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Samenvatting 

Onderzocht werd het gedrag van dampbellen in lokaal kokend water. Na een 

aanvankelijk~groei,blijken de bellen te imploderen. ln het bijzonder werd 

de afhankelijkheid van de maximale belstraal van de omderkoeling gemeten 

met behulp van snelle cinematografie. De belstraal neemt af bij stijgende 

onderkoeling. 

De experimentele data werden vergeleken met twee theoretische modellen, 

namelijk het zogenaamde Rayleighmodel en het diffusiemodel. In beide 

gevallen werd met het effect van de benodigde ( vrijkomende ) verdampings

( condensatie )- warmte rekening gehouden. 

Het groeistadium wordt vooral door het Rayleighmodel beschreven ( dus sterk 

bepaald door vloeistoftraagheid ), het implosiestadium wordt beter door 

het diffusiemodel weergegeven ( dus door warmteafgifte naar omgeving). 
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Inleiding 

Dit afstudeerwerk is verricht in de werkeenheid "Koken" van de 

vakgroep Transportfysica. 

In deze werkeenh~id wordt onderzoek gedaan aan het gedrag van damp

bellen ~n vloeistoffen. 

De groei en de daarop volgende implosie verlopen volgens een gecompliceerd 

mechanisme. Zowel opblazen (resp. inkrimpen) van een bel door een 

overdruk (resp. onderdruk) als warmtediffusie (in binaire systemen· 

gecombineerd met massadiffusie) naar ~esp. van) de belwand, zullen 

simultaan het belgedrag bepalen. Daarnaast kan de bel gelijktijdig 

aan de zijde van de verwarmingswand groeien (door warmtetoevoer via 

zowel de "relaxatie-microlaag" al.s' de "verdampings-microlaag" (belangrijk 

bij subatmosferische druk)) en aan de tegenover gelegen zijde 

slinken, doordat de temperatuur van de belwand daar lager kan zijn. 

Volgens het beginsel van Watt treedt dan zowel een fluctuerende 

massa - als een warmtetestroom door de bel op. 

Het bovengenoemde mechanisme bestaat uit Rayleigh-groei (implosie): 

RI en diffusie-groei (implosie~: RII. Wat de groei betreft geldt: 
! -1 1 I 3/z i 

RirvP ten RntVP t 2 en dus RIV p t. De kleinste van deze twee 

domineert, dit betekent dat RI à~mineert voor p-+- 0 (lage druk~ of 

t~O, en Ril voor hoge druk (1 atm) elfk.~bo. 
Het is momenteel nog niet mogelijk een theoretisch model op te stellen 

dat alle van belang zijnde effekten omvat. 

Naast de in hoofdstuk 1 verrichtte literatuurstudie is in hoofdstuk 

2 en 3 de bestaande "relaxatie-microlaag-theorie" van Van Stralen 

door afstudeerder en Van Stralen uitgebreid tot lokaal koken (waarbij 

de theorie van binaire systemen een essentiële rol speelde) en 

zijn twee extreme modellen voor de implosie van dampbellen opgesteld. 

Na een beschrijving van de experimenten worden in hoofdstuk 4 de 

resultaten van de experimenten met de theoretische modellen vergeleken. 
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~~qA~ul_~ ::!nleit:(,'Jif: 
lb ~~Y!~bg~=-~~-~b!!~~b~:~~~~!_y~~E-YEbi~-~~! 

We gaan uit van een dampbel die 0
0 

oververhit is ten opzichte van de verza

digingstemperatuur Ten dus een temperatuur T-t 00 heeft. Veronderstel dat 

de omringende vloeis tof op temperatuur 7+ 00 is. Daar in het vat een druk 

heerst die hoort bij de verzadigingstemperatuur 7 , is er in de bel een over

druk Af ( Af::::. .1'-:çf 4'? = f':/ ~ mifj t:.T-<.<7') (afgeleid met behulp van de verge

lijking van Clapeyron) ten opzichte van oneindig en gaat de bel expanderen : 

~~Y!~bg~gE~~b· 
Daar voor verdamping warmte nodig is, zal dus èn temperatuur aan de belwand 

afvallen en warmte via geleiding aan de omringende vloeistof onttrokken worden. 

Er wordt een temperatuurgrenslaag opgebouwd. 

Wanneer de temperatuur aan de belwand geheel afgevallen is tot ~ , is er 

alleen nog sprake van groei door warmtestroom van de omringende vloeistof naar 

de belwand ten gevolge van de temperatuurgradiënt. Op dat moment is er alleen 

maar sprake van ~i!!~~f~gE~~f· 

De snelheid waarmee de temperatuur aan de belwand afvalt is o.a. sterk afhanke

lijk van de grootte van de systeemdruk en van de vloeistofconstanten, zoals 

soortelijk warmte C , temperatuurvereffeningscoëfficient (a) etc. 

Bovenstaande is in figuur weergegeven. 

In de stadia tussen (b en aD wordt de belgroei door combinatie van beide 

mechanismen bepaald. 

In lokaal koken is de bulkvloeistof "~.!!~~!~~~!~" en bevindt zich op een lagere 

temperatuur dan de verzadigingswaarde bij de werkdruk. Evenals in Y~!~~~fg~ 

koken (waar de gehele bulkvloeistof zich op of iets boven de verzadigingstempera~ 
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tuur bevindt), zijn de verwarmingswand en de aanklevende vloeistofgrenslaag 

2Y~!Y~!hi! ten opzichte van de verzadigingswaarde. 

Dit heeft tot gevolg, dat de dampbellen imploderen na een aanvankelijke 

snelle groeiperiode aan de wand. 

® 
~I 7f.p,) 

-----------

@ stelt een verzadigd kokend systeem voor ( ??ftJ::::: 7 ) met systeem

druk p
1 

en een daarbijhorende verzadigingstemperatuur ~~,) , waarin we 

op f:. =o de druk verhogen ( f 2 >;>.., , zie @ ) , zodat bulkvloeistof (nog 

steeds op temperatuur 7' ) onderkoeld l.s. ( onderkoeling= 'r(P~-T>o). 

Vervolgens genereren we een bel. 

De temperatuur aan de belwand zal tijdens de groei afvallen tot de verza

digingswaarde behorende bij de systeemdruk f 2 , dus tot T(f2 } • De bel-

groei houdt op als de "oververhitte grens laag" uitgeput is. De hier uniform 

veronderstelde oververhitting van de grenslaag bedraagt initieël 'P+&o-T{P2 }= 

(1
0

_ {7'j>.z.J-T) . Er treedt condensatie op als de bel in contact komt met 

onderkoelde vloeistof. In eerste instantie implodeert de dampbel volgens het 

2i!!~~i~~2~~1, omdat de verzadigingstemperatuur van de dampbel groter is dan 

de temperatuur van de omringende vloeistof en er geen drukverschil is ten 

opzichte van oneindig. Door temperatuurafval aan de belwand ontstaat er een 

onderdruk in de dampbel zodat de dampbel tevens volgens het Rayleigh-model 

gaat imploderen. Naar mate 'rp:J-p 7' des te groter wordt de onderdruk. 

Hoewel Rayleigh en diffusie op geheel verschillende mechanismen berusten, 

namelijk drukverschillen respectievelijk temperatuurverschillen (temp. 

gradiënt) zijn ze lang niet onafhankelijk van elkaar. 

De vrijkomende condensatiewarmte wordt via geleiding afgevoerd naar omringende 

bulkvloeis tof. De afvoer van deze warmte gaat betrekkelijk langzaam ( l'ät ) , 
voor lage onderkoelingen en kleine a misschien zelfs zo langzaam dat temperatuur 

aan belwand de verzadigingstemperatuur weer aanneemt, of daar zelfs bovenuit 

gaat komen, zodat de bel weer gaat groeien (oscillaties) wanneer we veron-

derstellen dat de temperatuur aan belwand weer gestegen is tot de verzadigings

temperatuur, op dat moment ziet de bel geen onderkoeling en beschouwen we op 

dat moment het proces als adiabatisch en tevens de damp als een ideaal gas, 

1-1 
dan geldt : rp V = constant ( r >1). Doordat er in de dampbel een onderdruk 
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~~~!~!~, zal door de traagheid van de vloeistof het volume verkleind worden, 

hetgeen een temperatuurstijging aan de belwand ten gevolge heeft (fysische 

verklaring voor oscillaties). Het zal duidelijk zijn dat dit effect voorname

lijk bij zeer lage ondeFkoelingen (en kleine a) of grote tijden zal gaan op

treden. 

Misschien ~s de implosie als volgt schematisch weer te geven 

R'* 
l 

0 

I. hoofdzakelijk implosie bepaald 

door diffusie-model 

I I. 

liL 

hoofdzakelijk implosie bepaald 

door Rayleigh-model 

Rayleigh-mode~ls beperkende 

factor (omdat condensatie

warmte afgevoerd moet worden) 

het veel tragere diffusiegedrag 

(ook oppervlaktespanning,...., ~ 
doet nu essentieël mee) 

Conclusie f:-.o :diffusie dominant. 

l:fe\'1'1~ 
Kleine onderkoeling ~ e.11\ ca.,.oi.cl-\: zowel Rayleigh als diffusie. 

Voor grote onderkoelingen (grote a) geldt voor cq.\'"ote -1: Ray lei gh-mode 1. 

Omdat volgens de theorie zowel voor Rayleigh- als diffusiegroei geldt : 

R~ ={&o/~0+&:}} R1 
betekent dit dat de dampbel bij lage onderkoeling vee 1 meer 

oververhittingsenthalpie bevat, hetgeen mede met de kleinere temperatuurgra

diënt aan belwand in een veel grotere implosietijd resulteert. 

I .. ? 1 i ie,.a tu.Wf. s tu.die . ---------Algemeen 

Deze literatuurstudie is beperkt tot belimplosies van geisoleerde bellen, bel

len die niet beïnvloedt worden door andere bellen. Vooral die publikaties zijn 

bestudeerd die wezenlijk iets bijdragen tot een beter inzicht in het belgedrag 

en waarnaar in werken van Van Stralen niet verwezen wordt. Vele schrijvers 

beperken zich tot stilstaande bellen met radiële groei en implosie. Wittke en 

Chao (4] gaven als eersten een exacte numerieke oplossing van belimplosie in 

unaire systemen, waarbij de translatiesnelheid van de bel in rekening werd 
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gebracht. Voor mengsels werd dit gedaan door Isenberg en Sideman. 

Een benaderde analytische oplossing voor het condenseren van bellen in una1re 

systemen, met het effect van de niet condenseerbare concentraties in de bel, 

is afgeleid door Moalem en Sideman. 

Moalem [22] heeft tevens de belimplosie beschreven van bellen beïnvloedt door 

naaste buren : bellentrein. Voor voldoende hoge frequenties wordt implosie

snelheid vertraagd door een afnemend temperatuurgradiënt vanaf de wand, ten 

gevolge van vrijkomende condensatiewarmte. 
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Florschuetz en Chao [ta] beschrijven de implosie van bols~mmetrische vrije 

bellen en vergelijken theoretische voorspellingen met experimentele waarden 

voor water en ethanol bij atmosferische druk en zonder de gravitatiekracht 

(zodat bol-vorm behouden blijft). 

De drukstap varieërde van 0.16 tot 0.84 bar, hetgeen correspondeert met onder

koelingen van 5 tot 45'K. 

Zowel het Rayleigh- als het diffusie-model worden bestudeerd door Florschuetz 

en Chao, terwijl de algemene oplossing numeriek bepaald wordt. Bij het Rayleigh

model worden in de bewegingsvergelijking de oppervlaktespanningsterm en de 

visceuse term verwaarloosd, terwijl in de t~m~eratuurvergelii~ing_ geen reke

ning gehouden wordt met de term die de kromming van het beloppervlak verdis

conteerd en de term die de mate van warmtetransport door convectie aangeeft. 

Dit betekent fysisch dat vanuit de bel gezien zowel respectievelijk een 

warmteput als een warmtebron wordt weggelaten. 

Een warmteput versneld de implosie, verwaarlozen we de kromming van het opper

vlakte dan vinden we theoretisch een te langzame implosie. 

Verwaarlozen we de convectieve term, dus een warmtebron, dan zullen we theore

tisch een snellere implosie vinden dan dat in werkelijkheid geschiedt. Omdat 

de warmtebron over het algemeen groter is dan de warmteput vinden zij een onder

grens voor implosie. 

Florschuetz en Chao introduceren een dimensieloze parameter, welke de verhou

ding geeft van de tijd waarin het proces voornamelijk door Rayleigh dan wel 

door diffusie bepaald wordt. In het geval dat diffusie dominant is maken ze 

gebruik van de temperatuur integraal van Plesset en Zwick 

dunne thermische grenslaag ten grondslag ligt. 

;xr • R2. oT _ a. { ozr.,. 3. ëJrJ 
;;t -t- R ".~ ê)r - ëh-2 r é)r r >I? 

Geval : r::: R (heel erg dunne thermische grens laag) 

o'T' • ë>'T' { ?>:z.rr 2 orrJ Ft +.R ;»:==a ~-r;:~ 

of als we de kromming van het oppervlak verwaarlozen 

~ :::: ~ V 2
'l' (diffusievergelijking) 

, waarin een 

(1) 

(2.) 

(.1} 
0 

Gaan we nu weer terug naar vergelijking (1) , d.w.z. dat we 
• .J • R'2. •] 

~n vergelijking (2) R 
moeten vervangen door R rl ~ ~~ -R 

• Rz • 
de correctie-term /{ ,_.z. - R < 0 omdat r > R , we kunnen vergelijking (1} 

schrijven als : Ft= CL ( ~:r -r ~ ~;) + l'""#erM) 



-/()-

Fysische interpretatie (groei) 

incompressibel medium : behoudswet 
• 

geeft U-< R d.w.z. thermische 

grenslaag dikte wordt minder dus we 

hebben een grotere temperatuurgra

diënt aan de belwand, wat resulteert 

in een snellere groei. 

Implosie : We krijgen door de convectieve term een dikkere thermische grens

laag en dus een minder negatieve temperatuurgradiënt aan de belwand. De bel 

ziet de convectieve term als een warmtebron, die implosie vertraagt. 

Voor kleine Ja-getallen (Ja= .f1 C BD"*/.f2 L ) , dus voor lage onderkoelingen, 

domineert het diffusie-model. 

Voor grote onderkoelingen is het Rayleigh-model dominant door de snelle 

temperatuurafval aan de belwand. 

Experimenten laten zien dat bellen onder invloed van het normale zwaarte

krachtveld sneller imploderen dan bellen onder vrije val condities ( ~ :::0). 

Door translatie van de bellen, die in eerste geval wel optreedt, is er een 

betere warmteuitwisseling met de onderkoelde omgeving. 

Bradfield [1] laat, bij het afkoelen van een koperen bol (diameter 6.0 mm, 

initieël 900 K oververhit) in water bij atmosferische druk, zien dat er 

een lineair verband is tussen de wandoververhitting bij het Leidenfrostpunt 

en de vloeistofonderkoeling. 

Het gehele overgangsgebied van de kookkromme (met inbegrip van de grenzen, 

maximum in kernkoken en minimum filmkoken (het Leidenfrostpunt)), is voor 

toenemende onderkoelingen verschoven naar hogere wandoververhittingen. 

Wittke en Chao (4] bestuderen belimplosies in water waarin diffusie dominant 

is, dus bij lage Ja-getallen (7- 45), maar houden tevens rekening met de 

translatiesnelheid van de bellen, door middel van het getal van Péclet 

( Pe. = .2 V ~1/r-/a.). Het getal van Péclet varieerde van 100 - 7700. 

In hun experimenten laten ze zien dat naarmate de onderkoelingen kleiner 

zijn (dus lage Ja-getallen) de translatiesnelheid van de bellen geensinds 

te verwaarlozen is. Hetgeen fysisch wel in te zien is, omdat voor lage onder-

• 
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koelingen de vrijkomende condensatiewarmte veel minder gemakkelijk afgevoerd 

kan worden dan bij hoge onderkoeling. Naarmate onderkoeling hoger wordt is 

translatiesnelheid van de bel van minder belang. 

Hewitt en Parker [2]bevestigen experimenteel dat dampbelgroei en implosie 

in vloeibare natrium over het algemeen overeenkomt met theorie, welke voor 

niet-cryogene stoffen is afgeleid. Voor toenemende onderkoeling (voor gebied 

0.92 - 4.66 K) komen de experimentele resultaten beter overeen met het 

model van Florschuetz en Chao [t8] , 

Mitchell en Hammitt [3]bestuderen numeriek implosie's van bolsymmetrische 

vrije bellen, die zowel damp als niet condenseerbaar gas (hierdoor wordt 

implosie vertraagd (Hickling)) bevatten, bij hoge onderkoeling, met in acht

neming van zeer veel parameters, zoals een niet uniforme temperatuur in de 

bel, de verdampings (of condensatie) -coëfficient, invloed maximale belstraal 

etc. 

Het imploderen wordt veroorzaakt door een plotselinge drukstap. Door de vrij

komende condensatiewarmte wordt er een temperatuurgrenslaag opgebouwd met 

een parabolisch veronderstelde temperatuur verdeling. 

