'l.t 

R:= ( ~ ~2 i. e ) t 
3 ~. T o (40) 

Vergelijking (40) is de rayleighoplossing bij thermodynamisch 

evenwicht aan de belkap (zie van Stralen[I ]). 

De bel groeit ten gevolge van een constante overdruk in de dampbel. 
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HOOFDSTUK 3 

De temperatuurvergelijking (16) lossen we op met behulp van de frac

tionele afgeleiden. 

Het grote voordeel van het gebruik van fractionele afgeleiden bij diffu

sieproblemen is dat de " klassieke" oplossing die in integraalvorm voor

komt met behulp van de Riemann-Liouville deftnitie als een 
•I 

"negatieve differentiaal" ( 1t-., ) kan worden geschreven. (appendix 8 v9I.Mo) 

Daar differentialen makkelij~er opgelost kunnen worden dan integralen, 
L en daar voor "negatieve differentialen" ( 4t"' ) bijna "dezelfde" compositie-

regels gelden als bij gewone differentiaties ( zie v9I.A J(,! ) is hier ge-

werkt met fractionele afgeleiden. 

Voordat we de temperatuurvergelijking (J~ gaan oplossen,maken we eerst 

de volgende veronderstellingen: 

I. De viskeuze dissipatie wordt verwaarloosd, 

d.w.z. "F(aju.jajl.l.; +3jU.,;()jU.~) is klein ten opzichte van de overige termen. 

2. De temperatuurgradienten buiten de thermische grenslaag zijn zo klein, 

dat warmtetransport door geleiding daar kan worden verwaarloosd.Er geldt 

dan : ~ +(U·17)T:::o 
3. Er is een dunne thermische grenslaag en wel zodanig dat ~.~j 1n deze 

• 
grens laag • XJ ~j ( de snelheid van de belwand). 

4. D;~jT:g,..!.oT ~~a. d.w.z. overgang naar bolcoÖrdinaten verwaarloosd. 
... .. 'b '\; "' 1>11. "111 
(kromming verwaarlozen) 

We gaan uit van een meebewegend coÖrdinatenstelsel:onder deze aannamen 

voldoet de temperatuur aan de belkap aan: \ T{JC.,t.) o: Q, ~~~:Jt.) d.w.z. (39) 

een vloeistofdeeltje met temperatuur T beweegt langs de stroomlijnen. 

De begin-en randvoorwaarden worden: 

} 
Volgens appendix B 

kap: 

volgt dan voor de temperatuur aan de bel-

met 

-Ya. 

T I d 
(R, l) = TI)O -,~)'' -

\.« ~.e ·~ dt"''t 

<\t.,"-i,to( f,r Vf·r! , 'dQ""'P: ~a.e lta. 

volgt voor de warmte-onttrekking aan de belkap: 

(40) 

(41) 

(42) 
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Deze vergelijking (4~ is in principe op te lossen,maar dan moeten we 

de tijdstap waarover geÏntegreerd wordt constant houden (volgens de GrÜn

wald-definitie (A 15)of[I7J). 

We gaan nu vergelijking ( 4~ zodanig transformeren dat we een differen

tiatieprocedure kunnen toepassen met zelfzoekende stapgrootte (bv. de 

Runge-Kutta procedure). 

Daartoe gaan we vergelijking ~2) na kwadrateren en differentiëren en 

met behulp van de formule van GrÜnwald,samen met de warmte•onttrekkings

formule via de verdampingsmicrolaag ( 96) oplossen. 

Definieer: k(t)&{Vf·rl- '-'a,)Lt.) dan volgt na kwadrateren en differentiëren: 

d 1 ~ l'a. .. '1, 

alt. ( T" -Teo)~} = i(';~~ ot:'~ K(t) · ~t.~a. klb) 
• '1\ 

Volgens de GrÜnwalddefinitie is 9;''~ resp. L gelijk aan: 
df~' c:itVa. 

Definieer 

·}'a )' l 111-1 !. "(t): t'W\ (i ~a.~ 'R k(tJ +I rtJ•~) k(t-~1.) 
t!t"~ ~~~ .... .o 111 'fit J=1 r(Jt1) 111 

c:{'t \ -~ N-1 
---;- k(t) =llm i.) - 1-f-1\]i( Klt.) + L 
<At~ ...... a() "' -1~L . 

.1"' verder: 

Dan volgt uit vergelijking ( 4j 

Vergelijking ( 4a)is equivalent aan ~3) en kan met Runge Kutta opgelost 

worden,mits K(tj) op equidistante tijden bepaald wordt. 

Uit de defini~ies VP en VM is te zien dat dit een geheugeneffect voor-

stelt,dat wil zeggen dat K (t) voor elke tijdstap 

te worden in het geheugen. 

t=t. opgeslagen dient 
J 

Voorbeeld:In hoofdstuk 2 is het initiële groeistadium waarbij de tempera-

tuur van de damp niet is gedaald gegeven.Nuis,nadat de bel een 

tijd gegroeid is de temperatuur uiteindelijk gedaald tot de 

verzadigingatemperatuur T . 
s 

Voor een bolvormige (g=O) vrije bel met TR=T =constant ' s en '1;..,= 

constant (uniforme initiële oververhitting) geldt: 

(43) 

(44) 

(45) 

(46) 

(4 7) 

(48) 

(49) 
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Na semidifferentiatie: 

R• _ _ (Ts-T~ 'la. Pc - ---a. ,., 
~1Tt' !l.e 

Na integratie en R (t=O)=o: 

R. = _.!_ · -\',e (T -T\(at)''\ 
'~i fl, I 00 .sJ 

Dit is de diffusie-oplossing voor vrije bellen ~n een uniform 

oververhitte vloeistof. 

(50) 

(51) 

De dikte van de thermische grenslaag ~s ongeveer 2(at)~,de thermische 

grenslaagdikte van een half oneindig medium. 

Opm.:De benadering van de convectie ,d.w.z. dat niet alle vloeistofelemen

tjes in de thermische grenslaag dezelfde snelheid hebben als de 

belwand,maar met een lagere snelheid voortbewegen. resulteert volgens 

Plesset-Zwick in een factor ~ . 

Uit onze formules volgt in het asymptotische stadium waar TR(t)=Ts 

voor de belstraal. 

RH,J = l lQ.(o.t.)"t, 1d .. ~ ( Tao- T~J 
'fit d ~l ~ \ 

Plesset en Zwick beschouwden bolvormige dampbellen in het asympto-

tische stadium (diffusiegroei) en namen de radiële convectie in hun 

berekeningen mee,die in ons geval verwaarloosd is. 

rekeningen vonden zij : 

Uit hun be-

Om deze verbetering ~n onze berekeningen mee te nemen ~s vergelijking 

(48) vervangen door 

(52) 

(53) 

lt (TR-T00)\tJ = ~ ~~~ (kltJ +V ?)-(k(l)- vm) I~ (54) 

Let wel:V5 geldt alleen voor bolvormigheid,terwijl bij insnoeren 

de bel geen zuivere bol meer ~s. 

De factoR '8 is dus een kwalitatieve benadering die het voordeel 

heeft dat we toch een redelijk inzicht krijgen,terwijl de rekentijd 

aanzienlijk wordt bekort. 
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Voor de verdampingsmicrolaag lossen we de temperatuurvergelijking op 

identieke wijze op als de temperatuurvergelijking bij de belkap. 

De hoeveelheid warmte nodig voor de verdamping aan de belkap werd uit de 

bulkvloeistof onttrokken.Bij de verdampingsmicrolaag is het de vraag 

of de warmte aan de verdampingsmicrolaag of aan het kookoppervlak wordt 

onttrokken. 

Daarvoor moeten we nagaan of de dikte van de verdampingsmicrolaag groter 

of kleiner is dan de thermische indringingsdiepte. 

Is namelijk de thermische indringingsdiepte groter dan de dikte van de 

verdampingsmicrolaag,dan wordt de verdampingswarmte onttrokken aan de 

kookplaat en moeten we in onze formules de wandeigenschappen in plaats van 

de vloeistofeigenschappen opnemen. 

Bij de berekeningen is er van uit gegaan dat de warmte uit de wand wordt 

onttrokken (d.w.z.thermische indringingsdiepte > dikte van de verdampings

microlaag).Blijkt achteraf,bij de bepaling van de dikte van de verdampings

microlaag,dat deze veronderstelling ten onrechte is,dan kunnen we altijd 

nog de vloeistofeigenschappen substituere~ 

4. I De verdampingsmicrolaag. 

Op afstand r van de caviteit waar de bel ontstaat geldt volgens (41) 
J _.,~ 

• I Q. 

TR = T oo -(ly,e)~a. ct(t-t.)·''.t q,IO' 
waarbij de tijd t' bepaald is door Rc(t): 't. 

een ring rond R met dikte d~ heeft een oppervlakte 
c 

Fig.S:Dampbel op vlakke wand. 

figuur 5 

p I 

.. I Ct:) : 
____ c_.._:.. Rc(t) 

Voor de warmtestroomdichtheid per eenheid van oppervlakte door de "belbodem" 

(55) 
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geldt volgens ( 55): 
'I 

.,_, d ~ ( • ) .,, cl''t. 
~:-{l~.t) --. iw--'faO = -ll~c) .1a )';[lt.) 

4lt·~ ~ I W ""'-t 
(56) 

is als Fll) :=lT w -I•J(p) gedefinieerd 
' 

Waarbij (57) 

de totale warmtefluxQ door de "bodem" van de bel wordt dan gelijk aan 

• ~c lc 1l..& R~ 
Q = llt ~ 1\·~ dl\ = 2'll J "''\, ol»l. -2J11 'te'.\, I!"- ~ ~ & lt/'\\ dl\ ( 5 8) 

~:R~ •-b m 
"' '"-"o 1\•"' 1'\=0 0 

"R4 .. hircu,l oltol\e p\ek (~~.1) 
Uit metingen (films) 1s na te gaan dat deze droge plek onder de bel nau-

welijks groeit in de tijd ( zie van Stralen [5] ). 
Dat wil zeggen dat de 2de integraal in het rechterlid van vergelijking(5ro 

te verwaarlozen is ten opzichte van de eerste (dit is ook af te schatten). 

Vergelijking ( 58) resulteert nu met ( 56 ) in 

R ''t • "t ~cl 
~ =- - 2lt (1 ~.e )w f d(i- tf~ Ttt.) ·h. c-J't, 

r,.o 
oftewel 

. 
(59) 

Als Re<o d.w.z. de bel begint met insnoeren dan resulteert vergelijking(59) 

in een andere vergelijking (zie 4.4. het insnoerverschijnsel). 

Vergelijking {59) kan niet direkt numeriek geÏntegreerd worden omdat 

dan de tijdstap waarover geÏntegreerd wordt constant gehouden moet worden. 

Om toch met een v•riabele tijdstap te kunnen werken,volgen we een zelfde 

weg als in hoofdstuk 3. 

Na wat rekenwerk (zie Appendix F )volgt voor de warmte-onttrekkingsfor

mule via de verdampingsmicrolaag: 

~i Q(+.) = 31f1(iJ,t)
14
,[L-z'P) ·1 (Ltzt-t) +;,. (L]-Z'P'P)J 

Waarbij gedefinieerd is: 

. 
LH) : Relt) Reet) F(i) 

(60) 

(61) 

(62) 
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Ook in deze vergelijking ( 60) representeren ZP,ZM en ZPP de geheugenef

fecten. 

De dampmassa die per tijdseenheid geproduceerd wordt 1s gelijk aan Q/e • 
Wegens behoud van dampmassa geldt: 

Q• ,/ a} • l_l 
, ~ ... ~ t A u. a. = s 1 (lt Re. ui = do.W\pw.au~ WllliA.t 

waarbij Ul de snelheid van de damp tegen de belkap is. 

figuur 6 
A 

. 
R 

I I 
Fig.6:Dampbel op vlakke~·-.~------~~ 

wand. Reltl I Rel~l 

I 
Opm.:U~ kan beschouwd worden als een gemiddelde verdampingssnelheid 

van de verdampingsmicrolaag. 

Uit (.60 , 66) volgt: 

:b(A U.~)'= 8 1t'( ;;J (L(t)- z'P) [< L(tJ • z "') + ~ {Lllt)- Z'P'P~ 
ook dit vereist een geheugeneffect,d.w.z. L~J,LJ~) moeten voor ieder tijd

stip t=t. in het geheugen bewaard worden. 
J 

Wat betreft deze laatste vergelijking ~7 ) over de warmte-onttrekking 

aan de belbodem moeten we nog een correctie aanbrengen en wel met betrek

king tot het insnoeren. 

Voor de 

Deze vergelijking is geldig voor t < t
1 

,het tijdstip waarop de bel begint 

in te snoeren. 

z1e wat betreft insnoeren§ (4. 4L 

(66) 

(6 7) 

(68) 

(69) 
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• Voorbeeld ( om u
2 

uit u
2 

te bepalen ). 

Voor een bolsegment van een dampbel geldt,zie figuur 7 

(70) 

y 

~cua11.b1 A .f.cpCAeJJ .Mlcr'l.cl.l «'Á.oo>t,~ A:: lTtRt~I,)Î~yd~ =2nR"(•-r..o5e() 
u 

figuur 7 

R, 

Fig.7:Bolvormige dampbel groeiend op een oververhitte wand. 
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4.2 Discussie omtrent de oplosmethode 

Wat betreft de warmte-onttre~king moeten we nu het volgende gekoppelde 

stelsel vergelijkingen met de onbekende TR en U~ oplossen. 

d t ( z. t, t l verdamping aan 
';itlAUaW) :81t ~7e) (Llt.J-z?)·L(Ll\.)tZM)+;;.,(Ll(t.)-Zl1>)j de verdampingsmicrolaag 

in vergelijking (72) is nog geen rekening gehouden met insnoeren,zie§~.~). 

Uit (72) volgt de gemiddelde verdampingasnelheid Ul en uit (73) volgt de 

gemiddelde temperatuur TR in de bel 

Numeriek is getracht deze 2 gekoppelde vergelijkingen op te lossen,maar 

deze methode rekent instabiel,immers: 

Initieel is Re(tJ ~e.l'l) erg groot (bel wordt plotseling opgeblazen). 

Daarentegen is het oppervlak van de bel erg klein,d.w.z. dat U~ groot 

is (warmte wordt in hoofdzaak geleverd door de verdampingsmicrolaag~. 

Uit vergelijking (73) volgt dan,dat kleine dalingen in TR grote schom

melingen in u2 veroorzaken. En uit(72) geven grote schommelingen in u
2 

dezelfde schommeli~gen in TR (t) enz. 

Bovendien als u
2 

=R (limietgeval waarbij -v1e alleen verdamping aan de ml.

crolaag hebben) is het zelfs onmogelijk om~ uit 03) op te lossen 

en moet TR uit (72) verkregen worden. 

We moeten dus de tijdstappen erg klein houden.In de praktijk bleek nu 

dat dit resulteerde in dermate kleine tijdstapjes dat de rekentijden 

onaanvaardbaar waren. 

Daarom hebben we getracht door wat meer "benaderingen" toch een goed 

beeld van de verdampingsmicrolaag te krijgen. 

We hebben dit gedaan door de vergelijkingen (72,73) te inverteren,d.w.z. 

TR oplossen uit ( 72) 
• 

Zodoende krijgen we dat voor grote R (t)R (t) en kleine A, Tn(t) nauwelijks 
c c ... 

daalt in de tijd. 

In 4.3 wordt deze benaderde aanpak beschreven. 

(7 3) 
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4.3 Benaderde aanpak van de temperatuurvergelijkingen 

Omdat het stelsel(72,73)algoritmisch instabiel bleek te zijn,is het 

probleem als volgt aangepakt. 

Voor de warmte-onttrekking aan de belkap geldt: 

met R ('t') = '\. u' Q: -!,lA U~ 
c t. ,'Ir. • 

A u = _ au ~ ( a , tr Jt)- 1.: )·RetL) Re. te;.) cl "t 
~ ~ t J a:lt.-tYz: 

& t,.,.o 
Integraal (74) benaderen we door te stellen dat TR(t) sinds de vorming 

op tijdstip r niet meer verandert. 

limt:-+o (d.w.z. ~(t) =constant op een bepaald tijdstip). 

