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SAMENVATTING 

In een adiabatische expansie van een gas/damp mengsel zal, indien een voldoende hoge 

mate van oververzadiging wordt bereikt, damp condenseren in de vorm van druppels. 

Het ontstaan van deze druppels wordt beschreven door homogene nucleatietheorieën. 

Twee van deze theorieën zijn met elkaar vergeleken; de klassieke nucleatietheorie en een 

recentenucleatietheorie volgens Dillmann en Meier. Deze laatste is een semi-empirische 

theorie die de nucleatiesnelheid {het aantal gevormde druppels per kubieke meter per 

seconde) koppelt aan reële gaseffecten. 

Dauwpuntsmetingen zijn verricht aan argon/koolwaterstof mengsels, waarbij argon 

diende als warmtereservoir en niet deelnam aan het condensatieproces. Druppelvorming 

werd gedetecteerd met behulp van een gevoelige optische methode. Uit de experimenten 

is gebleken dat de Dillmann-Meier nucleatietheorie de mate van niet-evenwicht waarbij 

condensatie optreedt, voor alkanen aanmerkelijk beter voorspelt dan de klassieke 

nucleatietheorie. 

Tevens is naar voren gekomen dat wanneer methaan wordt gebruikt in plaats van argon, 

het condensatieproces sterk beïnvloed wordt; condensatie vindt reeds bij aanmerkelijk 

lagere oververzadigingen plaats. 
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1. INLEIDING 

In samenwerking met het Koninklijk Shell Exploratie en Productie Laboratorium 

Rijswijk (KSEPL) vindt in de vakgroep Transportfysica, werkeenheid Gasdynamica, het 

onderzoeksproject 'Dynamische dauwpuntsbepaling van aardgas' plaats. Het doel van dit 

project is te komen tot een snelle methode voor de bepaling van dauwpunten van 

aardgas [MOR89]. 

Bij winning en transport van aardgas doen zich grote drukveranderingen voor waarbij 

condensatie op kan treden, hetgeen in dit stadium zeer ongewenst is. Aardgas bestaat uit 

een mengsel van vele componenten; de samenstelling, en dus ook het fasegedrag, is van 

ieder gasveld verschillend. Er bestaat een numeriek programma dat aan de hand van een 

aantal dauwpunten (een dauwpunt is een punt op de fasegrens) het fasegedrag van het 

mengsel kan voorspellen. Huidige methoden voor het bepalen van een dauwpunt bestaan 

uit langzame isotherme of isobare toestandsveranderingen van een damp, zodat de damp 

steeds in thermodynamisch evenwicht is. Wordt tijdens zo'n proces de fasegrens bereikt, 

dan treedt op deze grens condensatie op. 

Een andere manier om een damp te laten condenseren is gebruik te maken van een snelle 

adiabatische expansie (fig. 1.1). 
p 
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Fig. 1.1: Adiabatische expansie. 

Een damp bevindt zich in punt a in de begintoestand (p 0, To). Tijdens een isentrope 

expansie wordt in punt b de evenwichtsdamplijn (van een één-component systeem) 

gepasseerd. In punt c is de damp in een oververzadigde toestand. De 
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verzadigingsverhouding x wordt gedefinieerd als x= P/Psat en de onderkoeling als 

!:l. T = T sat - T. Als verder wordt geëxpandeerd neemt de verzadigingsverhouding steeds 
* verder toe. In punt d heeft de damp een kritische oververzadiging x bereikt; er vindt nu 

condensatie plaats in de vorm van druppels. Punt d wordt het dynamisch dauwpunt 

genoemd (of zoals in de literatuur gebruikelijk is, een punt van de Wilson-lijn). 

Niet-evenwichtscondensatie wordt beschreven door de homogene nucleatietheorieën, 

waarvan de klassieke nucleatietheorie (KNT) de meest gebruikte is. Deze theorieën 

voorspellen het aantal microscopische druppels (clusters) dat in een oververzadigde 

damp bestaande uit één component, wordt gevormd en doorgroeit tot macroscopische 

druppels, per kubieke meter per seconde. De KNT houdt geen rekening met translatie-, 

vibratie- en rotatiebijdragen in de vrije energie en rekent met een straalonafhankelijke 

macroscopische oppervlaktespanning. Een semi-empirische theorie die met deze 

bijdragen ook rekening houdt is een recente theorie van Dillmann en Meier (DMT). 

Beide theorieën worden behandeld in hoofdstukken 2 en 3. 

Aardgas bestaat voor een groot deel uit methaan (CH4) met daarin zwaardere 

componenten (zoals pentaan (CsH12) en nonaan (C9H20)) die zich niet als ideale gassen 

gedragen. Vooral de zwaardere componenten zullen een rol spelen in het 

condensatieproces. De afkoelsnelheid in een adiabatische expansie voor reële gassen 

wordt behandelt in hoofdstuk 4. 

Tot slot zullen in hoofdstuk 6 experimentele resultaten van dauwpuntsmetingen aan 

binaire mengsels met alkanen worden vergeleken met de KNT en de DMT. 
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2. THEORIE VAN HOMOGENENUCLEATIE 

2.1 Inleiding 

Het allereerste begin van condensatie in een oververzadigde damp is de vorming van 

microscopische druppels en wordt homogenenucleatie genoemd. Hierbij is verondersteld 

dat er geen vreemde condensatiekernen aanwezig zijn. 

Bij dit nucleatieproces is er sprake van een energiebarriëre; vorming van kleine druppels 

kost energie, terwijl de vorming van grotere druppels energie oplevert. Dit verschijnsel 

wordt veroorzaakt door de oppervlaktespanning. Bij kleine druppeltjes zorgt de sterke 

kromming van het oppervlak in combinatie met de oppervlaktespanning voor een hogere 

druk in de druppel dan daarbuiten. Voor zeer kleine druppeltjes heeft dit tot gevolg dat 

de chemische potentiaal in de druppel hoger is dan die van de omringende damp; het is 

voor de druppel energetisch gunstiger weer te verdampen. Voor grotere druppels wordt 

de chemische potentiaal van de damp p,a. groter dan die van de druppel p,d; voor zo'n 

druppel is het energetisch gunstiger te groeien. De straal waarbij p,a. = p,d wordt de 
* * kritische straal r genoemd, en het aantal molekulen in de druppel i ; de kritische 

druppelgrootte. Omdat de kritische druppelgrootte zeer klein is, i.h.a. kleiner dan 100 

molekulen, worden kleinere druppels clusters genoemd. 

Het aantal clusters dat doorgroeit tot macroscopische druppels, per kubieke meter per 

seconde, wordt de nucleatiesnelheid I genoemd. 

Zoals uit het voorafgaande blijkt, speelt de kritische clustergrootte een essentiële rol in 

het nucleatieproces. Een belangrijk onderdeel van de homogene nucleatietheorie is 

daarom het bepalen van de concentratie kritische clusters in een damp. 

2.2 Model voor de nucleatiesnelheid 

2.2.1 Vormingsenergie van een druppel 

Een damp wordt beschouwd als een ideaal mengsel van i-meren. Een i-meer is een 

component van de damp met de clusters bestaande uit i molekulen. Iedere i-meer 

afzonderlijk gedraagt zich als ideaal gas. 

Hoewel het energie kost om kleine druppels te vormen zullen er t.g.v. statistische 

fluctuaties toch i-meren in de damp aanwezig zijn. De evenwichtsconcentratie n(i) van 

i-meren wordt gegeven door een Boltzmann-verdeling die voortkomt uit de statistische 
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mechanika: 

n(i) = c exp [-L\rfi)J -2.1-

L\F(i) is hierin de Helmholtz vrije energie, nodig voor het vormen van één cluster ter 

grootte i. De wijze van berekening van L\F(i) vormt het onderscheid tussen de diverse 

nucleatietheorieën: 

- 1 Een eenvoudig druppelmodel op basis van macroscopische grootheden is in eerste 

instantie voorgesteld door Becker en Döring in 1935. Dit model wordt het 

klassieke druppelmodel genoemd en is onderdeel van de klassieke nucleatietheorie. 

L\F(i) bestaat uit een volume- en een oppervlakteterm: 

-2.2-

u is de oppervlaktespanning, A1 is een soort gemiddeld druppeloppervlak per 

molekuul, en L\p, het chemisch potentiaalverschil tussen oververzadigde damp en 

verzadigde damp bij dezelfde temperatuur (zie appendix A). Voor een ideaal gas 

en inkompressibele vloeistof heeft L\F(i) het verloop zoals is aangegeven in figuur 

2 .1. Er is inderdaad sprake van een energiebarriëre. 

Fig. 2.1: 

L\F x>1 

i 

Vormingsenergie L\F van een druppel als functie van 

de clustergrootte i. 
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- 2 In het klassieke druppelmodel zijn bijdragen van translatie-, rotatie-, 

vibratieenergie verwaarloosd. Het kristalmodel uit de statistische mechanika (zie 

o.a. [GRU88]) geeft b.F(i) in het geval deze bijdragen wel in rekening worden 

gebracht: 

-2.3-

c1 tot en met c4 zijn van i onafhankelijke coëfficiënten. De logarithmische en 

constante term bevatten de bijdragen van translatie-, rotatie- en vibratieenergie. 

Over de afzonderlijke grootten van deze bijdragen wordt hier geen uitspraak 

gedaan. Voor macroscopische druppels (i -+ ro) kunnen deze termen verwaarloosd 

worden ten opzichte van de eerste twee. Lotheen Pound (1962) hebben op basis 

van de eerdere veronderstelling dat een damp bestaat uit een ideaal mengsel van 

i-meren, de coëfficiënten bepaald. 

2.2.2 Nucleatiesnelheid 

* De evenwichtsverdeling van i-meren ligt nu vast. De kritische clustergrootte i is 

gedefinieerd door: 

8~F(i)l = O -or- i=i* 
-2.4-

* Hiermee is ook de kritische clusterconcentratie n(i ) bekend. 

De nucleatiesnelheid I wordt op basis van een kinetische theorie gegeven door [ABR74] 

* * I= Z{JA n(i ) -2.5-

* A is het kritisch clusteroppervlak, {J de botsingsfrequentie per eenheid van oppervlakte 

en Z de Zeldovichfactor: 

R- p 
fJ - J(27riilkT) -2.6-

pis de dampdruk, m de molekuulmassa, 
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-2.7-

Z is een correctiefactor die afwijkingen van stationair evenwicht (in een oververzadigde 

damp is sprake van 'groei' van clusters, zodat de evenwichtsverdeling 2.1 de 

clusterconcentratie niet goed beschrijft), en het weer verdampen van kritische en 

superkritische clusters in rekening brengt. 