Nuramerieke berekeningen werden gedaan aan bellen met verschillende stralen 

en overdrukken tot aan + 3 atm. 

De verdampingscoëfficient (~),een correctiefactor met waarden tussen 0 en 1 

(voor verz. dampbel) is afha~kelijk van verschillende relatief onvoorspelbare 

fysische parameters, zoals oppervlakte contaminatie, maar bepaalt mede het 

temperatuurverloop (drukverloop) in de bel. Voor kleine bellen en grote onder-

koelingen kan temperatuur aan belwand nagenoeg constant genomen worden, omdat 

de weerstand die de warmtestroom van de bel naar de omringende vloeistof 

ondervindt, reduceert daar O/Vrv1/R steeds groter wordt. 

Voloshko en Vurgaft [s] onderzochten implosie van bellen met loslaatstralen 

variërend van 5 tot 12.5 mm in onderkoelde vloeistof ( a: variërend van 4 

tot 25 K). 

De /1-rije .-6~.-tQ"' Mr«cle"' I de crndeH J!oefde "Jó~/:s Ie( in fedreuff'n, 

De loslaatstraal is evenredig met ( 8:)- 0• 53 • De theoretische implosietijd 

(gebaseerd op diffusie-model) voor stilstaande bellen in het gebied van lage 

Ja-getallen (40 - 75), dit in overeenstemming met diffusie-model van Florschuetz 

en Chao [18] , gaat de experimentele waarde aanzienlijk te boven, ook hier ~s 

dit verschil toe te schrijven aan de translatiesnelheid van de bellen. 
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Ruckenstein en Davis [I3] bestudeerden het effect dat translatie heeft op 

de belgroei 1n oververhitte vloeistof. (water bij p = 2 atm.) 

Zij vinden dat de invloed van de translatiesnelheid op de groeisnelheid 

van de bellen aanzienlijk 1s voor kleine Ja-getallen (~30), mits de trans

latiesnelheid voldoende hoog (>30 cm/.S), voor kleine translatie-snelheden 

komen theoretische krommen goed overeen met theorie van Plesset en Zwick 

en met die van Scriven. 

Voor grote Ja-getallen ( ~50) overheerst de radiale convectie en heeft 

translatie weinig invloed op de groeisnelheid. 

Mijns inziens 1s bovenstaande gemakkelijker te formuleren : Translatie 

heeft invloed op de groeisnelheid van diffusiebellen en niet op de groei

snelheid van Rayleigh-bellen. 

Perssou [I7] geeft theoretisch het niet te verwaarlozen belang van radiale 

convectie op belgroei, bepaald door massa-transport, voor hoge oververza

digde oplossingen voor luchtbellen in water, ook hier ligt de theorie van 

Scriven ten grondslag. 

"ünal [I 1] leidde een massa-transport model af voor ellipsaidale dampbel

groei en implosie. 

Tegelijkertijd wordt er warmte door een gedeeltelijk droge verdampings

microlaag onder de bel aan de bel toegevoerd en aan de bovenzijde van de 

bel door condensatie weer afgevoerd. De contact-coëfficient van het wand

materiaal is in dit model verdisconteerd. De resulterende correlaties 

voor de belgroeisnelheid, de maximale belstraal en corresponderende groei

tijd komen goed overeen met experimenten in water en drukken die varieëren 

van I tot I77 bar. Bij deze laatste druk bedraagt de maximale belstraal in 

water 65)UM bij 3 K onderkoeling, vloeistofsnelheid van 3.75 m/$ en warmte

stroomdichtheid (wand) van 0.55 HW/mt. 

Robin en Snijder [I2] geven een wiskundig model van het belgedrag in kern

koken, dat gebaseerd is op het mechanisme van massatransport : simultane 

verdamping (t.g.v. de verdampingsmicrolaag) en condensatie in de bel. 

Volgens hen kan met dit mechanisme bijna de totale warmte-overdracht aan 

de oververhitte wand gedurende lokaal koken verklaard worden. 

Opmerkelijk is dat Robin en Snijder niets vermelden over de waarde van de 

verdampingscoëfficient (= condensatiecoëfficient = getal dat de verhouding 

aangeeft tussen wat er gedurende At gecondenseerd (verdampt) is, totdat 

wat er volgens de kinetische theorie gecondenseerd (verdampt) is). Zie 

Mitchell en Hammitt [3] • 
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Bij minimum waarden van de verdampingsmicrolaag dikte (varierend van 2 tot 

52)Um) komen theoretische waarden van Robin en Snijder overeen met experl

mentele waarden van Gunther in water op roestvrij stalen plaat. 

Sernas en Hocper [6] onderzochten de initiële gelgroei bij atmosferische 

druk met behulp van een "high-speed" camera. De bellen werden gegenereerd 

op een horizontale strook van Chromel C (1.6 rnm breed, 38 rnm lang en 75 

dik), die 13K oververhit was. De wachttijd tussen twee opeenvolgende 

half-bolvormige bellen bedroeg ongeveer lOOms, vooroblat-vormige bellen 

was dat ongeveer 10 fi'IS en voor bolvormige bellen werd ltns gemeten. 

Gedurende een zeer korte beginperiode van 50~ domineert de Rayleighgroei, 

daarna tot 500~ec groeit de bel volgens het diffusiemodel, d.w.z. dat de 

straal van de half-bolvormige bel evenredig is met de wortel uit de tijd, 

1 d • d kk • • • b 1 • b 1 D - 2 J. ~ ana oog aan e ult ru 1ng voor een vrlJe o vortn1.ge e , n.:: 3.1'if/t> z::. 

-z ~ voor ()t> = 13k , maar met een andere evenredigheidsconstante : R = Jt. 6 :f/() t. 
De experimentele waarden worden vergeleken met de volgende 5 modellen : 

I. Adiabatische wand : alleen warmtediffusie van de oververhitte vloeistof 

via belkap naar dampbel. 

2. Erg dunne isotherme verdampingsmicrolaag met initieel een uniforme dikte. 

De temperatuur van deze laag valt af naar de verzadigingswaarde. 

De mate van warmtetoevoer naar de belkap wordt bepaald door de contact

coëfficienten van vloeistof en wand. 
. ~ 

We krijgen een grotere belstraal: /?:=J().b1flo- 2 i 2 als de microlaag 

oneindig goed geleid en geen warmtecapaciteit heeft. 

3. Zeer dikke verdampingslaag, waarin temperatuur onmiddelijk afvalt tot 

de verzadigingswaarde ; R.:: '-/. c9 *'o- 2 i:.~ 
De bijdrage van de verdarnpingsmicrolaag tot de belgroei wordt nu bepaald 

door de vloeistofcoëfficienten, mits de wand erg goed geleid. 

Volgens dit model is de belgroeisnelheid geheel onafhankelijk van de wand

coëfficienten, behalve als de wand een slechte geleider is. Blijkbaar 

geeft de dunne microlaag (geval 2) een wezenlijk hogere bijdrage dan de 

dikke verdampingsmicrolaag. 

4. Verdampingsmicrolaag dat beschouwd wordt als een thermische weerstand; 

dit model voldoet niet aan P. tv t ~4• 
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5. In dit laatste model is de warmteflux afhankelijk van de verhouding van 
I f'.a 

de contactcoëfficienten («fC) van de vloeistof en de wand. 

In het geval van een zeer dunne verdampingslaag of grote tij den ( do/i ->o), 

wordt de warmteflux alleen bepaald door de wandcontactcoëfficienten 
'~ 12. -

( ...?("" .f" c,~,) . 
Voor ti0 /t -~00 , dat is voor een zeer dikke verdampingslaag of zeer 

kleine tijden (initieel gedrag), zie model 3. 

Voor eindige waarden van dr>/t spelen zowel de vloeistof- als de wand:· 

contactcoëfficienten een belangrijke rol. 

Dit laatste model is ook afgeleid door Sluyter [21] met dezelfde resulta

ten. 

De experimentele waarden van Sernas en Hooper komen het best overeen met 

het "dikke ve rdampings laag" mode 1. 

~1E~!g~!~~!-~~~~1 : Prisnyakov [14] behandelt de implosie van een vrije 

dampbel in lokaal koken, waarin diffusie domineert, op basis van de eerste 

hoofdwet van de thermodynamica voor een systeem met niet constante massa. 

De experimentele gegevens van anderen in water komen met dit model beter 

overeen dan met het model van Florschuetz en Chao [18] 
Dit geldt tevens voor de experimentele resultaten van vloeibaar natrium, 

welke door Hewitt en Parker [2] verricht zijn. 

Tolubinskiy en Konstanchuk [7] hebben experimenten gedaan aan een roestvrij 

stalen plaat in onderkoeld water ( 0 - 60 K) met geforceerde circulatie 

(tot 0.2 m/s) en onder atmosferische omstandigh~den. Voor toenemende onder

~oelingen neemt, de maximale belstraal af (factor 3), de belfrequentie toe 

(factor 4), het produkt van de maximale belstraal en belfrequentie toe 

(factor 4/ 3) ( in gebied van 9
0
1-:: 0- 6o K ) . 

Tevens is experimenteel de afhankelijkheid van de bovenstaande parameters 

met de druk ( 1 - 10 bar) bepaald. Voor de toenemende druk was alleen de 

afname van de frequentie lineair. 

Akiyama en Tachibana [9] hebben een onderzoek gedaan naar het belgedrag in 

een ringvormig kanaal met een geforceerde circulatie (0. I tot 5 m;~ ), onder 

atmosferische omstandigheden in water. De onderkoelingen varieëerden van 

20 tot 80°K. 

Naast dat, voor toenemende vloeistofsnelheden en onderkoelingen de maximale 

belstraal, groeitijd en implosie tijd afnamen, is tevens de temperatuurver

deling loodrecht op de wand bepaald. De wandoververhitting bedroeg ongeveer 
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30 + lOOK. Voor constante warmetestroomdichtheid is de dikte van de 

thermische grenslaag bijna onafhankelijk van de onderkoeling, maar neemt 

af van ongeveer 0. 5 mm bij V= 0.1 ln/s tot 0. 2 nun bij Y = 1 11-1/,.sJ. 
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2.0 Relaxatie microlaag 

- lf!-
theorie (Algemeen) 

De theorie berust op de fysische grondslag, dat kernkoken (na afsplitsing van 

de convectieve bijdrage) als een relaxatieverschijnsel van de oververhitting 

van de equivalente thermische geleidingslaag aan de verwarmingswand kan worden 

beschreven. De initieel zeer snel groeiende dampbellen duwen de dunne thermische 

grenslaag voor zich uit van de wand af. De bellen ontlenen intussen de voor de 

verdamping benodigde enthalpie geheel aan het enthalpie-overschot (boven het 

ko~kpunt) van deze oververhitte grenslaag, die daarb~j afkoelt. 

Het mechanisme van kernkoken berust OE het volgende : 

Gedurende (een gedeelte van) de hecht- of loslaattijd 1::.'1 en de aansluitende 

wachtttijd tz (die verloopt tussen het afsnoere~ van een bel en het ontstaan 

van zijn opvolger op dezelfde kern), stroomt vrijwel niet-oververhitte vloei

stof naar de kern. 

De relaxatie microlaag (met uniform veronderstelde oververhitting B~} ) 
wordt wederom opgewarmd tot de beginwaarde eo = rr;-r 
De warmtestroomdichtheid q aan de wand nemen we als een superpositie van 

w 
de convectieve bijdrage ~ en de door de bellen .induceerde bijdrage 

tv'l co 

Deze warmtestroomdichtheden nemen alle toe bij stijgende wandoververhitting. 

~w1h geeft de verdampingsbijdrage aan ten gevolge van de rechtstreekse 

faseovergang aan de wand. 

In verzadigd kokende unaire systemen geldt in het gehele traject van kern-

, immers alle enthalpie is oververhit. 

De bijdrage g 1 kan tot (bijna) nul gereduceerd worden in het bijzondere 
lv1n 

geval van lokaal koken bij voldoende sterke onderkoeling, terwijl~ /• w,_, 
juist zeer hoge waarden kan aannemen. Bovenstaande is de"kookparadox" 

< ..IWe.ilt:J 
volge~ne dampbellen worden gegenereerd met hoge frequenties. 

Het gunstige effekt van een korte b~~periode 7:{= t., -f t 2 ) , (dus van een 

hoge frequentie) kan men eenvoudig aantonen door bijvoorbeeld systeem I. 

met '"l:'I te vergelijken met systeem II., met T]L = -9~ • Het drijvende 

temperatuurverschil in beide systemen is gelijk. 
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De via warmtegeleiding berekende gemiddelde flux aan de verwarmingswand, 

die benut wordt om daaraan een thermische grens laag op te bouwen, bedraagt 
- IY-~:l. - -~ I -~ 

respectievelijk qi rv ':x en 9:../L rv 'Z:'.]I" ::: :z 'Z"..r , zodat !l.z .:= 2 fl.a 
Hetzelfde resultaat wordt verkregen door de enthalpieoverdracht te bezien; 

per belperiode is deze respectievelijk : ~ '2:"'.z rv ~ (,g~!!J~~~~.!~-9~~! 
- f~ f'.z 

~-) en j'.P 'Sz-""" ~ ::: ~ Z".r (g~~.!~~~.!~-9~~!-~--==-~-~-) • 

De totale enthalpieoverdracht over ~~!~~.!!~~ tijdsinterval ~;r is even

wel tweernaal zo groot in systeem I. als in systeem II, narnelijk 4-ff' '2-:: _ zX 
= 2 ~ 'è".ll" . Men vergelijke de figuren 3 - 1 en 3 - 2. 
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Toelichting op Figuur 3 

* ~,!;g~~!-~-=-l :Y~!~~9:,!;gs!._~9~~~9:-~~~i!_~Y~!~~~ ( Be>= C>) zie· ook Figuur 4 - 1 

Figuur 3 - 2 

en formule (36). 
'1::' 'l: 

a _ .1.. / L J d-t .J... 1 F &() d 1: _ _! F &0 -= _ 
.::t.~v,;- rz: !iw,llt = z: J (rt]lfz .... 7!?;. zo?" !llv,~i- !lw"'-6 

0 () 

Oververhittingsenthalpie = totale enthalpie, per "invloedsgebied 

A. van de bel en in~, is evenredig met 
" 'l: 
f 9.L • . (t) dt = 2.// F&() rz:lf:z.= !l .... , . 7::'.::: !l .. ~ , Z' 

() "I' 7'/:~:t. "lhl nr,..r; 

Het in de figuur gestippelde oppervlak is een maat voor de 

oververhittingsenthalpie, die voor verdamping aan de wand be

schikbaar is voor één dampbel per invloedsgebied A~ in de bel-
t. 

periode~ 

Lokaal kokend una~r systeem (met 0
0
* = Bl> ~ ~= ~ '2:') 

ook Figuur 4 - 2. 

zodat 

Qy~,EY~!~i!!i~g~: 

~~!~~!Ei~ per ~ 
in 

,algemeen 

z~e 

Het in re figuur gestippelde oppervlak is een maat voor de 

oververhittingsenthalpie, die voor verdamping aan de wand *)
2 

beschikbaar is voor één dampbel per A7 en in 1::.~ dus (@o.,..St> 
'I . ""... 6)D dampbellen per A.. ~n '- , 
L 



- 22 

Het oppervlak onder de getrokken krommen 1s een maat voor de 

totale enthalpie overdracht aan de wand, die door de dampbellen 

(boven de convectie) wordt veroorzaakt. 

Toelichting op figuur 4 

Figuur 4 - 2 

~~-!~!~!~ (= 2Y~!Y~!hi!!i~g~:) ~~!h~1Ei~_2Y~!~!~Sh! aan de 

wand per A~ in belperiode ~ bedraagt : 

ll,·~c~1 = "'·ftC (jclh'Jeo Be>)== :.~:a ll,·f,C(Q.~)Ih&0 ={:~:a~~}~· t'::: 
;. g ,." .J; 'l: 11; = !i N;,.-t '1:' ll:. 
Deze wordt benut voor de vorming van êén dampbel per A: in~ 

zodat 

Oververhittings
ff 

enthalpie per A. 
L 

in 

zodat 

algemeen 

1f 
q ~h. = fl~v,-" geldt in het gehel~ traject van kemkoken, onaf-

hankelijk van de onderkoeling ob • 
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Toelichting op beide figuren ( .3 en~.t): 

De belperiode ~ in verzadigd kokende unaire systemen 1s vastgelegd door de 

voorwaarde, dat een thermische vloeistofgrenslaag (met een uiteindelijke 

dikte dw,to ) aan de wand wordt opgebouwd door indringing van warmte via 

geleiding: o~z ~d~,0 • Het temperatuurverloop wordt lineair genomen, 

terwijl de relaxatie microlaag - die de initiële oververhittingsenthalpie 

volledig aan de grenslaag ontleent - uniform oververhit is. 