Dan is:( met behulp van Riemann-Liouville vergelijking (BlO)), 

oftewel 

Met behulp van de composileregel voor halfafgeleiden bepalen we 

d~ 1 (A u2) zie vgl.AI9 , appendix A. 
Ttz 

Dat wil zeggen: ''z ~ d·Yz. ci'lz d 
!-t:'z(AUt) ... olt, olt-''z. fH.la, = df'~l cit (ALt~) 

En met behulp van de kettingregel volgt uit (75,76) 
.. .f t 1 - ''z • • 

T"(tj =- TDO--...!_. • sL. (.Au.~'" U~ll)(!;) 
2.1tT'-'~ ~(-\;) R~) d.fi't 

Na kwadrateren en differentieren volgt op eenzelfde manier als in hoofd-

stuk 3. 

(74) 

(75) 

(76) 

~ '!. ·'lz 

~fllc.RolT~-T;)(t} =2-(-tle \
1

~(A!!~,-..ÛzA)tt:.)i_,(Àu~ .. ~.tA)ltj (77) 
dtl 'j z.r. 'f~J clt ~ df)'l 

In het geval dat verdamping alleen plaatsvindt in de verdampingsmicro-

laag volgt uit vergelijking ( 42): 

- g e I _.,,. . 
TR- T«> =-~ --.- L lR-u) .::.o ~cJ. ~=u .. , R:: vf/>·~'~; 

!,C ~'J c:lf''z. l "" ,. 

Dat wil zeggen dat temperatuurafval in de bel alleen geschiedt volgens 

vergelijking ( 7~ :de warmte-onttrekkingsformule via de verdampings-

micro laag. 
(tl (t) 

Definieer vervolgens TR en TR als beide processen gelijktijdig optre-

den, dus zowel verdamping aan verdampingsmicrolaag als verdamping aan 

de belkap,dan volgt uit (43) en (77) 

d 
. '.\ 1 'la. 

- (r~- T · )l(t' = 1 '~t _d -, R.(i) q R(t) 
dt DO ') 'f df .. , dt'' .. 

(78) 
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In vergelijking (79) wordt R numeriek bepaald door: 

Rlt) ... ~tt) - Ä.{t-4t) 
At. 

Met behulp van GrÜnwald volgt na splitsing van vergelijking (79) 

(80) 

Definieer: (81) 

(82) 

Voor de warmte-onttrekking via de verdampingsmicrolaag volgt dan: 

4fRc~t(T~)-T*)<t}~= ~ ..!!.!__ ~À~+\\A)tlJ +z'Plf(ÀR+rtRX-t.)-zMl 
at~ eo 'J t"tt"F. L 1 I JL j 1 

11 (83) 
~ 1 E r-. ~eQe~.~.--.e~ \Rr""' 

\or\oW~en-lclMG lAr""-
De vergelijkingen (78,79) stellen elk een limiet geval voor( verdamping 

aan belkap,resp. verdampingsmicrolaag).In werkelijkheid treden beide 

processen gelijktijdig op.Uit de parameters t: ent~ die de dimensie 

van temperatuur hebben,wordt met een middelingsprocedure de werkelijke 

damptemperatuur bepaald (zie(88) ) . 

4.4 Het insnoerproces 

Wat betreft de warmte-onttrekking aan de belbodem moeten we nog een 

correctie aanbrengen en wel met betrekking tot het insnoeren. 

Voor de flux q(t) 

Uit (ss) volgt: 

via de verdampingsmicrolaag geldt 

'llt.) =- r~ ~ lT~- T~)ltJ 
d{j.-t)''z 

• ~c Re 

Q =- n ~ 'H,d'1- ~ 11r J "-·\dA. 
~. 0 

Uitzetten van R als functie van de tijd levert: 
c 

(56): 

8 

Relt")="" 
.,!~ = Re~~~-) dtA 

tl 
Fig.8:Het verloop van de contactstraal als functie van de tijd. 

(84) 

(85) 
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Bij een bepaalde Re horen 2 waarden van tr ,en wel voor t ~ t., , resp l > t 1 

Als de bel begint in te snoeren is het deel waarover de bel "terug glijdt'' 

al onderworpen geweest aan warmte-onttrekking. 

Fysisch moeten we wat betreft de warmte-onttrekking aan de belbodem 

de dikke tak van figuur 8 nemen. 

Voor t> t
1 

volgt dan voor de warmte onttrekking: 
ll~ • 

Qlt) = -1 tt t'-' ( M.Q"_ T-.{!.) -ïao 
~ (b- t~~.)''t 

Geinverteerd levert (86) 

. 
Kies weer UtR,limietgeval, 

dan volgt: 
... 

... ico -
''t • t R 

4.5 Overgangsformule,temperatuurbepaling ~n de dampbel tussen de twee 

limietgevallen in. 

De temperatuur in de dampbel wordt bepaald enerzijds door de verdamping 

aan de verdampingsmicrolaag en anderzijds door verdamping aan de belkap, 

zie vgl. (78 ,79). 

We moeten nu een overgangsformule samenstellen die ~n ieder geval ~n 

de limietgevallen in orde is. 

De door ons gebruikte overgangsformule is: 

'T..._ 1t ~! lt\" Tl•l,:\.J 
'"F 11 r ~~. ,t) -+ R. ~ 

T .. "rt~ 
TA -+ 1 

Opm.:Eventuele geheugeneffecten zijn in deze overgangsformule verwaar-

loosd. 

a. 
Deze overgangsformule waarin als belangrijke parameter F 'Tl. R in w c 

voorkomt,ia als volgt geschat (bepaald). 

Tijdens de belgroei verandert het belvolume. 

Deze volumeverandering per tijdseenheid is V = :~ 
De hiervoor benodigde dampmassa per tijdseenheid 

de warmte per tijdseenheid is ~,.PV. 

FA 

en de benodig-

Deze warmte wordt geleverd door zowel de belkap als het vloeistoflaagje, 

waardoor de temperatuur daalt. 

(86) 

(87) 

(88) 
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Als we alleen verdamping aan de belkap veronderstellen,dan daalt de 

temperatuur in de dampbel als: 

'l • 

T. lt.) ..,. T. _ !. c( 1 
$2 e V(t.J 

1\ - ,: di"''c. ~Ij;.) 

Oeze vergelijking geldt exact. 

Als er alleen verdamping zou optreden aan de verdampingsmicrolaag 

daalt de temperatuur in de dampbel als ; 

TRlt) = T; I d.-'/l !, 2 V(i.) 

- i~ d.(1t 1l" 1\~(t.) 
Deze vergelijking is een benadering en geldt alleen als er een homo

gene flux door het verdampingslaagje zou gaan. 

figuur 9 

Fig.9:Dampbel op vlakke wand. 

In werkelijkheid berekenen we q (r) genuanceerder (r-afhankelijkheid). 

Omdat er zowel verdamping aan de belkap als verdamping aan het vloei

stof-damp scheidingsvlak is,daalt de temperatuur minder snel dan wan

neer we alleen verdamping aan de belkap hebben. 

De temperatuur wordt dan bepaald uit: 

T~~.t-t): (~~) d.·''\ _, ... _,_V-:-ItJ __ _ 
·~ qfy\ T~AJ lr f\~~)-+ ~ "F 

Als lr~l~ 
.. ""tt~h A-"f 

uit (89 ,go ,g 1 ) 

Al= 
en -. niet van de tijd afhangen, "volgt" 

~"'» 'lt p.<- + A 'f 

\I) a. {t) 
TR(t) = 'F A TR,. + 1t Re "fw ,., 

"'F"" 1t' At + --"'F' 
Opm.:De gewichtsfactor ~"~ correspondeert met de oppervlakte verhou-

ding van de termen die de verdamping bepalen. 

4.6 Totaal op te lossen stelsel vergelijkingen. 

Voor N collocatiehoeken hebben we in totaal 2 N + 2 gewone differentiaal 

vergelijkingen nodig,namelijk: 

a) N vgl. . dl· ~ I ()ei> dR..: voor . ~= - "i::~ "0 ')) d'))' dt 1>"-
dcf>, .... "04>.- ~ 

hydrodynamisch gedeelte 
b) N vgl. voor + 'ë>cPc: 

di eH 1>>t. dt 

(89) 

(90) 

(91) 

(92) 

(93) 

(94) 
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'"' d ( (I) )t - f!!i)~ d.. ~ . d '1 . 
êiT IR. - T 110 (tJ - ~ \ "'f ctr''' Rlt) ~ R~J 

(95) 

c) 
aan de belkap 

thermisch gedeelte 
d ( • t..Ja) •. ~ (• e )a. r''r . • .• J''t . • •• 
Ji \RcR~ Tl\-lGO}}'lV= ~ -'- _a...~AR.+~A)~}_a. (AI\+R.A)lt) 
CU &11' 'i'w dt ~ ol t'~ 

d) 

aan de verdampingsmicrolaag 

Deze vergelijkingen kunnen in slag simultaan opgelost worden. 

Bij het oplossen zijn naast de aannamen a en b op bladzijde (13) nog 

de volgende veronderstellingen gedaan: 

c) in de direkte omgeving van de startbel 1s op t=O de temperatuur 

van de vloeistof uniform oververhit. 

d) op t=O is u2=0,dit volgt uit het gegeven dat dan Tw =TR (zie aanname c ) . 

DoJr het stelsel (93,94,95 en 96) simultaan te integreren van t=O tot 

t= L1t,verkrijgen we de nieuwe waarden op t= Llt van R., p. voor de ver-
• • 11\ (t) 1 1 

sch1llende collocat1ehoeken en van (T0 -T ) en (T -T 11 
) 

""" ROO• 

(96) 
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Uit de berekeningen blijkt dat de thermische indringin~sdiepte groter is 

dan de vormingsdikte h
0 

van de verdampingsmicrolaag.We gaan nu na op welke 

plaats de thermische indringingsdiepte gelijk is aan de vormingsdikte h
0

. 

Als we aannemen dat de contactstraal groeit,evenredig t!,dan krijgen we 

een lineair verband tussen de thermische indringingsdiepte en R (t),zie 
c 

figuur JO. 

figuur 10 belkap 

R (t) 
- - ._, ________ .._c __ ---il..,~ 

Fig. JO: schets van de ~hermische indringingsdiepte op een bepaald tijdstip 
1 

als de contactstraal R groeit evenredig met t 2
• 

c 

We gaan nu na op welke plaats de thermische indringingsdiepte gelijk 1s 

aan de vormingsdikte h
0

. 

Uit ~~~-c~!lr. :::.Q.0 vo\;t·. 
z: ~ t.- ~! 

'lq_ 

Als ReNt'~ d.o.M ~\d:L RcCC) ~ "-e(tj = "'C : -l-. 

Uit de berekeningen volgt dat over het algemeen geldt ~t=0.85,d.w.z. over 
2 

het gehele oppervlak onder de bel beschouwd wordt (0.85) ~ 100=72 % van de 

hoeveelheid warmte,die nodig is voor verdamping aan de verdampingsmicrolaag, 

onttrokken aan de wand. 

We zouden dus in de formule voor de warmte-onttrekking aan de verdampings

microlaag,de wandeigenschappen moeten substitueren . 

Uit de numerieke berekeningen volgt dat wanneer we de wandeigenschappen 

substitueren,dat we bij een bepaalde druk een onrealistische grote waarde 

van de belstraal krijgen.Daarom hebben we de vloeistofeigenschappen in plaats 

van de wandeigenschappen gesubstitueerd.Deze reden wordt nog versterkt door: 
~ !.In werkelijkheid groeit R met een grotere macht dan t ,d.w.z. er wordt 

- c 
meer warmte uit het vloeistoflaagje onttrokken. 

l_.In werkelijkheid hebben we geen homogene flux door het oppervlak zoals 

hierboven is aangenomen.Vooral in de buurt van de kromtestraal r is de 
c 

flux het grootst(grootste gradiënten) d.w.z. er wordt nog meer warmte uit 

het vloeistoflaagje onttrokken. 
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HOOFDSTUK 5 

Naast het transport van warmte krijgen we bij binaire systemen ook massa

transport,d.w.z.diffusie van de vluchtige komponent door de belkap 

en door het vloeistofdamp-scheidingsvlak in de verdampingsmicrolaag. 

Beschouwen we een vrije bel in een binair systeem,dan zal vlak bij 

het vloeistofdamp-scheidingsvlak in de vloeistof de vlucht~ge koiJ1ponent 

uitgeput raken door massadiffusie door de belkap. 

De concentratie van de vluchtige komponent in de damp zal daardoor 

toenemen. 

Zodoende geldt: y ~x~ '7 :l 
figuur 11 

----~ 

Fig. !!:Vrije dampbel in een b~na~r systeem. 

Doordat de massafractie van de vluchtige komponent aan de belkap kleiner 

wordt,zal de verzadigingstemperatuur van het mengsel toenemen van T(x~) 

naar T(~ 

De grootte van de kookpuntsverhoging aan de belkap kan bepaald worden 

uit de evenwichtsgegevens van het betreffende mengsel bij de heersende 

druk. 

Dat wil zeggen: I. De oververhitting wordt kleiner 

2. Groeisnelheden nemen af 

3. Kleinere bellen 

4. Kleinere losiaatstraal (sneller loslaten) 

Gevolg:Als de bellen kleiner worden,dan neemt de belfrequentie toe. 

Dit komt omdat: I. De belfrequentie bepaald wordt door de wachttijd 

tussen 2 bellen.En de wachttijd wordt weer bepaald 

door het zich opnieuw opwarmen van de vloeistof. 

Deze tijd is kleiner daar kleinere bellen minder 

warmte voor verdamping Nodig hebben. 

2. De loslaattijd, i~ kleiner zodat de belfrequentie daardoor ook 

toeneemt. 
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figuur12a 
• • • x x0 • v ... 

water ethanol 

KOOKLIJN 

... 
GEWICHTS% ETHANOL 

de kooklijn en dauwlijn voor water-ethanol bij atmosferische 

met behulp van Clapeyron: 

(~ e) TtviveR (98) 
a ::zu.iveR = c~-) . -

~t, ~u·v~R 
Daar de p,T krommen hetzelfde verloop hebben bij verséhillende concentra-

ties ,mogen we veronderstellen dat : (~ ) .... ;::;.l~) 
<411' rrv di zuiver systeem 

rkpa 
6 figuur 12b 

5 

4 

, , 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

, 
I , 

I 
I 

I 
I , 

I 

I 
I 

~=0.11--'
1 

I I 
I f- • , x0o.221 

/ 1 I 
I I 

"~ I j-xl;o.1o 

I I , 
I I , 

I I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

VOOR WATER ETHANOL MENGSELS 

of: 

(~) - (~) l~~) 
\ T p - qt, ~~~ 

Fig. 12b p-T krommen voor 

water-ethanol mengsels 

bij atmospherische druk. 
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Volgens vergelijking E 12 ,appendix E volgt: 
''\1 

R R + l R' = ~~ ~.-T, + ö [%)'' (1;) t p. ><.lTR-T~ 1 
I s 1 - (.a ~·,2 pA c c- T \ 

\Ö) _a.. - 'R.- CJ) 
Oef i nieer: '1z ( A }.t 1: Po R 

d' := (%) t ~ cl Po Xo 
1 - /~)~2 _.e: ~ f-r; T \ 

~ 0 Pe .R. ~ ~- a:> J 
Uit (IOQ) volgt met (lol)~ 

of: 

•• 3 '2 ~, q l ( ) 1 RR + ~ R =- ÏR-Ts. t Tk -T00 ~ 
~.T.o 

- ~,2 r T: -T.hl ,definitie van T: 
~.T~ L •j 

waarbij: 

_., 
'" 

" Uit (JOY volgt nu Til..: TR(I+~')- ~ To:;> de oplossing van de temperatuurverge-

lijking (JO~ 

Dit gesubstitueerd in de impulsvergelijking (to:?,) levert: 

_!Lf_e I .h. ~ cr''l R -1-.: -\ )1 
~TL~'z 8 C dt·' 1t \oo s. 

I .:s I 

Dat wil zeggen:het binaire systeem gedraagt zich op identieke W1Jze als 

het unaire systeem als we in plaats van C ~ 
substitueren 

\"\"~ 

De fysische betekenis is:ten gevolge van massadiffusie van de vluchtige 

komponent over de belkap neemt de verzadigingstemperatuur vlak buiten 

de belkap toe met een bedrag l!
1 

(TO>-\~) , ( er stroomt minder warmte 

van de vloeistof naar de bel:vertraagde groei). 

