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Samenvatting 

Condensatie en druppelgroei zijn bestudeerd in oververzadigde mengsels van wa
terdamp/stikstof, waterdamp/argon, nonaan/stikstof en nonaan/argon. De over
verzadiging werd bewerkstelligd door middel van een nagenoeg isentrope expan
siegolf. De druppelgroei, aan kernen van chroom-oxide, werd experimenteel vast
gelegd door middel van 90° Mie-verstrooiing en lichtextinctie. De groeisnelheid 
van waterdruppels bleek ongeveer 10% hoger dan door een theoretisch model 
van Gyarmathy voorspeld, hetgeen in overeenstemming is met bevindingen van 
Looijmans. Bij experimenten in argon werden laagste temperaturen bereikt van 
250 K. De voor water gevonden Mie-patronen geven geen aanwijzing dat het 
bij deze conditie in vaste toestand is overgegaan. Bij de experimenten met wa
ter/ argon werd wel homogene kernvorming vastgesteld. De metingen van nonaan 
dienden voornamelijk om een indruk te krijgen van de initiële nonaandruk, en 
van het relatieve belang van ad- en absorptie. De hoofdfractie van het in de buis 
geïnjecteerde nonaan blijkt in en op de wand neer te slaan. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Beschouw een mengsel van een vluchtige en een minder vluchtige component dat 
een in goede benadering isentrope expansie ondergaat. Tijdens dit proces kan 
de vloeistof-damp-evenwichtslijn (Clausius Clapeyron lijn) gepasseerd worden en 
ontstaat een situatie van niet-evenwicht. Een maat voor dit niet-evenwicht is de 
verzadigingsgraad, gedefinieerd als: 

P(T) 
x= Pvs (T) 

(1.1) 

met Pvs de verzadigingsdampdruk (Clausius Clapeyron druk) bij dezelfde tem
peratuur. Komt deze verzadigingsgraad boven 1 dan hebben we te maken met 
niet-evenwicht. In dat geval zal de minst vluchtige component gaan condense
ren in de vorm van druppels. Deze druppels ontstaan aan verontreinigingen die 
in het gas aanwezig zijn (heterogene condensatie), of door clustervorming van 
de minst vluchtige component (homogene condensatie). In dit verslag wordt de 
minst vluchtige component damp genoemd en de vluchtige component gas. 

In de chemische- en procesindustrie komen dit soort expansies voor, waarbij 
(gewenst maar ook ongewenst) condensatie kan optreden. Nader onderzoek naar 
de processen die in zo'n expansie een rol spelen is dus gewenst. 

Tijdens een continue adiabatische expansie van een gas/damp mengsel kan 
homogene condensatie optreden. Druppels worden gevormd en reeds gevormde 
druppels groeien door. Het bestuderen van alleen druppelgroei is in dit proces niet 
mogelijk. Bij heterogene condensatie is dat wel het geval, immers de druppels 
worden vrijwel instantaan gevormd rond aanwezige kernen. Daardoor hebben 
druppels vrijwel allemaal dezelfde grootte en is het mogelijk de druppelgroei als 
functie van de tijd te volgen met behulp van optische technieken: lichtverstrooiing 
en lichtextinctie. 

Het doel van het afstudeerwerk was meervoudig. De experimenten met water 
werden uitgevoerd om de meetmethode als zodanig te testen en om na te gaan 
in hoeverre de druppelgroei adequaat wordt beschreven door het groeimodel van 
Gyarmathy. Bij enigszins vergelijkbare experimenten uitgevoerd door Looijmans 
was een duidelijke afwijking tussen theorie en experiment geconstateerd, en het 
leek interessant deze discrepantie verder te onderzoeken. Met water werden ook 
enige tamelijk diepe expansies uitgevoerd waarbij een laagste temperatuur be
reikt werd van 250 K. In evenwicht is bij deze temperatuur het water ijsvormig, 
en de vraag was of de faseovergang waterfijs bij deze kleine druppels kan worden 
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vastgesteld. De experimenten met nonaan hadden tot doel om uit de druppel
groeiexperimenten de beginconcentratie te "destilleren", met het doel inzicht te 
verwerven in de vraag hoe het nonaan zich verdeelt tussen de dampvorm en de 
geadsorbeerde of geabsorbeerde toestand. 

In dit verslag zal eerst de theorie van druppelgroei besproken worden in hoofd
stuk 2. In hoofdstuk 3 wordt de experimentele opstelling behandeld. Hierbij 
wordt ook de meetmethode behandeld. In het volgende hoodstuk worden de 
experimenten en de resultaten besproken en tenslotte volgt Hoofdstuk 5 waarin 
conclusies en discussie worden behandeld. 
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Hoofdstuk 2 

Theorie 

2.1 Druppelgroeimodel van Gyarmathy 

Een bolvormige druppel met straal r bestaat uit zuivere vloeistof van één com
ponent. De druppel bevindt zich in een oneindig uitgebreide omgeving van een 
gasmengsel bestaand uit damp van dezelfde stof als de druppel en een inert gas. 
Dit inert gas lost niet op in de vloeistof. De damp en het inert gas gedragen zich 
als perfecte gassen. In het geval van condensatie is de dampconcentratie dicht
bij de druppel kleiner dan de dampconcentratie ver weg, en zal damp naar de 
druppel toe diffunderen. Dit wordt uitgedrukt met een massastroom M naar de 
druppel toe. De druppeltemperatuur Td wordt uniform verondersteld [SM092] 
en is groter dan de omgevingstemperatuur T00 • Immers bij het condenseren komt 
latente warmte L vrij. De hogere temperatuur van de druppel heeft tot gevolg 
dat er een warmtestroom H naar de omgeving optreedt. 