De relatieve thermische indringingsdiepte bedraagt hierbij : S :::: c:J,.,,co - 2 -112ó' 
"f 2(Qtzp)l/;,- ;?!;,-I 

b2~~~1-~2~~~~~-~~~!!~-~~~!~~~~· Omdat de indringing van warmte evenre~i~ 

met de wortel uit de tijd verloopt, dus evenredig met(/)= Boe_;e/·={{.j :Z, 
geldt nu : 0 :S 2 :5 (/> cl/tl}co • Daarbij is de relatieve thermische indringings

diepte ~*= 4>dw,~ = .....-;\ , onafhankelijk van B,..-lf. 
~(ttZ:"'") ~ V 

Daarentegen neemt de maximale indringingsdiepte (welke onafhankelijk is van 
'Jf 

de wandoververhitting &0) af bij toenemende el> vol~ens 
i!*= 2stf(a'l:*}lf2.= ~s(a'l:'lf)lfz= 1 z.s~Z:)~j..[&CJ/{~~f~t-)j. 
Zowel 9.~ _, .j!J .. , . als de daarmee evenredige (in belperiode 7:: totaal aan 

~ .. , 'YJ.hl #f-) ~ -.2 
vloeistof overgedragen) enthalpie, stijgen met factor (Oo~ t9" {:[.J 2= rp . 
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2, I. Q!~~~~~~g~~-~~~-~~-!~~~~~!i~-~iE!~l~~g_!~~~!b~-~~~!-~~!-~~E~~~i~~~-~~~ 

~~!E~~~~~-~~-i~~!~~~~~~l-~~~~~~~-~~~~!~-~~-~~~~~!~-~l~!~~~~~ 

Q~!!~~~~~~~~~ : (Groeiproces) 

De relaxatie microlaag ...:_ 

Gedurende de belgroei aan een oververhitte wand bepaalt in pr~nc~pe de 

newtonse afkoelingswet (toegepast op het systeem relaxatiemicrolaag

dampbel) het temperatuurverloop van de uniform oververhitte relaxatie 

microlaag, die zich rond het onderste deel (met relatieve hoogte~ ) 

van de helkap bevindt· 1 /) 

k 1 . 1 .d de - ~ft:J e /.1,' De newtonse af oe ~ngswe t u~ t : - clt: -~ (, I 

Deze gewone differentiaalvergelijking voor de oververhitting B~ van 

de relaxatie/microlaag is dan op te lossen wanneer we uitdrukkingen 

kennen voor de warmteoverdrachtscoëfficient~~ en de instantarre 

dikte cl{!:} van de relaxatie/illicrolaag. 

Voor de equivalente belstraal (in unaire systemen) Rf'f!:} geldt : 

~(t) = ~f>~J> Bft)t.f2 m~ t: ?rf)e/ct~Hsfawte ~,P =-{; Cl-} 11;; 
Á{t)::: ~ Rpft) met ,MpinvPOf-Wtllllttle ~{~,GJ} = 0 A1 e , 

De fysische betekenis van voorwaarde (5'} is, dat de initiëel voor 

belgroei beschikbare verdampingsenthalpie van de relaxatie microlaag 

op de loslaattijd ( i.,,f>) van de dampbel volledig voor de verdamping 

is benut : de bel is bij loslaten "uitgegroeid", tenminste indien de 

oververhitting van de bulkvloeis tof ~ ()
0 

(bui ten de grens laag) te ver

waarlozen is ten opzichte van de initiële wandoververhitting 8" . 

Wanneer we vergelijking(2)differentiëren naar t , het resultaat invul

len in vergelijking (lf} en gebruik maken van de beginvoorwaarde(SJdan 

vinden we : 

~b(t} = ;_ fzLÇP ( /iz- fo) 
• I 'ltf> 

en bovend~en : cl~/ _ _ Bf/:) ~ 
c/i:) t: - z t. ~.t i: ~:z. t 

•P ~ 'P 
De oplossing van(].} met beginvoorwaarde 'I ft(o) = B" luidt 

{6) 

{T) 

(t?} 
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Nu we uitdrukkingen kennen voor l,{!:J en l){j:} volgt met behulp van {1) 
de tot nu toe onbekende dikte van de relaxatie microlaag : 

d (t:) = ~.e. c ( tl/;,. -i/h) {c;) 
jO i'J c. 'l? 'IJ' 

en met behulp van (.3) 
d 6tJ _ (;2 )'lzr/:1/z _ t~) (jo} 
ï' - ~ a.. l' '~fl 

zodat de initiële dikte (met uniforme oververhittting b
0 

) 

d ~ (n t )~ ~ p{p} :: q~.lf' ::. 'ji ~ I.J/> 
De loslaatstraal van de dampbel wordt verkregen door substitutie van 

";! y, c. () va=- f>. 
~L 

(verzadigd koken) 

In unaire syste~en wordt de asymptotische belgroeiconstante 

gegeven door (3} : {'z )~ y,c. {'2.)~ a.?'a. c!. ::: -t?. • - - - • ~ 11jl il ~.f - 7C ~~/.f,C 

In binaire systemen geldt meer algemeen : 
11 ~.z. 

C'_ (12 ) '/Z a:. _.. 
'''" =- 7l .P~ i.l/a. -r(o/L>y;>z f} 

Dit houdt in, dat de belgroei door massadiffusie wordt vertraagd, het

geen ook te beschrijven is door de initiële oververhitting eo te ver

vangen door de "effectieve oververhitting" e() -L::-1'. (~ie [2.'1 J) 
omdat l:lT= "?(:c.)-7'~) de temp~ratuurverhoging aan de belwand voor

stelt. 

Volgens [l4] <&e.fd\:. •• X X'o y ",___,., llltlssajlf'ctie 

A 7:::: TC:x)- T{.x
0

) = (1 - C,,~'~ ) fJ
0 

~.,.--,::...._-;-- ~ b) 
{.

a.)!fz C c. .::::~,p +.. q = i) c~'; ,..e el) Tuc,H·&0-'Ï, (l;z) 
zodat uit (!lf), {;s) , (!/:,) en(lr) volgt : ~ 

Al!:\~"' 
C 1'1 m •'..: 0 

_!ti:!'!_ = [7() - .Ó I ~ "'(J,.'h\ 

c.~,p e(7 
(ltP} 

Op geheel analoge wijze kunnen we ook ~n binaire systemen uitdrukkingen 

afleiden, voor het temperatuurverloop ~n de relaxatie microlaag, de 

dikte dln(t) van de relaxatie microlaag en de belstraal ~.111/. 



Voor (b) schrijven tve, onder gebruik making van (3} : 

AM(t) = t~.t c,,m i #2- t:~~: I :: 1 ji-l ~I' ;lthf [ ?2- t~:l } -
-{1. )~;lo ~~et f11f:'ll. _ '//1 é' 11.P /,hl 
- 7t a. ->,c ~ 'I ,,,.,J 
Vergelijking ~'1&) wo_rdt nu : . 

{){F} = B~ e:r.p -(t/t1,m)'h 
zodat met behulp van {_1) 

d Ct) ::::. c,,",, (!3: a:.)112{. t //z - i~) 
In ~ p 7C I, In 

De initiële ~aarde : n 
c::::: 2 ) ~2. 

d .... (g) = ~ ... = c.''"" { ~ Ct t~,.." 

f!9) 

(2o) 

(21) 

[22) 
"' ,,., ,," 

De equivalente belstraal in mengsels ziet er met gebruikmaking van(2o} 

als volgt uit : ~ 

.. R In {j) = hm c,,IH t IJz. f)() e.x._p -(t/t,,/11) z 
zodat • r f-1.-; )lh7 { ' ...L.. ) R"/!=J = -.f ...(m ~,In 1 {;" e.x,P -l--rl:,,", S t~z - '4;Z 
Combinatie ":an (!9} en {.2._4} levert : 

Á, (i) = .f2 .l R",f!;J ~ 5':J .f RP fl.J 
In ~ .-4 (Jft) 
zodat de warmte overdrachts-coëfficient .,t

111
{t} op /)~) en niet 

op ( c"/1'1 I c';P ) f){tj is betrokken. 

De ongelijkheid in (2S') geldt voor tMn = _t,~l' _ 
Over dit tijdsi~terval is de gemiddelde ~hl~......<}' 

Uit (23, IJ{, IS' ,.2.2) volgt verder, dat de volgende uitdrukking voor de 

loslaatstraal eeldt : 

R •. J!, -) == ~ Jr2 ::: An, c:,,,., 
"' '"" I ..e, ~ 

zodat ~I' 

[2t) 

n,*' = R*"~~i~ I De maximale belstraal n ~ j in lokaal koken (we beperken ons 

tot vrije convectie), die correspondeert met de loslaatstraal R1 in ver

zadigd koken' neemt af bij stijgende onderkoeling a* ' dit is bij een 
~ ~ 

dalende temperatuur 7;,.:: T- 0
0 

-< '7' van de bulkvloeis tof. 

Deze maximale helstraal wordt daarbij in een kortere tijd t.1f. < 't 
I '1 

bereikt. 

De uitdrukking (~)voor de warmteoverdrachtscoëfficient aan de bel moet 

voor het geval van lokaal koken worden gemodificeerd. 

_Uit (11) volgt namelijk dat de gemiddelde t* = :fz.l.. 1,,e_ 
1 ft' t.* ~ 
I) is betrokken op tijdsinterval [ o.> !.~]" :Z '',P 

_;[Of [ 01 t1
]. 



Dit is onrealistisch, omdat de relaxatie microlaag zowel in verzadigd 

koken als in lokaal koken hetzelfde temperatuurtraject doorloopt, dat 

aanvangt bij dezelfde initiële (wand)oververhitting B
0 

• Alleen de 

initiële dikte van de relaxatie microlaag neemt bij stijgende onderkoe-
~~~~-~;--~~~-

C} 

Nu is c,,", - fJa-t::/!.: , de verhouding van de "effectieve oververhit-
c,,p_ - ~~ 

ting" tot het drijvende temperatuurverschil in verzadigd kokende 

binaire systemen. 

Voor lokaal kokende unaire systemen introduceren we een analoge factor 

(die de verhouding aangeeft van de oververhitting tot het totale drij-

vende temperatuurverschil) 
) 

(}0/( fJ()+e:J (~ie!;;· s--'1 e.n 5"-2). 

Vergelijking {9) vervangen we dientengevolge door : 
I '~fa; b" ?2 ..e b 1f I I c BI' { + I } 

,Al l" = Go -t e.t .A. e Jlp = ~ ~ ...(. ~I' @o -t ~~ t 1-l - i![Jz. 
(Vergelijk "derde lid van vergelijking (1tJ)) 

(2&) 

"" Zoals behoort, vereenvoudigt (2tYJ tot {f.t) voor tJ~' = o (verzadigd koken). 

Uit (:z.~J volgt ;if _) Oo } Y2-lC"I!- {29} 
.ÁI - l /)_ 7 e.* . _L:I-'1-l 

0 D .4l:J 

Uit de voorwaarde ~,_ :::;;;{ volgt een verband tussen de tijd t: 
Jj./ 

waarop de maximale belstraal in lokaal koken wordt bereikt en de los-

laattijd van de bel in verzadigd koken : 

t. *' _ { Bo ) 2. t {J 0} 
/1}~ - (7D -f (jD'if /I,P 

Combinatie van (3o) en (/:z) drukt de maximale belstraal J?/f in lokaal 

koken uit l.n de corresponderende loslaatstraal R, voor verzadigd 

koken ~ 

={ib~ t ~~e f)" (:n) - -*' ~/~ illj> B0 t~ 

@1) zowel 1=:,. Jf-
Volgens {Jo) en nemen als ll,,,P snel af bij stijgende 

onderkoeling f)lf , dit is bij dalende temperatuur van de bulkvloeis tof. 
C> 

Vergelijkingen (2) en V2) voor de ~~1~!!~~1, respectievelijk de 1~~1~~!: 

straal, gelden zowel voor unaire alswel voor binaire systemen, met c,,p 
voor unaire systemen en ~~M voor binaire syste~en. Het is duidelijk 

dat de vergelijkingen (Jo) en (3J) ook voor Q!!!~!!~ systemen hun geldig

heid behouden. 

Voor binaire systemen daarentegen is de relatie i: ten opzichte van ,,"" 
i: nog onbepaald, omda.t;l" ~~I'J. 
~p -• M r 
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~ * * s upeheated liquid on Aj inT , one vapour bubble 

PURE LIQUID 

Ghis_figure 1 X in lp I 

i _bulk liquid'Td z l 

1 W,CO 

w.co,p > w,co . d -d i 
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~'-....L.L..L...--LL..L.4.- Î 0 ~.L..-<.-L....L.~ - ·--- ··-- ---
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0 T+9
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0 9
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______... temperature ---. superheating 
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9ct9o lp 
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d:.co,p~ dw,co lco 

bulk liquid: T-e: ---'-----"--19 
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I ~~.PI Rl,p = lp I 

·,._'', 

' 

q . q . =lp * I -2 w,b1,p w,b1,p 

q q - 1 * I w,b,p w,b,p-

., I this figure ·'1 X in 1; .. and I.P~~X in 'tp I 
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BINARY SYSTEMS IN SATURATED BOILING 
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Toelichting op Figuur 5 

Om de initiële oververhittingsenthalpie van de relaxatie 

microlaag (per invloedsgebied n.f ) aan de figuur te ont-,, 
lenen, moet men 0

2 
met H. f

1
C vermenigvuldigen. 

'~P 

!De fig~ren I maal Ln ~p , de belperiode. I 

Thermische indringingsdiepte : rrp l.S vastgelegd door 

l.t l ~ ~)> = d~eo = 2~,..0 = 7l~.ala~J • 

d ~I IJ .,.I(} la is praktis eh onafhankelijk 
"'' eo ::: ..« f".r, Wi eo == " 12. "'i eo 

van e ; het temperatuurverloop in deze equivalente convectieve 
0 

grenslaag is lineair genomen. 

Relatieve thermische indringingsdiepte 

* -.2 • -~ * De figuren 1 maal J.n ~ p , dus cp maal 1.n ~P = q> 'f:f_ 

Enthalpie ~l+li (/n 7::;} = .fl1 ( i11 ?:?} 

fllf{in ~*} = Ds- = (/)
2
4 3 +Lt 

jtotale } enthalpie 

:loververhittings evenredig 

Relatieve loslaatstraal 

q-JC-
_!!t:~ i, fl. = 
!i A· ~v,~ ''P 
21f 
~~~;:_ :::;: 

9 
""Á,,P 

!1"" ~v,A, e. -I 

9Wj..l>i,j> 

cp -2 

1 

q:>2 
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-1 cp. Cf = 7 ~ cf US 



Fig. 5-3 
...... -------

-.30-

-2 
Deze figuren S maal in 'l!p A,+t (in rt:~) ::. 'f Ä1 ( ih'l:'p) 

L\1 (i \I\ ~M) =- De = ~2L1, +r 

{

totale } 
In 'r en per A. 

P 1 ,m "oververhi ttings" 

Voor 8
01

,., > 9
01

p m()t!f (rechter figuur) worden vermenigvuldigd 

met ~,./b",p: At+;. ~ ~,+10.) 6T--.. A,o I Oq _. o,J ; 
alle enthalpieën met(6 /b }.3 ; omdat A. met(c9~"").2; 

o,'" D1f 1 , m 9.,, 
!l. en!J met('"''"), doch9.1v.J jg 1 • blijft onveranderd; 

,.,,.J,j 1 /VI /v: Á 1tf L>. I -/tl "'ih/Jitf " , v~,p 

.4 Jl.0 ,., met(CJ",".").3 eH fl,,'" met {~,m) . 
I BI>, p P, f> 

ctnalogie tussen lokaal kokend unair systeem en verzadigd kokend 

binair systeem. 
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~!!~E!i~~~-~~~E~~E~i!Ei~B~ 

/}o,p:: cp{ fJo,priJ011-) ~ &o,m- A 'T' = lJ! &o,m ; 
"onderkoeling" {;

0
t-:::: (!- q>) ( 9

01
p + /)f>'lt-) ~ Ll '7'.::: (1- !t) &DIM ; 

drijvend temperatuurverschil: 

Fig. 5-4 Volgt uit figuur 5-3 door S = 1 te nemen: de belfrequentie (en de 

thermische indringingsdiepte) zijn nu gelijk aan die in de zuivere 

hoofdcomponent. Dit geldt ook voor :!~,&· = !i ~· ~ MttX {"'llf~J 1 1 1 1tf 1 ht4:X w1 I",, hfp IHIIJt 
Deze flux Würdt in het mengsel bereikt bij een direkte dampproduktie: ' 

De theoretische belfrequentie per kern: v,... = ,)p • 

Fig. 5-5 Deze figuren ( (/> S f 2 
maal in 'l:p . 