Opm. 1: Uit vergelijking ~04) volgt,op analoge manier als op blz. ( 16) 

dat de verhouding van de groeiconstante van een puur ten 

opzichte van een binair systeem gelijk is aan: ~ =-11- ~ 
• c,* 

dat wil zeggen een minimale R in een mengsel,komt overeen 

met een maximale ~ (maximale ~ treedt op bij kleine concen

tratie van de vluchtige komponent[5J,. 

Opm. 2: Als St :..1 hebben we te maken met een una1r syateem ( ~ :o ') 
c,~~w~ 

~: Vergelijking ( 100) is door Zijl en Moalem gelineariseerd tot: 

k~ + ; R' = ~.~.l T._-1, + ~; (~ f'( ~: ~ ~ P. xJTR-Tcn)1 

( 100) 

( 10 I) 

(I 02) 

( 103) 

(I 04) 

(I OS) 

(I 06) 
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Deze linearisering is niet terecht voor de door ons gebruikte 

gewichtsconcentraties ( x0• '::: o.o 4) 
Ten gevolge van deze linearisering is de gr~otte van ~ uit 

vergelijking (IOO)veel te groot (d.w.z. de bel "ziet" een te 

kleine oververhitting). 

Zij vinden voor ~ : ~· = (~ )'lz (~) fE1)2. Ts p
0 

X
0 \o t \Po !~ e 

Bij de numerieke berekeningen is nu als volgt te werk gegaan: 
i• 

Allereerst gerekend met de theorie zoals die door Zijl en Moalem 

is opgesteld (d.w.z. er is gebruik gemaakt vanl,zie (107) ). 

Dit leidde ertoe dat de hoogte n
0 

( de hoogte van de thermische 

grenslaag boven het kookoppervlak) veel te groot gekozen 

moest worden om een redelijke overeenstemming te krijgen met 

de experimentele groeikurven (vergelijk grafiek 27 met grafiek 30e. 

of grafiek 8 met 29). 

Daarna heb ik vergelijking (100)niet gelineariseerd (d.w.z. 

gerekend met~ uit vergelijking ( 101 ). 

Voor de verhouding van de groeiconstanten geldt'•P .\-t~ ,z1.e 
c,.". 

opmerking I • 

Van Stralen geeft bij zl.Jn experimentele groeicurves de ver-

* '* houding ~op( d.w.z. een bepaalde ~ ; ~ omdat van Stralen 
c,.". 

vergelijking oo~ ook heeft gelineariseerd,maar dan op een 

andere manier als Zijl en Moalem.) 

Bij de numerieke berekeningen van de experimenteel bepaalde 
• • groeicurves van van Stralen 1.s ~ gecorrigeerd tot ~ d.w.z. 

( 107) 

(vergelijk dit met vergelijkingen ~00,106)) 

Ó = (_e. )'12. Ril C (. 
1 - (o La. - '._Tra.,- TO:'l) 

Po € 
Opm.4:De temperatuur in de dampbel hoeft in tegenstelling met een unair 

(I 08) 

systeem geen gemiddelde waarde te hebben.Dit omdat de temperatuur zowel 

van de concentratie als van de gemiddelde druk afhankelijk is. zie bv. 

grafiek 28. De temperaturen T d en T d . . 
1 

zijn belwan ver amp1.ngsm1.cro aag 
bepaald uit vgl. 103.V~or de temperatuur ~j de ene temperatuur

< ...... v~ 1o~l 
curve T00 van de bulkvloeistof gesubstitueert en bij de andere tem-

peratuurcurve T~ van de wand. 
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/ 

RESUME 

De gehele dampbelgroei is nu in principe beschreven,d.w.z. het hydro

dynamische gedeelte (oplossing van de behoudswetten massa en impuls)in 

hoofdstuk 2 en het thermische gedeelte ,verdamping aan de belkap resp. 

aan de verdampingsmicrolaag,in hoofdstuk3 en 4.Via de vergelijking van 

Clapeyron is het thermische gedeelte gekoppeld aan het h~drodynamische 

gedeelte. 

Verder hebben we een uitbreiding gegeven voor de dampbelgroei in binaire 

systemen (Hfdst. S).Bij binaire systemen wordt het hydrodynamische gedeelte 

met behulp van Clapeyron en Raoult gekoppeld aan het thermische gedeelte. 

In hoofdstuk 6 zullen we enkele details aan de orde stellen die nodig 

waren bij de voorafgaande hoofdstukken. 

Daarna volgt het experimenteel gedeelte en de resultaten. 
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HOOFDSTUK 6 

6. I Ontwikkeling van het temperatuurveld. 

We veronderstellen dat op t=O de vloeistof in de direkte omgev~ng van de 

bel uniform oververhit is,zodat er op dat tijdstip geen thermische 

grenslaag rond de belkap aanwezig is( de temperatuur in de bel en vlak 

buite~bel is 8o+Ts • zie aanname c blz, 27). 

De bel zal gaan groeien omdat er een overdruk ~n de dampbel heerst.Hier

door zal de bel de vloeistof voor zich uitdrukken,d.w.z. de isothermen 

gaan zich verplaatsen.Verder is aangenomen dat de temperatuur 

aan een vloeistofelementje vast zit,d.w.z. dat de geleiding wordt ver

waarloosd;dit is acceptabel bij niet te grote gradiënten en hoge con

vectie-snelheden. 

Het temperatuurveld om de bel ~s voorgeschreven en wel zodanig dat ver 

weg van de bel de temperatuur gelijk is aan de verzadigingatemperatuur Ts 

ofwel gelijk is aan de bulk oververhitting resp. bulk ondeFkoeling. 

Omdat we de snelheids potentiaal~ op ieder tijdstip in het gehele 

veld weten,kunnen we daaruit (m.b.v.~ en~) de snelheid van elk tempe

ratuurelementje bepalen. 

In een tijdsinterval dt zal elk vloeistofelementje dat oorspronkelijk 

plaatscoordinaten (R
1
,v

1 
)heeft,nieuwe plaatscoordinaten (R

2
,v

2
) 

krijgen. 

Deze nieuwe waarden voor R2 en v
2 

kunnen als volgt bepaald worden. 

figuur 13 

RIAV R =R 
sin( V - V ) F; 2 

2 1 sin (90°) 

V 1 )"f::) •AV 

+arcsin [ R ] 

-;~AJ 

Fig. 13:Afbuiging van een vloeistofdeeltje ~neen tijdsinterval~ t. 

( 109) 
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6.2 Bepaling van de thermische grenslaagdikte om de belkap. 

6.2.1. lste manier. 

D~ voor verdamping benodigde warmte wordt door moleculaire geleiding 

aan de belwand toegevoerd. (zie RVW, vergelijking ( 12) ). 

Benaderd levert deze RVW. voor de thermische grenslaagdikte 
OT T . T (met - = ~J - R ) : 
?>~ s . 

~ G$F I 1öo,-TR) IV ( d.Xlt,) • ii) -u 
---g \ &,; - --ar- a. 

Voor de grenslaagdikte ~. volgt dan: 
~ 

~~t) . iÎ -U a. 
Verdere benadering levert met : U. ti, = û Rs 

clt ût 

s~ = a_ "lt. ( Tfl0i9:=r~)/( ~ _u~ 
Op t=O is T10 i=TR d.w.z. S i=o 

- -Een tijdstap verder zal TR-Tco wegens belgroei gedaald zijn. 

Het belvolume neemt toe;de dampdichtheid blijft (praktisch) 

dus is er damp naar binnen (in de bel) gestroomd. 

b. 
~ 

konstant, 

(110) 

Ten gevolge van deze verdamping aan de belkap resp. verdamping aan de 

verdampingsm~crolaag,zal de temperatuur in de bel dalen (zie vgl. (95,96) ). 

Zodoende weten we TR- T~ ;maar we moeten TR en T00 afzonderlijk bepalen. 

Dit gebeurt door T~ uit het vorige tijdstapje te bepalen. 

(voor bepaling T~ zie bijlage ). 
- zijn -

Omdat TR -T~ enT- bekend ,weten we TR .Uit deze TR en uit de T~ i•s 

van het vorige tijdstapje bepalen we de grenslaagdiktes S . op de 
~ 

verschillende hoeken waarin we geÏnteresseerd zijn. 

Met behulp van deze 6. en met behulp van onze kennis van de n~euwe 
~ 

waarden van T. . in het "bulkgebied" bepalen we de nieuwe T00 •• 
~,] ~ 

Dit proces herhalen we nu voor elk integratiestapje. 

Deze methode om de dikte te bepaltn is echter niet helemaal geschikt, . 
immers op een zeker moment is R.=O. Denk aan contactstraal op het 

~ 

tijds tip dat de bel begint met insnoeren, waardoor ~ ... DO zie vgl. ( 1 1 0) 
~ 

of grafiek1, (Bij grafiek I ~s geen rekening gehouden 

met de verdampingsmicrolaag,d.w.z. u2=0). 
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graFiek 1 

R. ,mm. 
1 

N==3 

Ja==888.8 

(}
0 

==28.3 K 

T ==341. 5 K 
s 

H
0

==8.75 mm. 

zonder verdampings
microlaag. 

t ,ms. 

Grafiek· J:De thermische grenslaagdiktes om de belkap en de belstralen als functie 

van de tijd.De indices komen op t•O overeen met de hoeken y1"1Yf:t ,t"l=o.S~& 
v,-: (). ~tl~ w Y~.t -: o. 

de 6.2.2. 2 manter 

De warmteflux per tijdseenheid en per oppervlakte-eenheid wordt bepaald 

door: 

Daar dit een diffusieprobleem is,voldoet deze vergelijking evenals 

de temperatuur aan de parabolische differentiaalvergelijking . 

.. 
!9&. =. ~ ~ ~ ")0 ' t ")0 
1) )t l ~ "l)t 

Dat q aan vergelijking (111) moet voldoen,volgt ook uit het feit dat 

q enT via eenlineaire operator aan elkaar gekoppeld zijn. 

Als RVW bij vgl. ( t"ll ) hebben we : 

(I I I) 
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Om de oplossing van dit probleem te verkrijgen,gaan we eerst uit van 

het stel se U 

0, = o op t. .. o 

In plaats van een warmteflux afhankelijk van de tijd,hebben we nu een 
11 Stap 11 warmteflux op t=O van de grootte (ql=l. 

De oplossing van dit probleem wordt gegeven door: 
K 00 

a =- 1 - .l.. p:r i\ .. d ~ ::. 2:.. f i ,~ d \ = " .. o_ ~ 
t vt J VTi" ~ ~V~t· 

0 " 
zie [1b] t1:f: 

050 
' 

x .. 
Fig. t4:De error functie en de complementaire errorfunctie als functie 

van x. 

In ons geval met een tijdsafhankelijke warmtebron q=q (t) op x=O 

kunnen we de oplossing bepalen met behulp van het principe van 

Duhamel uit de oplossing waarbij de warmteflux constant is. 

Dit resulteert in; 
' L-~ 

tt-t) '51t 

We gaan nu na op welke afstand de warmteflux tot een bepaald percen

tage is gedaald ten opzichte van de warmtestroom aan de belkap;die 

gegeven wordt door: 

( 112) 

(I 13) 

( 114) 

(I IS) 
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De dikte van de grenslaag is nu afhankelijk van het criterium dat men ge

bruikt.Voor de dikte is de afstand genomen tussen belkap en de plaats 

waar de warmtestroomdichtheid voldoet aan: 

I ~ ( ~ ., t )[ ==- !3 I ~ .&lko.p I > o ~ fJ ' 1 

(vaak wordt voor fJ 0,99 genomen,zie Schlichting p.492(1<3], 

De enige veronderstelling die we dan maken is dat de vloeistofelementjes 

om de belkap (in de thermische grenslaag) allen dezelfde radiële snelheid 

hebben als de belkap (dunne grenslaagbenadering) zodat de benadering van 

het stelsel (111) waarbij x=O niet beweegt,van toepassing 1s. 

Opm. :T~ i is natuurlijk afhankelijk van de keuze van{J. 

( 116) 

Deze afhankelijkheid is echter kleiner naarmate de gradient aan de 

verhitte wand minder is.Vooral in het initiele belgroeistadium 

is~ belangrijk.De invloed van deze afhankelijkheid is niet onder

zocht. 
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6.3 Bepaling van de vormingadikte van de verdampingsmicrolaag. 

6.3. I. Inleiding 

Ten gevolge van de belgroei ontstaat er onder de bel een dunne hydrodynamische 

vloeistoflaag. 

In dit onderdeel proberen we de vormingadikte h
0 

van deze laag te bepalen, 

naar analogie met de vloeistoffilm die achterblijft als we een plaat 

met constante snelheid vertikaal uit een vloeistof trekken. 

Figuur 15 toont de situatie als de waarnemer op de wand vast zit. 

Figuur 16 toont de getransformeerde situatie als de waarnemer op de 

belkap vast zit. 

Deze transformatie is alleen geldig in een klein gebiedje waar de snel

heid R homogeen verondersteld mag worden ( dus vlak bij R=R ). 
c c 

I 
I 
I 

fIguur 1 5 

I • 

flguur16 

--.... 
I h0 R, • 
l .,_ T--cr--~.....-. ........... --.-..........--1 , , 1 1 1 1 1 1 : " 1 1 TT7 Ir 1 1 1 11 . 

Fig.15,16:De werkelijke situatieschets en de getransformeerde situatieschets van 
een dampbel op een wand. 

We beschouwen nu een plaat die met constante snelheid ~0 uit de vloei-

stat wordt getrokken (fig. 17)' 

aan het probleem uit fig. I 7. 
flguur17 

~t ' r t 
en relateren het probleem uit fig. 16 

-f L_ 
y 

figuur 17 

Fig.I7:Situatieschets van de 
vloeistoffilm die op een 
plaat achterblijft als 
deze met snelheid v uit 
een vloeistof wordt0 
getrokken. 

De vloeistoffilm die op de plaat achterblijft ~s een functie van de 

snelheid waarmee we de plaat uit de vloeistof trekken en natuurlijk 

van de fysische eigenschappen van de vlo eistof, te weten, , ~ en Q--
~ 

en van het krachtenveld~ dat kan bestaan uit de zwaartekracht en 

systeemkrach ten. 

Deze vloeistóffilm kunnen we in twee gebieden verdelen en wel: 

A. gebied I : waarbij de vloeistoffilm erg dun is en bijna overal even 

dik.Dit is het zogenaamde meesleepgebied. 



-40-

De vloeistof wordt als het ware gelijk met de plaat meegesleurd. 

B. gebied II :Gebied met statische meniscus. 

Opm.: ....._. Bij opsplitsing van de vloeistoffilm in 2 gebieden geldt voor 

de afzonderlijke gebieden dat ~ = constant,d.w.z. 
. dl ~ 

voor gebled I: dx = o voor a.t- 00 

voor gebied II: ~~ "(lk =- QO \lOOf ~_. 0 

6.3.2. Toepassing op de verdampingsmicrolaag. 

De werkelijke stroming onder de belkap (verwaarlozing zwaartekracht) 

voldoet aan de impulsvergelijking,~ie (Is). 

-ot.. 
1>t ... ü. V ü, :::. -tV p T 1 V-z.Ü.. 

Als de wand alleen maar een vlak van symmetrie zou zijn (zoals we 

de belgroei ook hebben berekend) dan krijgen we potentiaalstroming. 

nl. 

Voor de "verstoring",d.w.z. voor de stroming in de microlaag ten op

zichte van de potentiaalstroming geldt na aftrekking van (JJ7)en (JJ8) 

"() U.
1 

1 I - I 1 - I I 2. I 
~t i IA. . Q 1.(, =:. - ~~ V \A, - t.C, \1 u.~ - TV p +"V Q \A, 
~ 

1! 
In de impulsvergelijking komt dus een extra term,voor ~2: 
0 I I 
-t= -IA.·VIA.f-u.~"u., (f kan opgevat worden als een systeemkracht). 

Vlak bij de wand in gebied I kan vergelijking (117 ,118) vereenvoudigd 

worden door de grenslaagvergelijking voor stokes-stroming waar de 

drukterm bepaald wordt door de oppervlaktespanningsterm. 

Vergelijking (117) reduceert dRn tot: 
- ~ f/ p + y ","u. = 0 

Ver weg van de wand is IA'::: p' = o ,daar zal de verplaatsing ~ ""-A>t. 

van de belgrenslaag met betrekking tot de ongestoorde grenslaag re

sul teren in een afname in de druk. 