De klassieke nucleatietheorie geeft voor een aantal stoffen een goede voorspelling van 

nucleatiesnelheden (zie b.v. [ABR74], pag 106). Voor water is dit in vele experimenten 

bevestigd. Andere stoffen voldoen echter veel minder goed aan de voorspellingen volgens 

de klassieke theorie. Zij gedragen zich ongeveer volgens de nucleatietheorie ontwikkeld 

door Lot he en Pound. N ucleatiesnelheden berekend met deze theorie zijn een factor 10 12 

tot 1017 hoger dan welke berekend zijn met de KNT. 

In 1989 hebben Dillmann en Meier een semi-empirisch nucleatiemodel ontwikkeld 

[DIL89]. Dit model houdt rekening met een straal afhankelijke oppervlaktespanning voor 

microscopische druppels (o.a. voorgesteld door Tolman [TOL49]). Bovendien wordt de 

vormings vrije energie D.F niet bepaald met een model voor D.F, maar deze wordt 

gerelateerd aan de kritische toestand van het gas, en aan de ontwikkeling van 

viriaalcoëfficiënten. In paragraaf 2.3 wordt dit nieuwe model besproken, waarbij in grote 

lijnen het artikel van Dillmann en Meier [DIL89] gevolgd wordt. 

2.3 Dillmann-Meier model voor D.F 

Dillmann en Meier introduceren de evenwichtsverdeling 2.1 op de volgende wijze: 

-2.8-

n(i) is de evenwichtsconcentratie clusters opgebouwd uit i molekulen, V is het volume 

van het systeem. Als uitgangspunt voor D.F wordt vgl. 2.3 genomen: 

-2.3-
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Er wordt voor de coëfficiënten c1 tot en met C4 nu een aanname gedaan, waarin een 

drietal nog onbekende modelparameters zijn opgenomen. Vanwege consistentie met de 

klassieke theorie worden voor de coëfficiënten Ct en c2 weer de stofparameters het 

chemisch potentiaalverschil AJ.L en de oppervlaktespannning genomen. Voor AF(i) wordt 

aangenomen: 

-2.9-

Voor de onbekenden K(i), ren q0 kunnen uitdrukkingen gevonden worden uit het gedrag 

van de stof bij het kritisch punt en de ontwikkeling van viriaalcoëfficiënten. K{i) is een 

van i (en van de temperatuur) afhankelijke parameter, die gezien kan worden als een 

correctiefactor voor de oppervlaktespanning bij microscopische druppels. Er moet 

daarom gelden: 

lim K(i) = 1 
i-+ 00 

-2.10-

De coëfficiënt At uit formule 2.9 wordt gegeven door: 

-2.11-

V m is het malekulair volume. 

2.3.1 Bepaling modelparameters 

Zoals in paragraaf 2.2.1 reeds aan de orde is geweest kan een reëel gas opgevat worden 

als een mengsel van ideale gassen. Elke component bestaat uit die clusters die allen 

hetzelfde aantal molekulen bevatten. Voor de totale dichtheid n (in molekulen per m 3) 
en totaaldruk p van het gas kunnen dan de volgende relaties worden opgeschreven: 

N ~. 
n=v=ll•ni - 2.12a-

i=t 

p = 2 Pi = kT 2 ni - 2.12b-
i=t i=t 

7 



Het eerste gedeelte van vergelijking 2.12b is de wet van Dalton voor ideale mengsels met 

partiële drukken Pi van de i-de component. Het tweede gedeelte is de ideale gaswet. 

Invull~n van de evenwichtsverdeling 2.8 met de vrije energie volgens 2.9 levert (met 

qo = qo/V ): 

n = qo.2 exp[-lt{i)Wi
213

- (r-1)ln i -i U] 
1=1 

- 2.13a-

p = qokT.2 exp[-K(i)wi
2/s- rln i -i U] 

1= 1 

- 2.13b-

Omdat dit een relatie is tussen de toestandsgrootheden temperatuur, druk en dichtheid, 

staat hier de toestandsvergelijking van een reëel gas. In het interessante 

temperatuurbereik kunnen ren q0 constant beschouwd worden [FIS67). In het kritisch 

punt is vergelijking 2.13 aanmerkelijk eenvoudiger, want zowel de oppervlaktespanning 

verdwijnt (u= 0), als ook het chemisch potentiaalverschil (ó.J.t. =0). Er komt te staan: 

nc = qo(( r-1) - 2.14a-

Pc= qokTc(( r) - 2.14b-

Hierin is ((x) = ~ Cx de Riemannse zètafunctie van x. Delen van 2.14b door 2.14 a 
1 =1 

levert: 

-2.15-

Ze is de kritische compressibiliteitsfactor. Uit 2.15 kan ropgelost worden en dan is met 

behulp van 2.14 ook q0 bekend. 

De berekening van lt{i) is aanmerkelijk gecompliceerder aangezien deze parameter van i 

en ook van T afhankelijk is. Een mogelijkheid is om vergelijking 2.14a te vergelijken met 
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een andere toestandsvergelijking. 
Voor een ideaal gas geldt (formule A.10 uit appendix A): 

-2.16-

Vgl. 2.13a wordt met behulp van 2.16 geschreven als: 

n = qo 2 [___E._] iexp [-K(i)w i
2

/ 3 - ( r-1)1n i] =: 2 a(i,T) pi 
i=l Psat i=l 

-2.17-

De ontwikkelingscoëfficiënten a(i,T) kunnen worden opgevat als coëfficiënten van een 

Taylor ontwikkeling van n rond p = 0: 

a(i,T) = h ~trr [U~] T = qo(Psat)-i exp[-K{i)w i
2
/3- ( r-1)1n i] 

-2.18-

Uit deze vergelijking kan K(i) opgelost worden: 

-2.19-

Omdat er geen toestandsvergelijking bestaat die alle i afgeleiden van de dichtheid naar 

de druk correct geeft is hiermee het probleem echter nog niet opgelost. Over de 

correctiefactor K(i) is echter in de literatuur reeds gepubliceerd. Tolman benadert K(i) 

bijv. door K(i) = 1/(1+26/r) [TOL49]. Er wordt daarom verondersteld dat K(i) de 

volgende vorm bezit: 

-2.20-

Waarin r"' i 
1
/ 3 weer de clusterstraal voorstelt. 6 is een karakteristieke lengte waarvoor 

geldt 6 < r 1• De onbekende functie K(i) kan in een machtreeks rond 6/ri = 0 

ontwikkeld worden. Tevens moet 2.10 blijven gelden: 
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-2.21-

Indien 6 << r 1 dan is het voldoende om slechts de eerste drie termen van de 

reeksontwikkeling 2.21 mee te nemen. K{i) wordt nu weer als functie van i geschreven: 

-1/ -2/ 
K{i)=1+ali 3 +a2 i 3 -2.22-

De parameters a 1 en a2 kunnen geëlimineerd worden wanneer K{1) en K{2) bekend zijn: 

-2/ 
- (K{2)-1l- (x;(l~-1)2 3 

al - 2- I 3 - 2 - I 3 
- 2.23a-

- 2.23b-

Het is dus nu voldoende om over een toestandsvergelijking te beschikken die de eerste en 

tweede afgeleide van de dichtheid naar de druk voldoende nauwkeurig geeft. Hier voldoet 

bijv. de viriaalont wikkeling aan: 

E. = kT + Bp + Cp2 + .... 
n 

-2.24-

MetBen C de tweede resp. derde viriaalcoëfficiënt. Let op de eenheid van B, deze is 

m3fmolekuul! De afgeleiden geven: 

- 2.25a-

1. [82n] 2B Im --
p-+ o ~ T- {KTP 

-2.25b-

Vergelijking 2.19 levert nu met 2.25 K{1) en K{2): 

- 2.26a-
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- 2.26b-

De modelparameter r, q0 en K{i) zijn nu uitgedrukt in macroscopische grootheden, zodat 

~F hiermee bepaald is. Met formules 2.5, 2.8, 2.6 en 2. 7 ligt nu de nucleatiesnelheid I 

weer vast. 

2.3.2 Enkele kanttekeningen t.a.v. het Dillmann-Meier model 

1: In het artikel van Dillmann en Meier wordt de evenwichtsverdeling 2.8 "afgeleid". 

Zij vinden dan de vorm: 

-2.27-

Met Fï de vrije energie van een cluster met i moleculen, en ~Gi de vormings vrije 

enthalpie van zo'n cluster. De afleiding is echter niet correct. Er wordt namelijk 

gebruikt: 

Fi =-kT ln Zi -2.28-

Waarin Zï de kanonieke toestandssom van het cluster is. Uitdrukking 2.28 geldt voor 

onderscheidbare deeltjes. Voor ononderscheidbare deeltjes moet echter genomen worden: 

-2.29-

Ni is het aantal clusters bestaande uit i molekulen. Uit het voorgaande volgt dat formule 

2.8 eigenlijk geponeerd wordt. Vanwege de overeenkomst met vgl. 2.1 kan ~F(i) dan 

geïntroduceerd worden zoals in paragraaf 2.3 met vergelijkingen 2.3 en 2.9 gebeurt. 

2: In tabel 2.1 zijn enkele K{i)'s gegeven zoals die volgen uit het Dillmann-Meier 

model. 

Opvallend daaraan is dat de correcties zowel groter als .kleiner dan 1 zijn. Dit strookt 
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stof K(1) K(100) 

water 0.986 1.033 

n-nonaan 0.640 0.926 

Tabel2.1: Correctiefactoren K( i) van 

water en nonaan bijT= 273.15 K 

niet met de formule van Tolman K(i) = 1/(1+26/r), die bij afnemende straal slechts 

lagere oppervlaktespanningen voorspelt. In het algemeen wordt verondersteld dat een 

kleinerereen lagere oppervlaktespanning tot gevolg heeft. Daarentegen hebben Oriani 

en Sundquist [ORI63] met een ander model dan Tolman een 

oppervlaktespanningsverhoging van 20 à 25% berekend. Niet bekend is of deze correctie 

voldoet aan vgl. 2.20. Het is dus voorbarig te concluderen dat de in het DM-model 

berekende correctie K(i) ook de werkelijke verandering van de macroscopische 

oppervlaktespanning weergeeft. 

3: In vergelijking 2.17 is het chemisch potentiaalverschil ingevuld voor een ideaal 

gas. Het is nog niet duidelijk welke consequenties dit heeft voor de geldigheid van het 

DM-model voor het toestandsgebied waar D.JJ. niet beschreven wordt door vgl. 2.16. 

4: Wat is de fysische interpretatie van het DM-model? Het DM-model komt tot een 

aantal vergelijkingen waarmee de vormings vrije energie van cluster uit z'n damp 

bepaald wordt. In deze relaties komen een drietal parameters voor berekend aan de hand 

van eigenschappen van reële gassen. Samen met de Boltzmann verdeling 2.8 geeft dit de 

evenwichtsverdeling clusters opgebouwd uit i molekulen in een reëel gas. Omdat de 

evenwichtsverdeling dus direct gekoppeld is (als het ware gefit) aan de toestand van het 

reële gas, zou gesteld kunnen worden dat het bestaan van clusters van verschillende 

afmetingen in een gas de reële gasseffecten veroorzaakt. 
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stof 

water 

nonaan 

pentaan 

Tabel3.1: 

T Ze=~ ((r-1) = f!s_ 
T- qo 

2.166 0.229 6.613 

2.167 

2.190 0.256 5.854 

2.202 0.269 5.542 

Als Ze van een stof bekend is kan in de tabel 

bijbehorende r en ook q0 gezocht worden. 