Pvd 

Pv 
Tee 

Figuur 2.1: Schematische voorstelling van een druppel in zijn omgeving 

Het model van Gyarmathy veronderstelt nu dat de damp dichtbij de druppel 
in evenwicht is met de druppel en dat een quasi-stationaire toestand ontstaat, 
waarvoor geldt dat 

H=ML (2.1) 

Verder wordt de dampdruk Pvd dichtbij de druppel gegeven door [GYA82]: 

Pvd = Pvs (Td) eKe (2.2) 

waarin Pvs de verzadigingsdampdruk is. Een uitdrukking hiervoor wordt later 
gegeven. K e is het Kelvin-getal gegeven door 

Ke = 
2

0" 

PtRvTdr 
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Hierin is pz de dichtheid van de vloeistof, en Rv is de gasconstante gedeeld door 
de molmassa van de damp: Rv = ..E_ 

mv 
De warmtestroom H wordt gegeven door [GYA82] 

(2.3) 

waarin À de warmtegeleidingscoëfficiënt van het gasmengsel is en NuH het Nusselt
getal voor de warmtestroom gegeven door 

N 
NuHct u - ----..,:-;---

H-1+~ 
NuHfm 

met Nuct het Nusselt-getal bij continuüm stroming:NuHct = 2, en Nufm het 
2 

Nusselt-getal bij een vrij moleculaire stroming: NuHfm = ? 2::: /3ooi 2 (1;~::_\) K 
m i=l '' m, 

Hierin is /3 de massastroom per oppervlakte-eenheid per seconde van de mole-
culen van de minst vluchtige component bij temperatuurT en partiële dichtheid 

(2.4) 

'Y is de verhouding tussen soortelijke warmte bij constante druk en de soorte
lijke warmte bij constant volume, en Àm is de wartegeleidingscoëfficiënt bij een 
temperatuur Tm = 2rd;Too. 

De indices v, d, en g betekenen dat de variabele betrekking heeft op respec
tievelijk de damp, de druppels en het inerte gas. 

Analoog geldt voor de massastroom M: 

(2.5) 

waarin Dm de diffusiecoëfficiënt van het mengsel en NuM het Nusselt getal voor 
de massastroom gegeven door 

N 
NuMct 

U M = ------;c;------
1 + NUMct 

NuMfm 

NuMct is hier weer het Nusselt-getal in een continuüm stroming: NuMct = 2 
en Nu = 2

r (/3 - /3 ) Mfm DmPmv(yooV-Ydv) oov dv ' 

Doordat damp condenseert aan het oppervlak van de druppel zal de massa 
en dus ook de straal r van de druppel veranderen: 

dmd d (4 3 ) dt = dt 37rr Pl = M (2.6) 
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Veronderstel nu dat pz constant is, dan geldt voor de druppelgroei: 

2 dr 
47rr pz dt = M (2. 7) 

Na substitutie van 2.5 in 2.7 vinden we de volgende vergelijking: 

dr 2 DM 
dt = -;;:-NuM (Pv- Pvd) (2.8) 

Met behulp van de vergelijkingen 2.1 t/m 2.5 kan Td bij gegeven Trx"Pvoo,Poo nu
meriek bepaald worden, en met vergelijking 2.1 en 2.7 volgt dan de druppelgroei. 

De groei van de druppel zal de inwendige energie van het gasmengsel en de 
dampconcentratie doen veranderen. Het geheel moet voldoen aan de volgende 
behoudswetten: 

behoud van dampcomponent 

energie behoud 

f9 = constant 
d 
dt Uv + /d) = 0 

de_}!_ dp = 0 
dt p2 dt 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

met fx = e.:;, ede inwendige energie: e = /9 cv9Too + fvCvvToo + fdclTd + fvLo. 
De laatste vergelijking is equivalent met 

dh-! dp = 0 
dt p dt 

met h de enthalpie van het mengsel: h = e - E.. p 

(2.12) 

Neem nu een systeem met een mengsel van gas, damp en nucleatiekernen. 
Tijdens een expansie van dit mengsel kan condensatie optreden aan de nucle
atiekernen. Gedurende de expansie wordt de temperatuur, dampconcentratie 
en druppelgroei bij gegeven drukverloop als functie van de tijd beschreven door 
voorgaande vergelijkingen. We nemen verder aan dat geen condensatiekernen 
verdwijnen zodat 

(2.13) 

met nd de kerndichtheid. 
Indien geen condensatie plaatsvindt volgt uit vergelijking 2.11 of 2.12 en de 

ideale gaswet, het bekende isentrope verband tussen druk en temperatuur: 

5 

T 

To 
(2.14) 



waarbij P0 en T0 de druk respectievelijk temperatuur aan het begin van de 
expans1e ZIJn. 

Het model wordt gecompleteerd met het drukverloop. Dit drukverloop wordt 
voorgeschreven en zal het drukverloop tijdens een experiment zijn. 

Alle berekeningen gebaseerd op dit model zijn gedaan met een computerpro
gramma geschreven door [BEE92]. 
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Hoofdstuk 3 

Experimentele opstelling 

3.1 Mie-theorie 

Wanneer licht valt op een bolvormige druppel wordt dit licht verstrooid. De 
mate van verstrooiing is afhankelijk van een aantal parameters: de brekingsindex, 
de polarisatie van het invallende licht, de grootte van de druppel en de hoek 
waaronder het licht verstrooid wordt. Om verstrooiing van licht aan druppels 
met een straal in de orde van grootte van de golflengte van het invallende licht te 
beschrijven is het noodzakelijk om de Maxwell-vergelijkingen exact op te lossen. 
De Mie-theorie geeft de oplossing van de Maxwell-vergelijkingen voor verstrooiing 
aan bolvormige deeltjes. Voor een uitgebreid overzicht van de Mie-theorie wordt 
verwezen naar [KER69] en [HUL57]. Hieronder volgen enkele basisdefinities. 

x 

--~ 

z 

y 

Figuur 3.1: Definitie van de diverse parameters die een rol spelen bij de verstrooi
ing van licht aan een bolvormige deeltje 

We beschouwen een druppel met staal r in de oorsprong van een cartesisch 
coördinatenstelsel, zie fig 3.1. Een lichtbundel plant zich voort in de positieve 
Z-richting, met het vlak van polarisatie in het X-Z-vlak. De lichtbundel heeft 
afmetingen die veel groter zijn dan de afmeting van de druppel. Het golfgetal k, 
wordt gebruikt om de straal van de druppel dimensieloos te maken: 

27rr 
ex= k · r = - (3.1) 

À 
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Figuur 3.2: Strooilicht-intensiteit als functie van de dimensieloze druppelstraal 
berekend met behulp van de Mie theorie bij e = g(/J ± 0, 38°' 8 = 90° ± 4, 2°' een 
brekingsindex van 1,33 en E = 0,005 

Hierin is À de golflengte van het licht in het medium dat de druppel omringt. 
Stel nu dat licht verstrooid wordt aan de druppel in de in de tekening aangegeven 
richting. De hoek tussen de verstrooide bundel en de rechtdoorgaande bundel 
is e' en de hoek tussen het polarisatievlak en het vlak dat wordt opgespannen 
door de verstrooide en de rechtdoorgaande lichtbundel is 8. De intensiteit van 
het verstrooide licht wordt nu volgens [HUL57] gegeven door 

I, (a, B, 6) = Io c: R r (i, (a, B, m) sin2 6 + i2 (a, B, m) cos' 6) (3.2) 

Hierin is R de afstand tussen de detector en het strooiend deeltje, i 1 en i 2 zijn 
functies die gegeven worden door de Mie-theorie en afhankelijk zijn van a, e en 
de relatieve brekingsindex m van de stof waaruit de druppel bestaat ten opzichte 
van het omringend medium. Voor een bolvormig coördinatenstelsel (r, iJ, cj)) met 
de druppel in de oorsprong, is{) dezelfde hoek als de eerder genoemde hoekeen 
cj) komt overeen met de projectie van de strooirichting op het Y-Z-vlak (zie figuur 
3.1). De intensiteitsfunctie van het licht dat na verstrooiing gepolariseerd is in de 
cj)-richting is i 1 , en de intensiteit van het licht dat na verstrooiing gepolariseerd 
is in de iJ-richting is i 2 . 