Ver weg van de wand zijn de wrijvingstermen te verwaarlozen (poten

tiaalstroming). 

We stappen nu over op de cilindersymmetrie (zie fig. 18 ).Deze symmetrie 

is weliswaar "willekeurig",maar fysisch niet onrealistisch. 

(117) 

( 118) 

( 119) 

(120) 

• 
Uit de continuiteitsvergeli]'king volgt dan: 1 ?> l ) 

- - "' te." ~o )(. '?))\. 
Ll.11. = ~t.' Re. (I 2 I) 

)1. 

Uit de impulsvergelijking volgt dan: 
(122) 
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figuur 18 

Fig.18:Dampbel op vlakke wand. 
r 

Invullen van (12.1) in (12l) levert: 

'()ö R •• 
- ..!.. .:..J:_ "" _c fte -to 

f 1> Jt. Jt 

Deze uitdrukking gaan we lineariseren rond r=R .Definieer daartoe: 
c 

x=-(r-R ) (x heeft nu dezelfde betekenis als de x die gebruikt is 
c 

in appendix G,zie ook fig. 17). 

i~~ :: ~'1-~) ::"-~ -t (}"(b(3) 
~t. \.: Re Re 

( 123) 

I - ~e'l 
Jt' 

'1. 

= I- c::>t)' -=- 1- ~-' ~.r 1 + 1 ~. + *S• IJ(• 

Dit volgt uit de Taylorreeks,innners: 

~("+~)=~(x) t f'Cx) o. + 
f "c~} o..l 

W\tt {C)I) = ..L. 
:l )ll.. 

I I I + ...!._ ~ ~-+Cl)Z : ~~ - 2,.- 0.. + ....... 
Nu volgt: 

~~ ~ë 

.!_[ __ , 1 ,. - ~ (!!_Y T lJ (it3) ,. 1 ~- ~.y =- ~ 1 ~c 

en met ( 123 ); 

X [ ii.e Re 
• 

~ • l 
~ • t ~ ~Jk.. ''] P- Pllc ::: + Rt. R<. Re 1\e t{c, --~ t Re 

dus 

~[Re~-
• 'l 

~j p ~ rlle 3 R.c. 
::. - (124) 

~ ~e 
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In gebied II wordt de vloeistoffilm analoog aan appendix G bepaald. 

De drukvermindering,die in evenwicht wordt gehouden door de oppervlak

tespanning,resulteert dan in: 

We kunnen het rechterlid van (1'15) ook beschouwen als een systeemkracht 

veroorzaakt door een versnelling van gebied I. 

In het ene geval bij grote "versnelling" gaat{tl5) over in: 

cFQ geval A 
Cl"" ë:iï:' l •• 

[, ~ l~r1'/.. = - ~Re de 

In het andere geval bij kleine "versnelling" geldt: 

geval B 

Geval A 

De oplossing van vergelijking (116) halen we rechtstreeks uit het 

probleem van de vloeistoffilm op een plaat als deze met constante 

snelheid uit een vloeistof wordt getrokken (zie vglGS,appendix G ) 
• 

Daartoe vervangen we in vergelijking GS : U door Re 
•• 

~ door- Re 

Voor de vormingsdikte van de verdampingsmicrolaag volgt: 

~ .. ", M'f ( ~ ~ Y'' (-} ~J'~ 
en voor de corresponderende kromtestraal: 

... - (- '1..\t" )'''" '"C - •• 1 ~Re 

Geval B 

Na integratie van (111) volgt: 

De vloeistoffilm is in horizontale positie als ~ 

ol~ __.. 0 
tik 

D.w.z. uit (1~0) volgt~ 

=0 

(125) 

(126) 

(127) 

(128) 

( 129) 

( 130) 
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oftewel 

uit (117) volgt 

~ dt \-.\Q.J.eAt -tot 11.e~ 

dat dan 

In dimensieloze vorm 
d1L ç 

"i:? 

met vgl. (132) volgt voor Q: 

Q 1: 0. 6~ 

En voor h
0 

volgt: 

l Q '13 &13 
'l. Re 

0 - • = o. "11 2.]1 
Re I ~ ''~ ~ '13 

De benadering die voldoet in zowel gebied I als !!,halen we uit de 

afzonderlijke limieten ( grote resp. kleine "versnelling") waarbij 

de kleinste kromtestraal resp. vormingsdikte overheerst. 

~0 = .a., ... ~0~ 
~01 + ~09" 

en eveneens voor de kromtestraal van de meniscus: 

"te., . .>te~ 
>te = 

11.c 1 1- >t,e '-

Opm. 1: Vergelijking A en B gelden alleen als R toeneemt ( ~c >O) 
c 

het moment van insnoeren gelden beide vergelijkingen niet 

meer.Dan krijgen we als het ware een extra vloeistoffilm over 

de oude vloeistoffilm heen. 

-g 

' 
figuur 19 

( 131) 

(I 32) 

(133) 

( 134) 

(135) 

Fig.19:Schets van de vloeistoffilm die op een plaat achterblijft als 
deze aanvankelijk met een snelheid v0 uit de vloeistof wordt 
getrokken en plotseling met snelheid v0 in de vloeistof wordt 
gedrukt. 
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Opm.2:Hoe viskeuzer de vloeistof,hoe dikker de laag is;en hoe langer 

de bel groeit,hoe ~roter de kromtestraal r wordt. 
c 

~: Een eventuele nauwkeuriger bepaling voor ~o resp. r 
c 

kan 

geschieden door in formule (1~11) en (1?15) bepaalde gewichtsfac-

toren aan de afzonderlijke vormingsdiktes,kromtestralen toe te 

schrijven~ 

6. 3 .3. Samenvatting 

Uit (15) volgt met behulp van de grenslaagbenaderingen voor de 

impulsvergelijkingen ( I-dimensionale beschrijving). 

~; i lA:~)( ... ~ 0 l.l :=. ~ !... ft -t y- ê>
1
'{ 

""" v e'a f er; '?>'&t 

Een essentieel verschil tussen de diverse auteurs 1s het bepalen 

van de drukterm in vergelijking (136). 

Enkele opvattingen zijn : 

I) Landau-Levich [1 "'J 
Zij veronderstellen stokes-stroming in gebied I en bepalen de 

drukterm uit de oppervlaktespanning. 

Dit resulteert in: 

Cl) 
'al \A. 
~-- - + 

'ê> 4" 
rl 

! ) 0 "' 

[1i(~~)~'lz = 1~~ 
Het resultaat voor de (hydrodynamische) 

verdampingsmicrolaag is : 

2) Cooper-Lloyd [1o] 

vormingadikte van de 

Zij verwaarlozen de convectieve term en veronderstellen 

zowel in de grenslaag als in microlaag en lossen op : 
~ '?)1~ : '0\A. 

"8 'il lê>t 
Het resultaat voor de verdampingsmicrolaagdikte is 

Als Re~'~~ t 'lt ( cli\T~s\~s~ci.i'--) 

3) van Ouwerkerk [:5~ J 
Neemt de volledige vergelijking (l~b) mee en houdt ook rekening 

voor 

(136) 
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met de omwentelingssyunnetrie.Voor de drukterm gebruikt hij de 

druk in de potentiaalstroming. 

De oplossing wordt verkregen met behulp van gelijkvormigheids-

oplossing die alleen geldig is als RcN\Y'-
l '/. Resultaat ~tN~ '~ 

4) Van Stralen (5 J 
Gebruikt om het geval ReNt te kunnen beschrijven de Blasius 

(Pohlhausen) - grenslaag theorie die resulteert in~ 

Resultaat Re """t: 

Resultaat 

u. ê>t( t 
'c)X 

~~ :::= '}"()~U 
'ë> ca 'Z> 'dl 

• • 
'I l

0 
c:: ~.0'1~ (.y L) l. 

0 'I 
-"o = 4.16o (r t) ~ 

Waarschijnlijk is de beste oplossing die van Landau-Levich,immers 

de andere auteurs verwaarlozen zonder meer de oppervlaktespanning, 

terwijl Landau en Levich afschatten in welke omstandigheden deze 

belangrijk is. 
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HOOFDSTUK 7 

Het bestaande cilinJrisc!1e kookvat waaraan ik de experimenten 

heb verricht,heeft een inhoud van O,Jm
3

en is speciaal ontwor

pen voor experimenten bij subatmospherische druk. 

In het kookvat is een verwarmd oppervlak(kookplaat)aangebracht, 

die verhit wordt door 9 verwarmingselementen waarvan de tempe

ratuur regelbaar is. 

Verder is de kookplaat zodanig ontworpen dat we geen warmte

verliezen 1n radiële richting hebben.Dit is gerealiseerd door 

het aanbrengen van een vakuumkamer om de verwarmde cylinder. 

Om de warmteflux door het oppervlak te bepalen,zijn drie 

thermokoppels aangebracht. 

Daar het vloeistofvolume van het vat vrij groot 1s (ca.0,08m~), 

zijn naast de verwarmingselementen in de kookplaat ook nog extra 

zogenaamde bulkheaters aangebracht(in totaal 4 stuks). 

Met behulp van de vloeistofthermokoppels(nr.6,7,8 en l,zie figuur 20) 

kunnen we het temperatuurprofiel boven het kookoppervlak bepalen. 

Om er voor te zorgen dat met de grootste waarschijnlijkheid in 

het midden van het kookoppervlak een bel ontstaat,was hier door 

vonkerosie een kunstmatige kern(putje) aangebracht(q)25tJm,diepte IOOtJm.) 

Dit had echter tot gevolg dat uitsluitend bij een bepaalde 

oververhitting van de kookplaat dampbellen konden ontstaan. 

(nl. Bo= zcrT/(~1t~) ,dit volgt uit vgl~~1als er geen groei optreedt). 

Omdat dit putje in Je praktijk niet functioneerde en we bij ver

schillende wandoververhit ti·1gen bellen willen genereren, is hier

voor een stookdraadje ingebouwd. 

Verder zijn er kijkvensters in het vat aangebracht waardoor 

high-speedfilm opnamen mogelijk worden. 

De druk boven de vloeistofspiegel wordt door middel van een 

waterstraalluchtpomp op een gewenste waarde gebracht,en constant 

gehouden door middel van een cartesiaanse manostaat. 

De absolute temperatuur van de vloeistof wordt met thermokoppel 

bepaald,terwijl de overige temperaturen verschiltemperaturen ten 

opzichte van thermokoppel I zijn;dit 1s gedaan omdat hierdoor 

de meetmethode nauwkeuriger wordt. 

Achteraf kunnen we dan,indien nodig,de absolute temperaturen 

van de overige thermokoppels bepalen. 
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0PSTELLING 
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::::~r--
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Ruwheld van he't kookclppervlak 

LB: Lichtbron 
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= 
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- o-R 

·EJ 

o_R:Nul-referentie thermokoppels 

A : Versterl(ers 

0-2400W 

~ V 
uv-Re, 

I 

l' 25 m 
diepte 100 m 

~ 3 l.fl ~mm......._ • 2 ~ 
Umm 

4 

~ 
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··s 
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Doorsnede van de kookplaat 

VAP: VacuUlilpomp 

Ma: lvtanometer 

Rc:lleflexcondensor 

Mp: ];; engpomp 

v : Variac a : Bu.lkheaters 

M : Manostaat HSC: High-speed-camera 

uv-Re:Ultra-violet rekorder(visicorder) 
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Figuur 20 laat zien hoe de thermokoppels onderling geschakeld. 

ZlJn. 

figuur 20 

galv 3 

.. 3 

galv 1 
• 1 

Fig.20:Schema voor de registratie van de thermokoppel 
spann~ngen. 

·~ VI = gemeten met galvanometer 

vl-v2 =•I " " " 6 

I" 
•2 

1 
v2-v3 =•2 " " " •• v2-v4 •s =63 " " " 
V4-VS =64 " " " 
V -V =66 

1 6 " " " 
V -V =A7 

6 7 " " " 
v7-v8 =48 " " " 

De uitgangsspanningen van deze versterkers werden geregistreerd 

met een galvanometerschrijver(24-kanaals Visicorder)die een 

uitslag van ongeveer 1 cm. per graad gaf(schaalgrootte 20 cm.). 

De gebruikte thermokoppels hadden een gevoeligheid van 40 )LV I K, 

terwijl de versterkersfactor van de versterkers 1000 bedroeg. 

De filmopnamen zijn gemaakt met een high-speed-camera,merk 

Hithachi,werkend met 16 mm film(30 meter) bij een beeldfre

quentie van 4000 beelden per sekonde. 

Als tegenlicht is een kopspiegellamp gebruikt die ~n het brand

punt van een parabolische reflector is geplaatst. 

Verder is op een van de vensters een matglas aangebracht om 

diffuus licht te verkrijgen. 

De filmopnamen zijn geanalyseerd op de Motion-Analyser,en gelijk

tijdig op ponsband gezet,zodat we direkt de equivalente belstraal 

via een computerprogramma kunnen bepalen. 

4 

2 

3 

5 

6 

7 

8 



-49-

Voordat ik met de experimenten begon is eerst de kookplaat 

gedemonteerd.Dit omdat er een lek in het vacuumsysteem rond het 

verwarmingsblok zat en omdat enkele thermokoppels wegens breuk 

niet voldoende functioneerden.De uitvoer van de thermokoppels 

naar buiten is toen ook verbeterd(zie figuur 2l) 

Vooral het lekvrij maken van het vacuumsysteem leidde tot enig 

tijdverlies. 

naar thermokoppel 
figuur 21 

zilver soldeer(vacuum afsluiting) 

bodem koperblok 

iridium ring voor vacuwnafdichting 

..,....t-41., roestvrij stalen bus met doorvoer voor 
thermokoppel 

/_,.c;4---~ moer met daaraan bevestigingsmateriaal 
om uiteinde thermokoppel te bevestigen 

naar nul-referentie thermokoppel 

Fig.2I:Uitvoer van de thermokoppels. 

Ondanks de nieuwe constructie is toch thermokoppel nr. 4 gebro

ken;bij het solderen mogen nl. de thermokoppels niet te heet 

worden in verband met brosheid die achteraf bij het monteren tot 

breuk van de draad kan leiden.Verder is de warmteflux ten ge

volge van de drie zijwandverwarmers die de bulkvloeistoftempe

ratuur bepalen nu regelbaar gemaakt,waardoor de bulkvloeistof 

beter op een constante temperatuur gehouden kan worden, 

De hoogte van de thermokoppels boven het verwarmings oppervlak 

is bepaald met een kathetometer. 
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Voor de bepaling van het temperatuurprofiel in de grenslaag 

die zich vlak boven het kookoppervlak opbouwt,is gebruik ge

maakt van een micro-instelling die aan de zijwand is aangebracht 

(zie figuur 23) 

Het gebruikte thermokoppel van de temperatuurregistratie 1n 

deze thermische grenslaag had een dikte van 0,20 mm. en een ge

voeligheid van 40/!V/ K . 

B 

wand kookvat-

figuur 23 

thermokoppel 

o-Ref Re 

B=bevestiging micrometer 

o-nef=nulreferentie 

Re =X-Y-schrijver 

Fig.23:Micro-instelling om temperatuurprofiel boven het kookoppervlak 
te bepalen. 

In tegenstelling tot de andere temperatuurmetingen zijn de 

temperaturen in deze thermische grenslaag absoluut bepaald 

(rechtstreeks op recorder).De wandtemperatuut is door lineaire 

extrapolatie uit thermokoppels 2 en 5 gehaald. 

Voorts bleek de mengpomp,die nodig is om een uniforme concen

tratie van de vluchtige component in de hoofdcomponent te ver

krijgen,niet goed te functioneren. 

De reden hiervan was,dat de roterende as (staal) draaide in een 

stalen bus(vreten).Omdat de eenvoudigste vorm van zo'n radiaal 

glijlager de ingeperste bronzen bus is,is hier de volgende 

oplossing voor gevonden(brons is zelfsmerend). 
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A spelin~:0,03 mm. 

figuur 24 B speling:0,01 rnm. 

atmos-

v~ttin~ 

druk ingeperLte bronzen bus 

subC:t. tmo Spherische 
"druk 

- deksel kool\:va t 

0-ring 
Quadrj_ng 

"'-roterende as (automaten-chroom staal)~ =6nun. 

Fig.24:Schets van de vacuum-doorvoer voor de mengpomp. 

Voor de vacuumafdichting zorgen de 2 Quad-ringen(type 4009 ). 