* De kritische clustergrootte i wordt nu gegeven door de reële oplossing van de 

derdegraadsvergelijking: 

-3.5-

waarbij de substitutie x = i* 1
/ 3 gedaan is. De nucleatiesnelheid I volgens formule 2.5 

wordt tenslotte met D.F uit 3.4: 

* + 9rkT i*-27a A p exp [- D.F( i ")'] 
2cTA1 1 J(2111IlkT) ~ 

-3.6-

De klassieke theorie is een limietgeval van de Dillmann-Meier theorie. Als nl. r = 0 

(geen rotatie en vibratie energie), K(i) = 1 (macroscopische oppervlaktespanning) en 

q0 = Pv/kT (concentratie monomeren) genomen worden, dan gaat vergelijking 3.6 over 

in de formule voor de klassieke theorie 3.1. 

Dillmann en Meier hebben de klassiekenucleatietheorie en hun eigen theorie voor een 

aantal stoffen getoetst aan experimentele resultaten bekend uit de literatuur. De nieuwe 

theorie geeft in alle gevallen (veel) betere overeenstemming met de experimenten dan de 

klassieke theorie. Hieronder worden beide theorieën met elkaar vergeleken aan de hand 

van de stoffen water, pentaan en nonaan. 
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Figuren 3.1a- 3.1c geven nucleatiesnelheden als functie van X· In alle gevallen is er een 

exponentieel stijgend verloop in I. De DMT voorspelt bij de koolwaterstoffen een 

aanmerkelijk lagere oververzadiging dan de klassieke theorie. Bij water geven de beide 

theorieën vrijwel identieke oververzadigingen. 

Voor nonaan zijn berekeningen van de vormings vrije energie van de clusters, en de 

evenwichtsverdelingen van de clustergrootte uitgezet in de figuren 3.2- 3.5. Wanneer de 

concentratie monomeren wordt afgeschat met de ideale gaswet blijkt de DMT het juiste 

aantal te geven, in tegenstelling tot de KNT. De derde en vierde term in formule 2.3 

mogen voor kleine clusters (minder dan 10 molekulen) zeker niet verwaarloosd worden, 

zoals in de klassieke theorie gebeurt. Hierdoor is het waarschijnlijk dat de DMT voor 

stoffen met dergelijk kleine kritische clusters betere resultaten geeft dan de klassieke 
* theorie. Bij de kritische clustergrootte i = 9 is er een maximum in DoF en een minimum 

in de evenwichtsconcentratie. 

Om een indruk te krijgen van de grootteorde van enkele grootheden is in tabel 3.2 nog 

een overzicht van enkele berekeningen met de nucleatietheorieën weergegeven. 

De temperatuurafhankelijke grootheden waarvan bij de berekeningen gebruik is gemaakt, 

zijn opgenomen in [MUI90b]. 
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Fig. 3.1a: H20 
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Fig. 3.1b: CsH12 
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Fig. 3.1: N ucleatiesnelheid van water, 

pentaan en nonaan als functie van 

de verzadiginsgraad x, volgens de 

KNT en de DMT, bij constante 
temperatuur. 

16 



90 

60 

~ 
30 ~ -~ 

<l 
0 

-30 

-60 

Fig. 3.2: 

0 

oppervlakte term 

bulk term 

20 40 

i (aantal molekulen) 

Vormings vrije energie LlF bij nonaan, als functie van 

de clustergrootte i volgens KNT, T = 210 K, x= 785. 

Alleen niet-constante bijdragen zijn weergegeven. 

60~----------------------------------. 

30 

-30 

-60 

0 

Fig. 3.3: 

oppervlakte term 
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Vormings vrije energie ~F bij nonaan, als functie van 

de clustergrootte i volgens DMT, T = 210 K, X = 785. 

Alleen niet-constante bijdragen zijn weergegeven. 
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·* * x 1 r (m) 

water KNT 12.8 27 5.81·10-10 

T = 240 K DMT 13.5 30 5.99 ·10-10 

I= 1·1015 1 
m3s 

pentaan KNT 10.1 36 1.14·10-9 

T = 225 K DMT 7.0 52 1.29·10-9 

I = 1·1015 1 
m3s 

nonaan KNT 785.8 10 8.62 ·10-10 

T = 225 K DMT 254.4 16 1.02·10-9 

I = 1·1015 1 
m3s 

Tabel3.2: Oververzadiging x die nodig is om een nucleatiesnelheid 

I= 1·10 15 m~s te bereiken volgens KNT en DMT. Bovendien 

zijn enkele bijbehorende kritische clustergrootten 

gegeven. 
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4. BEPALING VAN EEN WILSON PUNT MET BEHULP VAN 

THERMODYNAMICA, IN EEN ADIABATISCHEEXPANSIE 

4.1 Inleiding 

De experimentele methode ter bepaling van een Wilson-lijn is in ons geval een 

adiabatische expansie, waarin spontane condensatie optreedt. In dit hoofdstuk wordt het 

principe van de methode uiteengezet. Hierbij wordt er in eerste instantie van uitgegaan 

dat gemeten wordt met gassen die zich calorisch perfect gedragen (dit zijn gassen 

waarvoor de inwendige energie alleen een functie is van de temperatuur zodat 

[~] T = 0, en warmtecapaciteiten Cp en Cv zijn constant). Dit maakt de berekening van 

de temperatuur van een punt op de Wilson-lijn eenvoudig. 

In het geval dat de gassen 'niet perfect zijn', wordt de berekening van de temperatuur 

van een Wilson punt aanzienlijk bemoeilijkt. De thermodynamica die deze verschijnselen 

beschrijft is het onderwerp van paragraaf 4 van dit hoofdstuk. 

4.2 Nevelvorming in een adiabatische expansie 

Homogene spontane condensatie van een damp kan slechts optreden indien de damp zich 

in een toestand bevindt met verzadigingsgraad x ~ 1. Een dergelijke toestand van 

oververzadiging kan worden bereikt door een damp adiabatisch te laten expanderen in 

een Wilson-vat. Een schematische weergave hiervan is figuur 4.1. 

vacuümvat 

expansiecel 

Fig. 4.1: Schematische weergave 'expansie opstelling'. 
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In een expansiecel bevindt zich een mengsel van een damp, en inert gas. De totaaldruk 

van het mengsel is p0, en de begindampdruk is Pv,o· De damp heeft een 

verzadigingsgraad x< 1. Het vacuümvat is op een druk p < 2 Pa gebacht. In deze 

toestand is de afsluiter K gesloten. Na het openen van K zal het mengsel adiabatisch 

expanderen (zie figuur 4.2). 

Pv 

* Pv 

Fig. 4.2: 

x> 1 

\ ,, 

* T 

evenwichtsdamplijn 

x< 1 

T 0 T 

Adiabatische expansie. 

De toestand van het mengsel zal bij het passeren van de evenwichtsdamplijn overgaan 

van een onderverzadigde toestand x< 1 in een oververzadigde toestand x> 1. Dit is 

een niet-evenwichtstoestand. In zo'n niet-evenwichtsteestand zal de damp condenseren 

in de vorm van druppels. 
* * De toestand waarbij de druppels voor het eerst kunnen worden waargenomen (Pv,T ) 

noemen we het dynamisch dauwpunt. Het wordt in de literatuur aangeduid als een punt 

op de Wilson-lijn. De damp streeft vervolgens naar de evenwichtstoestand. 

Indien een gas adiabatisch expandeert, en er vinden geen relaxatie- of visceuze 

dissipatieprocessen plaats, dan zal de expansie isentroop verlopen. Voor perfecte gassen 

kan dan de toestand beschreven worden met deisentrope gasrelaties: 

- 4.1-

Als de begincondities bekend zijn, legt één van de grootheden p, pofT de toestand van 

het gas vast. 

Het is nu ook duidelijk waarom een mengsel van een inert gas en een damp gebruikt 
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wordt. Voor de inerte component kan een gas met hoge en constante 'Y genomen worden. 

Hiermee kunnen lagere temperaturen bereikt worden dan met een damp alleen. 

Bovendien wordt tijdens het condensatieproces de latente warmte gemakkelijker 

afgevoerd, zodat de druppels verder kunnen groeien. 

Gedurende de expansie zullen echter thermische grenslaageffecten optreden, waarin de 

toestandsverandering van het mengsel niet meer adiabatisch verloopt. Deze worden 

veroorzaakt doordat een temperatuurgradiënt zal ontstaan tussen de kern van de 

expansiecel en de wand. Een model dat de grenslaagdikte x 8 beschrijft, wordt behandeld 

in [MOR90]. Voor berekeningen aan de grenslaagontwikkeling wordt verwezen naar 

[DIJC90]. Deze berekeningen tonen aan dat gedurende de meettijd bij een expansie de 

toestandsveranderingen in de kern van de expansiecel adiabatisch blijven verlopen. 

Relaties 4.1 blijven dus geldig. 

4.3 Bepaling van gemiddelde isentrope exponent bij ideale gassen 

Om relaties 4.1 toe te kunnen passen is het vereist een gemiddelde 'Y toe te kennen aan 

het mengsel. In het geval van enkel perfecte gassen (argon of stikstof als dragergas, en 

water als dampcomponent) is dit geen probleem. Gedraagt de dampcomponent zich niet 

als een perfect gas, dan moet een extra middeling over het temperatuurgebied worden 

toegepast. 

Als eerste wordt een gemiddelde 'Y berekend voor een mengsel van ideale gassen bij 

constante temperatuur ( 'Y hangt in het geval van ideale, niet perfecte gassen alleen af 

van de temperatuur). 'Y wordt berekend uit de specifieke warmtecapaciteiten Cp en Cv: 

-4.2-

Omdat voor een ideaal gas geldt Cp - Cv = R, met de specifieke gasconstante R = iP 
gaat 4.2 over in: 

-4.3-

De massagemiddelde warmtecapaciteit Cp van een binair gas/damp mengsel is: 

22 



-4.4-

y is de massafractie damp: 

Y = mvx + mg(l-x) -4.5-

Met x = EY. de molfractie damp, en m de molaire massa. Voor de gemiddelde specifieke p 

gasconstante geldt: 

R = y·Rv + (1-y)·Rg 

Zodat tenslotte met 4.3 wordt gevonden: 

'Y = Cp 
Cp- R 

-4.6-

-4.7-

Bij de koolwaterstoffen is Cp temperatuur- en drukafhankelijk. De drukafhankelijkheid 

kan vanwege de lage dampdrukken echter verwaarloosd worden zodat de 

koolwaterstoffen zich wel als een ideaal gas gedragen. Vanwege de zwakke 

temperatuurafhankelijkheid van 'Y zijn relaties 4.1 niet meer geldig. Dit probleem is 

ondervangen door van de dampcomponent een waarde voor de Cp te nemen die hoort bij 

een temperatuur van 260K, ongeveer halverwege het voor ons interessante 

temperatuurgebied (200K - 300K). Omdat met kleine massafracties damp wordt 

gewerkt ( < 7 % ), zal dit geen grote fout introduceren. 