Doordat deze functies berekend kunnen worden is het mogelijk om voor elke 
gewenste combinatie van e, 8 en m het strooilichtpatroon als functie van de di-
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Figuur 3.3: Strooilicht-intensiteit als functie van de dimensieloze druppelstraal 
berekend met behulp van de Mie-theorie bij: a: 8 = 7rP ± 4, 2° b: Mie-patroon 
bij 8 = 9(/J ± 4, 2° Voor beide patronen geldt () = 9(/J ± 0, 38° en de brekingsindex 
is 1,33 

mensieloze druppelstraal te berekenen. Bij de navolgende berekeningen is uitge
gaan van een strooilicht detector waarvan de opening van de ruimtehoek in de 
{}-richting 0,76° is en in de 8-richting 8,40°. Voor een 8 = 90°± 4,2° en() = 90°± 
0,38° en een brekingsindex van 1,33 is de stooilicht-intensiteit als functie van de 
dimensieloze druppelstraal weergegeven in fig. 3.2. Dit is een typisch patroon 
met scherpe pieken en dalen behorende bij één bepaalde deeltjesgrootte. Omdat 
nog niet duidelijk is wat voor invloed de diverse parameters hebben op de vorm 
van het Mie-patroon wordt hier de invloed van de diverse parameters (), 8 en de 
brekingsindex m bekeken. 

Allereerst wordt de afhankelijkheid van 8 bekeken: Uit vergelijking 3.2 volgt 
dat de intensiteit van het strooilicht niet erg afhankelijk is van 8, hetgeen geïllus
treerd wordt in figuur 3.3, waar twee Mie-patronen zijn uitgezet. Mie-patroon 
3.3a correspondeert met 8 = 70°± 4,2° en 3.3b met 8 = 90°± 4,2°. Het globale 
patroon blijft gelijk, maar de intensiteit van enkele subpieken verandert door 8 
over 20° te variëren. In figuur 3.3 zijn enkele van deze subpieken met pijlen aan
gegeven. De bijdrage van intensiteitsfunctie i 1 in de totale strooilichtintensiteit 
wordt groter naarmate 8 naar 0° gaat. Het omgekeerde geldt voor i 2 . Beide zijn 
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sterk gepiekt met maxima die ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Vandaar 
dat pieken zichtbaar worden of verdwijnen al naar gelang 8 naar 0° of naar 90° 
gaat. 

a 

-Q) 

~ ..._ 
.:t:::: 
Q) 
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en 
c 
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c 

0 5 10 15 
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20 

~ 1 

25 30 

Figuur 3.4: Strooilicht-intensiteit als functie van de dimensieloze druppelstraal 
berekend met behulp van de Mie-theorie bij 2 verschillende 0-hoeken. Voor a 
geldt: 0 = 89, 1l± 0,3SO. Voor b geldt 0 = 900± 0,3SO. Voor beide figuren geldt: 
8 = 900 ± 4, 2° en de brekingsindex is 1,33. 

In figuur 3.4a is een Mie-patroon met 0 = 89,7° weergegeven en in figuur 
3.4b een Mie-patroon met 0 = 90°. In deze twee berekende strooilicht patronen 
zijn duidelijke verschillen waar te nemen, die zijn aangegeven met de pijlen. Dit 
betekent dat een afwijking in de 0-hoek van 0,3° net zo herkenbaar is in het 
strooilichtpatroon als een verandering van 20° in 8. 

Bekijken we de figuren 3.3 en 3.4 nog eens dan valt op dat de plaats van de 
pieken niet verandert bij een variatie van 8- of 0, maar dat vooral de structuur van 
het strooilicht-patroon wordt beïnvloed. Wordt echter de afhankelijkheid van de 
brekingsindex onderzocht dan blijkt dat deze invloed heeft op zowel de hoogte van 
de pieken, als de plaats van de pieken. Hoe groter de brekingsindex, hoe dichter 
de pieken bij elkaar komen te liggen en hoe hoger de strooilicht-intensiteit van de 
maxima, zoals weergegeven in figuur 3.5 met een brekingsindex van 1,40 in a en 
1,33 in b. Beide strooilicht-intensiteiten zijn op een zelfde schaal weergegeven. 
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Figuur 3.5: a: Strooilicht intensiteit als functie van de dimensieloze druppelstraal 
berekend met behulp van de Mie-theorie. Voor beide patronen geldt e = 90° ± 
0, 38° en 8 = 90° ± 4, 2°. Bij a is de brekingsindex 1,40 en bij b 1,33 

Overigens dient er rekening mee gehouden te worden dat alle berekende Mie
patronen berekend zijn met een verdelingsfunctie met een relatieve breedte E = 
~a = 0,005, tenzij anders aangegeven. 

Wanneer licht geabsorbeerd of verstrooid wordt door deeltjes in de lichtbundel 
zal volgens de wet van Lambert-Beer de intensiteit van deze bundel exponentieel 
afnemen met de afstand die wordt afgelegd door het strooiend medium: 

I (l) = 10 · e-f3l (3.3) 

Hierin is f3 de zogenaamde extinctie-coëfficiënt, gedefinieerd door [HUL57]: 

(3.4) 

Hierin is nP de druppeldichtheid en Qext de zogenaamde extinctie-efficiency, die 
afhankelijk is van de dimensieloze straal a en de relatieve brekingsindex m, 

Deze extinctie-efficiency kan met behulp van de Mie-theorie berekend worden. 
In fig. 3.6 is deze uitgezet als functie van de dimensieloze straal bij een brekings
index van 1,33 (de brekingsindex van water bij zichtbaar licht). Uit figuur 3.6 
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Figuur 3.6: Berekende extinctie-efiiciency als functie van de dimensieloze druppel
straal voor een brekingsindex van 1,33. Deze extinctie-efficiency kan met behulp 
van de Mie-theorie berekend worden. 