Deze constructie bleek zeer goed te voldoen(geen"vreetverschijnsel" 

na 2 uur rotatie;behaalde druk met waterstraalpomp 11 nun ~ ). 

Willen deze afdichtingen goed functioneren,dan mag de omtreksnel

heid van de as niet meer dan 2 m/s bedragen,wat correspondeert 

met 80 V,als we de motor(Merk:Acec type MI 62) aansluiten op een 

variac. 
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HOOFDSTUK 8 

Grafiek 2a, 2b. 

Toont het temperatuurverloop 1n de bulkvloeistof vanaf 0-22,5 cm. 

boven het kookoppervlak. 

Naast de experimentele curve 1s bovendien de verzadigingslijn 

getekend (met hydrostatische druk correctie). 

Voor de bepaling van ó~ moeten we een criterium vaststellen 

namelijk:op welke hoogte moet ABo bepaald worden?Deze hoogte 

is afhankelijk van de grootte van de dampbel, ofwel er moet 

geschat worden welke bulkoververhitting de dampbel ziet. 

Bij de numerieke berekeningen die gedaan zijn aan de hand van 

de experimentenv~~ van Stralen [ 1] is vaak aangenomen dat de 

T -lijn parallel loopt aan de experimentele temperatuurcurve. 
s 

Dit omdat bij deze metingen geen verdere uitspraak wordt gedaan 

omtrent A90 . 

Opm.:waterkolomhoogte 25 cm. 

GEafiek 3a,3b,4a,4b,4c. 

De temperatuurmeting 1n de thermische grenslaag die zich vlak 

boven de plaat opbouwt,is gemeten met een thermokoppel met een 

dikte van 0.2 mm.(zie hoofdstuk 7). 

De gemiddelde temperatuur is bepaald na middeling van de fluc

tuaties uit de temperatuurcurven (grafiek 4a tot en met 4c). 

Deze temperatuurmetingen zijn absoluut bepaald (rechtstreeks 

op recorder) . 

Omdat de dikte van de thermische grenslaag niet afhankelijk 

is van de tijd,moeten we concluderen dat we met een "convectieve" 

grenslaag te maken hebben (geleidingsgrenslaag die afgebroken 

en op een bepaalde dikte constant wordt gehouden door convectie). 

Een betere methode om het temperatuurverloop in de thermische 

grenslaag te bepalen,is door vertikale traversen te maken 

met behulp van een weerstandsdraadthermometer met een dikte 

die enkele orden lager is dan de dikte van het door mij 

gebruikte thermokoppel. 

De wandtemperatuur aangeduid met x (zie grafiek 3a,4c ) is 

bepaald door lineaire extrapolatie uit thermokoppel 2 en 5 

die in het koperblok gemonteerd zijn (zie figuur 20). 
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Opm.:De druk boven het wateroppervlak is met opzet boven -

Grafiek 5 

de corresponderende verzadigingsdruk gehouden om 

belvorming tijdens de meting te voorkomen. 

Toont de dampbelgroei in water bij p=J6.05 kPa. (zonder 

hydrostatische druk correctie). 

Uitgezet zijn de equivalente belstraal R ,de contactstraal R eq c 
en de verhouding R /R als functie van de tijd. 

c eq 

Grafiek 7a,7b. 

Uitgezet is het temperatuurverloop in de thermische grens

laag boven het kookoppervlak voor Water-Butanon, ( x~:.o.04) 

Evenals bij het unaire systeem zijn deze metingen absoluut 

bepaald. 

Grafiek 8a,8b,8c. 

Er is nagegaan of bij dezelfde begincondities de groeicurven 

wel goed reproduceerbaar waren.Dit is gedaan voor het 

mengsel Water-Butanon ( ~0.04) ,door achter elkaar met 

tussenpozen van ~ JO minuten bij constante druk filmopnamen 

te maken. 

Bij meting Sc is met opzet vlak voor de meting niet geroerd, 

wat kan verklaren dat we hier een iets grotere belgroei 

constateren (bel ziet meer een unair systeem). 

Grafiek 9 

Toont water kokend bij een druk van 7. 18 kPa (zonder hvdrostatische 

druk correctie).Naast de equivalente belstraal R en eq 
de contactstraal R is ook de verhouding R /R als functie 

c c eq 
van t uitgezet. 

Grafiek 10, IJ. 

Tonen de berekende belgroeicurven bij p=9.60 kPa ( met hydro

statische druk correctie).Uitgezet zijn R ,R ,TR,r en R /R eq c c c eq 
De berekeningen komen overeen met de meetresultaten voor 

water bij p=7. 18 kPa,zie grafiek 9. 

Het verschil tussen beide berekende groeicurven (grafiek JO en IJ) 

is dat in grafiek JO er zowel verdamping aan de belkap als 

aan de verdampingsmicrolaag is;terwijl grafiek IJ de belgroei 

beschrijft zonder verdampingsmicrolaag. 

.• 
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Uit deze resultaten blijkt dat in tegenstelling met van Stralen 

de verdampingsmicrolaag een niet te verwaarlozen rol speelt 

(zeker initieel,d.w.z. tijdens het rayleighgroeistadium). 

Grafiek 12 

Een belangrijk punt bij belgroei is wel het insnoerverschijnsel, 

De vraag is waarom bellen insnoeren en daarna loslaten. 

Bij de numeriek bepaalde oplossing blijkt dat het loslaten 

van dampbellen hoofdzakelijk bepaald wordt door de zwaarte

kracht (dit komt dus overeen met de eenvoudige beschrijving 

voor loslaten uit hoofdstuk IO).De berekening is uitgevoerd 

door in de impulsvergelijking 05 ) de zwaartekrachtterm 

weg te laten ofwel g=O te substitueren. 

De bel blijft half-bolvormig doorgroeien. 

Opm.:Eventuele oppervlaktespanningsgradienten over de belkap 

zijn bij de berekening niet meegenomen. 

Grafiek 13,14. 

Tonen water kokend bij p=7.18 kPa.Alleen is de initiële 

wandoververhitting verschillend,nl. 90 =15 K bij grafiek 13 

en f)
0 

=7. I K bij grafiek ·14. 

Beide grafieken moeten bovendien vergeleken worden met grafiek 

10 waar eo =24.27k. 

We zien dat een kleinere oververhitting resulteert in : 

!.Kleinere groeisnelheid 

2.Kleinere loslaattijd t 1 en tijdstip t
1 

waar de contact-
~ os 

s~raal maximaal is. 

Onderstaande tabel laat het verschil nog eens z~en. 

p=7. 18 kPa t) t los R =R eq ,max. lo~ 

90 =24. 27K 52.5 ms. IlO ms. 41 mm. 

80 =15 K 36 ms. 67 ms. 23.3 mm. 

fJ0 =7. I K 17 ms. 22 ms. 7.6 mm. 

Opm.:Dit komt dus overeen met van Stralen.Namelijk een klei

nere oververhitting wil zeggen:minder warmte voor ver

damping beschikbaar,d.w.z. kleinere loslaatstraal R los 
en een kleinere loslaattijd t

1 os 



-.55-

Grafiek IS 

De initiële belgroei als functie van de tijd.Het verloop van 

de isothermen rond een aan een oververhitte wand groeiende 

dampbel.Naast de isothermen dient gelet te worden op de 

kromtestraal r van de meniscus. 
c 

Deze berekening komt overeen met het initiële groeistadium 

uit grafiek 10. 

Grafiek 16 

Uitgezet is de thermische grenslaagdikte om de belkap op V• 

OJ "'rAt en lr;~ ,waarbij V overeenkomt met f,iguur :z.. 
Het blijkt dat de dikte een factor 100 x kleiner ~s dan de 

belstraal,vergelijk grafiek IO,waar de belstraal als functie 

van t ~s uitgezet. 

Er ~s in de berekening verondersteld dat de vloeistofdeeltjes 

in de thermische grenslaag dezelfde snelheid hebben als de deeltjes 

op de belkap bij bepaalde v. 

Grafiek 17a,l7b. 
U 11 

Toont de beweging van de punthin het temperatuurveld liggend 

op R,+ ~C: (dus daar waar voldaan is aan IOvl ..... O.~S\Q,ICG\f\ 
De bel wordt als het ware door de zwaartekracht opgetild, 

waarna hij gaat loslaten. 

In totaal zijn er 7 ~ 7 temperatuurpunten die initieel op 

7 verschillende stralen en hoeken liggen. 

Deze berekeningen dienen vergeleken te worden met foto (blz. 

waarop men kan zien hoe een secundaire bel de lste bel 

ingesleurd wordt. 

Grafiek 18, 19. 

De reeksen van de geheugenterm VP,VM, zie vergelijkingen (qb,~1) 

en het produkt (RtV?)'(R-Vti) uitgezet als factor van de tijd. 

De berekeningen komen overeen met de berekende belgroeicurve ~I'CI\ia.K 10, 
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en de daarbij gemeten groeicurve,grafiek 9. 

Uit de berekening (grafiek~3) waarbij de invloed van het 

afbreken van de geheugentermen nagegaan is,blijkt dat we een 

goede benadering krijgen als we al na 50 termen afbreken 

(hier is afgebroken na 80 termen). 

Grafiek 20 

De vormingadikte van de verdampingsmicrolaag als functie van 

de tijd.In werkelijkheid zal deze dikte dunner zijn dan de 

berekende (als het model klopt),omdat er verdamping aan de 

verdarnpingsmicrolaag optreedt. 

Grafiek 21a, 21b. 

Toont de parameters T~ en T~ volgens vergelijking (9S.~b) 

De werkelijke damptemperatuur,bepaald volgens de overgangsfor

mule (~~) is eveneens uitgezet als functie van de tijd. 

Omdat bij het insnoeren wat betreft de verdampingsmicrolaag 

overgegaan wordt van vergelijking ( <j b naar vergelijking (S1) 

treedt hier een sprong op in TR. (vergelijkingen (~b) en (81) 

sluiten niet goed aan op het tijdstip van insnoeren).Dit ver

klaart de "dip" in de curve voor de gemiddelde damptemperatuur TR 

Grafiek 21b toont R als functie van de tijd in het initi~le eq 
stadium (rayleighstadium) 

Vergelijk deze grafiek met grafiel 15 en grafiek 10. 

Grafiek 22a,22b, figuur ~5 en fotoserie daaropvolgend. 

Het theoretisch verloop van de belgroei in water bij 10.38 kPa 

Naast de equivalente belstraal R en de contactstraal is ook eq 
de meniscusstraal rc,de temperatuur 1n de dampbel TR en de 

verhouding R /R uitgezet. 
c eq 

De berekeningen corresponderen met de experimenteel bepaalde 

groeicurven van van Stralen,zie grafiek 3~,of (1], 

De hydrostatische druk correctie (25 cm. H
2
o kolom) is 1n 

rekening gebracht. 

De hoogte van de temperatuurgrenslaag boven het kookoppervlak 

is zodanig genomen dat er een redelijke overeenkomst was met 

het experiment. 

Omdat deze hoogte nog vrijwel onbekend was,zijn naar aanleiding 

van deze berekeningen temperatuurmetingen gedaan(tevens naar 

aanleiding van berekening grafiek 27). 

Naast de berekening met 3 collocatiehoeken (N=3) is dezelfde 
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berekening gedaan met 5 collocatiehoeken. 

De rekentijd loopt daarbij echter een factor \~J~~ 5 omhoog. 

De belvorm die bepaald wordt uit de belstralen op de verschil

lende collocatieboeken,blijkt uitgezonderd de iets andere grootte 

toch goed overeen te komen met de experimenten (zie fotoserie 

daaropvolgend). 

Grafiek 23a,23b. 

De berekende belgroei bij 6.55 kPa. 

Uitgezet zijn R ,R ,TR,r en R /R .Er is nagegaan wat de 1n-eq c c c eq 
vloed van de hoogte van de thermische grenslaag is. 

De berekeningen zijn gedaan met 5 collocatiehoeken.Het blijkt 

dat bij verdubbeling van de hoogte H0 van de initiële tempe

ratuurgrenslaag,bij d~druk de equivalente belstraal een factor 

20 à 25% toeneemt. 

De berekening moet vergeleken worden met de gemeten belgroeicurve 

van van Strarlen,zie grafiek 30a waar Palld ... 4.08 k?,_. 

Grafiek 24,25,26. 

Grafiek 24 en 

Uitgezet zijn 

In grafiek 24 

25 tonen water kokend bij 15.71 resp. 22.46 kPa. 

R ,R ,T ,r en R /R als functie van de tijd. 
eq c R c c eq 

is de druk afhankelijkheid van het tijdstip t 1 
waarop de contactstraal maximaal is en de loslaattijd t 

los 
uitgezet. 

Bij deze grafiek (26) is de hydrostatische druk correctie 1n 

rekening gebracht.Naast de experimentele waarden zijn ook de 

theoretisch bepaalde waarden uitgezet. 

Vooral het tijdstip waarop de contactstraal maximaal is voldoet 

vrij goed aan de experimenten.De loslaattijd minder goed.Dit 

omdat de loslaattijd bepaald is door extrapolatie. 

De berekeningen in grafiek (25,24) komen ~vereen met de metingen 

van van Stralen, zie grafiek 30c,30d. 

Opm.:Grafiek 26 is een meer "experimentele" grafiek. 

Theoretisch zouden we bij een bepaalde druk de tijden t
1 

en t
1 

kunnen variëren door namelijk de oververhitting ~ os 
anders te kiezen. 

Grafiek 27,28, figuur 2. b. 

De belgroei in het mengsel water-butanon (lC; •o.o"'), 

Uitgezet zijn R ,R ,TR,r en R /R als functie van de tijd. c eq c c eq 
De berekening komt overeen met de meting van van Stralen,zie grafiek 30e. 
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De hoogte van de temperatuurgrenslaag is zodanig genomen dat 

het resultaat goed overeenkomt met de experimenten. 

Figuur (lB) toont de belvorm van de berekende belgroei uit 

grafiek 27. 

De belgrootte is aanzienlijk kleiner dan bij het unaire systeem, 

alhoewel de grootte van de temperatuurgrenslaag toch onrealistisch 

groot is. 

Deze onrealistisch grote waarde van H
0 

wordt veroorzaakt door 

linearisering van vergelijking (100) tot vergelijking (106). 

Door niet te lineariseren,dus door de gehele term uit vergelijking (1o1) 

af te schatten,verkrijgen we een andere waarde voor ~ wat resul

teert in grafiek Qg (zie ook hoofdstuk S,opm. 3 0\1 11), 

Grafiek 29 

Toont de belgroei in water-butanon bij p=JS.OO kPa. 

Ook hier is evenals in grafiek 27 de vergelijking 000) gelineari

seerd (wat ten onrechte is). 

Deze grafiek (29) dient vergeleken te worden met de experi

mentele groeicurve grafiek 9a,9b,9c. 
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grafiek 6 

__________________ _.tijd 

Grafiek 6 toont de temperatuurfluctuaties boven in het kookvat (in de 

damp).De fluctuaties worden vooral veroorzaakt doordat af en toe ge

condenseerde vloeistof op het thermokoppel valt.De damp wordt namelijk 

boven ~n het vat gecondenseerd met behulp van een koelspiraal die 

tegen de deksel van het kookvat gemonteerd is. 
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Figuur 26:De belvorm op verschillende tijdstippen.bij p=9.83 kPa. 
Deze figuur komt overeen met grafiek 27. 
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l,~l~si:_e_eE_ _ar~ei:_ ~aE_ ~ri:_j~ _!:o.!_v~r~i~e_d~mE_b!_l.!_eE_ i:_n_iE_i!_i~e.!_ 

oververhitte vloeistoffen. --------------

Om de temperatuur vergelijking met behulp van fractionele afgeleiden 

op te lossen,is allereerst (voor het voorafgaande onderzoek) het 

"werken" met de temperatuurvergelijking aan bolvormige bellen,die 

groeien(imploderen) in een uniform oververhitte(onderkoelde)vloei

stof geillustreerd. 

In werkelijkheid is bij implosie de bolvorm van de bel niet stabiel, 

omdat de zwaartekrachtsterm aanwezig is. 

Omdat die term in dit onderzoek verwaarloosd is,krijgen we dampbel

len die tijdens het imploderen bolvormig blijven. 

Uit de continuiteitsvergelijking(l4 ),impulsvergelijking( IS) en de 

gel~ariseerde vergelijking van Clapeyron,kunnen we de bekende 

rayleigh-vergelijking afleiden. 