Voor het 'worst case' geval ( massafractie = 0.07 pentaan in argon) wordt hieronder een 

foutenafschatting gedaan: 

We nemen aan: Po= 6 bar -argon+ pentaan 

Pv, o = 240 mbar -pentaan ( molfractie =0.04) 
* * Pv/Po = 0.5 ::} T ~ 230 K -typisch voor een dergelijk 

Gebruik makend van 

experiment 

cp(230K) ~ 576.3 $geeft T* = 233.6 K, 

en -( ) J * Cp 295K ~ 599.2 KgK geeft T = 231.4 K. 
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De fout die bij de berekening van T* gemaakt wordt door het veronderstellen van een 

constante Cp bij T = 260 K zal dus zeker kleiner zijn dan ::1:: 2 K. 

4.4 Reële gaseffecten van een niet-ideale gascomponent 

Voldoet de gascomponent niet aan de eigenschappen van een perfect gas, dan zal ook 

niet meer worden voldaan aan deisentrope gasrelaties 4.1. Er ontstaat een extra bijdrage 

van de temperatuurverandering bij een isentrope expansie. Dit is het Joule-Kelvin 

effect. 

De invloed van de gascomponent op het temperatuurverloop is veel groter dan de invloed 

van de dampcomponent. Daarom wordt hieronder een uitdrukking voor deze 

reëel-gas-bijdrage afgeleid. 

De fundamentele relatie van de thermodynamica kan geschreven worden als [GIJS83]: 

-4.8-

h is de specifieke enthalpie, en Cp = [ ~] p· De Helmholtz vergelijking geeft: 

-4.9-

De factor T [ WJ p kan worden berekend met de toestandsvergelijking van een reëel 

gas: 

Z=ph -4.10-

Z wordt de compressibiliteitsfactor genoemd. Hiermee wordt: 

-4.11-

4.8, 4.9 en 4.11 geven: 

-4.12-
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De reëel-gas-bijdrage wordt gevormd door de term i[~Jp· Voor een ideaal gas is 

deze gelijk aan nul. 

De relatie tussen temperatuur en druk bij een isentrope toestandsverandering volgt nu 

uit de voorwaarde ds = 0: 

P [or] Ro [ T [az] ] T op s = C'; Z 1 + z ar P =: a{p,T) -4.13-

a noemen we de 'koelcoëfficiënt'. Voor een beperkt temperatuur- en drukgebied kan 4.13 

geschreven worden als: 

T - [E...]a 
Tö- Po -4.14-

Tabellen 4.1 en 4.2 geven expansies weer met methaan bij verschillende begindrukken. 

De thermodynamische grootheden zijn berekend met de Redlich-K wong-Soave 

toestandsvergelijking. Voor deze berekeningen zie appendix C. De reëel-gas-bijdrage 

blijkt bij een begindruk van 5.6 bar nauwelijks invloed op de afkoelsnelheid te hebben. 

Bij een begindruk van 50 bar moet wel degelijk rekening gehouden worden met het 

Joule-Kelvin effect. De koeling verloopt iets minder snel dan volgens deisentrope 

gasrelaties met constante 'Y· In tabel4.3 worden berekende grootheden vergeleken met 

data uit de literatuur [IUP72]. Bij T = 300 K is er een goede overeenkomst. Komt de 

toestand van het gas in de buurt van het kritische punt (voor methaan is dit 

Tc= 190.4, Pc= 46 bar [REI87]) dan gaan de berekeningen sterk afwijken van de data. 
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5. DE OPSTELLING 

5.1 Uitvoering van het experiment 

In figuur 5.1 is de opstelling waarmee de dynamische dauwpuntsmetingen worden 

verricht schematisch weergegeven. 

vacuümvat 

D vacuümpomp 

,---------------~ ~.K.4~-----. 
,-- voorraadvat 

K1 electramagnetische afsluiter 

expansiecel 

test gassen 

Fig. 5.1: Schematische weergave van de opstelling. 

Een experiment wordt als volgt uitgevoerd: 

Expansiecel, mengcircuit en vacuümvat worden zo goed mogelijk vacuüm 

gezogen. Hierbij staan alle kleppen open behalve K2 en K4. De einddruk die wordt 

bereikt is ongeveer 1 Pa. Deinlek van de expansiecel is bepaald op ongeveer 1 

Pa/min. Voor het vacuümvat is dit ongeveer 5 Pa/min. 

De dampcomponent wordt in de opstelling gebracht. Hiervoor wordt klep K4 

geopend. In het voorraadvat bevindt zich de vloeistof (water, pentaan, nonaan) 

met damp. De damp verspreidt zich via het vacuümvat in de expansiecel en het 

mengcircuit. De mengpomp is hierbij ingeschakeld. Als de dampdruk in de 

expansiecel de gewenste waarde heeft bereikt worden kleppen Kt, K4 en K7 

gesloten. 
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Nu kan het dragergas worden ingelaten (stikstof, argon of methaan). Hiervoor 

wordt K2 geopend. De druk in de opstelling wordt nu verhoogd tot de 

gewenstwaarde. Door het gas langzaam in te laten, moet voorkomen worden dat 

de damp op dit moment gaat condenseren. K2 wordt nu weer gesloten. 

Om tot een zo homogeen mogelijk gas/damp mengsel te komen wordt gedurende 5 

minuten het mengsel in het mengcircuit rondgepompt. 

Het vacuümvat wordt leeggepompt. 

Als het mengcircuit is afgesloten met kleppen K5 en K6, en ook K3 is gesloten, is 

de opstelling gereed voor de bepaling van een punt van de Wilson-lijn. 

De uiteindelijke dauwpuntsmeting wordt nu gedaan door magneetafsluiter K 1 te openen. 

In de expansiecel vindt dan een adiabatische expansie plaats. Voor en tijdens het 

experiment kunnen de volgende grootheden gevolgd worden: druk, strooilicht en 

lichtextinctie. 

In de volgende paragrafen zal meer in detail worden ingegaan op de afzonderlijke 

componenten van de opstelling. 

5.2 De expansiecel 

De kern van de opstelling wordt gevormd door de expansieceL Hiervan is in figuur 5.2 

een doorsnede getekend. Het ontwerp van deze cel is tot stand gekomen na analyses van 

metingen in een eerdere 'provisorische' expansiecel [HEU89]. Zoals in de figuur duidelijk 

te zien is, hebben de wanden een vloeiend verloop. Deze geometrie moet het ontstaan 

van wervelafschudding aan scherpe randen en hoeken voorkomen. 

De toevoer van het gas vindt plaats via een in- en uitschroefbare zuiger. De getekende 

stand geeft de geopende toestand weer. De opening in de zuiger is gesitueerd aan de 

zijkant, zodat er tevens een goede menging optreedt. In gesloten toestand ligt de zuiger 

in de bodem van de expansiecel verzonken, zodat ook de onderwand geheel vlak is. 

In de bodem van de cel is tevens ruimte voor twee drukopnemers en een ionenbron (van 

belang bij heterogene condensatie, zie [MUI90]). 

In de zijwand van de cel zijn tegenover elkaar twee vensters aangebracht, zodat een 

laserbundel de cel kan passeren, waardoor optische metingen mogelijk zijn (strooilicht, 

extinctie en eventueel dichtheidsmeting (zie bv. [DIJC90]). 
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naar electromagnetische afsluiter 

naar mengpomp 

venster venster 

onderwand 

mengcircuit .t-4 testgassen 

Fig. 5.2: ExpansieceL 

31 



De verbinding met het vacuümvat wordt afgesloten door een ASCO magneetafsluiter, 
type SCE210D3. De openingstijd hiervan bedraagt circa 15 ms. De nauwste doorsnede 

van de verbinding ( orifice) wordt gevormd door een ring met binnendiameter van 10 

mm. Deze diameter waarborgt de chokingconditie (u=c zie [DON82]) in de orifice, 

gedurende de tijdsduur welke interessant is voor onze experimenten (ongeveer 150 ms). 

Door het aanbrengen van ringen van verschillende diameters, kan de expansietijd 

gevarieerd worden. 

5.3 Het mengcircuit 

Om een zo homogeen mogelijk gas/damp mengsel te verkrijgen is een rondpompcircuit 

ontworpen waarin de expansiecel is opgenomen. Een goede menging van gas en 

dampcomponent is hierdoor mogelijk. Het essentiële onderdeel van het mengcircuit is de 

mengpomp (fig. 5.3). 

10 mm 

-~ 

~ i"troom 

spoelen 

""' " 

l_~-~-----~-~----
1 ~ I uitstroom 

Fig. 5.3: Mengpomp. 

__- veer 

klep 

kamer 

De opstelling is ontworpen voor experimenten tot maximaal 50 bar. Om bij deze hoge 

drukken problemen met de afdichting te voorkomen, is het van belang dat de pomp geen 

bewegende onderdelen bevat die in contact staan met de omgeving. 
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De pomp bestaat uit twee kamers waarin twee kleppen gemonteerd zijn. De kamers zijn 

verbonden door een buis met daarin een ijzeren kern. Om deze buis zijn twee spoelen 

gemonteerd, waar beurtelings een stroom door loopt. Hierdoor wordt de ijzeren kern 

heen en weer getrokken. Beweegt de kern naar links, dan zullen de kleppen de standen 

innemen zoals in de figuur is getekend: de rechterkamer stroomt van boven af vol, het 

gas in de linkerkamer wordt weggepompt naar beneden. Beweegt de spoel naar rechts, 

dan verwissellen de rollen van linker en rechterkamer. 

5.4 De drukmeting 

Voor de meting van de dampdruk worden een W allace en Tieman manometer type 

FA 160 tot 167 Pa of een Barocel druksensor 0 -13300 Pa gebruikt. Deze zijn bevestigd 

aan het vacuümvat. De dampdruk is tot op ongeveer :1:: 4 Pa nauwkeurig te bepalen. De 

meting van de begindruk wordt gedaan met een drukopnemer Druck, type PDCR 81, 7 

bar. De drukverandering tijdens de expansie wordt gemeten met een drukopnemer 

Kistler, type 603B. Omdat deze opnemer gevoelig is voor temperatuurgradiënten in het 

oppervlak, is een coating aangebracht van siliconenrubber (type zwart, nr. 732RTV, 

dikte ongeveer 1 mm). Hiermee worden temperatuureffecten tijdens de expansie 

vertraagd. 