In eerste instantie wordt gesteld: 00 ,.,rr ~ voor Op",.>O.. zie 
I Ij~ I "tjl 

de laatste alinea van het onderschrift van figuur 5-4. 
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In '1:_ en 
f [ } 

· · ~nn:)-."l 1 
_, I _ totale • • • • • • . . • • enthalp~e ~s· '1' 5 s tl

1 
= (j) S ~1 per A. -.l 2 -

~,m "oververhittings" evenredig met (Cf>s) {<p~) s At =!ls-1A.
1 

Warmtefluxen: ------------

Alle vorige gevallen zijn bijzondere gevallen van deze (meest algemene) 

uitdrukkingen. Figuur 5-3 wordt verkregen door Cf= te stellen, 

Figuur 5-4 door C{J = S = 1, Figuur 5-2 door ~ = s = en Figuur 5-1 

door cp = ~ = S = 1 te stellen. Verder geldt: 

~~l~!i~Y~-i~i!i~l~-~!~!~-!~l~~~!!~-~i~E9l~~z: 
~ * 

cfo, M = cp 2. ':J! S -;> do,tv~ = i q> 2 !:E S ; 
clc1p clw,~o 

~~l~!!~y~_ZE99!!~-i~Yl9~~~z~~!~~-~~~E~~1: 

~ =(nt: .. ) f~) == cp 2 
[ ( cp ~)-'. ~,Jtl /R,,?)J. == cp !:f-'(!i s)~ cp ':is

2
• 

n,,p 11,"" t·n,"~ 
Relatieve loslaatstraal: 
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dus 2!: :::-(tp s) c/~co • 

Conclusie: ---------
Door onderkoeling ( ~1) van positieve binaire systemen ( :S< I) 

neemt de dikte. van de aan de wand via geleiding opgebouwde thermische 

grenslaag af, doch de relatieve indringingsdiepte blijft daarbij 

gelijk. 
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2.4. ~~~~~.8i:~-.!:~~~~~-~~~~~1-~~~~~~!:-~~~i:E!:-~:i~.!:!:~!:~-~!!-~~E~~~i:.8~-~~~~!!~!: 

~i:~~i:!!:-~:i~.!:!:~~~~ 

Volgens {j9) en (6) geldt 

Á. (t) fV CIM =(CI,Ito>)c.J,D rv 
1n ' c~ P ,1 

zodat als uitbreiding van ~/) 

~ .,/. [t) 
Chp_ f' 
géldt : 

d - :ltiYI ( /2. a.. t ) 'l:z. 
()J m - c,,P 7C "Jtll 

Op analoge manier levert substitutie van {3.61) in (1} : 

Jf- ( 12 * } 'l:z. 2.[ IZ. i ) ~z ~ 
~?: cp ft Ct ~~ .: cp ~ a_ I;)' .: q; df'l? 

Uit het bovenstaande (zie ook de figuren 3 en 4) volgt, dat de voor 

1~~~~1-~~~~~~!:-~~i:!!:-~:i~.!:~~~~ geïntroduceerde factor (die de verhou

ding aangeeft van de oververhitting tot het totale drijvende tempera-

tuurvers chi 1) 

~~~l~~g is aan de volgende factor voor ~~!~~~i:g~-~~~~~~~-~i:~~i:!~ 

~X~.!:~~~~ : 
~ = cl,,.., .=. Bo-A T 

c.,,P e" 
De volgende temperatuur verschillen in lokaal kokende unaire systemen, 

respectievelijk verzadigd kokende binaire systemen zijn dus analoog : 

~Y~!Y~!!!i:.!:.!:i:~g : eo -4---(> 9 0 -ll 'T' = ( c"m I ~p) e() 

(&" + &" .f-)4 
tuurverschil voor de warmteoverdracht 

) 

Wel dient men op te merken, dat de verhouding i /f: 
41n ''~' 

van t~/t,11' . Voor een caviteit met vaste straal /l
0 

aan de 

wand geldt volgens [3'-f] , voor constante oververhitting 8
0 

afwijkt 
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Hiermee wordt t1,h1 vastgelegd. 

De fysische betekenis van (} lf} is de volgende : bij lagere o-'" < (T'P 

wordt een caviteit (kern) bij een lagere lokale oververhittings

enthalpie geactiveerd; hiervoor is een kortere "opwarmtijd" voor de 

grens laag aan de wand: rr; In< ?:f vereist. 

We beperken ons tot het geval dat de wand (platina) een goede warmte-

geleider is en de vloeistof (water) een slechte. 12 
De contakvcoëfficienten zijn gedefinieerd als ~::?ft_ f 1 Sf) 
en F~= 0/-tyf.,.,cJV)~2 ; deze hebben betrekking op de vloeistof, 

respectievelijk op het materiaal van de ven;armingswand. 
• • o r . ,, 3 ....,/ ~ ~k 

B~J 373 K bedraagt de \vaarde voor 'w (plat1.na) = /~.lf Jt-/o ...J S 11'1 

en voor water 5 ::: I, 6 tl ?flcl ':J / s 1z.mz k . 
Voor een plotselinge temperatuursprong op t:=o aan het grensvlak 

vloeistof - wand (semi-oneindig met aanvankelijk uniforme temperaturen 

7' enT fB,J geldt [ 25'"] : 

F.., ft IJ ( 3S") 
g_ lv = ~ +Ftv. (7r ijl:& o 

Als, zoals bij in dit verslag besproken experimenten 

ft<< F'tV dan vereenvoudigt (35) tot 

~ - ~;t e (3b) 
w - (7rt-)?lz o 

Indien de vloeistof een relatief slecht warmtegeleider is, bepalen 

zijn stofconstanten de warmtestroomdichtheid aan het grensvlak. 

2.6. !~QE~~g~~g_y~~-~~E~!~-~~~E-Z~l~~~~~Z-~~-~~~-~~l!~~~~gQ~g_y~~~~EE~ 

~~!~1~!~~gQ~_y1~~~~!~!2 

De indringi!].g van warmte verlo_opt vo).gens de "errorfunctie" of fouten-

integraal van Gauss, erf S 

Warmtegeleidingsvergelijking 

voor oververhitting e(t, t) : 

zie figuren 6 en 7 

(A- 1) 
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randvoorwaarden f){o, i:}= ~ root- t ) C> 

. (j {. t10, t:} == ei ne/i~ 
beg~nvoorwaarde : f7{z,o) = 0 I!'Oo r z ~o 

oplossing : EJ@, 1::) =go erfc :s = e" ( 1~€11./ s) (A - 2) 

De "complementaire errorf!:!ctie", (Jit.fc s, ~s gedefinieerd : 

.enfc s = "1-.(!Jcl s = 7- ~" je-sds mets= __!,__ 11 ~ o (A - 3) . . ï 7l";z ~ 2'á t:) 12. 
waarb~J : s ~ 

.s~ 
.e.- (S::t>o):o 2 -s2 

:S.;- - e. 
/l#.z 

00 

i ./'ft/G s = j .e!r.jc :s ds = 
..4 

I 
:s a's ::: .=/!.z 

lt.. 

Vergelijk Figuren 6, 7 en A : {)(s} == ~ eJt/e s 

()(2,i} ~ eoeh/e ;(!t)'lz • 

Y~!~~~~g~-~~~~~~~-~~~iE~-~~~E~~~~ 

(A- 4) 

(A- 5) 

, dus 

De (totale = oververhittings-) enthalpie overgedragen aan de vloeistof 

per A en in ~ (en beschikbaar om één dampbel op te leveren) bedraagt 
... 

t>O t 
.6 110 = Jl. f, c. B f .en. .Re - ll cl"l: 

I 0 I . 2 (q z:J 12. 
0 

(;/'0 

= fii ~ c ~ j R.Jt.jc À t d:e 
0 

oO o<) 2.z. 
= ll,· f, c (}

0 
J { ~~:~. {.e-X"" ctu} dè ~net r-<. '{I;. =u < ~ 

i) r 

- n; .f:C e. j 1 ~~ Te->.
2

Ccan)~ s. cl~ md o~(u-~)= r'"" 
{) 0 



' 

Probleem : --------

met ~ , gebied waarover we moeten integreren: 

Transformeer : 

% =('2:'/J s) 
'1 :: ( '2:' ~ s ) 

}j f(l;, r)d1 d~ = )/ Ïfrz:', "S) j-'1} cl 5 c/'!:1 

q 4 V 

, 

::: /l. .P c. e. é4 Q 'l:) Ij 2 
I J1 0 - • 

7l: 

?:
1
:: :ë cos'?'~ + ~ :!>)~ ~ 

"'§' t::Z -2! 'S)h?l/~ -~-~ co.:s% 

(!7-6) 
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De initiële dikte van de relaxatie microlaag (met uniforme oververhit

ting B0 ) bedraagt volgens ( 11) : c{ = {~~1/.z{ç<. ~) ~ , zodat tevens 

geldt : ( ) ~ 
.ó I{ = ~2 a t71 z~* ftC) f)t> • 

Conclusie 

Volgens (32) geldt : 

(A- 7) 

In overeenstemming met (57) is voor één dampbel als oververhittings

enthalpie beschikbaar : 

{, /) )2 -* * * O'C> 6 1t lf *) Ä )/_ : IJ. ~ C:. c/1> &D : -... 9 a.. • ~· lf: 
() I I f)-rb,"" ,.,,, 

() {) 

(A- 8) 

Vergelijking (A - 7) kan ook analoog aan (A - 6) worden afgeleid, omdat 

de totale enthalpie overdracht gelijk is aan : 

(n;"y,c) { 2(at>*/'J (p.+ b"") rf'/f.l- :r ds = ~-'Y.c cl"lf(tl" ;e.T-_ ) 
{) 0 

1- * * ..ó~ = ~~c:~ ~ Voor verdamping dus beschikbaar 
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Figuur 6 B 

Figuur 7 

Figuur 6 A 

Dimensieloze representatie van de opwarming v~a g-leiding van 

een (stilstaande) vloeistof aan een perfect warmtegeleidende 

wand gedurende een belperiode. 

Indringing van warmte aan een perfect geleidende oververhitte 

wand. De opwarmtijd (dit is de belperiode ~) is gevarieerd 

met factoren 4, 1/4 en 1/16 ten opzichte van de theoretische 

waarde - 2,5 Ins volgens vergelijking (38). Voor 7::.:: oo is 

de vloeistof uniform oververhit. 

Indringing van warmte door geleiding in de belperiode 7:.* 
van een oververhitte wand in een onderkoelde (stilstaande) 

vloeistof. 

Het gearceerde oppervlak I is een maat voor het oververhitte 

deel van de opgewarmde vloeistof. 
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2.1. Y~E~~~~z~-~~~~~~~-~~~~E~-~Y~E~~~~-~-~~E~~~~-E~~~~~-E~~E~~~s~~-!~~E~~g: 

~~g~~~~EE~-~~-~~~E~~l~-~~~E~-Y~~-~~-E~l~~~E~~-~!~!~l~2Z~ 

De thermische indringingsdiepte voor warmtegeleiding ~s gelijk aan 

l = 2.S { Q; t) 1/:J. (31) 
en is dus evenredig met de vierkantswortel uit de tijd. Warmte dringt 

in korte tijd diep door ~n media met een hoge temperatuurvereffenings

coëfficient a. In dergelijke stoffen worden temperatuurverschillen dus 

snel vereffend, zodat metalen verwarmingswanden meestal als "perfect 

geleidend" en met uniforme oppervlakte temperatuur worden beschouwd. 

Ter vereenvoudiging stellen we de wachttijd t 2 tussen twee opeen

volgende dampbellen op dezelfde caviteit gelijk aan de belperiode 

'l: = 1:1 +-t2 . In werkelijkheid zal de opwarmtijd tussen i.2 en 1::" 
liggen, omdat afsnoeiing van de dampbel reeds voor het loslaten begint. 

Omdat de opwarming van de vloeistof en de daarmee samenhangende uit

breiding van de dikte van de thermische grenslaag in principe oneindig 

voortduren, moet de belperiode worden vastgelegd via een apart criterium: 

een begrenzing van de dikte 2 d0,p van de thermische grens laag in ver

zadigd kokende unaire systemen. Hierbij ~s de relaxatie microlaag met 

initiële dikte ~lP uniform oververhit, aanvankelijk tot 9~ . De dikte 

van een equivalente grenslaag met lineair temperatuurprofiel bedraa~t 

dus 2 dDif' 
Op grond van behoud van enthalpie kunnen we stellen: 

d ('2. t )~ 2 (. }fz _.,/(jo Á o,p = 71: a IJD = ~a la z:;, .:::: - .:::: ~ 
r 7C 2. g, w,~ .2 "'i c.t> 

Voor de totale warmtestroomdichtheid ~~e.) geldt : 

en voor de rechtstreekse dampproductie aan de wand : 

9"., /(aD)= it7l: f>3...e. n/ v m",A.JC ~ !t~y"'.(~) 
,A? J llw ' 1 

waarbij het gelijkteken in verzadigd kokende unaire systemen geldt. 

Combinatie van (37) en (38) levert de thermische indringingsdiepte 

gedurende de belperiode '2:',.0: 

'l'2 
~ = ~ .:s ( aZfJ J ::: dw,w .:: 2 t{,f 

(3&) 

(~to) 
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De dimensieloze relatieve thermische indringingsdiepte (fig. 6 en 7) 

bedraagt dus : 

Deze relatieve indringingsdiepte is natuurlijk onafhankelijk van de bel

periode, en heeft derhalve dezelfde waarde zowel in verzadigd kokende 

en lokaal kokende unaire als in binaire systemen. 

Daarnaast is ~ onafhankelijk van het drijvende temperatuurverschil 

(fig. 6 geeft een dimensieloze representatie). 

Daar dw,&c =ÁU,.,,((> =,/~ /!lw,e.o en (bij benadering) geldt, 

dus dat Á .. ~, ::::!],., /f7 onafhankelijk is van het drijvende 
,.,,.() "'"l&q () *' 

tuurverschiL Daarom is (vo*r onderkoeling) Aw,eo:::: ...1,.,,,0 

zadigd koken), zodat ook d/v',U) = c/lvjt9 lf-, onafhankelijk van 

oververhitting B() als de onderkoeling B0 • 

dat flw;te>'V{;], 
tempera-

( voor ver

zowel de 

(In werh:elijkheid 
1,2.S' 

geldt voor vrije convectie op b.v. platina draden: 

9. ,.,, (,fJ N e o 
ó-o,zS' 

, dus d~v,wrv 17'
0 

, dit effect is desgewenst 

in theorie op te nemen) 

Hetzelfde resultaat geldt tevens voor binaire systemen onder bepaalde 

condities [33]: 

2.9. Y~!~~~ig~-~9~~~~~-~~~i!~-~l~!~~~~-~-!9!~1~-~~!h~1Ei~-~-9~~!~~!hi!!i~g~:

~~!!!~1Ei~.!. 

De oververhittingsenthalpie van de grenslaag per eenheid van wandopper

vlak in een verzadigd kokendunair systeem (fig. 3- I, 4- I en 5- I) 

is gelijk aan y, c clw,co. i et> = :f, c cfo,,.o &o. 
Deze totaal overgedragen enthalpie kan volgens de tweede hoofdwet van 

de thermodynamica volledig voor verdamping worden benu~ en levert (per 

oppervlak Fli,p van het "invloeds gebied" van een dampbe 1 in de grens laag) 

juist één dampbel op. De loslaatstraal van deze bel wordt door (12) 

gegeven. 



-lt2 -

2. 10. ~~~~~l-~~~~~~~-~~~iE~-~l~E~P~~-~-~~~E~~E~iEEi~g~~~E~~1Ei~-~E~E~l~ 

~!!!~~lEi~!. 

In de figuren 3- 2, 4- 2 en 5 - 2 is de situatie geschetst voor een 

lokaal kokend unair systeem in vergelijking tot de overeenkomstige Ln 

verzadigd koken (fig. 3- 1, 4- 1 en 5- 1). 

Bij deze figuren staat een uitvoerige toelichting gegeven. 

Vergelijking (43) is van essentiële betekenis en levert 

*" en sf> = 
volgt : 

In lokaal koken wordt dus een dunnere thermische grenslaag aan de 

wand opgebouwd. 

In de figuren 3 - 2 en 4 - 2 is het geval e"*::: 8" (en dus cp =; ) 
geschetst. Van de totaal overgedragen enthalpie is sleehts de fractie 

~l voor dampvorming beschikbaar, omdat dat gedeelte na de opwarmtijd 

~* tenminste op de verzadigingstemperatuur bevindt. 
I' 

In het traject van kernkoken geldt dus : 

!i* 
~v~A,~p 

!t:,A, J> 
Uit de toelichting bij de figuren 3 - 2, 4 - 2 en 5 - 2 volgt 

hetgeen een eenduidig criterium voor de topflux in verzadigd en lokaal 

kokende unaire systemen oplevert. 

* In verzadigd kokende unaire systemen (fig. 3 1, 4 - 1 en 5 - 1) is é :0 
D 

en dus (/)= 1 , zodat geldt : 

Dit betekent, dat de door de dampbellen veroorzaakte verhoging van de 

warmteflux volledig voor rekening komt van de rechtstreekse dampproduc

tie aan de wand. 
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Verder volgt uit bovengenoemde figuren : 

S' :,Ai,,e_ ==- r:p-z = ( B. +B.*"\ \ 1 
!1 w,Ai,f b" ) 

Of dit verband ook geldt bij de topflux, hangt af van de maximale kern

bezetting mf,~nax.l llw en van het invloedsgebied R,~p. 
Hier komen we bij de enthalpiebalansen op terug. 

Zie figuur 5 - 5. Het behoeft geen betoog dat het effect van lokaal 

koken en binaire systemen elkaar versterken, wat de topflux betreft. 

2. 12. Warmtefluxen in verzadigd kokende una~re systemen. 

re 'r 

~i=,; J !'t,.)tldt # f! ~~fl,dt = J?;. 

~!!!~!!!E~~~!!!!!~~!. ( v~o,..~ daMf.-6d mei:~~~Pr1'11cle re!ttx4ilt'l»lc;o-

Áeta'l) ;/.ui~t: ty .! ei) _ {fJ 
Ij N(),p -= ~ f:~..l R;1,P = d01p B"f1 c 11,;1' = !ll'ti~f> ?:f> ~~j> -

2. '/z. n { 1 2.. Ct i: } '/:;. /) I! (? ;z) 
71.97. F Bo 7:1' "'~? = lC l,p "J',C. I;,P 

De fysische interpretatie van (52) is de volgende : het tweede lid 

stelt de verdampingsenthalpie van de bel bij loslaten voor. Deze is 

volledig ontleend aan de oververhittingsenthalpie van de relaxatie

microlaag (derde lid), met initiële oververhitting B
0

, initiële 

dikte d0.1f> en uitgestrektheid IJ,~p , het "invloedsgebied" van een 

dampbel. Het vierde lid drukt uit, dat de relaxatie microlaag gedu

rende de wachttijd t
21

p (waarvoor hier de gehele belperiode '1: is 

genomen) aan de oververhitte wand wordt opgewarmd. 

Combinatie van het tweede en derde lid levert met behulp van ( 13) : 

n,~ JO d:f 7r: Rf = ~7 { n: R,,~ ) :: D1 3 ~ t1 ( ~ 11,1~ ) 
{53) 

(indien Ap=O.'fl} de waarde van water bij atmosferische druk) 



Combinatie van het tweede lid van (52) met het vierde geeft het bekende 

verband tussen de belfrequentie en de loslaattijd 

Gedurende een langere belperiode wordt er meer oververhittingsenthalpie 

aan de vloeistof overgedragen, hetgeen ~n een toenemende loslaattijd 

en volgens (13) in een toenemende loslaatstraal resulteert. 

De door de dampbellen veroorzaakte maximale verhoging van de warmte

stroomdichtheid aan de wand (boven de corresponderende convectieve bij

drage) bedraagt 

~1~i~~-~~~~~~11~~~-~i~-~91g~~~-1122~-1~~2-~~-1~~2-~~!-~~~-~9g~_!!~9~~~= 
!i~_9E-~~~-~~~iE~i!-~~~-~~-~~~~-~E!~~~-g~g~~~!~~!~~-~~!99!~~~~~-~91g~~~ 