Voor een bolsymmetrische dampbel ziet deze vergelijking er als 

volgt uit: 

Of: 

Naast deze rayleigh~vergelijking hebben we nog de temperatuurverge

lijking,die onder de gestelde aannamen (zie hoofdstuk 3,blz,l5) 

aan de belkap gelijk is aan: 

(I dimensionale beschrijving) 

De oplossing van de temperatuurvergelijking aan de belkap is 

er"~ 
TR - TbO =- (:~.~)"t rJ.t-"~ & 

Het gekoppelde stelsel (138,14Qkan numeriek opgelost worden voor 

zowel de groei als implosie van vrije dampbellen. 

vgl. (140 ) wordt daarvoor getransformeerd zoals besproken in 

hfdst.3 d.w.z. eerst kwadateren,daarna differentiëren,vervolgens 

toepassing van de GrÜnwald~efinitie en daarop volgend de Runge 

Kutta differentiatie procedure toepassen. 

( 137) 

(138) 

(139) 

( 140) 
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Er is gerekend aan imploclerende bellen die op t=O met een beginstraal R
1 

plotseling 1n een uniform onderkoelde vloeistof geraken.In de praktijk 

verkrijgen we deze situatie door de dru~ boven het kookvat plotseling te 

verhogen~Omdat de dampdruk in de bel kleiner is dan de verzadigingsdruk 

zal de bel gaan imploderen (alleen impolsie ten gevolge van Rayleigh). 

Naarmate de druk in de bel toen~emt,neemt ook de temperatuur in de bel toe. 

Op een zeker moment 1s de temperatuur in de damp gelijk aan de verzadigings~ 

temperatuur;maar tengevolge van de traagheid van de vloeistof zal de bel 

iets verder imploderen,zodat de temperatuur in de bel groter wordt dan de 

verzadigingstemperatuur.In dit stadium krijgt de rayleighimplosie een 

steeds geringere rol en speelt de implosie ten gevolge van warmtediffusie 

een steeds grotere rol.(damp condenseert tegen de belkap). 

Omdat de druk hoger is dan de verzadigingsdruk kan de bel gaan groe1en. 

Dit proces (oscillatieproces) is vooral zichtbaar bij lage onderkoelingen 

en in slecht geleidende vloeistoffen. 

Grafiek 31 toont de implosie van dampbellen die op t=O met een beginstraal 

van 9.5 rnrn plotseling in een uniform onderkoelde vloeistof geraken. 

Het hierboven beschreven oscillatieproces is duidelijk waarneembaar.Naast 

de implosie-belstralen is bij bijna alle kurven de corresponderende over

verhitting uitgezet (grafiek 32). 
Bij deze berekeningen is de temperatuurvergelijking (1~0)op identieke 

wijze opgelost als in hoofdstuk 3 ,met als enige verschil dat de geheu

genreeksen VP en VM afgebroken worden na 50 terrnen(i.p.v. 80). 

Verder is nagegaan wat de invloed is van het afbreken van deze geheugen

reeksen. 

Daartoe toont grafiek (33 ) de groei van een vrije dampbel 1n een uniform 

oververhitte vloeistof(90 = I K.) 

Bij de lste berekening (dit correspondeert met Reqia) zijn de reeksen 

niet afgebroken en de differentiatie-tijdstap, vo]J!ens de GrÜnwald definitie 

constant gehouden. 
. . d 2 de b k . ( d R I b ) . . d h k BlJ e ere en1ng correspon eert met eq ZlJn e ge eugenree sen 

VP en VM afgebroken na 50 termen.Daarna is de helft van de geheugentermen 

weggelaten en de stapgroottte verdubbeld. 

We zien uit beide kurves dat we een vrij goede benadering krijgen als we 

slechts 50 termen meenemen. (zie vgl. ( '(6~'17)). 

Vooral gelet op de rekentijd die een faktor IOverschilt,is het al raad

zaam om de "verdubbel en halveer procedure" toe te passen. 

Opm.:Een betere methode die iets meer rekentijd eist,heb ik opgenomen in appendix D. 
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10. I Inleiding 

Bij de meeste kookprocessen vindt kernvorming plaats op het scheidingsvlak 

tussen een vaste wand(of een draad)en de vloeistof waarbij de wand een 

bepaalde oververhitting d.w.z. een temperatuur hoger dan de verzadigings

temperatuur heeft. 

In dit hoofdstuk bekijken we het geval dat kernvorming plaatsvindtop het 

scheidingsvlak tussen twee vloeistoffen. 

Daartoe gebruiken we twee niet mengbare vloeistoffen.In ons geval is dat 

water-pentaan.In de praktijk zou een praktische toepassing de dampbelgroei 

op een dunne oliefilm kunnen zijn;dit om de metalen wand tegen droge 

plekken te beschermen. 

Een essentieel zichtbaar verschil t.o.v. koken aan een vaste wand is dat 

de bellen die op het scheidingsvlak van de twee vloeistoffen ontstaan nu 

ook nog transleren. 

In dit onderzoek is hoofdzakelijk kwalitatief gekeken naar de belgroei, 

en de translatie;tevens is de kookkromme van N-pentaan bepaald.Daar

naast is de belgroei en het loslaten gemeten en vergeleken met een 

eenvoudiger model voor loslaten. 

10.2 De opstelling 

Het kookvat bestaat uit een dubbelwandige glazen cilinder waar1n beneden 

een aluminiumblok is aangebracht,waarvan de onderkant door een kookplaat 

verwarmd wordt.De temperatuur vlak onder het scheidingsvlak water-pentaan 

wordt geregistreerd met 2 thermokoppels(gevoeligheid 40[1V/ K). 

De hoeveelheid warmte die door dit scheidingsvlak gaat,is bepalend voor 

de hoeveelheid verdampte pentaan per tijdseenheid.Deze verdampte pentaan 

wordt in 2 reflux-condensatoren gecondenseerd en opgevangen in een soxhlet. 

De opnamen zijn weer gemaakt met de Hitbachi-highspeed camera. 

Opm.:Bij het experimenteren hebben we 2 kookvaten gebruikt van verschillende 

diameter(nL. <J)95 rnm. ,resp. <D 42 rnm.). 

De gebruikte water-pentaan kolom had een hoogte van 10 resp. 35 mm. 

De beide thermokoppels waren aangebracht op een afstand van I à 3 mm. 

beneden het scheidingsvlak water-pentaan. 
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10.3 Bepaling van de kookkromme van N-pentaan 

Uit de ijkkurve van de soxhlet,zie fig.zs ,bepalen we de hoeveelheid 

verdampte pentaan en uit dat gegeven kunnen we de hoeveelheid pentaan 

per oppervlakte-eenheid en per tijdseenheid halen. 

Dit vermenigvuldigd met de verdampingswarmte levert ons de warmtestroom

dichtheid q . w 

• 
• 

111 i 1: 
E 100 figuur 28 IJKKURVE SOXHLET ICe 

'i 
"11 .. • .. 
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a 
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; 
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lt • 
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lt • 
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lt• 

lt • 0 grote soxh Jet 

I( • X kleine soxhlet 

IC • 

• 
lC • 

Fig.28:De ijkkurven van de 2 gebruikte soxhlets. 

Grafiek (35 ) toont de kookkromme voor N-pentaan voor de beide kookvaten. 

Bij onze experimenten zijn we niet verder gekomen dan het gebied van 

kernkoken,omdat de oververhitting beperkt bleef door het kookpunt van 

water.Bovendien 1s het de vraag of het gebied van filmkoken wel bestaat; 

dit omdat de bellen naast hun groeiproces ook nog transleren,zie foto

serie . 
Meestal onderscheiden we bij zo'n kookkromme 4 gebieden,zie fig.zg nl.: 

!.convectie gebied 

2.kernkookgebied 

3.overgangsgebied 

4.filmkookgebied 

:warmte overdracht wordt alleen bepaald door vrije 

convectie ,qe/l eo. 
:er onstaan dampbellen(grote warmte overdracht). 

:door coalescentie van veel dampbellen worden som-

mige delen van de wand bedekt mer damp.(slechtere gelei

ding);~et minimum wordt bereikt in het zogenaamde 

Leidenfrost punt R. 

:er onstaat een isolerende damplaag op de wand. 

Bij toenemende oververhitting zal de warmteflux 

weinig stijgen. 
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Fig.29:De kookkromme voor water. 

10.4 Translatie van bellenzuilen. 

Een essentieel verschil met koken op een vaste wand,is dat bij 

vloeistof-vloeistof koken de bellen naast hun groei ook nog transleren. 

Fotoserie (op volgende bladzijde) laat zo'n translerende bellenzuil zien. 

De gemeten translatiesnelheid in het vlak van de foto heeft een gemiddelde 

waarde van 0.17 m/s. De werkelijke translatiesnelheid zal groter zijn 

omdat we ook een snelheid loodrecht op het vlak van de foto hebben. 

10.5 Het loslaatmechanisme 

We gaan uit van een groeiende bolvormige dampbel,die tijdens het opstijgen 

ook bolvormig blijft (zie onderstaande figuur). 

figuuR 30 

Fig.30:Bolvormig opstijgende bel. 
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de impulsvergelijking van Kelvin (39] 
waarbij J "f' =:. ~"'t.~~~~ : de opwaartse kracht ( 141) 

M =toegevoegde massa van de bel= 
a de helft van de verplaatste 

hoeveelheid vloeistof [39]. 

Uit (141) volgt: 
( 142) 

of: 
( 143) 

in diffusiestadiumt 'R- C tYt ~ = *' C00 t ·'l.t. 
- oO , ""' 

( 144) 

Uit (143) volgt met behulp van (144) 

~ u-+ t ~ .:: 2.t1 ( 145) 

stel dat tU' :et 
dan is vol,ew.~ (_t'4S) : ( 146) 

voor de snelheid ~ volgt dan: 

0" = ~ =- s ~t, ( 14 7) 

Bij loslaten is z=R (d.w.z. bel komt net boven de fictieve wand): 

Uit R=-~co·t.''~: Z :=. ~1t.t (.:...~'\ro.\\a,A>c.ll\(1'17)) ( 148) 

volgt voor de loslaattijd resp. de loslaatstraal! 

( 149) 

(ISO) 

10.6 Het groeiproces. 

De dampbellen die op het vloeistof-vloeistof scheidingavlak ontstaan zijn 

gefilmd met de Hi1achi high-speed camera werkend met een beeldfrequentie 

van 16.000 beelden per seconde.Het gebruik van een grote beeldfrequentie 

heeft echter tot gevolg dat de beeldjes op de film kleiner worden (4-zijdig 

roterend prisma moet vervangen worden door 8-zijdig prisma). 

Grafiek 3~ toont de groeicurve voor een dampbel die op het scheidingavlak 

water-pentaan ontstaat.In deze groeicurve kunnen we twee trajecten 

onderscheiden,nl: -Traject I:belgroei met grote belgroeiconstante 

-Traject II:belgroei met kleine belgroeiconstante 

Volgens het diffusiemodel geldt: zie blz (1'f )Hoofdstuk 3 ~ 

"RCi) = ~( 1(\.l~-tft 
Naarmate de dampbel groeit ziet hij een steeds kleinere oververhitting. 
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(dit kan de kleinere groeiconstante in traject 11 verklaren). 

In tabel A zijn de gemeten waarden van de oververhitting ,de loslaat-

straal en de loslaattijd opgenomen en vergeleken met het eenvoudiger model 

voor loslaten uit 10.5. 

Uit de belgroeiconstante C00 die bepaald 1s uit grafiek 3~ 1s de overver

hitting 80 bepaald. 
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Grafiek 34:De groeicurve bij atmospherische druk van een dampbel ontstaan 

op het vloeistof-vloeistof scheidingsvlak water-pentaan. 
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Conclusies: I. Dampbellen die op een vlakke oververhitte wand groeten laten 

los door de zwaartekracht (ten gevolge van de zwaartekracht wordt 

de bel als het ware opgetild).Vergelijk grafiek 10 met 12 en 

zie grafiek 17b.Bij een binair systeem is deze conclusie ietwat 

twijfelachtig. 

2. Een kleinere wandoververhitting resulteert in: 

I. kleinere loslaattijd 

2. kleinere belstraal 

Zie grafiek 10,13,14 en tabel op blz. 54.Dit komt dus overeen 

met van Stralen. 

3. De initiële hoogte H
0 

van de thermische grenslaag die zich boven 

het kookoppervlak opbouwt is zeer belangrijk voor de numerieke 

berekeningen.(Vooral bij hoge verzadigingsdrukken). 

4. Er dient experimenteel nagegaan te worden wat de concentratie 

van de vluchtige komponent is,op verschillende hoogten boven 

het kookoppervlak. 

5. Het afbreken van de geheugenreeksen na N termen met N ~ 50 

geeft een aanzienlijke bekorting van de rekentijd,terwijl het 

model dan toch goed voldoet (grafiek 33). 

6. Het bepalen van de gemiddelde temperatuur1Coo uit een te gertng 

aantal temperatuurpunten,is niet juist omdat I temperatuurpunt 

altijd de waarde f}0 + Ts heeft (nl. het temperatuurpunt op Y::::.. ïiJ~) 
Later is hiervoor gecorrigeerd. 

7. De lineairisering van vgl.(IOO) die Zijl en Moalem toepasten is 

niet terecht als we werken met molconcentraties van de vluchtige 

komponent rond de !%.(Dit resulteert namelijk in een te kleine 

belgroei;zie ook opmerking 3 op bladz.31). 

8. De temperatuur in de bel hoeft bij een binair systeem niet 

constant te zijn (temperatuur is zowel van de druk als van de 

concentratie afhankelijk). 

9. Bij een binair systeem is de meniscuskromtestraal r "niet goed" 
c 

bepaald,vanwege tangentiële spanningen op de belwand die veroor-

zaakt worden door concentratieverschillen. 



-69-

Suggesties tot verbetering en verder onderzoek. 

- Nagegaan dient te worden de dampbelgroei bij hogere verzadigingstemperaturen, 

(hogere drukken).Dit vanwege zijn praktische toepassingen. 

- De invloed van de keuze van~ dient nagegaan te worden,d.w.z. op welke 

afstand van de belkap moeten we T~ bepalen. 
L 

- Als we halverwege het "groei"proces een drukstap toevoeren,hoe verloopt 

dan het "groei"proces (groei en daaropvolgend implosie van dampbellen). 
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APPENDIX A 

1: Differentiatie. 

Om de betekenis van halftallige afgeleiden te verduidelijken,bekijken 

we eerst nader de gewone afgeleide, 
d p = ~INI te .. )- 9< lC-)(}cl} 

D.w.z. de 
~ d , .... o t(Jc) 

operator dJe werkend op f zegt iets hoe de functie f verandert 

~n de x-richting. 
de de 

Op dezelfde manier kunnen we ook de 2 afgeleide resp. n afgeleide 

behandelen. 

resp. 

We laten J~ in stapjes naar nul gaan d.w.z. 

met behulp van~)=6 als j>n volgt uit A3: 

d (),'"")"' N"-'lt) 

De term (-r)j(~\=(j-~-'}=- fl(j-"') 
J) J 1"(-"') r'{j-tl) 

waarbij r (-lf·l)~'-maar ~ is eindig. 
r'~ ., ) 

(A6) gesubstitueerd i~~t, lAS) levert ; 

2: Integratie 

Omdat integratie en differentiatie ~nverse operatoren zijn,kan men 

een n~euwe operator ~nvoeren. 

En wel~ cl"' 
lcl~<f' f 

die beschouwd kan worden als een onbepaalde integraal van f naar x. 
cl"' )(' 

lolxY' f ;:: l f ('\) o\~ 
0 

We definieren nu 

De ondergrens X = -0 is een beperking,maar door gebruik te maken van: .... 
J te~) d~ = r r ( ':1"•o.) d'i 
" 0 definieren we: 
d-' f - j ~(~)cl~ 
Gt(l!·"Y' . oe. 

"" .. lt"'"' 
d f - =. ! ~x~~~., ~ el~t"-'L ... .. 

(dllo·<l)l "' Cl! Cl! 
Dit houdt in dat we een integraal evenals een 

)Cl )Cl 

~ dlC, 1 ~( Xo) ei lC 0 

differentiaal kunnen 

en 

(Al) 

(A2) 

(A3) 

(AS) 

(A6) 

(A7J 

(AS) 

(A9) 

(AIO) 

(All) 
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opvatten als een limiet van een som. 