valt duidelijk af te leiden dat deeltjes met een a van ongeveer 5, 4 maal zo effec
tief zijn in het verstrooien van licht dan op grond van hun strooiend oppervlak 
verwacht wordt. Voor grotere a nadert deze extinctie-efficiency naar 2. 
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3.2 Experimentele opstelling 

Voor het onderzoeken van druppelgroei in een oververzadigd gas/ damp-mengsel 
is gebruik gemaakt van de opstelling, schematisch weergegeven in figuur 3. 7. De 
opstelling bestaat uit een expansiebuis (1), met afmetingen 10,58 m x 0,10 m x 
0,10 m, die via een vliezenkamer(2), gescheiden is van een vacuümvat (3). De 
rondpompleiding (4) is via de kleppen 11 en 12 gescheiden van de expansiebuis. 
In de rondpompleiding bevinden zich een rondpomp (KNF Neuberger, type VDE 
0530)(5), een Ni-Cr gloeidraad (6) die bij verhitting chroomoxidedeeltjes afgeeft 
die als condensatiekernen dienen, een vloeistofinjectiesysteem (7) en een gasin
jectiesysteem (8). In de opstelling bevinden zich nog twee vacuümpompsystemen 
(9 en 10), een aantal kleppen (11 tm 15) en een aantal drukmeters (16 tm 18). 

16 

3 

Figuur 3. 7: Schematische weergave van de gebruikte opstelling. Hierin is 1:ex
pansiebuis, 2:vliezenkamer, 3: Vacuümvat, 4:rondpompleiding, 5:rondpomp, 6:Ni
Cr gloeidraad, 7: vloeistofinjectiesysteem, 8: gasinlaatsysteem, 9 en 10: vacu
umpompen, 11 tm 15 kleppen, 16 tm 19 drukmeters 

Het vloeistofinjectiesysteem (7), weergegeven in figuur 3.8 bestaat uit een 
rubber septurn waar met de naald van een injectiespuit doorheen geprikt kan 
worden. Op deze manier kan vloeistof in de rondpompleiding geïnjecteerd worden. 

De drukmeter aan het eind van de buis (19) is een dynamische drukmeter 
(Kistler type 603B) die drukveranderingen registreert. Hier, bij de eindwand 
van de expansiebuis (links in figuur 3.7), is eveneens een optische opstelling ge
plaatst, weergegeven in figuur 3.9. Het licht van een argon-ion laser passeert 
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a 

b 

Figuur 3.8: Weergave van het vloeistofinjectiesysteem met a: rubber septum, b: 
0-ring vacuümafdichting. 

eerst een ~À-plaatje zodat het lineair gepolariseerd wordt en vervolgens een pola
riserende beamsplitter. Hier wordt het licht dat gepolariseerd is in het vlak van 
tekening afgesplitst en via een lens afgebeeld op een fotodiode. Deze referentie 
meting registreert fluctuaties van de laserintensiteit. Het licht dat gepolariseerd 
is loodrecht op het vlak van tekening wordt door de buis gestuurd en vervolgens, 
net als de referentie meting, afgebeeld op een fotodiode via een lens diafragma 
combinatie. Met behulp van deze extinctie meting wordt de verzwakking van 
de doorgaande bundel in het geval van condensatie gemeten. Doordat ook de 
referentie meting gedaan wordt kan het extinctie signaal voor fluctuaties van de 
laserintensiteit gecorrigeerd worden. Hierdoor verbetert de signaal/ruis verhou
ding van 120 naar 1053. Boven de buis bevindt zich een fotomultiplier die licht, 
dat over 90° verstrooid wordt, opvangt, doordat dit licht via een lens en een dia
fragma afgebeeld wordt op de opening van de fotomultiplier. Het diafragma heeft 
afmetingen van 24 mm x 8 mm zodat de ruimtehoek in (} en D-richting beperkt 
is. De fotomultiplier registreert licht dat verstrooid wordt over hoeken van: 

(} (}m ± 0, 38° 

D Dm± 4, 2° 

Van Dm is bekend dat deze 90°± 2°is, door de configuratie van de optica. Hoe 
groot (}m is is afhankelijk van de opstelling en de manier van uitlijnen. Hierop 
wordt later teruggekomen. 

De signalen van de referentie fotodiode, extinctie fotodiode, Kistier en foto
multiplier worden doorgegeven aan een snelle transient recorder (LeCroy type 
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6810) die met een P.C. uitgelezen kan worden. 

Figuur 3.9: Schematische weergave van de gebruikte optische opstelling. De 
polarisatie-richting van het licht is in de figuur aangegeven. Hierin betekent een 
pijl dat licht in die richting een component van het electrisch veld heeft. Een 
cirkel betekent een component loodrecht op het papier. 

3.3 Een voorbeeld van een meting 

Een meting met de boven beschreven opstelling wordt hieronder beschreven. Al
lereerst wordt een plastic vlies en een diafragma geplaatst in de vliezenkamer. 
Het vlies scheidt nu de expansiebuis van het vacuümvat. Vervolgens worden de 
expansiebuis en de rondpompleiding vacuüm gepompt om restgas en verontreini
gingen te verwijderen. Daarna wordt via het vloeistofinjectiesysteem de gewenste 
vloeistof geïnjecteerd, wat tijdens dit onderzoek steeds water of nonaan was. 

Door het vacuüm in de buis zal de ingespoten vloeistof verdampen. Dit gaat 
door totdat er een vloeistof-damp evenwicht is ontstaan. Nadat de vloeistof is 
ingespoten wordt het dragergas via het gasinlaatsysteem in de opstelling gelaten. 
Het dragergas is tijdens alle experimenten stikstof of argon. Dit dragergas wordt 
toegevoegd totdat de druk in de buis gelijk is aan de omgevingsdruk. Dit wordt 
gemeten met een verschildrukmeter (Schaeffer en Budembers nr 24.711.3)(16) 
in figuur 3. 7, die het verschil tussen de druk in de buis en de omgevingsdruk 
meet. Het mengsel van gas en damp wordt nu rondgepompt door de buis en de 
rondpompleiding, in figuur 3.7 tegen de wijzers van de klok in. Hierdoor treedt 
een goede menging van gas en damp op zodat er een homogeen mengsel ontstaat. 
Tijdens het rondpompen worden na 30 minuten condensatiekernen toegevoegd, 
door een stroom door de Ni-Cr draad te sturen. Deze condensatiekernen worden 
bolvormig verondersteld en hebben een straal van 15 ± 5 nm. Weer 15 minuten 
later kan het experiment plaatsvinden met een homogeen mengsel van gas, damp 
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en condensatiekernen. Ondertussen is het vacuümvat leeg gepompt zodat een 
drukverschil van ongeveer 1 bar over het vlies staat. Door het vlies plaatselijk 
te verwarmen wordt het verzwakt, en zal door het drukverschil openscheuren. 
Hierdoor "loopt" een expansiegolf door de buis en zorgt voor een drukdaling. De 
drukdaling aan het eind van de buis bij de optische opstelling wordt geregistreerd 
door de Kistier en doorgegeven aan de LeCroy. Deze meet nu gedurende zo'n 
160 ms de signalen van de Kistler, referentie fotodiode, extinctie fotodiode en 
fotomultiplier. Deze signalen kunnen later worden uitgelezen en met behulp van 
het programma Lview2 omgezet worden in bruikbare datafiles. 