~~~L-~~~-~~g~-!~E!1~~~ 

Bij topflux is : 

Opgemerkt wordt, dat de in een belperiode ~ overgedragen enthalpie 
1/ z. ",. *" J. evenredig is met ?: . We nemen als voorbeeld : t.. = ~?: 

".. 
in lokaal koken voor (jr>= 6fJ voorkomt. De in de oorspronkelijke 

zoals 

periode ~ overgedragen enthalpie wordt dan zowel met een factor 
h {".,~t-l'l"/ ".., ~.a = .., ~(~) ·~ • verhoogd als met een extra factor 2 vanwege het 

verdubbelde drijvende temperatuurverschil, dus in totaal met een 

factor 4. Dit geldt eveneens voor de relatieve warmteflux 

~1g~~~~~-g~1~!-~~!-~9g~-~~1!!~9~~~!i~~-~9g~-~~~!~!1~~~~-i~-~~~~9~~~ 

~~!~9!~~~~~-1~~9~~2~!~~9~:2~ 
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2. 13. Lokaal koken in unaire systemen met vrije convectie. 

~!!!!:!~1Ei~2~l~!!~~!!.!. Uit paragraaf 2.12. en de figuren 3 - 2, 4 - 2 en 5 - 2 

volgt analoog aan (52) voor de ~~Y~EY~EgJ:!!i!!g~~~l2!!~~ 

* '"r -Y-.3 *" *. l z F.(b +&.~) I Jt- * 21 
A lloJ/' = T f,-l /t,p = c{,t/'y,c 0. ni,! ~ 1_ ll'~• -;; ,J.-S ~I' 'l'_o (rp; 

De "totale enthalpiebalans" wordt verkregen door alle leden van (57) 

met r/)- 2 ~ 1 · ld. Jr ~ te vermen~gvu ~gen. 

Verg~leken met de enthalpiebalans (52) voor verzadigd kokende unaire 

systemen, is het tweede lid van (57) met factor cp 3 = i et:> I(~C> T B"'s- 3 

vermenigvuldigd. Dit moet dus ook voor alle overige leden gelden. 

Con cl us i es. 

I) Uit gelijkstelling van het tweede en derde lid van (57) volgt : 
IE-

R * 1 1 .l(h.,e -- 8 1f
2 ( _, __ -z_,lf

';? : tp l .Je lt. l,f> j I'V C{J J ÏMIYJCitS "'"l.P Cf w~,P 

2) Door combinatie van het tweede en vierde lid van (57) volgt 

Warmtefluxen. -------------

* 2 * 
:f.IY;,h

1 
p = cp ![ w ,.L.i, f = !l w,..ln~ I' = !1 w,41' 

{~9) 



2. 14. Verzadigd kokende binaire systemen. 

~!!.!:~~112~~~~1~!!§.~!!· De "oververhittings"-enthalpiebalans voor één damp

bel met bijbehore?de relaxatie microlaag luidt - zie (22) voor c/
01

M 

en figuur :; 3 : .J ) /2. )'k/ 
ll ~~IYI = 3 y:l-t RJ,h1 = 2 lp ( 7i Ct t"'" j" ij c ( (}! ep) fl,~ m = 

rt~tdt:~MJYnfs- i niti~le d/JI:e.. ~.., .ejfoc ii~ve 
.e.hi~a'/pie relctrat/e mic;.ola'et'l orx;Jt r".tJtt/i i/ng 

={ ~· ~h) Fl;,m ?: ,.~{ = c!w, ", ff;: t ~ f, c 11;, n.{Y! ~ 
,4/al.t HJMIH%st.r~Din- IIU•htJ /"/. t:o 

d/t::.~t:~~ld tc-ta/e fUI~le:.!J. ie 

Vergeleken met de enthalpiebalans (52) voor verzadigd kokend unaire 

systemen, zie ook de figuren 3 en 5 - 3, valt op, dat de initiële 

dikte de> van de relaxatie microlaag volgens (22) van een factor Y:' 
is voorzien; De loslaatstraal R

11
", volgt uit ( 12) met natuurlijk ~~,m 

in het rechterlid. 

Slechts dat deel van de aan de wand opgewarmde vloeistof kan voor 

verdamping worden benut, waarvan de oververhitting tenminste gelijk 

is aan ~?7 ; in het derde lid van (62) komt dus de effectieve over

verhitting ~ g
0 

voor. Hetzelfde argument levert de factor ~% in het 

vierde en vijfde lid van (62) op. 

3 )Jh 
Vergeleken met (52) is het tweede lid van (62) met ~ ( i 1,m/i11p 

vermenigvuldigd. Dit moet dus ook voor alle overige overeenkomstige 

leden gelden. 

Conclusies. 

1) Uit gelijkstelling van het tweede en derde lid van (62) volgt met 

gebruikmaking van (53) 

2) Uit het tweede en vierde lid van (62) volgt 

Opmerking Let op de analogie tussen de enthalpiebalansen van (57) en 

(62), zoals die in paragraaf besproken is. 



Warmtefluxen. 

De door de dampbellen (boven de convectie) veroorzaakte warmtestroom

dichtheid bij de topflux bedraagt : 

{6 :;) 

-~ 
Wanneer men alle leden van (62) met Y! 2! 1 vermenigvuldigd verkrijgt 

men de ~!9!~1~-~~!b~1Ef~~~1~~~~· 
Beide balansen zijn identiek in unaire systemen, omdat dan ~= 1J 

zie (52). In feite is ~ w,.-6;
1 

m aan de "totale enthalpiebalans" gere-

lateerd en !l 1 (die de directe dampproductie aan de wand verte-
h-j.A:o,h1 

genwoordigd) aan (62) : 

Volgens boven~taande geldt de verhouding 

!J.Iv,A,WJ =(C/IIn) .2 = ~2 ~ 1 

!l.w-,A,jM c1,p 

in het gehele traject van kernkoken. 

2. 15. Lokaal koken ~n binaire systemen met vrije convectie. 

~~!b~1Ef~~§!1~~~~~· Als generalisatie van (.32),(57) en (62) luidt de 

"oververhittings-enthalpiebalans" in dit (meest algemene) geval 

(fig. 5 - 5) : 

* l{li: t~J ( )[ 12 * )12 *") '~f-
A 110 M = T f:J. .e R;,Jn :: Y!. rp TC cc t,,M "c ~ rp ( ()() + ~ ~~"" = 

} ~ F.fBof/)()1(.} 7 .fJ.*" rz:* fm to) 2 

- 1 7C 2 ..yit J/z. J I In /'1? t 'f' .L. 
'-m I 

(68) vereenvoudigt tot (5 7) voor ':J! = 1 , tot ( 62) voor cp = 1 en 

tot (52) voor ~ = cp::: 1 • 

(to) 

Het tweede lid van (68) is ten opzichte van het overeenkomstige lid 

van (52) vermenigvu;digd met(~cp)3 ( t1,~n/i:11p)''12.:::{lJ!. cp'f ).3 
met t,,"" / t1,p = S 
Dit moet voor de overige leden eveneens gelden, zodat t

11
m door 

(68) niet wordt vastgelegd, inuners in elk lid komt t
11

M in dezelfde 

macht voor. 



Uit (68) volgen de volgende relaties : 

* 12 * )/f2. do,m = ~ cp { n:: a t,,m 

,~t- 2 } n. 1f - _!_ { 4 A?'" (~c R"'" ) I'V 

11m- ~ cp .3e ''""' P q; 

De ~!~!~!~=~~!~~!E~~~~!~~~~ volgt door alle leden van (68) 

te vermenigvuldigen. 

~~!~!~i!~~~~· Analoog aan vor~ge afleidingen volgt nu : 

Voor het gehele traject van kernkoken geldt 

2. 16. Afwijking van de lineariteit. 

met(\J. cp) 

Vooral voor ~ ~ 1 wijkt de errorfunctie af van een rechte lijn, 

zie figuren 6A en 6B. 

1f * *" Definieer r (en dus ook 4 ) bij gegeven bl> J {)
0 

en belperiode 
* .a 7: = cp '!: volgens 

3 

{ fJ (r";z:"") == (&. + r/) e~tk z"'",.)'h. = ~~) {,8-1) 
() 7 2~ Z' J 

().lt-
0 



Slecths oververhitte vloeistof (temperatuur~~) 1s voor verdamping 

beschikbaar; dit correspondeert met het gearceerde oppervlak I in 

figuur 6A. 

In voldoende mate opgewarmde vloeistof (opp. II + opp. lil) 1s niet 

voor verdamping beschikbaar. 

De totale enthalpie overdracht van de wand aan de vloeistof per Bi~ 
in 7:~ is : 

QoO • 

n/ic{~f~jf-Jj~/e 2(=~1f-)112 dl: .:: 

= 2{aZ'*I~ fl.~o c(f), t-&. 11
) 

/ 7C J JJt f) " 

Het rechterlid van (B - 2) is verkregen door gebruikmaking van (A - 5) 

paragraaf 2.6. 

Niet voor verdamping beschikbaar : (oppervlak II) : 
C>O (>o 

n/ic.( B. +e.lt-) I w..lc. / •i'~• d? "'" 2(a tt/• /1.11ftc(~ rq,
11)j ""Ie. sds 

r ". I -2 a~ ' s~ 

Voor afleiding van (B - 3) ~s gebruik gemaakt van (A - 4) paragraaf 

2 - 6 en B - I. 

Tevens is niet voor verdamping beschikbaar oppervlak III 

* *" f *' * f *) * Be> ~· J, c. bv :f = ~· f, c l~ f ~ z . 9. + 
9 

Jt 
D 0 

zodat totaal niet voor verdamping beschikbaar correspondeert met 

1t- ( ) ~2.. {. ~) .2 
fl. r::> c (b. +9."') ~ . e-~ 

I .J1 {) J) IC:: 

Uit het verschil van (B - 2) en (B - 5) volgt de oververhittingsenthalpie 

~-6) 



- 'So-

Door (B - 6) te delen door (B - 2) verkrijgt men de verhouding 

~ "f" oververhi ttingsenthalpie 

- ::u,J.,- - r~-JJ 
ft:"A.,· totale enthalpie 

Numerieke voorbeelden 

a) 

b) 

c) 

d) 

dus 

b~:o , dit is verzadigd koken. Volgens (B - 1) is erfc s = 0, 
f) 

(Figuur 6A) is s = 00; uit (B - 7) volgt dan :J. ~ _ !l 
zoals behoort. 

tr,A> .IJ'- w,..J.,~p ..> 

Bo~= eD 'volgens (B- 1) is erfc s~= !, waaruit volgt: s~= 0,48, 

en volgens (B - 7) is 2~. , / 9.. it , . = o 21 ; "het lineaire model" levert 
r•,-'17 w,..", ' 

Jt I :tf' door (A - 8) te delen door (A - 7) : !J. J D ~. = o1 2.S 
Jv_.~ .:J.Jti'_,A?I ,I 

hetgeen een positieve afwijking voor ~"t van circa 207. imliceert. 
w,-1:,, J> 

* * * I * levert: erfc s = 2/3, zodat s = 0,30 en~"", f1 "&· =t> t>B-5"· 
R """' 'tV, I J ~ 

het lineaire model 

een afwijking voor 

levert 

9.if-
ty,.);,, p 

een verhouding (1/3) 0,111, hetgeen 

van circa 307. impliceert. 

* ft ~ *"I* ~() = 3 e() levert : erfc s = 3/4, zodat s = 0,225 en :t,..,h !l",.J,; =o,os-. 
Het lineaire model levert een verhouding (1/4)

2 
= 0,062, dit is een 

positieve afwijking van 247.. 

Conclusie. ---------

De exacte berekening via de errorfunctie van de rechtstreekse damppro

ductie aan de wand in lokaal kernkoken levert gemiddeld een 25% geringere 

waarde dan uit een lineair temperatuurverloop volgt. Uiteraard blijft de 

warmteflux o* onveranderd • 
.L w"..Ci,f 



* áJ /) 1//Y$;t!;wodd 'f·leen·•i/sc,/ ; q .. ,p, .. <~"' = o.&IJ { r:p- 2+ /./.V</'-~ 
9 /. cit? Jt-,f>, /lrf~ 

* ® Aa;feil !liPt:!~ t,(,-." .. etsd : g._I.P•"'""' = .< q:>- I ( e.*;ie,) 
~"''/'"'MIJt 

@ 

@ 

E..::r;. IJ tv : 2oo~""' (PI -t:/;-at~t:l} 

c iJ~o~ :: sr:> "J,,IH ( Pt- rf;qad) c;:XI. TP 

2o 

/ 
/ 

./ 
/ 

/00 

&o*"(K) 
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HOOFDSTUK 3 

De in de voorafgaande paragrafen behandelde "relaxati€/Illicrolaag"

theorie voor het mechanisme van kernkoken wordt van "diffusiebellen" 

uitgebreid tot "rayleighbe llen". 

Deze groeien (respectievelijk imploderen) door een overdruk (onder

druk) aan de belwand. In werkelijkheid treedt voor de groei een over

gang van laatstgenoemd op eerst genoemd model op~ terwijl voor de 

gehele implosie beide mechanismen in combinatie voorkomen (zie hoofd

stuk 1). 

3. I. Groei van Rayleighbellen in verzadigd kokende unaire systemen. 

Aanvankelijk is de belwand B. oververhit en bestaat er ten opzichte 
C> 

van oneindig (vloeistofoppervlak) waar de verzadigingstemperatuur 

heerst, een temperatuurverschil, dat volgens de vergelijking van 

Clapeyron, uitgedrukt kan worden in een drukverschil~)' • Voor 

-/;..po bestaat er geer. temperatuurgradiënt aan de belwand, zodat de 

dampbel initiëel (t~o) isotherm wordt opgeblazen. 

De temperatuur ~R~) aan de belwand daalt vanwege de aan de belwand 

onttrokken verdampingswarmte. Deze daling verloopt des te sneller 

naarmate de omringende vloeistof een slechtere warmtegeleider 

Voor Rayleigh dampbellen aan een oververhitte wand geldt : 

{ } '/.z (.2 p i)~~ R(t) = h B ~{_f:) t .~ met. .8 = J z en (}{p) = & 
J~rp I> 

l.S. 