Uit (A~ ) volgt: 

d"'f ~ 1 ~--:-_, =- ~ ~h)dj =~IN\ f àt4xlfl~) tf("·o~l") , f(• -ztll") •······ H, .. ~N ~)} 
( d\.lf-q)) " ' lt ... 0 l 

.. :== t'M J Ä lol )( ~ ~ ()I - j ~)I x) L ~ N )I -= ~ (Al 2) 
&lol,._.t> l l .. o j ' N 

Voor de dubbele integraal geldt: 

ilf ~ .... 
r~' ,,-t =- 5 d lt, ~ H .,..o)d .><o = 
t"l(.lc·CI~ Q Q 

::::: !!.\-... 1(&)1x)t.L fC><) -t 2.~ ()<-cSN l() \3f(lc-2ÓN )() -t N\(" 'I ~tlx)ll 
~,., ... -.o 'lJ 

=).c:WI l(btt><\ 2 .?:' (lT'J ~()(-j il\l >c.)\ (Al3) 
b,.,.~c-.o L .J .}"o J 

Voor de.-.,- de integraal geldt dan: 

l:~~~•))"" = ~:'00 e~o.)h. ~(jt~-1 )f(~-d7)) (AI4) 

met formule (A6) gaat (AIIf) over in <A7). 
We hebben nu een algemene formule afgeleid <A7) voor differen

tiatie en integratie waarbij N geheel is. 

3. Fractionele integratie-differentiatie. 

Vergelijking <Al) gaan we nu veralgemenen door n arbitrair (reeël) 

te stellen.Hierdoor verkrijgen we de grÜnwald-d;:finitie. /.lte,l ~~ov, 
dq,f _ i..· f~)-\ ' f r(l-~) o ( . [ ,._o-1) 

(o(l"-"\]"- .=.. l{~cO l N f'l-") l.:oo rt l ~1) t "IC - ~ -N-

4. Voorbeelden 

A. 

B. 

)1-1 

kwt L r'(l-'"-} ~''t~-~ cl.it "'ot"\:, lAÀ.t &f\Ä.InuOO.Id. 
~ ..... CIC) j:o r(~-t1) 

met f = constante, q=~ en a = 0 

nl. uit GrÜnwald volgt: 
N-I 

d"''l t ~- f!st.)""l. I L 
fAt.•'la. W ... dO \l'l -1\Jl\: .Ï'"O 

t 
\A tG) 

h\R.r IA.H roo\~-\ vo~\ (A 16) 

_ r \) -Yc) f' (j- 'I~) 
J:: o r (i~"') 

rq- 'tz.) t _ c. 
rel~'\) v-rc.t' 

t\lo\~e~~~~ tC\'ba\ 

met behulp van 

+ _\ 
t-l 

Uit (Al6) en (AlS) volgt nu met behulp van vergelijking (Al7) 

na limietovergang,d.w.z. N __. 00 

(AlS) 

(Al6) 

(Al7: 
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W-t 
dat: z 

J=o 

5. Eigenschappen fractionele afgeleiden 

Een van de belangrijkste eigenschappen van de fractionele afgeleiden 

zijn de zogenaamde compositie regels,die grote overeenkomst vertonen 

met de compositieregels bij gewone afgeleiderr,maar met enkele markante 

verschillen. 

Zo is: d'lt l''t 
R 

o('' d. +'Ir 

~ ~ = 
c:H: 1 "' 

= dt''t dr''1 d.f''z 

J" d"' d"' .. q, 
f lR , <\. ~a\~·h,l\\cJ 

qt l'l dt'L f '::" V!E: 
clt"' -tCJ" 

olq, ol~ cl"'•'!. 
+ r.eeks q, e.~\~~\\l~ -f = o(tq, oH lil olt "',."' t VI Ei W.,. 

zie (.1f] 

ol"' f"' 1 + \ utt..s:; o Q~C) '\CO 

---- ~ = + r~el..< s 
t'..l2e'-'~ f.. 0 O.t" ~r\ Qls 't> 0 

(AIS) 

(Al9) 

Bovenstaande eigenschappen en verdere eigenschappen zie Oldhamt Spanier [t1] 

I 

0 

C, any constant 

x-•, ex~ 0.79195 ... 

x'l, ,8 = 0.22119 ... 

x 

x", n = 0, I, 2, ... 

0 

0 

[n!] 2 [4x)" 

(2n)!\11Tx 

(2n + 1)!\;.;;.l~J" 
2[n!]2 4 

J'(p-1-1) ·-t 
x 

r(p -H> 

0 

ex-! 

x~+t 

x~+I 

,8 +I 

4xi 

3\;; 

jv'.;;. x2 

16xl 

15v:; 

[n!] 2 [4x]•+t 

<zn + I)!v'n 

(2n + 2)! v';.,. [~] •+ 
1 

[(n-t-1)!]2 4 

r(p ·r 1) J. 
~-~x•+• 
l'(p + ü 

tabel 1 
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APPENDIX B 

Q_p_lo~si_n_a _y_a!!_ ~e_w~r~t~di_fi_u~i~v~r_ae_liiki_n_a ~e!_ .!?_e!!_u!_p_v~n_f.E_a~ti_o~e!_e_ 

~f_ae!_ei_d~n.!.. 

Oplossing van: 

vergelijking 

R.V.W. (BI) 

Via de laplacegetransformeerde van dit stelsel (B1 ) komen we op: 

=0} 
':::0 

(B2) 

waarbij T ("-'~) de getransformeerde 1s van T{~t) en T"(ll,t) gelijk 

is aan T(~,t.)- I oe 

Als we de 

uit~~) 

dummy variabele 4 

d 'T (",'>) 

~ "'~' 

als een constante beschouwen,dan volgt 

met als "algemene" oplossing ; 

T()), ~)::; 'P. (A) e-xr (1t ~)+'Pé~) .e)(r (-Jt ff) 

Uit R.V.W. 

d.w.z. 

T (oo,J.i) = o vo\'i. '1>1 0)::: o 

T(~A); 't(/.)) exf (-11, tJf) 

met behulp van 

?, ,12 -z.~"' Mi.\~e L<.~v;'\~ 
{1A"-d·~ ~ }., 

(B3) 

(B4) 

(BS) 

(B6) 
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en na 

(B8) 

Opm. :Op de 11klassieke 11 rnanier vinden we: 

(B9) 

Volgens de stelling van Riernann-Liouville is: 
t 

~[ (BlO) 

Deze 
0 

stelling wordt vaak als definitie (de zgn.Riernann-Liouville definitie) 

gebruikt.De eerder genoemde GrÜnwald-definitie wordt dan als een afgeleide 

stelling beschouwd. 
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APPENDIX C 

Bepaling hoofdkromtestralen R
1 

en R
2

• 

FIGUUR 3 

I. Bepaling van hoofdkromtestraal R
1 

Het beloppervlak wordt beschreven door f= r- R( V, t )=0 

De kromtestraal van een willekeurige kromme y=f(x) in punt P van de 

kromme wordt gegeven door: 3 
R = { ' .. [~'(" )lz 1 Vz zlQ. [7. ~1 

In ons geval 
I H''~O.) I 

wordt de kromme (belkap) beschreven door zowel y=f(x) 

als door r=r(v ~ 

Uit 

,.._x __ 

~ I:" Jt.(Y) f..\Yl y 

~ : JtlY) (.0$ ~ 
volgt na differentiatie ~ 

~ :: ~ /.\iut~ + ACOS~ ( 

~ = Jt, Air\Y Jt .4ih)l' ( 

met behulp van 
. 'i 

'1 =-
d l( ) 

volgt uit (Cl) en (C2) 

voor de kromming: 

.::: 
it. )t- 1it'- Jt,l. -

( Ji 1 + JCJ) lfc. 

.!. i Jt - ~(I 'd)t)~ -1 
_ j_ 1t ov' Jt ê>)l 

-~ 

(C 1) 

(C2) 
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IT.Bepaling van hoofdkromtestraal R2 

Uit fig.30B volgt dat de normaal op het beloppervlak gegeven wordt door: 
-loo I ~lt ~ n = e ... - aw ev 

VIT(~~~)~ I 

(C3) 

De sinusregel toegepast op AOA~ levert 

(C4) 

Voor de kromming volgt nu : 

~ = .!... ( (0') Cf .. e.o.~ )J 4Î~ ct) 
Rt R ;Ol""Y' 

(CS) 

volgt uit fig. !>0 P:J dat : c..os Cf _ -;::::====== 
V'T(~~t 

Bovendien 

Vergelijking (CS ) resulteert nu in 

Al \1 Cf = .!.. 1!.. I./ (I '0 R. )2. 
R. 'OY./V I+ R1>)'-

I _ .1.. GoS y ~ R.. 
R .óiiiiY 'l)t I - -- (C6) 
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APPENDIX D 

Qi~c~s~i~ ~m~r~n~ ~e~ ~e~r~i~ ~a~ ~e_G~Ü~w~l~d~f~n~t~e_e~ ~o~ ~e~ 

in~e~r~tie~r~c~s_h~t_b~s~ ~a~ ~e~l~p~n~ 

Bij gebruik van de GrÜnwalddefinitie (a IS ) voor half-afgeleiden 

komen de reeksen VP, VM,Zp en ZM voor,zie vergelijkingt11.('f6 ,lil ,81 ,'82). 

De geheugentermen van deze reeksen moeten volgens GrÜnwald op equidis

tante tijden berekend worden. 

Men zou verwachten dat wanneer we niet helemaal voldoen aan deze voor-

waarde,dat dan de GrÜnwalddefinitie ook nog zou gelden~ In de 

praktijk bleek echter dat wanneer niet exaet dezelfde tijdsintervallen werden 

,genomen,dat dan de geheugentermen snel stegen tot "exponential 

overflow" ten gevolge van de "instabiliteit" van de gammafunctie. 

lmmers,als N dicht in de buurt van NtN ligt, gaat r(-N)-4410. 
Om de tijdsduur van het integratieproces te beperken.moeten we ervoor 

zorgen dat we in het begin van de belgroei,wanneer de bel de grootste 

verandering ondergaat,kleine tijdstapjes nemen en verderop in het 

groeiproces grotere intervallen gebruiken. 

Dit gebeurt als volgt.Op t=O starten we met een bepaalde in~evoerde 

begintoestand.Een tijdstap later bepalen we de nieuwe beltoestand. 

Dit herhalen we N keer (kies N bv. SO).Dan weten we op N equidistante 

tijdstappen de geheugentermen. 

Daarna gaan we de tijdstap verdubbelen en tevens laten we de oneven 

geheugenplaatsen weg,die we al hadden.We houden dan !N geheugenter-

men over ,die op een 2 keer zo groot tijdsinterval van elkaar liggen. 

Als Jit vardubbelen van tijdstapp~n en het halveren van de geheugen

plaatsen enkele malen is gebeurd,kan het voorkomen dat de tijdstappen 

te groot worden (introduceert onnauwkeurigheid). 

Dit kunnen we als volgt oplossen: 

Neem eerst een bepaalde tijdstap ót en bereken telkens op de tijd

stippen t:;:: t· i ll. t l =- 1 " .••. N .. ,.1 ' J~, 

Na N tijdstapjes gooien we de oneven geheugentermen weg,terwijl 

we de stapgrootte constant houden. 

In plaats van na ieder tijdstapje,bepalen we nu om de 2 tijdstapjes 

de geheugentermen. 

Voorbeeld:We laten na 10 tijdstapjes de oneven geheugentermen weg. 
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0 

1 2 3 4 

2 3 

I 
4 

I 
5 

I x x 
6 7 

x ' f ~--)t--)(_L 

tijd .. 
x :tussentijdstapjes 

:tijden waarop de geheugen

termen worden bepaald. 

Deze methode heeft het voordeel dat men altijd een beperkt aantal 

geheugentermen heeft en dat het integreren sneller verloopt. 
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APPENDIX E 

Afleiding van vergelijking ( 100) 

Noemen we de vluchtige komponent A,dan volgt met de wet van Raoult voor de 

dampdruk bij de belwand, 

p~trfl):::. ~~,)Xp, + p:(Tp,)'(t- ><P..) 

Opmerking:fracties aangegeven zonder sterretje z~Jn molfracties. 

Ver weg van de bel geldt: 

(EI) 

Po(Ts) = p~A(T~) Xo 't- f:(T~) (1-Xo) (E2) 

De dampdrukken voor de zuivere vloeistoffen bij temperatuur TR kunnen 

gelineariseerd worden in termen van de corresponderende waarden bij ver

zadigingatemperatuur T.s (Po Xo) 
A~ 

AJ>r- ~~~~ (dd) p ~ ,r P-) = f\ CTs) ..- dT T~ (T~-Ts) 
(E3) 

Uit Clapeyron voor komponent B volgt met (E 1,E
2

,E
3

) 

f't (l·,) +:(Ts) + (~~)T,tr~-T,l )(._ + ~ÎTsJ +(dd~ l-r,r-._-is)) (H<._) (E4) 

Na uitwerking van vergelijking E
4 

volgt:onder de aannamen: 

~l Q er''' • 
T~(:t.) = I 0() - - R. 

~.~ a.''' a('l :l 

A 1 h . ld d d'ff' l''k' ê>X "''ê>X d RV d naoog ~eraange tvoor e ~ us~everge~J~ng~ca..~'i>;ë', e •• W. at 

de voor massadiffusie van de vluchtige komponent benodigde massa gelijk 

moet zijn aan de stroom vluchtige komponent aan de belkap,of: 

('?>t-,. .. lVO!t"-'~ (?J ~ I :) tl • 
--oh ::: ~ 4 R 

"?>>t. ló 
h:~~\} ""R(Y,~) i 

~l 1\)0.~ ~t ma "'~~l 

(E7) 

(e 1') 

(E8) 
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De oplossing van (l'f') met R.V.W. (El) is analoog aan (€7) 

RA cr''z ( • } 
.Ii.. - '>< R. 

Po df:tt P.. 

(E9) 

o~er de aanname l:>t'- X 0 \<< x0 

wordt ( fl;i) 

=--
(EIO) 

(E 11) 

Dit (E11) gesubstitueerd in de impulsvergeliiking (e6) levert 

RR -t ~ R'l =~IT-T. + rlt""o)''z(J,.ff)Z~Po><o(T~-TOD)](EI2) 
7_ .f 'T " S _, ___ .....;\~P.:,.o...:..__IC;..__ ____ _ 

I $ 

/j - ~)''l P: _:_ (T~--roo) 
Opm.A: Bepaling van de dampdichtheid van een mengsel 

stel N. =molaire dichtheid : kmol/m3. 
1. 

Mi =molaire massa : kg/kmol. 

Po 2. 

Uit -f =-l ~, =2 Ne: Mc:, volgt voor een mengsel van 2 komponenten voor de 
L .: 

molfractie van komponent A ( A is de vluchtige komponent) 

NA 
~A 

~A= HA 
NA i Ne, ~A g~ 

\1A ~~ 

In de damp geldt met behulp van de ideale gas wet 

waarbij 

p ~ lNFI t N ~)RI = R. \ l ~~A + ~~~) =.. 

~~0)-; dampdichtheid in het zuiver systeem 

I o) 
lL_ R-. I 

Me 

lft_ 

u..t t'\01. 

'j = ~ (o) 
& 

M& 

t.Mt 
~~ 

1-~ ~ t'\~ vo\'\ t : 
~, 

t1t» 

(EI 3) 

(E 14) 
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Opm.B: Omrekenen van gewichtsprocent naar molprocent in de damp. 

Stel gewichts % van de vluchtige component A in de damp = ~* 
Stel mol i. van de vluchtige component A 

Uit 

en 

volgt: 

* ~A 
d = ~At~~ 

.h. 
~ ; _ _..:H..:..cAL--_ 

ia_ + fe. 
MA Me, 

1 
~ =- 1 ~ mA ld) 

"'P.» \ ~· 
Opm.C: Omrekenen van gewichtsprocent naar molprocent 1n de vloeistof 

(voor kleine concentraties). 

" Stel gewichts i. van de vluchtige component A in de vloeistof ,.. X 

Stel mol i. van de vluchtige component A in de vloeistof = x 

Dan is volgens (E Is) 

~ =--------
1 -t" 

(EIS) 

(EI6) 
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APPENDIX F 

.2_p.!:_o~si_n_a ~a~ 5!_e_w~r~t~ ~n!_t.E_e~ki_n_as!_o.E_m~l~ ~i!!_ 5!_e_v~r~a~pi_n_as:. 