Het extinctie signaal wordt nu gecorrigeerd met behulp van het referentie 
signaal en hieruit wordt de extinctiecoëfficiënt f3 bepaald. Een voorbeeld van 
de gemeten signalen is te zien in figuur 3.10. Hierin zijn als functie van de 
tijd weergegeven, de extinctiecoëfficiënt {3, de druk aan de eindwand P en de 
intensiteit van het onder 90° verstrooid licht. 
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Figuur 3.10: 900-strooilicht-signaal (-), druksignaal (--)en f3 (---)als functie 
van de tijd voor een typische meting van nonaan in stikstof. De strooilicht
intensiteit is in willekeurige eenheden en is daarom niet op de assen aangegeven. 

Duidelijk is te zien dat het 90°-strooilicht een typisch patroon vertoont, zoals 
ook te zien was in de vorige paragraaf. De gemeten intensiteit van het 90°
strooilicht wordt nu vergeleken met het theoretisch berekende intensiteitsverloop. 
De condensatiekernen zijn niet allemaal exact even groot. Dit levert uiteindelijk 
een smalle verdeling op van de gevormde druppels over hun grootte. Aangenomen 
wordt dat dit een Gaussische verdeling is, waarbij de relatieve verbreding E voor 
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het theoretisch patroon zo gekozen wordt, dat het gemeten en berekende patroon 
kwalitatief het best overeenkomen. Verondersteld wordt dat de brekingsindex 
voor de druppels gegeven wordt door de brekingsindex van de bulkvloeistof, en 
niet afhankelijk is van de temperatuur. Wanneer de beste overeenkomst tussen 
gemeten en berekende strooilicht-patronen verkregen is worden de afmetingen 
van de druppels corresponderende met de extrema in het patroon gekoppeld aan 
de tijdstippen waarop deze zelfde extrema gemeten zijn. Dit resulteert dan in 
een groeicurve (zie figuur 3.11). De druppels voldoen aan het verwachte r 2-t 
verloop, wat betekent dat de druppelgroei met eenvoudige modellen beschreven 
kan worden, zoals bijvoorbeeld het model van Gyarmathy. Na enige tijd ontstaat 
een afwijking van deze rechte lijn door uitputting van de damp. In deze figuur 
is ook de kerndichtheid als functie van de tijd weergegeven. Deze kerndichtheid 
kan met behulp van de gemeten (3, de uit de meting bepaalde r en vergelijking 
3.4 bepaald worden. 
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Figuur 3.11: r 2 
(•) en de kerndichtheid nd ( o) als functie van de tijd voor een 

typische meting. Op 3 plaatsen is een foutenbalk weergegeven in de kerndichtheid: 
op t = 7, 21 en 51 milliseconden. De laatste 2 vallen binnen de ruimtelijke 
aanduiding van het punt zelf. 
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----~---------------

Hoofdstuk 4 

Resultaten 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de experimenten besproken. Eerst 
worden inleidende experimenten met water behandeld, en vervolgens worden 
druppelgroei-experimenten met water besproken. Hierna volgen druppelgroei
experimenten met nonaan en daarna experimenten met water in argon en nonaan 
in argon. 

4.2 Inleidende experimenten 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 zijn de Mie-patronen zeer gevoelig voor veran
deringen in de B-hoek. Omdat bovendien de optica moeilijk op precies 90° is 
uit te lijnen, is hier gekozen voor een alternatieve benadering om Bm te bepalen. 
Allereerst is de opstelling zo goed mogelijk uitgelijnd met een B-hoek nabij 90°. 
Daarna zijn een paar experimenten met water gedaan. Een voorbeeld van een 
strooilicht-signaal is gegeven in figuur 4.1 b. 

Als dit patroon vergeleken wordt met het Mie-patroon voor B = 90° (zie figuur 
3.4a), dan zijn duidelijk verschillen waar te nemen. Zo is in het experiment een 
subpiek waarneembaar bij pijl a, die in het theoretisch patroon niet zo duidelijk 
aanwezig is. Verder komen in het experiment twee pieken van ongeveer gelijke 
intensiteit voor bij pijl b. In het theoretisch patroon is de eerste nauwelijks 
zichtbaar. 

Om het Mie-patroon dat wel bij deze meting hoort te vinden zijn de drie 
parameters gevarieerd. Er blijkt nu een optimale overeenstemming te zijn bij Bm 
= 89,4°± 0,15° (zie figuur 4.2). In figuur 4.2a is het theoretisch Mie-patroon 
weergegeven bij Bm = 89,4°, Dm = 90° en een brekingsindex van 1,330. In figuur 
4.2b is het experiment nog een keer weergegeven. De eerder genoemde subpiek is 
nu in het theoretisch patroon duidelijk te zien. Ook blijkt dat de twee pieken van 
gelijke intensiteit, in het theoretisch patroon ook al een vrijwel gelijke intensiteit 
vertonen. Alleen blijkt nu nog dat de twee subpieken bij pijl c in het theoretisch 
plaatje nog niet kloppen met de gemeten strooilicht-intensiteit. 

Door de symmetrie van de opstelling geldt dat 6 ongeveer 90° is. Een variatie 
van 6 van 2° (onnauwkeurigheid) heeft weinig invloed op het Mie-patroon, dus 
is deze parameter in dit geval niet belangrijk. Wordt de brekingsindex verhoogd 
van 1,330 naar 1,334 dan is te zien dat ook de intensiteit van de twee piekjes 
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Figuur 4.1: a: Berekende strooilicht-intensiteit met () = 9rfJ± 0,3EfJ, 8 = 9rfJ± 
4,il en m = 1,33. b:Inleidend experiment met water ter controle van de uitlijning 
van de opstelling. 

beter in overeenstemming is met het tijdens het experiment gevonden patroon. 
Ook dit Mie-patroon is uitgezet in figuur 4.2. Hierin is duidelijk dat de sub-piek 
lager is geworden, terwijl de rest van het patroon gelijk gebleven is. 