Omdat de snelheden in de expansiecel veel kleiner zijn dan de geluidsnelheid, ontstaat er 

geen drukgradiënt. Hierdoor is de plaats van de drukopnemers in de expansiecel 

willekeurig te kiezen. Voor de snelheid u in de expansiecel wordt hieronder met behulp 

van de !-dimensionale continuïteitsvergelijkingeen een afschatting gemaakt: 

-5.1-

Waarin p de dichtheid van het gas is, en x de afstand tot het ondervlak van de 

expansieceL Hieruit volgt: 

-5.2-

of: 

-5.3-
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Met x= 0.03 m (De detectie van druppelvorming vindt ongeveer 3 cm boven het 

onderwand van de expansiecel plaats), 1 = 1.67 voor argon en r = 0.1 s, vinden we: 

u~ 0.2 m/s -5.4-

Beide drukopnemers zijn in de onderwand bevestigd. De relatieve nauwkeurigheid van de 

drukmeting is :i: 0.2 %. 
Voor de ijking en een uitgebreidere uiteenzetting over problemen met de drukmeting 

wordt verwezen naar appendix B. 

5.5 Strooilicht- en extinctiemeting 

De detectie van het moment waarop het begin van condensatie plaatsvindt, geschiedt 

met behulp van een strooilichtmeting (zie [DIJC90]), in combinatie met een 

extinctiemeting. 

Het principe van deze meting is geschetst in figuur 5.4. 

photodiode 

Fig. 5.4: 

venster vernster 
spiegel 

lens 

(strooilicht) 

photomultiplier 

Schematische weergave strooilicht- en 

extinctieopstelling. 
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Een HeNe-laser schijnt door de expansiecel, en valt op een fotodiode. Vindt er in de cel 

condensatie plaats, dan wordt het doorgaande licht verzwakt. Bovendien zullen de 

aanwezige druppels het licht van de laserbundel verstrooien. Het achterwaarts 

verstrooide licht valt op een spiegel met daarin een gat (=optische stop, <P = 26 mm). 

Het strooilicht wordt vervolgens met een lens met brandpuntsafstand f = 100 mmopeen 

photomultiplier gefocusseerd. Het optisch ontwerp van het systeem, spiegel in 

combinatie met de lens, is zodanig dat slechts een beperkt gebied ('meetvolume') 

afgebeeld wordt op de detector {zie [MAN85]). Het snijvolume van dit gebied met de 

laserbundel geeft het detectiegebied. De lengte van dit detectiegebied is kleiner dan de 

diameter van de expansiecel zodat strooilicht ten gevolge van condensatie in de cel wel 

wordt gedetecteerd, maar strooilicht van de vensters echter niet. 

De detectielimiet van de strooilichtopstelling is van de orde 1011 druppels/m3 [MUI90]. 

5.6 Signaalverwerking en voorbeeldmeting 

In de experimenten worden druksignaal van de Kistler, en strooilicht- en 

transmissiesignaal geanalyseerd {fig. 5.5). 

strooilicht druk 

Intron DS0-2022 

Fig. 5.5: 

transmissie 

,__~...____, triggerunit 

(Polar DS 102) 

Polar DS 102 

9 pol" '"'"'"" 

1-----~ 

PC 

Signaalverwerking. 
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Het druk- en strooilichtsignaal worden bemonsterd en opgeslagen in een 

geheugenoscilloscoop (Intron, type DS0-2022), het transmissiesignaal in een transiënt 

recorder (Polar DS102). Als triggerunit voorPolaren Intron doet tevens een recorder 

Polar DS102 dienst. Deze wordt gestuurd door het begin van de daling in het 

druksignaal. De signalen worden ingelezen in een PC, en daarmee verwerkt. 

In figuur 5.6 zijn de signalen van een typisch experiment weergegeven. De 2048 samples 

uit de transiënt recorders zijn gereduceerd tot 205 punten. Het betreft een experiment 

met argon als inerte component, en waterdamp. De begincondities zijn: 

totaaldruk Po= 3.00 bar, 

begindampdruk 

beginverzadiging 

Pv,o = 2.06 mbar, 

xo = 0.086. 

Na het openen van de klep neemt de druk, die genormeerd is op p0, via een vloeiend 

verloop af. Na een tijdsvertraging van ongeveer 30 ms treedt er in het strooilicht- en 

transmissiesignaal een scherpe verandering op. Dit is het moment van condensatie. 
* Toepassing van deisentrope gasrelaties 4.1levert het dauwpunt met als grootheden T , 

* * Pv en X. 
Na de scherpe stijging volgt weer een afname van strooilicht en extinctie, hetgeen een 

gevolg is van de afname van de druppeldichtheid door het voortduren van de expansie. 

1 
89 

P/Po 

0 
0 

Fig. 5.6: 

Po= 3.0 bar, Xo = 0.086 

0 

0.5 

p 

1 
0.05 0.1 0.15 0.2 

t (s) 

Voorbeeld van een dauwpuntsmeting van water. In de 

figuur zijn weergegeven: relatieve druk P/Po, 

strooilichtintensiteit Is, en relatieve transmissie It/It, O· 
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6. MEETRESULTATEN EN VERGELIJKING MET DE NUCLEATIETHEORIE 

Van diverse gas/damp mengsels is door middel van adiabatische expansies de 

Wilson-lijn bepaald. Na testmetingen aan een mengsel van argon (zuiverheid 99.999 %) 
en waterdamp in paragraaf 6.1 worden metingen behandeld aan mengsels met 

koolwaterstoffen (argon/pentaan, argon/nonaan en methaanfnonaan). 

6.1 Metingen aan een Argon/waterdamp mengsel 

In figuur 6.1 is een pT-diagram weergegeven met daarin de resultaten van een aantal 

dynamische dauwpuntsmetingen. 

Ar/H20 

8<> 

1000 oo0 
2 1000 

<><> 
<> 
0 

<> 
(i) <> 
.9:. <> 

<> _x: 
:J <> '-

~ <> 
100 1<> 100 1J 

<> 
<> 

evenwichtsdamplijn 

10 10 
200 220 240 260 280 300 

Temperatuur [KJ 

Fig. 6.1: pT-diagram met gemeten Wilson-punten van water. 

* * De weergegeven punten representeren de toestand (Pv,T ) van de dampcomponent 

tijdens de expansie op het moment dat voor het eerst condensatie werd waargenomen 

met behulp van een strooilichtmeting. Deze punten worden onsetpunten van condensatie 
* * genoemd, bijbehorende druk Pv en temperatuurT heten de onsetcondities. 
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In de figuur zien we een band van meetpunten ongeveer evenwijdig aan de 

evenwichtsdamplijn. De positie van een meetpunt in de band wordt bepaald door de 
* begindampdruk Pv,o van een expansie, een hogere begindampdruk zal een hogerePven 

* T tot gevolg hebben. Naarmate de begindampdruk hoger is vertonen de experimenten 

een grotere spreiding (bij hogere dampdrukken wordt de band breder). Om dit 

verschijnsel te begrijpen worden eerst twee afzonderlijke dauwpuntsmetingen aan de 

hand van de strooilichtsignalen met elkaar vergeleken. 

Figuur 6.2 bevat het druksignaal, strooilichtsignaal en transmissiesignaal van meting 1 

uit figuur 6.1. 

lt/lt, o 
1 

P/Po 

I 0.5 

0 
0 

Fig. 6.2: 

Ar/H20 

Po = 3.0 ba.r, Xo = 0.086 

89 0 

0.5 

1 
0.05 0.1 0.15 0.2 

t (s) 

Dauwpuntsmeting van water behorende bij meting 1 

uit figuur 6.1. In de figuur zijn weergegeven: relatieve 

druk pfp 0, strooilichtintensiteit 18 , en relatieve 

transmissie lt/lt, O· 

Is 

[a. u.] 

l 

De begindampdruk was bij deze meting Pv,o = 206 Pa. Na het openen van de klep op 
* t = 0.049 s zien we de druk via een vloeiend verloop dalen. Tot t = 0.074 s wordt geen 

* strooilicht waargenomen. Op tijdstipt zien we een plotselinge toename van de 

strooilichtintensiteit, dit is het punt waarop waarneembare homogene condensatie 
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optreedt; het Wilson-punt. De strooilichtintensiteit neemt hierna weer af, doordat de 

dichtheid van de nevel afneemt t.g.v het voortduren van de expansie. Dit laatste is te 

zien aan het transmissiesignaal dat op het moment van condensatie sterk afneemt, en 

daarna weer toeneemt. (Gedurende de tijd tussen het moment waarop de klep geopend 

wordt en het moment van condensatie, neemt de transmissie iets toe, dit is het gevolg 

van interferentie in de vensters van het expansievat. Om dit in de toekomst te vermijden 

moet de laserbundel iets scheef op de versters van het expansievat invallen.) 

In figuur 6.3, dit is meting 2 uit figuur 6.1 met begindampdruk Pv,o = 1393 Pa, hebben 

de signalen een heel andere vorm: 

P/Po 

0.5 

0 

Fig. 6.3: 

Po= 2.93 bar, Xo = 0.561 

0 
96 

heterogeen r. 

0.5 

It 

p 

1 
0.05 0.1 0.15 0.2 

t ( s) 

Dauwpuntsmeting van water behorende bij meting 2 

uit figuur 6.1. In de figuur zijn weergegeven: relatieve 

druk pfp 0, strooilichtintensiteit Is, en relatieve 

transmissie It/It,o· De pijlen geven het begin van 

heterogene, resp. homogene condensatie aan. 

Is 

[a. u.] 

l 

- 1: Het strooilichtsignaal heeft niet meer de vorm van een stap, maar van een scherpe 

piek. De weer even plotselinge daling van de strooilichtintensiteit is niet het 

gevolg van het verdwijnen van de nevel. Dit wordt duidelijk uit het 

39 



transmissiesignaaL Tegelijkertijd met de toename van het strooilicht, daalt de 

transmissie sterk, totdat deze vrijwel 0 geworden is. De nevel is zo dicht geworden 

dat nog slechts een klein gedeelte van de intensiteit van de laserbundel de 

expansiecel passeert! De lichtintensiteit in de kern van de expansiecel, en dus in 

het meetvolume van de strooilichtopstelling, zal dus ook drastisch afnemen. Dit 

heeft natuurlijk tot gevolg dat de gedetecteerde strooilichtintensiteit ook afneemt. 

Strooilicht wat direct achter het venster (dus niet in het meetvolume) ontstaat 

wordt niet afgebeeld op de detector. Hiermee is de sterke afname van de 

strooilichtintensiteit verklaard. De geleidelijke toename hierna van het strooilicht

en transmissiesignaal, wordt veroorzaakt door de afname van de dichtheid van de 

nevel, weer t.g.v. het voortduren van de expansie. 