Omdat ook "Rayleigh bellen" via verdamping aan de belwand met damp 

opgevuld moeten worden, geldt voor de warmteoverdrachtscoëfficient 

(voor het warmtetransport naar de belwand) : 

met als .voorwaarde 

A(t) =o d~ Á (t:,) ::o 
Hieraan voldoet : 
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De oververhitting van de relaxatielaag daalt tijdens de belgroei dus 

van 9-
0 

tot 0
0 

/ e:l. 

Substitutie van (76) in (75) levert : 

~[t) = ~ B [1- i:ft:.,} J met .;([fJ)::: u!_ 8 . {j J) 
(j .z .(}12 

. ~ 

De newtonse afkoelingswet, toegepast op het systeem relaxatie;micro-

laag - dampbel levert d(J:): 

met 
d(g):::.d = .fz,l .Bt 

() 2 P c B '12. -t 
J I t> 

Substitutie van (76) in (74) geeft de belstraal 

!{{t) = "t 8 & lf:z e -t:/1:, t 
1 () 

zodat de loslaatstraal 

A t'z 
Df.t ) - R - - ~ tJ t /'\l 4 1 - 1 - .e. 0 1 

2 FfJ0 2 17 f.z 
= !!i.~v: i "'.?: = ~l.z "..9z R; 'l: ::: ..,.,.~z. FBo i~ 

I /{, t.. .n . .- ® 

(19) 

(tio) 

(fPI) 

Combinatie van 0 en f3'\ levert d - .1. .J , hetgeen met behulp 
\:;:/ \.::.) 0 - ~ uw,'" 

van (79) een uitdrukking voor i
1 

oplevert 

..L - _J>, c 9:'" - J>, c.. ~0~ ~ 
:c: - - • diV. co - -I - . -

1 2 J>:z.,l B I 2f3..-{. 8 ~h'" .. GC) 

Substitutie van (83) in (81) levert de loslaatstraal 

Om er voor te zorgen dat in het Rayleighmodel dezelfde loslatende damp

bel opgeleverd wordt, is in het derde lid van (82) ! alw co gesteld in 
' 1. 

plaats van ~ dw,co . Immers voor diffusie bellen is ll1 ::::. -: ( '..);;a t
1

} 
214.. = 

::: i Qo 7Q.:: ; -1_ dw,co" 7a. = 11 ;o..f c~ie (IJ)j. 
IY,U> 
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Omdat de thermische indringing van warmte v1a geleiding evenredig is 

met de wortel uit de tijd, is dus de y~~E-~~~~1i~~-~~~E~~1_Y~E~~~!~ 

~~!E~E~~~~ : 

Uiteraard moet het invloedsgebied 0. "' t.g.v. bovenstaande twee ,,,.4, .. 
maal zo groot zijn vergeleken met J}. -':ll . , dus 

l,~r..~lll u:ut: 

17,· .... t:UJ = 2/l. c~:.l.l . ::: ~ 7C JJ,
2 

J' ~,.. 1,~ JITII11( .se 
Uit {3) en @ van (82) in combinatie met (79) levert het verband tus

sen de belperiode 1: en los laattijd t:"1 : 
g.t .0 

2:'~ - !E.. :f.z ..t; .B i: 
- # F@.~a 7 

(} 

{tY~) 

Voor diffusiebellen geldt (38) en (52) : 

1 (12 )12 F -d - -a.t - 2 .z ..,, ,o - 7c. /Jd,// - z-Y.2 ~ c 

3.2. Groei van Rayleighbellen 1n lokaal kokende una1re systemen. 

Gemiddelde warmteoverdrachtscoëfficient 

Uit (77) en (76) volgt voor de (over ~ ) gemiddelde warmteoverdrachts-
.. . . t:, .., 

coeff1e1ent : f =· f 2 L .8 ! ( e ijt-1 _ t: e r:fi1) dt = ~:z L B {t ( "I ..L 1 _ 
B'lz i:. ' .tt ".'lz. t:. 1 e-t;-~-~ y-
o 10 u0 7 
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Omdat~ onafhankelijk l.S van i:., , is ook voor lokaal koken 

Dit is ook vereist. 

Warmteflux aan de wand 

!!i.._. bedraagt 2~_, F~~ , het dubbele van die voor diffusiebellen, omdat 
"' t.. JC'ii'Z. 7:12 

(85) de belperiode met een factor 4 is verkort. 

Stellen we als criterium voor de topflux in verzadigd kokende unaire 

systemen : h?p 
1 
.,a~/ RI'V ::: 1/ 7C R1~ cl Qlf 

( .J) 2 -1/:z In 
t.f. 1 • ra.,.. = ~;: 7: Ff) ./l. p"max = '· o ". { clt~Tt.tsle) NI~IIMQ::C 7t. a () I 1"7 t.l 'Y .;.t.. ... 

"" "" ,"max ( 9o} 

Voor Rayleighbellen geldt in vergelijking tot diffusiebellen;dezelfde R
1 

wordt verkregen via een gehalveerde~ (en een verdubbeldeN,·), deze 

wordt in !1: opgebouwd, waarbij de thermische indringingsdiepte wordt 

viervoudigd. 

gehalveerd. De warmteflux over Af· is verdubbeld en q 
I ~t-1 -"l~j>" M Q X 

De oververhittingsenthalpiebalans luidt : 

jf 
tlJI -

0 -

-2 

l.s ver-

De totale enthalpiebalans wordt verkregen door (91) met~ te ver-

menigvuldigen. 
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Uit {]:) en G) van (91) volgt in combinatie met (79) : 

{g3) 

Substitutie van (93) in (81) levert : 

~!!_Y~E~~~~-!~~~~~-~~-12~1~~!~!!~~1-Èii_2~~~!!2~1!~g-~~-~!~_Èii_Y~E: 

~~~!g~-~2~~~-!~-!~~~!!~~-~~~-~~!-Y22!_~!!!~~i~È~11~~~-i~!~-~l2~-~~ 

~~1-~~~-22~-~22!_!~~!!~!!~~~~-~~~E~~ll~~-g~}~~~~ 

Vergelijking van de leden Ü) en @van (91) met de overeenkomstige 

van (82) levert : 

~2~~!-~~-È~1E~Ei2~~-~~-~~-È~1!E~s~~~!i~-~~=-~{~~--2~~!~~~!~1ii!_~ii~ 
~~~-~~-2~~~!~2~!i~g. 
Als uitbreiding van (87) vinden we : 

!~~12~~~g~Èi~~ : 
Uit de leden (D en Q) van (91) volgt als uitbreiding van (86) 

Opmerking 

Bovenstaande resultaten verkrijgt men rechtstreeks door alle vier de 

leden van (91) door de overeenkomstige leden van (82) te delen ; 

( t:,*J 'Î::1 )
3 
rv (t,lf-I 1:

1 
)J rv (t,~}t:1 } 

2
C{J rv {i// 1:

1
) 
2cp{Z:~?: )12 > 



*" en ?:: = 7: waarbij we gebruik gemaakt hebben van (97). 

Warmtefluxen ------------

Uit de leden @ van (91) en (82) volgt onder toepassing van (95) voor 

de directe dampproductie aan de wand : 

* * !tty~ - tio+F>p cp :z. - cp (919) 
!lWjh l?o 

terwij 1 
11- -z #/- 1f *" 9w-"'l ~ !!tw." -I Bo +Sb !?",,,0 {:;q) _,_ = ,_ :::: cp = -

q_ w,.),; 9. ty,"6 9" ~w,e.o 

1t- :Ir * Dus : de totale warmteflux aan de wand, !f :::!i. 1 • + .9. is even-
if- * * w ~""' w,eo 

redig met 2. , zodat 9.w/q rv 9.w.eo/9w"' lineair met de verhouding w1 eo IV 1 1 if 

van het totale drijvende temperatuurverschil (J~ t-9p toeneemt. 
e 

Voor diffusiebellen was het verloop kwadratisch. 
0 

3.3.0. Implosie van Raylei&hbellen in unaire systemen. 

In lokaal koken imploderen dampbellen na een aanvankelijk groeistadium 

aan de oververhitte w~~d. 

We gaan uit van de Raylejghvergelijking 

(;Do) 

met uiteraard Af-'.0 en tevens constant. 

Met opwarming als gevolg van vrijkomende condensatie warmte wordt geen 

rekening gehouden ; het gedrag van een bolvormige lege holte wordt dus 

beschreven, niet dat van een dampbel of gasbel • . 
Met als randvoorwaarde : A= o Yt>t>r A =111 1 

rot;t uit(;oo): 



zodat 

_lf/ B(~_,:.r) 
.3 ·' 6 

= _.1 11 
.J 1 

re~:tJ. r{S"/6) 
r(o/3) 

Waarin B = betafunctie en r = ganunafunctie. ( 104) resulteert in het 

volgende verband tussen implosietijd en beginstraal : 

{;os) 

3.3. I. Niet unif~rme onderkoelin&· 

1f 
Een dampbel (straal /?J , temperatuur 'T' , thermodynamisch evenwicht 

aan de belwand), wordt op t::o plotseling in onderkoelde vloeistof 
". . 

(temperatuur 7"-b
0

., b
0 

>o) gedompeld. !!!_~~.!'~~li:i~~~i:~ zal rond de implo-

clerende dampbel een thermische grenslaag (op te vatten als een equ1va

lente relaxatie microlaag met uniforme temperatuur) worden opgebouwd 

"' (met temperatuur oplopend van 'r-b
0 

fot'!'), als gevolg van de vrijkomende 

condensatiewarmte. 

Volgens het Rayleighmodel zal de temperatuur van de belwand voortdurend 

gelijk zijn aan die van de relaxatie microlaag. De implosiesnelheid 

neemt dus geleidelijk af vanwege de afnemende onderdruk (fig. 10). 

Analoog aan het in paragraaf 3. 1. beschreven groeistadium wordt de 

belstraal gedurende de implosietijd (o:Si:~ f:J11)gegeven door : 

~ 'l'.z J/ttJ = R,;r-~ * B -/- ~[t)} t: J (;D 6) 

waarbij de instantane (negatieve) oververhitting van de relaxatie micro

laag rond de bel gelijk is aan 

{)..-~) = - /): e:xl' -(<t./t:.J"Jf) (lo 1) 
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Voor b{t) =-{)_ voldoet (106) aan de Rayleigh vergelijking (100). Uit 

D tt ft *'{ Jf) /'1 il-j, 2 
( 107) volgt dat 9(oJ :a - e() -< 0 t!!h () t;,J = - ~I> e .< 0 

Voor de initiële dikte van de relaxatie microlaag geldt 

e/(9) ==- ~ = .P:z { ~/''.z t}" e.11 d{t/ .. J = o 
~~c .9~ 

Dit betekent fysisch, dat een dergelijk laagje wordt opgewarmd door 

de bij de belimplosie vrijkomende condensatiewarmte. 

t *' Uit (106) volgt een uitdrukking voor de implosietijd J 

* *" en P. (p) = 111 : 

Het rechterlid van (108) wordt gegeven door (94). 

Veronderstellen we h*=h dan volgt uit (108) : 

t* ({).)'h 2=~ 
i:'lf 9* 

/ D 

immers 

Het verloop van de groei en de aansluitende implosie van Rayleigh

bellen in water, is geschetst in figuur 8. 

Uit (108) volgt tevens : 

t*" e 1 1 11_*" == e { Jf,rr)'h· 
'3 ==A* B {)gtt7J.z t A 2f~ .t ' n*" ê*'2 1 

(1 

Vergeleken met(Ios}: 

iJ*" (uniforme onderkoeling) 

tJ* (niet-uniforme onderkoeling) 
= b,"J'l 

{110) 

3.4. Implosie van diffusiebellen ~n niet-uniforme onderkoelde unaire 

systemen (figuur9 ). 

We gaan uit van dezelfde beginsituatie zoals beschreven in paragraaf 

3.3. I. Voor diffusiebellen blijft de temperatuur van de belwand (en 

die van de damp in de bel) voortdurend op ~ , de verzadigingswaarde 



bij de werkdruk. Analoog aan paragraaf 3.3. I. geldt onder toepassing 

van (2) van paragraaf 2. I. : 

met , * ~ *1 *) R (o) ::: R
1 

e11 I< d_,. = o 

Volg~ns Van Stralen [31] kan worden aangetoond dat voor de groeipara

mete~unaire systemen wefctt: S~ = c,,p en A'Jf= ~ . 

Door i:.:::: t:j te stellen in (111) volgt 

t:*' r:.~r (112) _:t -
t;~~' 

I 
zodat uit ( 112) en (109) geldt : 

Zowel volgens (106) als (111) verloopt de implosie (vanwege de conden

satiewarmte) geleidelijk aan voortdurend langzamer, dit in tegenstelling 

tot het gedrag beschreven in paragraaf 3.3.0. 

Conclusies : 

f- j 1t .1 71- 1'1 -Jt-
1) In het algemeen nemen~ , r en c~ af bij toenemende u 

I I J () • 

2) Zowel de groei als de daaropvolgende implosie verlopen volgens het 

·diffusiemodel langzamer dan volgens het Rayleighmodel. 

3) De voorspellingen volgens beide modellen lijken steeds meer op 
jf 

elkaar naarmate ()() stijgt. 

.') 
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De in de figuren 8 en 9 geschetste krommen vertonen een discontinuïteit 

op l:if- Dit komt omdat ervan wordt uitgegaan dat een dampbel plotseling 
1 

geheel met onderkoelde vloeistof in aanraking komt. 

Het is fysisch realistischer te veronderstellen dat de verzadigde vloei

stoflaag (temperatuur rr) rond de bel (eveneens op temperatuur '1' ) op 

i.= o (dus bij aanvang van de implosie) door een uitwendige oorzaak 

geleidelijk vervangen wordt door onderkoelde vloeistof. Ook de conden

satiewarmte wordt onderwijl afgevoerd, zodat de implosiesnelheid toe

neemt:. De temperatuur van deze "relaxatie microlaag" wordt veronder

steld volgens het patroon van de hier behandelde theorie te verlopen. 

De betreffende vergelijkingen voor het groeistadium worden getransfor

meerd tot de overeenkomstige voor de implosie door simultaan te ver

vangen: het interval [oJ-t:;J..f--J>[i.;Jo]) t~ t:-~-t, t:,ll-t~t_, 
waarbij t:; = groei tijd en i:= implosietijd voors telt. 

Zowel bij de aanvang van de groei als van cle implosie wordt i.:o ge

steld. De oververhitting van de relaxatie;microlaag tijdens de groei 
*'-B(f:) )o wordt vervangen door - B{..t) >o tijdens de implosie. 

Voor diffusiebellen blijft de temperatuur aan de belwand voortdurend 

(zowel tijdens de groei als de implosie) op de verzadigingswaarde ?7 

voor Rayleighbellen is de temperatuur van de belwand voortdurend gelijk 

aan die van de relaxati~icrolaag. 

De equivalente belstraal gedurende de implosie wordt 

(11ft) 

De beginstraal 

A~ - ..q Co) = ~ B re*") 1/z t *" = h 8 f) 1/.z t * 
I - e ll 0 'J e D I 
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zodat (109) blijft gelden vergelijk Figuur IO 

Ui teraard 1s de eindstraal J<*(t oJf) = 0 
J 

De groeisnelheid Rif{t)rv{t:/t-:)exj>(t/t.J*)&o 1 rodtlfRto)=O 

en } R1t:J} toeneemt bij toenemende i in het interval [ 0 1 t;] 
Dit in tegenstelling tot vergelijking (106). 

Het temperatuurverloop van de "relaxatie microlaag" is als volgt 

O~tJ =- ~·exp { -:~.lt.JJf--tJ!t;} =-!;*ex~ f 2t/t:J-<o 
e 

..,_ *I 2. !!>*i, *) #f-
zodat ecoJ = -(jo te en f7li:J =-el> . 
De dikte van de "relaxatie/IIlicrolaag" wordt gegeven door 

zodat : 

'jf-

d(.o)::-0 en 

{116) 

(liJ) 

De fysische interpretatie (figuur 10) hiervan 1s : rond de imploclerende 

dampbel bevindt zich een geleidelijk in dikte toenemend, steeds sterker 

onderkoeld vloeistoflaagje. 

Niet slechts de vrijkomende condensatiewarmte wordt meteen afgevoerd, 

doch tevens een even grote hoeveelheid koude. 

Dit houdt in, dat er stroming rond de bel moet optreden, hetgeen 1n de 

wachttijd inderdaad gebeurt. 

Uiteraard is het verloop nu verschillend met dat in paragraaf 3~5. I., 

doch is tevens min of meer analoog, omdat het gedeeltelijk op dezelfde 

fysische achtergrond berust. 