De openingshoek van het verstrooide licht dat wordt opgevangen door de 
fotomultiplier wordt volledig bepaald door het ruimtelijk filter gevormd door de 
lens-diafragma combinatie. De hoeken 8 en () met bijbehorende openingshoeken 
hebben de volgende waarden: 

() 

8 

Later is de polariserende beamsplitter uit de optische opstelling gehaald. Dit 
had tot gevolg dat de lichtbundel elliptisch gepolariseerd was. 

In figuur 4.3 is de polarisatietoestand van het elliptisch gepolariseerd licht 
schematisch weergegeven. De Ex en Ey componenten van de amplitude van de 
invallende lichtbundel corresponderen met richtingen loodrecht op het strooivlak 
(Ex, 8 = 0°) en in de strooirichting (Ey, 8 = 90°). De Mie-theorie leert dat 
het verstrooide licht van een in de y-richting gepolariseerde bundel gepolariseerd 
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Figuur 4.2: a: Theoretisch Mie-patroon met als parameters () = 89,4°, 8 = 9rP, 
brekingsindex = 1,330, E = 0,006 b: Inleidend experiment met water c: Theore
tisch Mie-patroon met als parameters()= 89,4°, 8 = 9rP, brekingsindex= 1,334, 
E = 0,006. Op de X-as is in figuur a en c a weergegeven op een lineaire schaal 
van 0 tot 30. In figuur b staat t lineair uit van 0 tot 60 milliseconden. 
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Figuur 4.3: Schematische weergave van de intensiteit in de X- en Y-richting bij 
elliptisch gepolariseerd licht. 

blijft in het vlak van strooiing en dus gepolariseerd moet zijn in de z-richting. 
Het verstrooide licht van een Ex-bundel blijft loodrecht gepolariseerd op het vlak 
van strooiing, dus in de x-richting. Dat houdt in dat voor het berekenen van de 
strooilicht-intensiteit een lichtbundel kan worden opgevat als een superpositie van 
twee onafhankelijke lichtbronnen met amplitudes a en b (figuur 4.3), ongeacht de 
polarisatie-toestand. Voor de waarde van 8 geldt dan 

b 
tan8 =

a 

Uit metingen van a en b met behulp van een polarisator is gevonden 8 
63,5°±1°. Uit een "best fit" aanpassing van de theoretische Mie-patronen aan de 
experimentele strooilicht-patronen is gevonden 8 = 65° ±5°, hetgeen voortreffelijk 
met de rechtstreekse meting van 8 overeenstemt. 

4.3 Experimenten met water en stikstof 

Bij experimenten van Looijmans et al. [10093] ter bepaling van de groeicur
ves van waterdruppels in een zeer monodispers mengsel, werd gevonden dat de 
druppels significant sneller groeien dan de druppelgroeitheorie van Gyarmathy 
voorspelt. Een bevredigende verklaring daarvoor werd niet gevonden. De ex
perimenten werden uitgevoerd in een zogenaamde expansie-schokbuis aan een 
homogeen mengsel van waterdamp en stikstof. Om na te gaan of het door Looij
mans gevonden resultaat ook in een andere opstelling, onder volstrekt andere 
omstandigheden, zou worden gevonden werd een reeks experimenten uitgevoerd 
aan het systeem waterdamp, stikstof en chroomoxide-condensatiekernen. Van 
groot belang daarbij is om de initiële waterdampdruk in de buis nauwkeurig te 
kennen. Deze waterdampdruk is op twee manieren bepaald. 

Bij de eerste methode wordt eerst de expansiebuis vacuüm gepompt, waarna 
waterdamp wordt ingelaten vanuit een voorraadvat waarin zich waterdamp in 
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thermodynamisch evenwicht met een hoeveelheid vloeibaar water bevindt. Er 
wordt water ingelaten tot een bepaalde druk. Als de temperatuur van de buis 
en van de damp bekend is kan met behulp van de Rankine-Kirchhoff vergelijking 
[G0088]: 

( 
T ) -~ ( L 0 ( 1 1 ) ) Prk = Pref · -- · exp - · -- - -

Tref Rv Tref T 
(4.1) 

Pref 12,4 · 103 Pa 

(3 5,245 

Lo 3,16 ·106 Jfkg 

Tref 323, 14K 

Rv 461, 4J I (kgK) 

de verzadigingsdampdruk van water berekend worden. Zijn deze parameters 
bekend, dan volgt de initiële verzadiging Xo uit de verhouding f:. , met Pvs = 
Prk· Bij deze methode dient wel gecorrigeerd te worden voorinlek van buitenaf, 
omdat de druk in de buis nog niet op omgevingsdruk is gebracht. De ingelekte 
lucht draagt bij tot de totale druk, maar beïnvloedt de hoeveelheid waterdamp 
maar weinig. We veronderstellen dat de totale massastroom inlekkende lucht 
volledig wordt bepaald door de buitendruk en dus constant is. Als gevolg is de 
druktoename ten gevolge van de inlek lineair in de tijd. De druktoename als 
gevolg van inlek kan worden gemeten door gedurende een lange tijd de druk in de 
buis te registreren. Op een korte tijdschaal na inlaten van de waterdamp wordt de 
druk in de buis sterk beïnvloedt door de processen: adsorptie, absorptie, desarptie 
en inlek. Het netto resultaat is sterk afhankelijk van de voorgeschiedenis. De druk 
kan eerst dalen als gevolg van adsorptie van waterdamp en dan stijgen als gevolg 
van inlek. Deinlek kan van experiment tot experiment anders zijn en bijvoorbeeld 
afhankelijk zijn van de wijze waarop het vlies in de vliezenkamer is aangebracht. 
Het is daarom van belang dat bij elk (golf) experiment de inleksnelheid wordt 
bepaald. 

Bij de tweede methode wordt gebruik gemaakt van een Vaisala Humicap voch
tigheidsmeter type 124B. Deze zal in het vervolg Humicap genoemd worden. Dit 
apparaat, dat alleen met water gebruikt kan worden, meet de relatieve vochtig
heid van het gasmengsel en zet deze om in een spanning. De Humicap is geijkt, 
en deze ijking is weergegeven in Appendix 2. 