- 2: Het begin van de strooilichtdetectie is niet zo plotseling als in figuur 6.2. Voor het 

optreden van de steile toename wordt reeds enig strooilicht waargenomen. 

Gebleken is dat de lengte van deze zogenaamde voorflank afneemt naarmate de 

expansiecel voor het expermiment beter vacuüm gepompt wordt. Hieruit 

concluderen we dat de voorflank waarschijnlijk wordt veroorzaakt door 

condensatie op reeds aanwezige verontreinigingen in de expansiecel (heterogene 

condensatie). Aangezien het aantal condensatiekernen beperkt is kan de 

oververzadiging blijven toenemen tijdens de expansie. Hierdoor treedt ook 

homogene condensatie op. Dit correspondeert met de scherpe toename in het 

strooilichtsignaal. 

In figuur 6.4 is weer een pT-diagram weergegeven, nu met alleen de punten van 

homogene condensatie. Er is verondersteld dat afname van de dampdruk en vrijkomen 

van latente warmte, beide t.g.v. heterogene condensatie, verwaarloosbaar zijn. In dit 

geval kan de temperatuur van deze punten berekend worden aan de hand van de 

isentrope gasrelaties 4.1. De meetpunten vormen nu een smalle lijn met een spreiding 

van ongeveer 2 K. De mate van niet-evenwicht kan worden uitgedrukt in een 
* * * oververzadiging x = Pv/Pvsat, of onderkoeling 6.T = Tsat- T . Uit de metingen van 

* water volgt x = 10 * 2, en 6. T = 25 * 2K. 

Bovendien zijn in figuur 6.4 nog twee lijnen weergegeven die metingen uit de literatuur 

representeren. Deze metingen zijn uitgevoerd met andere methoden dan de onze, met 

andere expansiesnelheden, en dus andere afkoelsnelheden. De afkoelsnelheden zijn 

vermeld in de figuur, voor onze metingen bedraagt deze ongeveer 103 Kfs. Vergelijken 

we de diverse meetseries, dan blijkt een lagere expansiesnelheid tot geringere niet-
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Fig. 6.4: 
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pT-diagram met homogene Wilson-punten van water. 

Bovendien zijn metingen van anderen met andere 

afkoelsnelheden weergegeven: 

[PET87] 

[WEG77]. 

evenwichtsverschijnselen te leiden. In het limietgeval (zeer trage expansie) zou 

condensatie op de evenwichtsdamplijn plaatsvinden. 

Om de metingen te vergelijken met de theoretische modellen uit hoofdstuk 2, zijn in 

figuur 6.5 lijnen aangebracht waarop de nucleatiesnelheid uniform is, van zowel KNT als 

DMT. De lijn waarop I= 1012 kernenfm3s vormt een ondergrens voor de toestand 

waarop condensatie waarneembaar is. Een ruwe afschatting aan de hand van de 

gevoeligheid van de photomultiplier geeft I= 10 13 kernenfm3s [MUI90a]. De 10 17-lijn 

vormt de bovengrens. Zouden namenlijk de bij deze nucleatiesnelheid gevormde druppels 

doorgroeien naar waarneembare druppels (aangenomen wordt dat deze minstens een 

straal van 0.1 J1IO. moeten hebben) dan zou de damp binnen 5 ms volledig zijn uitgeput. 

Tussen de twee lijnen zouden de gemeten dauwpunten moeten liggen. Beide theorieën 

41 



Fig. 6.5: 
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pT-diagram met homogene Wilson-punten van water. 

Verder zijn weergegeven lijnen waarop de 

nucleatiesnelheid volgens de theorieën uniform is: 

DMT, I= 10 12 kernenfm3s 

DMT, I = 10 17 kernenfm3s 

KNT, I = 10 12 kernenfm3s 

KNT, I= 1011 kernenfm3s 

voorspellen ongeveer een even grote niet-evenwichtstoestand. De ondergrens valt 

ongeveer samen met onze metingen. De bovengrens geeft een x van ongeveer 15 en een 

!:i. T van ongeveer 35 K. Bij een temperatuur beneden 230 K buigen de theoretische lijnen 

sterk naar boven. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de gebruikte data 

(aanpassingen aan meetwaarden bij hogere temperaturen) niet meer geldig zijn in dit 

temperatuurgebied. 

6.2 Metingen aan een argonin-pentaandamp mengsel 

Het pT--diagram met Wilson-lijn voor een Argon/pentaandamp mengsel staat in figuur 

6.6. Zowel 'heterogene' als 'homogene' metingen zijn in de figuur aangegeven. Er zijn 

hierbij een aantal belangrijke verschijnselen waar te nemen: 
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Fig. 6.6: 
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pT -diagram met zowel homogene als heterogene 

Wilson-punten van pentaan. Ook zijn lijnen met 

uniforme nucleatiesnelheden volgens KNT en DMT 

weergegeven. 

o homogeen 

c- heterogeen 

Heterogene punten liggen zonder uitzondering zeer dicht in de buurt van de 

evenwichtsdamplijn. Wanneer we een strooilichtplaatje bekijken van een meting 

waarbij heterogene condensatie optreedt (fig. 6. 7), zien we een heel duidelijke 

voorflank. 
* De homogene Wilson-lijn ligt bij x = 6 :1:: 1, ~T ~ 25 K. Deze Wilson-lijn valt 

buiten het theoretisch verwachte gebied van zowel KNT als DMT. De DMT 

benadert de gemeten lijn aanzienlijk beter dan de KNT. 

Beneden een dampdruk van 1500 Pa doet zich een bijzonder merkwaardig 

fenomeen voor. Evenals bij water bij lage dampdrukken verdwijnt de voorflank 

(zie fig. 6.8), maar nu komen de 'homogene' metingen juist dicht bij de 

evenwichtsdamplijn te liggen. Wat de oorzaak is van deze 'stap' in de Wilson-lijn 

is nog onduidelijk. 
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transmissie It/It, o-
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Een oorzaak zou een verontreiniging van de pentaan kunnen zijn. Deze is daarom 

geanalyseerd in een gaschromatograaf. De pentaan (Merck, n-pentaan 7177, 

99 %) bevat voor 99.447% pentaan. Verder werden nog 0.470% nauw aan 

pentaan verwante stoffen aangetroffen. Er is dus geen grote verontreiniging 

aangetroffen die de stap in het pT -diagram zou kunnen verklaren. 

Een tweede mogelijkheid is de aanwezigheid van een constante hoeveelheid damp 

in de expansieopstelling, b.v. waterdamp. Deze zou tijdens iedere expansie bij 

dezelfde temperatuur condenseren, in dit geval bijT~ 210 K. De druppels vormen 

dan condensatiekernen voor de pentaandamp. 

Zelfs bij zeer geringe molfracties pentaan (x = 0.002) treedt tijdens een expansie 

vrijwel volledige uitdoving van de doorgaande laserbundel op (zie eveneens figuur 

6.8). Met strooilichtdetectie kunnen dus bijzonder kleine hoeveelheden 

(pentaan)condensaat worden aangetoond. 

Menging 

Om de invloed van menging van het gas/damp mengsel, voorafgaande aan het 

experiment, op de dauwpuntsmeting te bestuderen, zijn een aantal expansies gedaan 

waarbij de begincondities (Pv,o, po, T 0) vrijwel identiek waren, doch waarbij de mengsels 

voor de expansie op verschillende wijze zijn gemengd. Het resultaat hiervan is te vinden 

in figuur 6.9. In het pT-diagram (let op de uitgerekte schaal) zijn 4 meetpunten 

uitgezet: 

Meting 1: niet gemengd, direct na het vullen geëxpandeerd, 

Meting 2: niet gemengd, na 10 minuten wachten geëxpandeerd, 

Meting 3: 3 minuten gemengd, 

Meting 4: 5 minuten gemengd. 

Hoewel de meetpunten dichter bij de evenwichtsdamplijn liggen naarmate beter gemengd 

is, is het niet mogelijk hieraan een conclusie te verbinden. De verschillen zijn nl. dermate 

gering dat zij binnen de spreiding vallen (de meetpunten liggen juist in het gebied waar 

de spreiding vrij groot is; ongeveer 5 K). 
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Fig. 6.9: 
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pT-diagram met dauwpuntsmetingen van pentaan. De 

punten 1 tot en met 4 hebben betrekking op 

verschillende mengprocedures. 

6.3 Metingen aan een argon/n-nonaandamp mengsel 

Resultaten van metingen aan een argon/nonaandamp mengsel zijn weergegeven in 

figuur 6.10. Nonaandamp in combinatie met argongas blijkt pas in een zeer grote 
* toestand van oververzadiging x ~ 300 en onderkoeling !::,.. T ~ 55 K te condenseren. Er 

werd alleen homogene condensatie waargenomen. De DMT voorspelt de juiste waarden 

van oververzadiging. De KNT voorspelt een circa 4 maal zo grote oververzadiging. 

Ook van het gebruikten-nonaan (Baker 8280, 99 %) is een chromatograafanalyse 

gedaan: nonaan 99.654 %. 
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Fig 6.10: 
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pT-diagram met Wilson-punten van nonaan. Ook 

lijnen met uniforme nucleatiesnelheden volgens DMT 

en KNT zijn weergegeven. 

6.4 Metingen aan een methaan/n-nonaandamp mengsel 

De mengsels die in voorgaande paragrafen behandeld zijn, hadden telkens een perfect gas 

als dragergas. De oververzadigingen waarbij homogene condensatie optrad, werd in het 

algemeen goed voorspeld door de DMT. 

Nu wordt een mengsel genomen met slechts koolwaterstoffen, nl. gascomponent methaan 

(zuiverheid 99.5 %), dampcomponent n-nonaan, meetresultaten hiervan zijn 

weergegeven in figuur 6.11. Naast de reeds besproken Wilson-lijn van Argon/nonaan is 

de wilson-lijn van het mengsel methaan/nonaan weergegeven. De oververzadigingen zijn 
* drastisch verlaagd tot x ~ 4, IJ. T ~ 20 K. De methaan heeft blijkbaar een grote invloed 

op het nucleatieproces van nonaan. Dit wordt niet beschreven door de KNT en DMT 

voor homogene nucleatie. Figuur 6.12 is het strooilichtplaatje van een methaan/nonaan 

expansie. De condensatie lijkt een 'tweetrapsproces' te zijn: na een stijl dalende flank in 

het transmissiesignaal volgt er een relatief constant plateau, daarna 
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volgt weer een scherpe daling. Om te controleren dat de eerste stap geen condensatie is 

van verontreinigingen in het methaan is een expansie uitgevoerd met alleen methaan. 

Hierbij is geen condensatie waargenomen. 

De oorzaak van de drastische reductie van niet-evenwicht t.o.v. het argon/nonaan 

mengsel is nog niet bekend. Een mogelijkheid is dat beide componenten in de dampfase 

reeds clusters vormen met zowel methaan als nonaan. Er ontstaat dan binaire nucleatie 

(zie b.v [SPI87]). Dat dit verschijnsel hier optreedt en niet bij het argon/nonaan mengsel 

komt waarschijnlijk voort uit het feit dat methaan en nonaan chemisch verwante stoffen 

zijn die gemakkelijk in elkaar oplossen. 