(113) wordt nu: 

R*(-t.J =A C
1 
{- e*(f;J}(t;-t)~ =~c1 /)0t-{t.J*-t) 1~~[-{tJ*-t)IJÏ{t./)lfj. . ~ ·~ 

zodat !< [t) ~ o el? R (o) :: o {!_19} 



De "oververhitting" van de "relaxatie microlaag" l.S eveneens negatief 

1:* 11- { (i: 'Jf ) Ij, /(. *") Ij~ 7 *" I t ) 1.z C7{f.) ==- B0 e:x.f - J - t 11i:.J J = -Be> t2Xf -c../- t:J* -< o 

zodat 

en {!2o) 

De dikte van de "relaxatie microlaag" is gelijk aan 

met 
11- 'Jt * ( 12 *) 1/2 d (o) = o eh d(t3 ) = 7C a t3 

. Verder is Rfp) = 1 c1 B.*tt*)9'~= "" c {) -1:: Ij~ 
- DJ e -ro1 

, zodat (112) 

blijft gelden. 
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Figuur 8 

Figuur 9 

Theoretisch verloop van de belstraal volgens het Rayleighmodel, 

voor ~~!~E bij atmosferische druk, aan horizontale platinadraad 

(diameter : 0,2 mm, B0 = 20 K). Groeistadium volgens vergelij-

king (80), implosie ( ) volgens (106), respectievelijk 

(-----) volgens (105). 

Zie Figuur 8, echter nu volgens het diffusiemodel. 

Groei volgens (2, 8 zie paragraaf 2. 1.) en implosie volgens 

(111). 

Figuur 10 Niet-isobare en niet-isotherme groei (I) en implosie (II, III) 

van een dampbel volgens het ~~l1~ig~~9~~1· 

Figuur 

Figuur 

A 

B 

Dikte van de relaxatie microlaag en temperatuur van de relaxatie

microlaag (en van de belwand en de damp) vlak na het begin van 

het proces. 

Als A, doch nu vlak voor het eind van het proces. 

I. De dampbel ontleent de voor de groei benodigde verdampingswarmte 

aan de (gedurende de belperiode opgebouwde) aan de wand overver

hitte relaxatie microlaag. 

II. De gedurende de implosie vrijkomende condensatiewarmte warmt een 

relaxatie microlaag rond de bel op, waardoor de implosiesnelheid 

geleidelijk vermindert. 

III. De dampbel komt gedurende de implosie in aanraking met geleide

lijk sterker onderkoelde vloeistof, waardoor de implosiesnel

heid toeneemt. 

Figuur 11 Niet-isobare en niet-isotherme groei (I) en implosie (II, III) 
• van een dampbe 1 volgens het Ëiii:!~i~!P-9Ë~1, indien @

0 
= 2 90 • 

Zie onderschrift Figuur 10. 



~.0 ~~~!~!~!!bgg~g : I. De theoretische modellen (het Rayleigh·en Diffusie

model) vergelijken met experimenten 1n water aan draden. 

2. Invloed van wachttijd op belgrootte bepalen. 

3. Zijn de experimenten reproduceerbaar. 

4. Automatisering voor de verwerking van de bellen. 

itl {!_ijr_Et;_tl.!'f/. !_11 ~cl.!.it!J~f-"'·.!.f.!$e!.Î~e'!..ieH_. 
In een ko8kvat, gevuld met vloe1stof, 1s tussen twee elektroden een 

platina draad geklemd. Door deze platina verwarmingswand wordt een 

instelbare gelijkstroom gestuurd, die de wand b0 oververhit vergeleken 

met de temperatuur van de vloeistof. Er is nu een warmtestroom van de 

wand naar de vloeistof. De warmtestroomdichtheid~ als functie van de .., 
wandoververhitting é

0 
levert de z.g. kookkrolllTI!e. 

Afhankelijk van het mechanisme, waardoor de warmteoverdracht tot stand 

komt, is de kookkromme te verdelen in vier gedeelten, waarvan het 

gebied van vrije convectie en het gebied van kernkoken hier van belang 

zijn. Voor het overgangsgebied en het gebied van filmkok~ wordt 

verwezen naar [ 3 5'] . ® , 

li~!_g~~b~~-~~g-~E!i~-E~g~~E!b~~: De door de wand afgegeven warmte 

wordt via de oververhitte vloeistof naar het vloeistofoppervlak 

getransporteerd, daar treedt verdamping op. Aan de verwarmingswand 

worden nog geen kernen aangeslagen om dampbellen te vormen, omdat aan 

de evenwichtsvoorwaarde R
0 

=--:..~~ niet voldaan wordt. 

g~!_g~~i~~-~~g-~~!g~~~~g€>: Het begin van dit gebied is gedefinieerd voor 

die wandoververhittin}~aarbij de eerste kern voor dampbelvorming actief 

wordt. Bij verhoging van de wandoververhitting kunnen nu ook caviteiten 

met een kleinere straal actief worden voor belvorming. Het ontstaan van 

dampbellen verstoort de grenslaag periodiek, waardoor koudere vloeistof 

naar de wand toestroomt en de warmteoverdracht wordt verhoogd. 

• 'koo ~t\"O'MW\e 
~: leiclew~vostr~-t~t. 
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De gemiddelde oververhitting van de platina draad wordt berekend met 

behulp van de kwadratische weerstandsvergelijking voor de platinadraad: 

f<T+&. == 1?7'{ Ir B('l'+Bp)- c(TrBc>t} (c-1) 
c> 

met R'l't-~t>: de weerstand van de platina draad bij oververhitting B(;O 

R
7 

: de (referentie-) weerstand bij temperatuur ~ 

De verwarmingswand wordt dus als weerstandsthermometer gerbruikt, 

in principe is hiermee een nauwkeurigheid van 1Ö2~c te bereiken voor 

traject (0 - 450)°C. De gemiddelde temperatuur van de verwarmingswand 

is nu volgens (C-1) te benaderen door: 

B :=. t+B'T'-C'T'2.( Rrp+&c>. -1) 
D B-2C.'r R . 

. 'T' 
waar~n B en C nauwkeurig opgegeven constanten z~Jn. 

Voor de warmtestroomdichtheid 9 geldt : 
w 

(C-3) 
In (C-3) is I de stroom door de verwarmingswanJ, V de spanning daarover 

en llw het wandoppervlak. (zie fig. 12). 

R~+~ is te bepalen uit de meting van de spann~ng over de Pt-draad en de 

stroom I (bepaald door meting van de spanning over de normaalweerstand 

RN ) door de platina draad. 

De schuifweerstand R, zie fig.I2, werd gebruikt voor de bepaling van R7 . 
De referentiewaarde ~wordt bepaald door extrapolatie van de kromme 

I::I(R'P)bij kleine&· (is kleiner, fig.I3). Omdat de gelijkstroombron juist 

bij lage stroomsterkten relatief sterk ging fluctueren is een schuif

weerstand in circuit opgenomen. De kooktemperatuur\rwerd bepaald met 

een geijkte kwikthermometer. 

De vloeistof (water) wordt verwarmd ~n een roestvrij stalen kookvat 

op een kookplaat, welke laatste regelbaar was met een variac. In twee 

van de wanden van het kookvat bevinden zich glazen vensters om 

filmen mogelijk te maken. 

Om bellen op dezelfde kern te kunnen filmen en bovendien om informatie 

te krijgen over de wachttijden tussen de opvolgende bellen, is gebruik 

gemaakt van de Hitachi highspeed camera (roterend prisma type). 

Deze camera heeft een maximale beeldfrequentie van 10.000 Hz en een 

filmlengte van 30 m (16 mm film). De maximale frequentie wordt bij de 

laatste 10 m film bereikt. De beeldfrequentie wordt met behulp van 

een in de camera ingebouwd neonlampje geregistreerd. Iedere I ms geeft 
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-b1-
het neonlampje een puls, dat na ontwikkelen op de zijkant van de 

film zichtbaar 1s. Onder de platina draad bevindt zich een metalen 

referentie schaalverdeling. 

Om de initiële belgroei te kunnen filmen was de veel snellere Dynafax 

highspeed camera nodig, maximale beeldfrequentie 36.000 Hz. Voor deze 

hoge beeldfrequent~e is het niet meer mogelijk (zoals~n Hitachi) dat 

tijdens de opname de film van. de ene spoel op de andere getransporteerd 

wordt. De film bevindt zich in de camera op een snel ronddraaiende 

trommel, is ca. 80 cm lang en 35 mm breed. Door deze korte film en 

hoge beeldfrequentie is het vaak mogelijk om slechts een bel te filmen. 

De willekeurig in te stellen beeldfrequentie werd gemeten met een 

frequentie-meter. De flitstijd (belichtingstijd) is de tijd die hoort 

bij de omwentelingstijd voor de trommel en als zodanig in te stellen. 

Beeldhoogte en breedte zijn zodanig dat 220 beelden opgenomen worden. 

4·.Z /f~ ~!.'!'?-~ tfe j!_hn:=_. 
Om de equivalente helstral ( R ) van een bel nauwkeurig te bepalen{ fout<J%) 

e\ r 
werden de bellen uitvergroot (factor 50) en in de motionanaly%er 

opgedeeld in een willekeurig aantal afgeknotte kegels (N). We 

veronderstellen dat de bel omwentelingssymetrisch is om as a , welke 

loodrecht op de platina draad staat. a. 

Het volume Vt 'van .een afgeknotte 

~; ! :=::~~~!-.~~~:~~~: ___ fla ·b nadrfletcl 

kegel 

Yc. = l.. TC • 1.1. [x~+ x~ +x .. ::c. +11 12. C1 t. t. t.i-1 t. (... J 
Sommatie over alle kegels levert het belvolume Vt: 

N 
vt.=.~vi 

De equival~~te belstraal wordt dan bepaald door het volume van de bel 

gelijk te stellen aan dat van een bol met een straal die gelijk is aan 

die equivalente belstraal 

V 4 3 j_=-TrR 
~ 3 e'i 

,zodat 



6~-
Met de motionanalyJ'er worden de waarden van X~,XÏ.+I, ~~gemeten. Op de 

motionanalyzer is de beeldjesteller gebruikt om tijd (na ontstaan van 

de bel) vast te leggen. 

De verwerking van de vier bovengenoemde waarden is geautomatiseerd. 

Het signaal uit de motionanalyzer wordt op een ponsband gezet, zodat 

met behulp van het computerprogrmma R :::.2 {t)bepaald is. Aan dit 
eg, ·~'i 

programma is een tekenprocedure toegevoegd, zodat deR -trelatie 

automatisch getekend werd. 
eq 

lt. 3 /.f!~-~e-t Kin_g !(_t:ll1 de_!esulia te~'~.:. 
Alle theoretische berekeningen zijn gerelateerd aan R = 0,92 mm, 

~ I 
'r = 20 msec (bij lt

0
= 0) en &

0 
= 20 K. ( draaddiameter 0 ,2mm). Voor 

diffusiegroei is gebruik gemaakt van (12) en (31), voor Rayleigh

groei van vergelijking (80) en (94). Omdat de experimentele wand

oververhittingen hoger waren dan 20 K, is hiervoor gecorrigeerd, 

niet in een grotere maximale belstraal, maar in een kleinere loslaat

tijd. Immers een grotere wandoververhitting zorgt voor een grotere 

warmtestroomdichtheid aan de wand, maar tevens dat een kern eerder 

wordt aangeslagen, dus dat de wachttijd verkleint wordt. 

Voor Rayleigh-bellen en Diffusiebellen gelden theoretisch dezelfde 

uitdrukkingen voor de maximale belstraal in lokaal koken, namelijk 

respectievelijk (31) en (94) ~g~~E-Y~~E~~~E~~ van respectievelijk 

(30)en (95). 

Omdat de experimentele wachhjden't* afwijken van de berekender{ (59), 
e;x.p 

geldt op grond van de enthalpiebalans-en (52) en (57) voor de 

maximale belstraal berekend volgens het diffusiemodel 

R* -(~)'12( eo ) i "l> - -i il l e" + e()~ 1 

i:;d ~( ~f-) (B ~~*)zt,,d 
" ~ " {) 

Voor Rayleigh-bellen geldt : R: ={ ~«"} R
1 ~ eo +80 

zodat 

mits -
zodat nu op grond van de enthalpiebalansen (80) en (91) geldt: 

( * J ~r f) J -= ?:e:xp o f? 
?:r &,..;&,*" 1 

{) lJ 

en dus 



Met (109), (112) is de implosietijd t;,Rresp. t~D bepaald. 

De theoretische berekeningen aan SO)Um draden zijn gerelateerd aan 
- * R

1
= 0.52 nnn. en ~0 = 50 K (bij &P =0), innners volgens \'Qn~b-c..le~~geldt 

() 1,2!; 

q rv ..!?--
-w,eo D ",,!i" 

\IV 
1 

en !/. rv - ,volgt dat 
lv', et? cl hl,(,.() 

en ctu~ 

Omdat de experimenten aan de 50JNm draad verricht zijn met behulp van 

de snelle Dynafaxcamera, konden geen wachttijden bepaald worden, zodat 

de theoretische maximale belstraal zowel volgens het diffusiemodel als 

het Rayleighmodel gegeven wordt door : R,_u = ~* R ,.
0 ,~ ~t-9. l,.,,",uWI 

De tijd die correspondeert met het bereiken v~n Je theoretische 

maximale belstraal, zowel volgens het Rayleighmodel als het diffusiemodel, 

is bepaald met respectievelijk (94) en (12,30,31). Voo~de implosie-

tijden respectievelijk (109) en (112). 



lt./.t Bespreking van de resultaten 
-T-o-

Bij een bepaalde onderkoeling is in grafiek IA een gemiddelde van de maximale -----
belstralen gevonden door een rekenkundig gemiddelde van de maximale belstralen 

van de bellen op dezel~de kern te nemen en daarna over d~ verschillende kernen. 
. t 
( zie Tabellen I /m -;z:. ) 
Ook voor de verhouding van de tijden is bij een bepaalde onderkoeling allereerst 

die verhouding voor iedere bel berekend, daarna gemiddele over de bellen op dezelfde 

kern en vervolgens over de verschillende kernen ( grafiek lB ). 

De gemiddelde maximale belstralen mogen voor verschillende onderkoelingen 

niet vergeleken worden omdat de wandoververhitting en de kernstraal niet 

gelijk zijn. Een kleinere kernstraal impliceert een grotere wachttijd en 

daarom een grotere maximale belstraal. 