Als voorbeeld wordt experiment 668 besproken. Eerst is de inlek bepaald na
dat de expansiebuis vacuüm was gepompt. Deze inlek bedroeg 1,2 ± 0,1 Pa/min. 
De waterdampdruk wordt gecorrigeerd voor deze inlek en de op deze manier be
paalde initiële verzadigingsgraad Xo = 29,6% ± 1,0%. Vlak voor het experiment 
is ook de Humicap afgelezen en deze gaf een xo van 30,25% ± 1,5%. Met beide 
waarden van de initiële verzadigingsgraad is de druppelgroei uitgerekend met be
hulp van het model van Gyarmathy. Deze druppelgroeicurves zijn weergegeven in 
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figuur 4.4. De gestippelde curve geeft de druppelgroei met de initiële verzadiging 
die uit de Humicap volgt, terwijl de getrokken lijn de resultaten gevonden met 
de initiële verzadiging bepaald met behulp van de dampdrukmeting weergeeft. 
Tevens is in deze grafiek de druppelgroei gemeten tijdens dit experiment met 
water en stikstof weergegeven. 
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Figuur 4.4: Druppelgroei gemeten tijdens een experiment en twee fits gemaakt 
met behulp van het model van Gyarmathy. De gestippelde lijn geeft de drup
pelgroeicurve gemaakt met als initiële verzadigingsgraad de waarde gegeven door 
de Humicap, terwijl bij de doorgetrokken lijn de initiële verzadigingsgraad met 
behulp van de dampdruk-methode bepaald is. 

Het verschil tussen de beide theoretische groeikrommen komt globaal overeen 
met de onzekerheid in de waarde van Xo· Duidelijk is dat de gemeten groeicurve 
significant hoger ligt dan de theoretische verwachting, namelijk een factor 1,1, in 
overeenstemming met de bevindingen van Looijmans et al. Er is wel sprake van 
een kwalitatieve overeenkomst: de verandering in groeisnelheid als gevolg van de 
verschillende golfreflecties zijn zowel in theorie als experiment waarneembaar. 

De vraag is bij welke keuze van de beginverzadigingsgraad de overeenkomst 
tussen theorie en experiment optimaal is. De waarde van deze aangepaste be
ginverzadigingsgraad is 33,3%. De met deze initiële verzadigingsgraad berekende 
druppelgroeicurve is weergegeven in figuur 4.5. 

De gemeten snellere groei van de druppels zou betekenen dat alle tot dusver 
bekende theoriën niet voldoen, tenzij er in beide opstellingen iets mis is, of dat 
er bij de meetmethoden een systematische fout gemaakt wordt. De Humicap, die 
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Figuur 4.5: Druppelgroei tijdens een experiment met water en stikstof en fit 
gemaakt met behulp van het model van Gyarmathy. 

in beide opstellingen gebruikt is, geeft misschien niet de goede waarden aan. Dit 
betekent impliciet dat de drukopnemers (barocel) waarmee de Humicap is geijkt 
en waarmee de dampdruk gemeten wordt niet goed zijn. De barocels zelf worden 
ook weer geijkt in een ijkopstelling. Als er iets in de ijkopstelling niet goed zou 
zijn zou dit een verklaring kunnen zijn voor de gevonden verschillen. 

Tot slot bespreken we de mogelijkheid van een verkeerde interpretatie van 
de strooilicht-signalen. Als alle gemeten punten in figuur 4.4 verschuiven naar 
de tijd behorende bij het volgende punt met uitzondering van het meetpunt op 
t = 80 milliseconden (een verschuiving naar rechts dus), dan komt de gemeten 
druppelgroei wel goed overeen met het model. Dit zou betekenen dat de pie
ken niet op de goede manier worden geïnterpreteerd, of dat pieken voor andere 
pieken worden aangezien. Maar als de gemeten strooilicht-intensiteiten nog eens 
vergeleken worden met de theoretische plaatjes, bv. in figuur 4.2 lijkt dit niet erg 
waarschijnlijk. 

4.4 Experimenten met nonaan en stikstof 

Bij de tweede reeks experimenten is het gedrag van nonaan onderzocht. Een 
probleem daarbij was dat de partiële dampdruk van nonaan in een mengsel niet 
rechtstreeks kan worden gemeten. Bovendien is de verzadigingsdampdruk van 
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nonaan betrekkelijk gering, 433 Pa bij 295 K. Bij de hierna te bespreken expe
rimenten is uit druppelgroeimetingen van nonaan de initiële verzadigingsgraad 
afgeleid met de bedoeling inzicht te verwerven in de processen van ad- en absorp
tie en desorptie bij de preparatie van het experiment. Volgens de ideale gaswet 

PV=nRT (4.2) 

geldt dat in de expansiebuis (die een volume heeft van 0,110 m3) 3,30 ml nonaan 
geïnjecteerd moet worden om deze druk te bereiken, en dus 100% verzadiging 
te bereiken, als er geen ad- en absorptie aan de wand plaats zou vinden. Het is 
eenvoudig te zien in vergelijking 4.2 dat voor een lagere verzadigingsgraad theore
tisch een evenredig kleiner volume ingespoten moet worden. Om te onderzoeken 
in welke mate ad- en absorptie een rol spelen is de in de vorige paragraaf be
schreven methode gebruikt om uit de druppelgroei de initiële verzadigingsgraad 
te bepalen. We veronderstellen daarbij dat het druppelgroei gedrag correct door 
de theorie wordt beschreven. Dergelijke experimenten zijn eerder gedaan door 
Kloosterhof [KL092], alleen was tijdens die experimenten de temperatuur van de 
expansiebuis niet bekend. Daarom is besloten de experimenten nog eens over te 
doen. 
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Figuur 4.6: Initiële verzadigingsgraad als functie van bet ingespoten volume non
aan, bij experimenten met nonaan en stikstof: getrokken lijn geeft bet theoretisch 
verloop volgens de ideale gaswet; o de resultaten van Kloosterbof {KL092}; en • 
de nieuw gevonden resultaten 

In figuur 4.6 is de op deze manier bepaalde initiële verzadigingsgraad uitgezet 
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tegen het ingespoten volume. Tevens is hier het theoretisch verloop weergegeven 
alsmede de resultaten van Kloosterhof [KL092]. Te zien is dat in het theoretische 
geval een initiële verzadigingsgraad lineair oploopt van 0 tot 100% evenredig met 
het ingespoten volume. 100% verzadiging wordt bereikt bij een ingespoten volume 
van 3,30 ml. De resultaten van Kloosterhof [KL092] tonen aan dat de initiële 
verzadigingsgraad asymptotisch tot een waarde van 100% nadert. De nieuwe 
resultaten geven echter een ander beeld. Voor kleine injectievolumes worden 
nog wel dezelfde waarden voor de initiële verzadiging gevonden, maar nu wordt 
asymptotisch een waarde van 80% ± 5% bereikt. Bij de opstelling van Looijmans 
et al. is een asymptotische waarde voor de initiële verzadiging gevonden van 85% 
± 5%. Ad- en absorptie blijken een belangrijke rol te spelen. 