Ook aanwezigheid van verontreinigingen van de methaan mogen nog niet uitgesloten 

worden. Experimenten met zuiverderemethaan kunnen hier uitsluitsel over geven. 

Begindruk 

Omdat het dragergas methaan grote invloed heeft op de condensatie van de 

dampcomponent, is onderzocht of de begindruk van het methaan Pg,o, van invloed is op 

het condensatieproces. Hiervoor zijn 4 expansies gedaan met gelijke begindampdruk Pv,o, 

en met verschillende begintotaaldrukken p0 van 1.0 bar, 2.0 bar, 3.2 bar en 4.4 bar. De 4 

metingen staan in figuur 6.11 (onder 4 *). Zoals in de figuur is te zien heeft de 

begintotaaldruk geen invloed op de ligging van het Wilson punt. 
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7. CONCLUSIES 

De Dillmann-Meier theorie voor homogenenucleatie is een semi-empirische theorie. Het 

brengt reële gaseffecten in rekening door een relatie te leggen tussen de vormings vrije 

energie van een druppel en de toestandsvergelijking van een reëel gas. Modelparameters 

worden o.a. bepaald door middel van een extrapolatie naar het kritisch punt. Uit 

dauwpuntsmetingen met behulp van een adiabatische expansie is gebleken dat voor 

alkanen de Dillmann-Meier theorie een betere beschrijving geeft van de 

nucleatiesnelheid dan de klassieke theorie. Voor waterdamp, dat zich vrijwel als een 

calorisch perfect gas gedraagt, is er nauwelijks verschil. 

Experimenten hebben de volgende resultaten gegeven voor homogene condensatie bij 

niet-evenwicht: 
* water: x = 10 : 2, 1:1 T = 25 : 2 K, 

pentaan: 

nonaan: 

* X = 6: 1, !:1T ~ 25 K, 
* X ~ 300, !:1T ~ 55 K. 

-in het temperatuur gebied van 

220 K tot 260 K. 

- beide in het temperatuurgebied 

van 200 K tot 240 K. 

Nonaan vertoont een zeer grote mate van niet-evenwicht. Vergelijking van het resultaat 

van water met gegevens uit de literatuur laat zien dat x en 1:1 T toenemen naarmate de 

afkoelsnelheid tijdens de expansie toeneemt. In ons geval is de afkoelsnelheid ongeveer 

103 Kfs. 

Bij water en pentaan is naast homogene condensatie sprake van heterogene condensatie. 

Voor water is dit een gering effect, waarschijnlijk veroorzaakt door verontreinigingen in 

de expansiecel waarop condensatie van water plaats vindt. 

Bij pentaan is het effect veel groter en wordt vermoedelijk veroorzaakt door vreemde 

stoffen in de pentaan zelf. Naar het mechanisme van deze heterogene condensatie is 

verder onderzoek gewenst. 

Indien als inerte component in condensatieexperimenten met nonaan, methaan wordt 
* gebruikt in plaats van argon, neemt de mate van niet-evenwicht drastisch af: x ~ 4, 

1:1 T ~ 20 K. Condensatie in mengsels kan zeer veel afwijken van condensatie van de 

componenten afzonderlijk. 

Met de detectie van druppels met behulp van een strooilicht- en extinctiemeting kunnen 

in een adiabatische expansie zeer kleine hoeveelheden condensaat worden gedetecteerd. 
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expansie met argon/pentaan gaf vrijwel volledige extinctie bij een molfractie pentaan 
van x = 0.002. In het methaan/nonaan mengsel werd nog duidelijk strooilicht 

waargenomen bij een molfractie van slechts x= 8·10-5! 

Het Joule-Kelvin effect bij een adiabatische expansie van methaan is zeer gering ( < 1 K 

afwijking t.o.v. een expansie berekend met behulp van deisentrope gasrelaties voor 

perfecte gassen) bij lage begindrukken (zoals in ons experiment 5.6 bar). Bij grote 

begindrukken (50 bar) moet dit effect wel in rekening worden gebracht. De afwijking kan 

oplopen tot een grootteorde van 10 K. 

Met homogene condensatie in een adiabatische expansie is de ligging van een 

evenwichtsdamplijn niet vast te stellen. Wellicht kan door opzettelijk toevoegen van 

verontreinigingen de evenwichtsdamplijn van de te onderzoeken stof wel worden bepaald, 

aangezien bij experimenten met pentaan steeds heterogene condensatie plaatsvond op de 

evenwichtsdamplijn. 
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APPENDIX A: HET DRUPPELMODEL 

In figuur A.l is een druppeldomgeven door z'n damp a weergegeven. 

a 

() 

Fig. A.l: Druppel in doos. 

Het geheel is een gesloten systeem (druppel in doos). Een uitdrukking voor de vrije 

Helmholtz energie D.F, nodig voor de vorming van de druppel uit zijn damp, volgens de 

klassiekenucleatietheorie wordt hieronder afgeleid. Tevens wordt een uitdrukking 
* gegeven voor de kritische straal r waarbij de druppel in labiel evenwicht is met de 

damp. 

De randvoorwaarden van het probleem zijn: 

V = Va + Vd = constant, 

N =Na+ Nd =constant, 

T = Ta = Td = constant. 

-A.l-

V, N, T zijn het volume, aantal deeltjes en temperatuur voor het totale systeem. 

va, Vd, etc. zijn de volumina etc. van de subsystemen. 

De energie van de subsystemen is: 

U'= -p'V + TS' +tt'N (Begintoestand zonder druppel), 
Ua = -paVa + TaSa + JLaNa, -A.2-

ud = -pdVd + TdSd + JLdNd + uA. 
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De energieverschillen van het hele systeem tussen begin- en eindtoestand zijn: 

-A.3-

~F =~U -T~S -A.4-

Uit A.3 en A.4 volgt: 

~F = (p'- pa)V + (pa- pd)Vd + uA + (Jta- Jt')N + (Jtd- Jta)Nd 

-A.5-

Omdat we geïnteresseerd zijn in druppels van ongeveer honderd molekulen, mogen we 

aannemen dat pa= p', en Jta = Jt'. A.5 vereenvoudigt tot: 

-A.6-

Bij constante temperatuur geldt (via de relatie van Gibbs-Duhem): 

pj 

Jtj := Jtj(pj,T) = Jt(Pref,T) + J Vm dp -A.7-
Pref 

Voor een incompressibele druppel en een ideale damp met Pref= Psat, waarbij Psat de 

evenwichtsdampdruk is van een vlak oppervlak, wordt dit: 

-A.8-

-A.9-

~Jt wordt nu gedefinieerd als: 

- A.lO-
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Omdat J.td(Psat,T) = J.ta(Psat,T) volgt uit A.9 en A.lO: 

-A.ll-

zodat met x = _E.._ : 
Psat 

- A.12-

Met Nd = Vd /V m kan dit geschreven worden als: 

( a )4 4'1rr3 LlF = p - Psat -g-7fl' 3- -gv;-kTlnx + 47fl'2u - A.13-

Uit de even wiehtsvoorwaarde ~~F = 0 kan nu de kritische straal r * berekend worden: 

( a ) 4'1rr2 47fl'2 p - Psat - -v;;;-kTlnx + 87fT u= 0 

( a) kT 2u Psat - P + ~lnx = -v m r 

- A.14-

-A.15-

De term (Psat- pa) mag worden verwaarloosd als pa- Psat << t:lnx is. Linker- en 

rechterlid van de ongelijktheid delen door Psat geeft: 

x-l<<v kT lnx -A.16-
mP s at 

kT A.l6 wordt met bekulp van Psat =V omgeschreven tot: 
sa t ,m 

Vm <<!!!x - A.17-
Vsat,m x=T 

Vsat,m is het malekulair volume van de damp bij de evenwichtsdampdruk. Opgemerkt 

dient te worden dat het linkerlid van A.17 afhankelijk is van de temperatuur. Voor 

water bij T = 295 K geldt bijv. V Vm = 0[10-3]. Bij T =Tc is natuurlijk 
sa t,m 
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V V m = 1. In figuur A.2 is Inx/(x-1) uitgezet tegen X· Er blijkt dat tot x~ 100 
sa t,m 

wordt voldaan aan voorwaarde A.17. 

3.5 

~ 

I 3 

~ 
~ 2.5 

E 
~ 2 
~ 

1.5 

-2 0 2 4 

Jog(chi) 

Fig. A.2: lnx/(x-1) uitgezet tegen logx t.b.v. afschatting van 
a term p - Psat· 

met formules A.10 en A.12 en onder verwaarlozing van de term pa- Psat ontstaat: 

- A.18-

Uit A.14 volgt nu dat voor evenwicht moet gelden: r = 0 of 

* 2oVm 
r = r = kTlnx - A.19-

Ook kan met behulp van de voorwaarde voor mechanisch evenwicht voor ronde druppels 

pd- pa= 20", en de voorwaarde voor thermodynamisch evenwicht Jkd = Jka een 
r 

* uitdrukking voor (b.F) gevonden worden uit A.6: 

* 1 * (b.F) = 3A u -A.20-
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Opm: Voor het resultaat van de berekening van de nucleatiesnelheid is het niet van 

belang of gerekend wordt met óF dan wel met de vrije enthalpie LlG. In beide 

gevallen wordt formule A.6 gevonden. Zie ook [ABR74] op pagina 22. In een 

systeem waar randvoorwaarden A.l gelden (en bovendien niet geldt pd =pa), 

streeft de vrije energie D.F naar een minimum. Vanuit theoretisch oogpunt gezien 

is het daarom het meest logisch D.F te gebruiken. 
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APPENDIX B: DE DRUKMETING 

De (totaal-) drukmeting wordt verricht met twee drukopnemers nl: 

Druck, type PDeR 81, 7 bar nr. 5149, voor de begindruk p0, 

Kistler, type 603B, voor het drukverloop. 

Bl IJking 

Alle dauwpuntsmetingen die in het verslag vermeld zijn, zijn gemeten en verwerkt met 

de drukopnemers waarvan hier een ijking beschreven is. Bij andere metingen (zoals 

verder op in deze appendix) kunnen andere drukopnemers (wtl van hetzelfde type) 

gebruikt zijn. De verschijnselen die hier besproken worden gelden voor alle gebruikte 

I drukopnemers van de betreffende soort. 
I 

Druck, type PDeR 81 nr. 5149 

Omdat bij eerder ijkingen systematische afwijkingen van de gevoeligheid in het gebied 

I van 0- 1 bar zijn gevonden, is de Druck onafhankelijk geijkt voor twee gebieden nl. 

I 0 -1 bar en 1 -10 bar. 