~i~r~l!!_a_a,~e.E.g~li_j~i~g_(~~l·_ 

• 
Voor de warmteflux Q door de "bodem" van de bel geldt 

Q = -~1t(lft): f 1\~(t') Re~) [:~~t)''t(T R- T~)] eb: 
r,. 

Deze vergelijking is identiek aan vergelijking (5~). 

• 
voor R >o ~ 

c 

Na omzetting van 'de integraal van de som' in 'de som van de in

tegraal' volgt met GrÜnwald: 

(d.w.z. eerst integreren naar t ,en daarna pas limiet overgang p-.t. 

Na kwadrateren en differentieren volgt uit (r~): 

ê> • \ 
= -Q 

'(){, 

l..--..r---1 
R 

waarbij term A gegeven wordt door: 

A= û ql).. = ?.. TC..2 (~~c) · ~· · A**. 
~t J w 

Met •• • •• behulp van Grunwald volgt voor Ä resp. A : 

rf== ~·'?. ~· rli.+'l:t)f1 fl(j-~~) N~lt~ lt-~h)·R ~-H)f!.- j(r-t+ ~_)) 
wt.'a. Vit L " (V..+ 1 ) L- l (i.+ 1) c ~ c l'l'l. \P N 

l<:o J""O I 

(Fl) 

(F3) 

(F4) 

(FS) 

p.**= ~~;'"~~-.. f~ r(~-·~) f, r(j-Y~) N'ttR (t-A:t)R (L-~)T'p- j-t1'~, (F6) 
Wl c. rc-t~)~ort.Gt+1)~0 r{j+1) e ~ c IM \1 N ï 

De termen A* en A** splitsen we nu op in: 
Wl·l IM •I 

L ::::: L(cro + L 
ll•o 1(., 1 

dit levert voor term A* met: 

T ( p- j(p- t)) = f [t) QIS k=o OIMolcd r=t. 
1\l 

A*=-"- - 2 
[ 

1 
.\- z. N

1
a. Rc(f.j T(tj t L rOt.+ '~:tJ • 

/'z [r('l:) N-1 ,..., (" •;,) 1 m-1 \ 

m''z-R rc 1)j=o r(J +1) '<-=1 r(i:.+'l) 

Met eigenschap (fll6) uit appendix (A ) 

Volgt voor A*: 

A*= t'~: R ~~R Rcl1:) Rc:tl-) f(t) tI:' r(l+'l~) f, rcj-·t~) N~;, • 
R\ lt. 1<::) r(Pc.+1) ~=o r(1t1) 

. R, (t- ':!) · R. (t- "!,) f{r- ~ (r-t + ~! l~ 

(FS) 
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•• Voor term A volgt na opsplitsing en de eigenschap (Aib): 

Definieer: L(t.) = Re lt.) Relt) f(t). 

We hebben hier gebruik gemaakt van: 

T(p-~ (p-t+ ~)) =t(l.- ~::) c:ho.-z. p =-t 14 bN'1~~"\-\t14RRro\. 
Uit (F4i) volgt~ 

(F9) 

(FIO) 

(FII) 

(FI2) 

(FI3) 

(FI4) 

~t, Q t. = 2 lt.& (i ~ c ) lf.)- • 1.( . [ L-z 'P]. [ L T z M] ( F I 5 ) 

De tweede term van vergelijking ('f3) is: . 

B 0 •t d ::- - Q p = C • 0 AA:>~ iN • lip c:lt , • 

.-~ d-''\[z' rü-Ya.) NVtr\e(tJ.Rett)Tcr-j!+j~y 
'bf d('t ~:o i"'(jt1) N N~ 

C = 2 ltt (.i$ e )LU· E · G- J de filM ~ig. lboo~r E el<\ G-. 

(FI6) 

(FIS) 

(FI9) 

R.(l- ~)Re (1- ".:) r (r- ~ (r-t. ~ )~ (F20) 

E =- ?. t''t ru.t) ___ ,_I' f"( t ~·, .. ) f r(j -'l2) N'/7. R ( t-'~) 
~·,,.[ . ~1/i( lc:l r(-"•1~ j=o r(j.-1) e ~ 

. R,tt- '!) r (t- j:~)} = - '~: l Ut> - Z'P] <FZI) 
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(F22) 

Het deel 2_ t ( p _ l (r _ t t ll )) 
1>p N Wl 

in term G is als volgt bepaald: 

Not-W~ p- ~ (r-t .,. i!) -=- ~ 
__. f>Î ()() _ of ( •) . "ê> x 

1>f - ~x '1'>p 

~ - (1- !_)(ê>J!l"l) . 
o p - N -o ~ lc = r- ~ ( r- t + i!) 

(F24) 

In het limietgeval p -4 t 

()F :::: ( I - .! \ ('() "'F ) L ~ k t 
~ \ N.} 'Ox ~=V-

(F25) 

""'~ gesubstitueerd in (F~3) levert: 

G-k~-'- ~IIot·•rlt+'l~)f' r{j-'lc) N'lt~(t-~)·R (t-~t)(·-l{dtl (F26) 
- )l .... ~ '{Ti: t~~~'1~ k:.o r { L·H} Lj. :::.o r (j -t 1\ kl e \'!'\ f\1 ~-=()x 'l<t ll::l- _-.1-

""'"' 
Opsplitsen van term G levert met eigenschap (A16) appendix (A) 

G =-t<~[Q,Rc_~t)~ctt)!! -~ fl r[tiYt) f rc~-Yt) ~ttrz (t-~t) 
~ 'Bt 21}l2 1.\:.i r(&+1) j=o r(~+1) e 1114 

. ~ -l.) () "f I 
\. N '0 )( x :::- t- j 2t 

(F27) 

"'-11\ 
Definieer 

Uit ("f..3) volgt nu voor de warmte-onttrekking "via" de belbodem: 
V I 

~t Q (!;) = HLtF,.)' [L~)-L~~ ~) i z ~ + zlè t~. -~\: ( L{:f.) -21')·-<~. (L1\t) -ZP~)<F29) 

ofhz~l ~ 

~/~'(tJ = u' lt..) [u~;-z1'}1(Ht;nH) -1- ~ ( LJ rt; - -z 'i'"i' )} (F30) 
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APPENDIX G 

Ue theorie over de vloeistoffilm die op een plaat achterblijft wordt 

door Landau-Levich vrij summier behandeld.Daarom is besloten wat 

dieper hierop in te gaan. 

Ue twee te onderscheiden gebieden,zie fig. 11 ,worden afzonderlijk 

besproken. 

Gebied I: Met behulp van de grenslaagbenadering~q geldt voor de 

impulsvergelijkingen: 

We verwaarlozen de convectieve termen (stokes-stroming) en 

de instationaire term 

Uit ( Gl) volgt: 
- • U t Q + '1'" o"v.. g ?>x Q ~ 

behulp van R.V.W. <8) Met 

De oppervlaktespanning 1s gelijk aan:. 
c~•Q. 
d wt (j . _-=c_:_ __ 

E +l~Y1J/~ 
~ 

kromming. 

Gebied II:In het meniscusgebied wordt de vorm van de vloeistoffilm 

bepaald door het krachtenveld die de oppervlaktespanning 

balanceert (en niet de extra stroming van de vloeistof), 

dus de wrijvingstermen zijn te verwaarlozen. 

Met behulp van (GI) volgt dan voor dit gebied (II) 

(Gl) 

(G2) 

(G3) 

* • S', (G4) 
en met behulp van (G3) 

dl~ 
""d;i"" -= ~, x ( GS) 

[t ~ \~ ll] 31z a-

Na integratie van (G5) met randvoorwaarde dat dh/dx+-~ als x=O 

- ! '} ~z - 1 ( G6 ) vo 1 gt: - --=--"---
) li 1<t" 

Een kleine waarde van de filmdikte 1n gebied II correspondeert 

met de overgang van gebied I naar II. 

In gebied I (ót- oo) is echter de vloeistoffilm vertikaal 

en parallel aan het vlak ~ = o 

Uit (G6) volgt als ~ ... o dat èlt nadert 

volgt dat ~~~ nadert tot. f,: ~%J)'1.t. 

'I! 
tot f1 (f~) ~ en uit (GS) 
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Dus de oplossing van de vergelijking (G6) voor gebied II wordt ook 

de oplossing voor gebied I als in gebied Il voldaan is aan ; 

q,. ~-.o 

~ d~ ....... 0 
tht ) ~OWJ\~{ 1\)0\~t ~. Q.~. (G6) 

c ( q- )'I d{-.Vi' R ~ J delloJtuÀi. <Jol,t /WI. -'· ~- (GS) 

d. ~1~ t/2' (li) 11
t -;_r;;i ___. 2 <t 

a en d moeten voldoen door de functie van i(lC) l.n gebied I aan de grens 

van gebied I . 

De afstand ~ =IJ? ~f' 
van de meniscus zijn. 

zou dan een benadering van de kromtestraal 

Om nu de dikte van de vloeistoflaag te bepalen gaan we terug naar 

gebied I. Volgens (G2) en ~ ... o volgt: 
dlo 

<t- J} 0 ..,.z v,. (G7) --Q-" +'J!___ ...-~cO 
î d )c~ () ~' 1\ 

Met als R.V.W. 

\)")C. A)-0 or ~=o ,meeslepen met de wand. (G8) 

Integratie van (&7) met R.V.W. 

deling in de vloeistoffilm~: 

,er Zl.Jn geen tangentiële (G9) 
spanningen op het oppervlak , 
marangoni,zie R.V;W. vgl.(9). 

(&8,G~) resulteert in de snelheidsver-

G' .:iJ~ ()v>< ef~~ (GIO) 
7 d l<'} 1 + '1 1> '1 ~ ~· ~ = ~ c;\ xl ~ + ~ 

deling door y- en integratie naar ~ levert: 

_, ~ .!._ d3~ l. 1 1 Ci"' d3~ t ( G I I ) 
..,. ~ ~ o1 )(l ~ + ~ )( + y-l. 1 1 - ~ ~ ee )Cl ~ '! - , 7 = c.t 

substitutie van R. V. W. (68) .6l\lllri 1\>
0 

= C~ 

Voor de snelheidsverdeling in de vloeistoffilm volgt nu~ 

q-- cl3 ~ + ~ ~ _ n 
,u-)c ::: 1\)-0 - ~ d )Cl 'l t. ~ 1 

We definiëren nu een flux Q als 
B.jJ<.) 

(G 12) 

(GI3) ~ '::: ~ t{)Ot) ol~ ~ ~0 O'p 

en veronderstellen verd:r dat Q= constant =Ro·Vo· in het meesleepgebied I. 

Dezelfde veronderstelling wordt ook gemaakt door Cooper-en Lloyd (:Jo J 
maar zij bewijzen bovendien dat h

0 
de verplaatsingsdikte is. 
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A 

L 
ho_ 

x 

L > I 

y 

FIGUUR )J 

Uit transformatie van fig. 31 a naar fig. 31 b volgt: 

U ~.v = -t U,g , !,(. = u.' • u A 

d.w.z. uit fig.)) a 
00 

io Ut = J (u.- U~') J1 
substitutie van (GL-s) in (<7•l) ~ 

o\3~ \ ~3 
~ ::- A>-o ~ +(~~ -t-er~} '3'L. 

B 

x 
ub 

De 3 integratiekonstanten die ontstaan na integratie van G16leveren te

samen met Q,4 onbekenden op (nl. Q, C,, C, • C3 ) 

ub 

(GIS) 

(Gl6) 

Dat wil zeggen: om~'= ~(~t) uit (Gl6)op te lossen hebben we 4 R.V.W. nodig. 

Deze R.V.W. worden gegeven door (o tm.d. 11~1 O.fip.eVI.c~\)(G). 

Vergelijking (GI6) wordt nu dimensieloos gemaakt, 

Definieer daartoe: 

a) (Gil) 

~) L(.\) ~ "'0 :~ {GIS) 

Vergelijking (Gl~) in dimensieloze vorm geschreven luidt dan: 

(Gl9) 
:.0 

cl3L r-L ~1 Q"
d>,l - ~ + 3'2.. IO-o3 

We zullen nu een benadering invoeren die van belang 1s voor de toepassing 

van deze theorie op de verdampingsmicrolaag:Daartoe verwaarlozen we de 

zwaartekrachtterm in (Gig),(d.w.z. in gebied I). 

Uit (6 rl) volgt : c:i'L r-L Deze gewone diff.vgl. is (G20) 

cL>.3 L3 =0 numeriek op te lossen met 
als R.V.W.: 

Q) ~ -.o als ).-.oo (G21) 
d>. 

Q) d1L 
dA'-. 0 als À-.cO (oppervlak moet glad zijn (G22) 

voor ~--.o,extra gladheidseis) 

(.3,) overgang van 1g.~~il:ed I 

d.w."Z.. (dlL )~oi2<1 ::::. 
d xa. L ...... o 

fdf[)~~\\:jii moet continu 

\c( ;.,t L.-. Oo 

zijn. 

(G23) 
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(
cfl. L ).,e~\ici'R 

waarbij d~ konstant is omdat: 

Uit (&5' &b) voj9 t ~~ .. o• dt~ 
Jl( • d ,~cl 

(G24) 

Dat betekent voor L; 

(G25) 

De grensconditie (G2.5) wordt nu·. 

Q _ <:>l Q-0

51
3 (3~)13 (G26) 

~ cr '/' (s,) ''?.. 

Numerieke integratie van (6.W) levert t><: = 0.6 3 

Uit (<"tb) volgt dan met 
% lf?> 

Q =:::. () • ~ 3 .o-0 __:~:.._____ 
()" '16 (g<!) '/~ 

Opm. :Later is deze integratie verbeterd. Wilkinsou [8 J , vindt o. ~ 4 44 

0.9444 in plaats van 0.93. 

En voor o< : o.b4~o'ö f::: o.~"'l{l./ ·V?!) r 3 "/,. 

Met deze verbeterde integratieconstante krijgen we voor de dikte van de 

hydrodynamische grenslaag 
( tj3 

(G27) 

~ = g_ -::: 0. q lf Lf'l l '?.. O"o) 
0 ~ 1 

(G28) 
C> u-(f~) /~ 

Hierbij lS de zwaartekracht S~ Q\ 
f-z ~D 

de systeemkracht in gebied r,. 
verwaarloosd 

Als, 

dw.z. 

'13 '/ 
AJC> ~ ~ <..L 1 

()'" • .I?> 

( in feite 1s dit 

Dus de benadering zonder zwaartekracht (Gl0 1s alleen geldig voor 

Voor grote snelheden zie Wilkinson( 8 J. 
De hier ontwikkelde methode is experimenteel getest door Wilkinsou 

Bij grote snelheden is h 
0 

niet meer afhankelijk van de oppervlakte-

spanning.maar wordt bepaald door,~~ en Aj0 , 

De enige manier om met behulp van deze constanten de dimensie van lengte 

te maken is de uitdrukking ~ (~ ~o)'1ll 

{(~~o)"t ~ (" ;1''z ~~fi ~~~~~~ [~s~;]=[~1 J 
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We kunnen dus stellen ~ 

~. ~ ( ~~·) Yt ~ ( ~"·) Al~ewtN~. (G29) 

waarbij { (~~7 ~ 0. ~'i'i~ (.,~2)'1' "~ \\u-0 .::c:::. 1 (G30) 
q--

f ( ~;o) ~ ,to~-\;~ ~ A ~~ " 1\)-!> >> 1 (G31) 
Q-

Opm.2:Wilkinson[8],bewijst dat constante A ~ 1 

Echter in ons geval is de systeemkracht in gebied I niet aanwez~g 

(liever gezegd,hij heeft een andere,l,~.~.kleinere waarde dan in 

gebied 11. Dat wil zeggen,in ons geval is vergelijking (Gl) beter, 

mits kwasi-stationair,d.w.z. ~~x is te verwaarlozen. 
'ë>t.. 

Opm.3:Ten gevolge van de zwaartekracht krijgen we in het meesleepgebied 

dat de vloeistof omlaag clruipt ( 11 drainage-effect 11 ),wat een 

golvende filmvloeistof veroorzaakt.Maar de verwaarlozing hiervan 

komt goed uit voor onze toepassing in de verdampingsmicrolaag. l' FIGUUR 

32 

Fig.32:Schets van de vloeistoffilm die op een plaat achterblijft 

als deze met een constante snelheid uit een vloeistof wordt 

getrokken. 