We zien dat de theoretische modellen hogere maximale belstralen opleveren dan 

het experiment en dat het Rayleighmodel betere voorspellingen doet dan het 

diffusiemodel, voor hoge onderkoeling ( 50 K ) zelfs een goede benadering 

( tot op .:!: 6 % ) is. ( Grafiek IA en Tabellen I t/m ;I:. ) . 
~~~ek_~B laat zien dat wat de groeitijd betreft het Rayleighmodel over 

het algemeen bij de verschillende onderkoelingen een wat te kleine tijd 

geeft dan de werkelijkheid en het diffusiemodel een wat te grote tijd. 

Beide mechanismen dragen bij tot de belgroei. 

Voor de implosietijden voorspelt het Rayleighmodel veel kleinere tijden 

dan de experimenten ( factor 4--12 ), terwijl het diffusiemodel voor lage 

onderkoeling te langzaam is. Beide mechanismen spelen dan blijkbaar een rol. 

Opmerkelijk is dat bij hoge onderkoeling ( ~30 K) beide modellen te snel 

zijn. Er is een tendens ( zie Tabel ) dat naarmate de onderkoeling toeneemt 

de bellen niet meer loslaten of gedurende relatief langere tijd ( ~.v implosie

tijd ) aan de wand blijven, waardoor tegelijkertijd groei aan de wand 

optreedt en implosie aan de belkap, zodat de implosietijd vergroot wordt. 

Grafiek 2A: De wachttijden zijn onbekend en elk meetpunt komt van slechts .,.__.....,. __ _ 
een bel. Het Rayleighmodel en het Diffusiemodel leveren dezelfde theoretische 

maximale belstraal. Ondanks het feit dat de wachttijden onbekend Z1Jn en de 

maximale belstralen geen gemiddelden zijn, komt theorie en experiment 1n een 

aantal gevallen goed overeen. 

Gr~iek ,2~ laat voor de verhouding van de theoretische implosietijden tot de 

experimentele tijden dezelfde trend zien als in grafiek lB. 

Wat de groei betreft voorspelt het Rayleighmodel betere bij de werkelijkheid 

aansluitende waarden. Dat zelfs het snelle Rayleighmechanisme bij sommige 

onderkoelingen te grote theoretische groeitijden geeft, duidt erop dat de 

lokale wandoververhitting hoger moet zijn dan de experimenteel gemete~ 

gemiddelde wandoververhitting voor de gehele draad. 



~~i~k_3~ geeft voor een SO~m dunne draad, theoretisch ongeveer 2 maal 

grotere maximale belstralen in vergelijking met experimentele waarden: omdat 

het op erg dunne draden moeilijk is om bellen te genereren, zijn er kernen 

gemaakt, tevens is de wandoververhitting een factor 1.5 hoger vergeleken 

met die van de 200~m draad, zodat veel eerder ( is kleine wachttijd ) aan 

de evenwichtsvoorwaarde A0 = .217"''1'/.f'.z .I 00 voldaan wordt. 

Wanneer we de grafieken 1 B, 2B en 3B vergelijken, valt op dat in ~rafie~ ]_B 

het diffusiemodel al voor veel lagere onderkoelingen veel kleinere implosie

tijden voorspelt , dan de experimenteel gevonden waarden. In Tabel~ zien 

we dat de bellen niet meer loslaten, zodat groei aan de wand en implosie aan 

de belkap tegelijkertijd optreedt, dit verklaart de experimenteel bepaalde 

grotere implosietijden. 

De grafieken 4A en 4B geven de resultaten aan verticale draden, ook hier ---------
geven theorie en experiment hetzelfde patroon als in voorgaande grafieken. 

Hoewel de bellen wel loslaten, geeft het diffusiemodel t9ch veel kleinere 

implosietijden in vergelijking m:!het experiment. Dit wordt verklaard door de 

dikkere thermische grenslaag aan de wand. 

Bij alle hierboven beschreven grafieken dient men in acht tenemen dat: 
i-

a). alle bellen gerelateerd worden aan A :0.9214'/b bij b
0 

= 20 K, ~ = 0 en "t';; 20 
m :sec.. 

b). de gemiddelde wandoververhitting eoniet gelijk behoeft te zijn aan de 

lokale wandoververhitting. 

c). er geen duidelijk criterium l.S wanneer exact een bel ontstaat. 

d). de kernstraal niet bekend is. 

e). l.n de grafieken lA en lB gemiddelden berekend Zl.Jn over een gering 

aantal bellen ( ~ 10 ). 

In grafiek 5 staan op de linkerzijde van de pagina de equivalente belstralen 

van 4 bellen op dezelfde kern in water aan horizontale draad ( 0.2 mm ) als 

funktie van de tijd. In het algemeen geldt dat dezelfde kern gelijke maximale 

belstralen leveren. De hellinge zijn gelijk en ook de implosietijden komen 

goed overeen. 

De R - t relatie op de rechterzijde waar voornamelijk de onderkoeling 
eq 

gevarieerd is, zien we uiteraard dat de implosietijd kleiner wordt bij toe-

nemende onderkoeling B~, maar ook dat voor toenemende onderkoeling de 
0 • helling steiler wordt ( R wordt kleiner ). 

Ook in grafiek 6 staan R - t relaties voor bellen aan horizontale draden 
·--- --- eq 

( 0.2 mm ) in water uitgezet, maar nu zonder informatie over de wachttijden. 



Dezelfde trend als in grafiek 5 is aanwezig. Voor de groei z1en we voor t-rO 

een constante helling hetgeen duidt op Rayleighgroei ( Rcv t ) • 

R = R (t) voor bellen in water aan verticale draden ( 0.2 mm ) zijn 1n 
eq eq 

grafiek 7 uitgezet. Een duidelijk verschil met horizontale draden is de -------
langere implosietijd, dit komt door de dikkere thermische grenslaag aan de 

wand. 
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Onderschriften bij de grafieken en figuren. 

Grafiek 1: Water in lokaal koken, met vrije convectie bij atmosferische --------- ------------

A: Experimentele gemiddelde maximale belstraal, gemiddelde 

maximale belstraal volgens Rayleigh- en diffusiemodel 

(met wachttijd) bij verschillende onderkoelingen (Tabel I t/m V). 

B: Verhouding van de theoretische groeL- en implosie-tijden volgens 

het Rayleigh- en diffusiemodel (met wachttijd) tot de 

experimentele tijden, bij verschillende onderkoelingen. 

(Tabel I t/m V). 

~!~!!~~-~: Water in 1~~~~1-~~~~~, met vrije convectie bij atmosferische 

druk op ~~!!~~~~~1~_E!~~!~~~!~~~ (lengte: 52 mm, diameter: 0,2 mm). 

A: Experimentele maximale belstraal en maximale belstraal volgens 

theorie, bij verschillende onderkoelingen (Tabel VI). 

B: Verhouding van de theoretische groei- en implosie-tijden 

volgens het Rayleigh- en diffusiemodel tot de experimentele 

tijden, bij verschillende onderkoelingen (Tabel VI). 

~!~!!~~-}: Water Ln 1~~~~!-~~~~~, met vrije convectie bij atmosferische 

druk op ~~E!~~~~~~~-E1~~!~~~!~~~ (lengte: 22 mm, diameter: 0,05 mm). 

A: Experimentele en theoretische maximale belstraal bij verschillende 

onderkoelingen (Tabel VII). 

B: Verhouding van de theoretische groei- en implosie-tijden 

volgens het Rayleigh- en diffusiemodel tot de experimentele 

tijden, bij verschillende onderkoelingen (Tabel VII). 

Grafiek 4: Water in lokaal koken, met vrije convectie bij atmosferische --------- ------------
druk op ~~!~!~~!~_E!~!!~~~!~~~ (lengte: 37 mm, diameter: 0,2 mm) . 

. . I 2 



A: Experimentele en theoretische maximale belstraal bij 

verschillende onderkoelingen (Tabel VIII). 

B: Verhouding van de theoretische groe1- en implosie-tijden 

volgens het Rayleigh- en diffusiemodel tot de experimentele 

tijden, bij verschillende onderkoelingen (Tabel VIII). 

Q!~!i~~-~: Water in 1~~~~1-~~~~~ met vrije convectie bij atmosferische 

druk op een ~~E!E~~!~1~_E1~!i~~~!~~~ (lengte: 52 mm, 

diameter: 0,2 mm). Verloop van experimentele belstraal 

op dezelfde kern, en verloop van experimentele belstraal?~ 

gevarieerde onderkoelingen. 

Q!~!i~~-§: Water in 19~~~1-~9~~~ met vrije convectie bij atmosferische 

druk op een ~~E!E9~!~1~_E1~!i~~~!~~~ (lengte: 52 mm, 

diameter: 0,2 mm). Verloop van de experimentele belstraal. 

De onderkoeling is gevarieerd. 

QE~!i~~-1: Water in 19~~~1-~9~~~ met vrije convectie bij atmosferische 

druk op een ~~E!!E~1~-~!~~~ (lengte: 37 mm, diameter: 0,2 mm). 

Verloop van de experimentele belstraal bij verschillende 

onderkoelingen. 

~iz~~E-l~: Schema van de opstelling. 

~iz~~E_l]: IJkgrafiek voor de bepal:hng van ~· 



Conclusies: 

Ten aanz~en van de experimentele uitvoering kan het volgende geconcludeerd 

worden. Het kookvat zoals dat op het ogenblik bestaat leent zich goed voor 

het verrichten van metingen aan wanden bij atmosferische druk. Om de theo

retische modellen beter te kunnen toetsen aan de experimentele resultaten 

is het niet alleen van belang om een uitgebreidere temperatuur meting 

uit te voeren, vooral daar waar de bel groeit en implodeert (dus lokaal) 

maar tevens de experimenten uit te breiden naar binaire systemen. Immers 

wordt het groeiproces voornamelijk bepaald door het Rayleigh model dan 

zullen we nagenoeg even grote bellen moeten krijgen als in unaire systemen. 

Daarnaast is het belangrijk de kernstraal te kennen. Omdat het misschien 

moeilijk uitvoerbaar is op dunnen draden (0.05 mm) kunstmatig kernen met 

gewenste kernstraal aan te brengen, zouden in eerste instantie metingen 

gedaan kunnen worden aan dezelfde kern, waarbij we één parameter kiezen 

en alle andere zoveel mogelijk constant houden, zodat we de invloed van die 

parameter kunnen onderzoeken. 

De procedure voor de verwerking van de metingen (films) vodoet erg goed. 

Dit geldt voor zowel de factor nauwkeurigheid ( 3%) als de factor tijd. 

Theorie en experiment vergelijkend kunnen we constateren dat over het 

algemeen het Rayleigh-model betere voorspellingen doet, voor wat de groei 

betreft, zowel voor de maximale belstraal als de groeitijd en dat het 

diffusiemodel domineert bij de voorspelling van implosietijden. 

Uiteraard is het wenselijk dat de theoretische modellen gekoppeld worden. 
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SYHBOLENLIJST, SI-eenheden 

a 
2 

= temperatuurvereffeningscoëfficiënt vloeistof, m /s; 

A = oppervlak, 
2 

m ; 

Ai = oppervlak invloedsgebied dampbel ~n thermische grenslaag 
2 aan de wand, m ; 

~ 
b,b = dimensieloze belgroeiparameter, die relatieve hoogte 

relaxatiemicrolaag aangeeft; 

! 
B = <2 r rl/ 3 r. T) 

2 belgroeifaktor ~n urayleighoplossing", 

m/sK 2 ; 

C = c1 /C 1 (=~) = verhouding diffusie-belgroeiconstanten 
,m ,p 

in binair mengsel en zuivere hoofdcomponent; 

! 
C1 = asymptotische diffusie-belgroeiconstante, m/s 2K; 

c = soortelijke warmte vloeistof bij constante druk, J/kgK; 

d =dikte relaxatiemicrolaag rond gedeelte belkap, of van 

equivalente thermische geleidingslaag aan wand, m; 

d = initiële dikte van wand verwijderde relaxatiemicrolaag, m; 
0 

d dikte equivalente thermische geleidingsgrenslaag voor w,co 
convectieve warmteoverdracht aan verwarmingswand, m; 

D diffusieconstante van vluchtigste component in hoofdcomponent, 
2 m /s; 

erf = errorfunktie (fouten integraal); 

erfc I-erf complementaire errorfunktie; 

exp = exponentiële funktie met grondtal e exp I = 2, 718 . . . . . , 



-16-
F 

J. I 

= (k f 1c) 2 =vloeistof contactcoëfficiënt, J/s 2mK; 

G = (x - x)/(y - x) =verdampte massadiffusiefractie; 
0 

h 
2 = warmteoverdrachtscoëfficiënt, W/m K; 

H 
0 

oververhittingsenthalpie relaxatiemicrolaag, J; 

I = elektrische stroom door de verwarmingswand, A 

Ja = ('j
1
c/ f 2l) 9

0 
= (ken)getal van Jakob; 

k = warmtegeleidingscoëfficiënt vloeistof, W/mK; 

K = y/x = evenwichtscanstante van de vluchtigste component; 

1 =soortelijke verdampingsenthalpie (latente verdampingswarmte), 

J/kg; 

m aantal geactiveerde kernen aan wandoppervlak Aw; 

p = werkdruk, Pa = N/m2 2 
= kg/ms -5 10 bar; 

Ap{&R(t~= overdruk aan dampzijde belwand, Pa; 

2 
q = warmcestroomdichtheid, W/m ; 

• 2 q = warmtestroomdichtheid in lokaal koken, W/m ; 

R = equivalente dampbelstraal ~n verzdigd koken, m; 

* R = equivalente dampbelstraal ~n lokaal koken, m; 

R
0 

= 2<FT/ f 2 }.,9
0 

= kernstraal = evenwichtsstraal dampbel, m; 

t ~ '1: 
R1 = R1(t 1) equivalente maximale belstraal in lokaal koken; 

R1 R(t 1) ·(equivalente) loslaatstraal dampbel, m; 

RT =weerstand van de platinadraad bij het kookpunt,Jl; 



Rr+e 

. s 

t 

t~ 
I 

tzt 
4 

T 

T 
0 

T w 

AT 

0 

=weerstand van de platinadraad bij oververhitting e ,11 
0 

= normaalweerstand, .n. ; 

1 
= z/2(a~) 2 ~relatieve thermische indringingsdiepte; 

= tijd, s; 

= loslaattijd dampbel, s; 

= tijd van maximale belstraal Ln lokaal koken, s; 

= wachttijd tussen twee opeenvolgende bellen op dezelfde kern, s; 

= implosietijd dampbel in lokaal koken, s; 

= loslaattijd dampbel in lokaal koken, s; 

' verzadigings temperatuur bij druk p ,K; 

* = T - & = temperatuur onderkoelde bulkvloeistof in lokaal 
0 

koken, K; 

= T + & = wandtemperatuur, K; 
0 

= T(x) - T(x ) = verhoging dauwtemperatuur damp in bel (of 
0 

vloeis toftemperatuur aan be hvand) in binair systeem ten 

opzichte van oorspronkelijke vloeistof, K; 

T(x) = T(y) = evenwichtstemperatuur aan belwand Ln binair systeem, K; 

T(x ) 
0 

x 

y 

z 

= oorspronkelijke verzadigingstemperatuur (bij druk p) vloeistof 

in binair systeem, K; 

= massafractie vluchtigste component Ln vloeistof aan belwand Ln binair 

systeem, K; 

= Kx massafractie_vluchtigste component Ln damp in binair systeem, K; 

=thermische indringingsdiepte (afstand vanaf verwarmingswand), 

K; 



INDICES 

bi 
I 

co , 

= dynamische viscositeit vloeistof, kg/sm; 

= wandoververhitting of uniforme vloeistofoververhitting, K; 

= onderkoeling bulkvloeistof, positief gedefinieerd, K; 

= ins tantane oververhitting belwand j 

-1 = belfrequentie op caviteit aan wand, s 

= fr / fJ = verhouding oppervlaktespanning ~n binair mengsel 
m p 

tot hoofdcomponent; 

= soortelijke massa vloeistof, kg/m3; 

3 = soortelijke massa verzadigde damp, kg/m ; 

= oppervlaktespanning, kg/s 2; 

= belperiode, s; 

it' 
= e /(e + e ) =verhouding wandoververhitting tot totaal 

0 0 0 

drijvend temperatuurverschil in lokaal koken; 

= C /C = verhouding diffusiebelgroeicoëfficiënt ~n binair 
l,m l,p 

mengsel tot hoofdcomponent; 

warmtestroomdichtheid corresponderend met rechtstreekse 

dampproductie aan verwarmingswand, W/m2
; 

warmtestroomdichtheid (door dampbellen veroorzaakt) boven 

corresponderende convectieve waarde, W/m2
; 

convectieve warmtestroomdichthéid bij wandoververhitting 9 ; 
0 



~ 
} 

m, 

0 
1 

p 
J 

' 

* 

invloedsgebied dampbel; 

binair mengsel; 

initiële waarde (uitgezonderd: R ); 
0 

unaire vloeistof of hoofdcomponent ~n mengsel; 

verwarmingswand; 

gemiddelde waarde; 

lokaal koken; 

afgeleide naar t. 

~~~~Eb~~~-~~~E~~~-~E~!~~~~E~~E~~-~~E~E-~bi_~E~~~!~Eb~~~-~~~~E~~!= 

(T = 373 K) : a = 16.9 x 10-8 m2/s; c = 4216 J/kgK; 
-4 ! 5 c1 = 24 x 10 m/s 2K; k = 0.6825 W/mK; 1 = 22.56 x 10 J/kg; 

,p 2 3 3 
V"= 0.0587 kg/s; ,? 1 = 958.4 kg/m; f 2 = 0.598 kg/m. 



Referenties 

S.J.D. van Stralen, Bubble growth rates in boiling 

binary mixtures, Br. Chem. Engng. ~' 390-394 ( 143-147) (1967). 

H.S. Carlslaw and J.C. Jaeger, Conduction of Heat in Solids, 

2nd Edn. Oxford Univ. Press, Oxford (1959). 

(26] S.J.D. van Stralen and W.M. Sluyter, Investigation on the 

critical heat flux of pure liquids and mixtures under various 

conditions, Int. J. Heat Mass Transfer~' 1353-1384 (1969). 

[27] G. Vossers en P. Smulders, Fysische Transportverschijnselen, 

collegedictaat T.H.E. (1971). 

[28] Wiskunde 20, collegedictaat afdeling Wiskunde T.H.E. 

[29] S.J.D. van Stralen en W.A.M. Aarnink, Verband tussen de 

warmteoverdracht en het gedrag van dampbellen Ln unaire en 

binaire systemen, deel 10-II, Ft-Procestechniek, verschijnt 

binnenkort (1977). 

[3o] Gebundelde werken verschenen Ln Ft-Procestechniek. 

[31] S.J.D. van Stralen, The mechanism of nucleate boiling in pure 

liquids and in binary mixtures - part IV, Int. J. Heat Mass 

Transfer IQ, 1485-1498 (1967). 

[32] R.B. Bird, W.E. Stewart and E.N. Lightfoot, Transport phenomena, 

John Wiley & Sons, Inc. New York, London Sydney (1960). 



[331 S.J.D. van Stralen, Warmteoverdracht in kokende binaire systemen, 

Polytechn. tijdschr., ed. Procestechniek 29 (1974)nr. 23, (760, 764). 

[34] S.J.D. van Stralen, liet mechanisme van kernkoken in una~re en binaire 

systemen, Polytechn. tijdschr., ed. Procestechniek 30 (1975) nr. 9, 

278-288. 

[35] S.J.D. van Stralen, •'Warmteoverdracht in kokende una~re systemen11
, 

Polytechn. tijdschr., ed., Polytechniek 29 (1974) nr. 22, 715-721. 

[36] S.J.D. van Stralen, Verband tussen de warmteoverdracht en het gedrag 

van dampbellen in unaire en binaire systemen, deel 10-III, 

Pt-Proces techniek, verschijnt binnenkort ( 1977). 

[37] W.M. Rohsenow, Modern Developments ~n Heat Transfer (85-150), Acad. 

Press, New York-London (1963). 

[38] H. Jakob, 11 Heat Transfer11
, Vol. I, Chapter 29, Wiley, New York (1949). 

[39] J.W. Westwater, 11Advances in Chemical Eng. 11
, Vol. I, Academie Press, 

New York, 1956. 