Range 0 -1 bar (zie figuur B.1): 

y[mV] = a·x[bar] + b 

mV 
a = 829.6 :l: 0.3 ~ 

b = -819.7 mV 

Datum: 28 februari 1990 

Referentie: kwikkolom 

Tomg = 21.6 oe 

Pomg = 750.2 mmHg 

Range 1- 10 bar (zie figuur B.2): 

Datum: 23 februari 1990 

Referentie: S & B manometer, type Bourdonbuis, 

25 % (statische ijking in de expansieopstelling). 

Tomg = 21,1 oe 

Pomg = 775.5 mmHg 
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mV 
a = 832.5 ± 0.3 "'lJäi 
b = 152.8 mV 

De offset van de drukopnemer (aangegeven waarde bij omgevingsdruk) is afhankelijk van 

Pomg en Tomg· Naarmate Tomg stijgt, neemt de offsetwaarde af. b variëert ± 10 mV. 

0.007 -.-----------------------, 
[J 

o .u on 

0.005 

0 DO~ a 
+> 
;::: 0.003 

> 
1 .~ 0.002 ..... 

+> I .,.. ..... 

0.001 11 

0 r~-----n---=o __ a ~--...---------1 
-ll 001 

~ è01 

-<1 nn• 1 
I 

-<JOO•+i--.--.r--r--.--.--.--~-,--.--~ 

Fig. B.1: IJking Druck drukopnemer, range 0- 1 bar. 
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Fig. B.2: IJking Druck drukopnemer, range 1-10 bar. 
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Kistler, type 603B. 

Range 0- 10 bar (figuur B.3): 

a= 1054:.1: 1 mV oar 

...., ..... ..... 
> ...., 

I .... ..... 
~ 
u 
;::l 
1-o 

~ 

0.005 I 
I 

000< j 
0 00.3 

D 002 

t) 001 

0 

-0001 

-0.002 

-0 003 f 
, .~ 

Datum: 1 mei 1990 

Stand: Medium 

Referentie: W allace & Tiernan manometer 

(dynamische ijking in de ijkopstelling). 

Tomg = 22,05 oC 

Pomg = 774.65 mmHg 

0 

0 

0 

22 26 .3.4 

p (bar) 

Fig. B.3: IJking Kistier drukopnemer, range 1- 5 bar. 

B.2 Vergelijking van Kistier met Druck in de expansieopstelling 

0 

4.2 

In figuur B.4 zijn de druksignalen van beide drukopnemers weergegeven van een expansie 

met droge stikstof. Tijdens het begin van de expansie geeft de Kistier een ongeveer 1 % 
grotere drukdaling aan dan de Druck. Dit verschil is verklaarbaar, aangezien de Druck 
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Dru ck en Kistier bij 1 bar. 
K;.tter--"9-

1 

0.5 

0.1 -h--.-.-.---.--,--,~,.,.-~~::::~~.J 
0 0.1 0.2 

t(s) 

Fig. B.4: Vergelijking van de Kistier en Druck in de opstelling. 

statisch geijkt is en nu dynamisch gebruikt wordt. De fabrikant van de Druck zegt ook 

dat de drukopnemer eigenlijk niet geschikt is voor dergelijk snelle drukveranderingen als 

in onze opstelling zich voordoen (karakteristieke tijd van een expansie r ~ 0.1 s). 

Vanaft ~ 0.08 s komt het druksignaal van de Kistier boven dat van de Druck te liggen. 

Wordt er op een langere tijdschaal gemeten (fig. B.5), dan wordt duidelijk dat deze 

afwijking een maximum vertoont, om daarna weer langzaam af te nemen. De afwijking 

wordt in dit geval veroorzaakt door de Kistler. Het gas in de expansiecel koelt tijdens 

een expansie veel sneller af dan de wand van de cel. Hierdoor ontstaat er een 

temperatuurgradiënt over de drukopnemer. Bij een temperatuurgradiënt met de richting 

zoals in figuur B.6 geeft de Kistier een te kleine lading af, dus een te klein drukverschil. 

Het optreden van een dergelijk temperatuureffect kan vertraagd worden door het 

aanbrengen van een coating van siliconenrubber, type zwart, nr. 732RTV met een dikte 

van ongeveer 1 mm . Zoals te zien is in figuur B. 7 treedt de afwijking nu duidelijk later 

op. De bereikte vertraging is voldoende om gedurende het voor ons interessante deel van 

de expansie de druk met een nauwkeurigheid van ± 0.2 % (dit is de limiet voor de 

gebruikte transiëntrecorder) te meten. 
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Druck en Kistier bij 1 bar. K- ........... OOCiting 

O.t 
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0.2 1 
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Fig. B.5: Vergelijking van de Kistier en Druck in de opstelling. 

expansiecel 

coating wand 

VT ~ 

houder drukopnemer 

Fig. B.6: Temperatuurgradiënt over de Kistier. 
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1 

0 
0 

Fig. B.7: 

1 11M 

L Kistier 

.JJ' Druck 
\.~ / 

1 

5 10 

t(s) 

Vergelijking van Druck en Kistier in de opstelling, nu 

de Kistier gecoat is. 

In figuur B.8 is de verhouding weergegeven van de spanningen van de signalen van beide 

drukopnemers. Tot t = 0. 75 s blijft deze ongeveer constant. De waarde 1.28 is ongeveer 

1 %hoger dan de verhouding van de gevoeligheden van de drukopnemers: §kistl = 1.27. 
druck 
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Verhouding van de afgegeven spanningen van Kistier 

en druck uitgezet tegen de tijd. 

B.3 Aanbrengen van coating op de Kistier 

Tot slot nog een opmerking over het aanbrengen van de coating op de Kistier. De 

drukopnemer is gevat in een teflon houder. In eerste instantie was de coating 

aangebracht als in figuur B.9. De coating was niet alleen aangebracht op het 

Kistleroppervlak, maar ook gedeeltelijk op het teflon. Hieraan blijkt de coating erg slecht 

te hechten. Het gevolg is dat de coating aan de randen begint los te laten. Om dit 

probleem te vermijden is de houder iets gewijzigd, zodat de coating nu alleen op het 

Kistieroppervlak ligt (figuur B.10), waardoor een betere hechting is ontstaan. 

66 



coating 

teflon houder 

drukopnemer 

Fig. B.9: Coating slecht aangebracht op de drukopnemer. 

coating 

teflon houder 

Fig. B.lO: Coating goed aangebracht op de drukopnemer. 
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APPENDIX C: BEREKENING VAN THERMODYNAMISCHE GROOTHEDEN 

Cl Partiële afgeleiden uit de Redlich-Kwong--soave toestandsvergelijking 

Voor de berekening van de thermodynamische grootheden uit hoofdstuk 4, nodig voor de 

berekening van de 'koelcoëfficiënt' a, wordt gebruik gemaakt van de 

Redlich-K wong-Soave toestandsvergelijking [REI87): 

=tRGT -~ p - p I+liP -C.l-

Voor een binair mengsel worden de parameters a en b gegeven door: 

-C.2-

-C.3-

aR2T 2· a. = o Cl • F(T/T . ) J p . CJ 
CJ 

-C.4-

-C.5-

f(wj) = 0.48 + 1.594wj- 0.176wj -C.6-

,BRT. b· =0 Cl 
J Pc j 

-C.7-

Hierin zijn: 

p : druk, Pcj = kritische druk van component j 

T : temperatuur, Tcj =kritische temperatuur van component j 

p : dichtheid (mol/m3) 

Xj : molfractie component j 

R0 : universele gasconstante 

Wj : acentrische factor van component j 

1 

Kjk : binaire interactie parameter 

a = 0.42748 
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{J = 0.08664 

Hieronder volgt de berekening van [U] p. 

In vullen van [ "* J p = 0 in de RK S-vergelijking levert: 

0 - ax a8Y y8a. -ar- ar- ar, 

ax _ ~ RoT [flp__] ar- I=6P + (1-hp )2 or P 

met X= lRbT - p, Y = 1+~P - c.s-

-C.9-

- C.10-

- C.ll-

=- aR~Tcj . f(wj)[1 + f(wj ){1- (T/Tcj)
1
/2}] 

Pcj (T/Tcj)l/2 
- C.12-

Verder geven C.8, C.9 en C.10: 

Op dezelfde manier wordt [U] T berekend: 

[ ~] T = 1 invullen in de RKS-vergelijking: 
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1 = RT pp(l-bpl + bppp_a 2ppp(1+bb)- bp2pp met p - [ÊJ!.J 
(1- p )2 ( 1 + p)2 ' P- äp T 

Dit geeft: 

C.2 Warmtecapaciteit bij constante drnk van reële gassen 

De warmtecapaciteit Cp bestaat uit een ideale en een reële bijdrage: 

Cp = c~ + L1cp 

Voor een mengsel geldt: 

Co - \" x·co. 
Pj- /... J PJ 

j 

Voor de berekening van cgjwordt de volgende methode gebruikt [REI87]: 

c0· - A· + B·T + C·T2 + D·T3 
PJ - J J J J ' 

en voor L1cp geldt: 

IV [82 ] (öp/8T)y 
Llcp = T m V dV- T (8P/8V)T- Ro 

CD 

Uitdrukking C.20 wordt op de volgende manier berekend: 

[~] _ R 0 öa 1 _ fu.e_ öa ___p_3__ 
ar v - v:o- ar V(V +h) - 1-0p- ar I+l)p 
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- C.15-

- C.16-

- C.17-

- C.18-

- C.19-

- C.20-

- C.21-



- C.22-

Met C .11 volgt: 

B2a 2 B2at (1 K )~a2 B2a1 1 (1 K )1 Jat Bat [ Ba2 Ba 1J à'f2 = Xt a:rr + XtX2 - jk a 1·a:rr + ~XtX2 - jk ay Ta2 CJ'r"" al(J'I"""""-a~ 

2 B2a2 (1 K )Jat B2a2 1 (1 K )1 ~a2 Ba2 [ Bat Ba2J + X2 7JI"2 + XtX2 - jk ra;·a:rr + ~XtX2 - jk ä1 al (J'I""""" a2CJ'r""- a1rr 

en met C.12: 

Verder geldt: 

want p = 1/V en dus Bpf 8V = -1/V2 = -p2. 

Met behulp van C.22 volgt: 

V 

T J [~]vdV = t~ln(1+bp) 
CD 

en verder: 

Zodat tenslotte de uitdrukking voor L1cp wordt: 

_ T B2a T (&p/OT)~ 
b.cp- 0 à'f2ln(1+bp) + 7J1 (iJPJBp )T- Ro 
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- C.23-

- C.24-

-C.25-

- C.26-

- C.27-

- C.28-



Dankwoord 

Bij deze wil ik iedereen bedanken die bij het uitvoeren van mijn afstudeeronderzoek 

geholpen heeft. Speciaal wil ik noemen Marcel Muitjens voor zijn grote bijdrage. 