Om te begrijpen waarom 100% verzadiging niet wordt gehaald worden een 
aantal mogelijke verklaringen nader onderzocht. 

Na het inspuiten van de vloeistof kan er een hoeveelheid vloeibare nonaan in de 
rondpompleiding achterblijven. Het verdampen hiervan kan langzaam verlopen 
doordat de vloeistof bijvoorbeeld verdampt aan een klein oppervlak, waardoor 
na 45 minuten als het experiment plaatsvindt slechts een deel van de ingespoten 
vloeistof als damp aan het experiment deelneemt. Omdat deze tijd van 45 minu
ten bij elk experiment aangehouden is zou dit een verklaring kunnen geven voor 
de maximale initiële verzadigingsgraad van 80%: dit is de maximale hoeveelheid 
die in 45 minuten vanuit deze vloeistofvoorraad verdampt. Om dit te onderzoe
ken is eenmaal 4 uur lang rondgepompt. Het resultaat van dit experiment was 
een initiële verzadigingsgraad van 85,5%. Dit is een niet significante verandering 
ten opzicht van de eerder gevonden resultaten, dus kan dit niet de reden zijn voor 
de maximale initiële verzadigingsgraad van 80%. 

Kloosterhof heeft de experimenten gedaan met een stookstroom van 6 A om 
kernen te vormen, terwijl bij de nieuwe gedane experimenten steeds 8 A gebruikt 
werd. De mogelijkheid bestaat dat hierdoor plaatselijk een aanzienlijke tem
peratuurverhoging geïntroduceerd wordt. Hierdoor is het mogelijk dat nonaan 
gekraakt wordt, met als gevolg dat een aantal andere componenten samen met 
nonaan in het systeem aanwezig zijn. Als de gloeidraad uit het systeem gehaald 
wordt na een experiment met nonaan blijkt deze helemaal zwart geworden: Er 
is een bepaalde stof op neergeslagen, en als er in de open lucht een stroom door 
de gloeidraad gestuurd wordt verbrandt deze zwarte neerslag. Nadat een experi
ment gedaan was met een stookstroom van 6 A bleek ook dit niet de verklaring te 
zijn voor de afwijkende resultaten. Opnieuw werd een initiële verzadigingsgraad 
gevonden van 80%. 

Vervuiling van de expansiebuis en de rondpompleiding is een andere mogelijke 
oorzaak. Vervuiling van de expansiebuis en rondpompleiding kan het gevolg zijn 
van diffusie van de olie van de vacuümpompen in het systeem, of door vacuümvet 
van de vacuümafdichtingen. Nonaan kan met deze organische stoffen mengen. 
Hetgeen volgens de wet van Raoult kan leiden tot een thermodynamisch even
wicht waarbij de dampdruk lager is dan de dampdruk van nonaan bij de tem-
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peratuur van de expansiebuis. Ook de zuiverheid van het geïnjecteerde nonaan 
speelt hierbij een rol. In de nieuwe experimenten is steeds gewerkt met nonaan 
(Fluka Chemika) met een zuiverheid heeft van ~ 0,95. De andere componenten 
die opgelost zijn in nonaan kunnen na injectie op de wand achterblijven en de 
dampdruk door menging met nieuw geïnjecteerd nonaan verlagen. Om deze ef
fecten te onderzoeken is de rondpompleiding en de expansiebuis schoongemaakt. 
De resultaten van de experimenten die daarna gedaan zijn leverden echter geen 
significant verschil op met de eerdere resultaten. Toch is niet uit te sluiten dat 
de aanwezigheid van "vreemde" aan nonaan verwante stoffen op de wanden de 
evenwichtsconcentratie van nonaan sterk beïnvloedt. Als de vervuilingen in het 
nonaan de oorzaak zijn van deze lagere initiële verzadigingsgraad is van schoon
maak van de buis ook maar heel kort resultaat te verwachten. 

Zolang geen onafhankelijke bepaling van de beginconcentratie nonaan moge
lijk is kan de nauwkeurigheid van het theoretische model voor de beschrijving 
van de groei niet worden getoetst. Een dergelijke onafhankelijke bepaling van de 
beginconcentratie is dus uitermate belangrijk. Voor waterdamp hebben we ge
zien dat er afwijkingen waren tussen experimenteel groeigedrag en theorie. Ook 
voor nonaan zou er een afwijking kunnen bestaan die echter in het geval van 
volledige verzadiging een ander teken zou hebben. 

4.5 Experimenten met nonaan en argon 

Ter verificatie van het groeimodel van Gyarmathy onafhankelijk van de begin
concentratie zijn ook enkele experimenten met nonaan en argon gedaan. Door de 
hogere 'Y zal de temperatuur bij dezelfde drukvallager worden als argon gebruikt 
wordt dan wanneer stikstof gebruikt wordt. Daardoor kan de verzadigingsgraad 
x tijdens het experiment met argon groter worden. 

In figuur 4. 7 is r 2 uitgezet als functie van de tijd voor experimenten met non
aan in stikstof en nonaan in argon. De druppels groeien in beide experimenten 

2 
dr Arg 

ongeveer even snel. De verhouding van de richtingscoëfficiënten --;tf- = 1,04. 
~ 

dt 

De initiële verzadiging bij het begin van het experiment wordt voor stikstof ge-
schat op: (xo)N

2 
= 0,74. De begintemperatuur en begindruk waren voor beide 

experimenten ongeveer gelijk. Ook het geïnjecteerde volume nonaan was gelijk. 
Daarom nemen we aan dat (xo) Ar = (xo) N

2
• De verzadigingsgraad op het eerste 

drukplateau (zie figuur 3.10), is voor stikstof: XN2 ~ 5. 
Uit Gyarmathy volgt (vergelijking 2.8): 

dr2 1 
dt = NuM Pl DM (Pv- Pvd) ( 4.3) 

Het Nusselt getal is voor beide experimenten even groot. In eerste benade
ring zijn p1 en Pv bij beide experimenten even groot. Als de verhouding van 
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Figuur 4. 7: Druppelgroei tijdens een experiment met nonaan en argon (o) verge
leken met de druppelgroei tijdens een experiment met nonaan en stikstof (•). De 
begindruk en begintemperatuur waren bij beide experimenten ongeveer gelijk. 

de druppelgroei van argon en stikstof bekeken wordt is de volgende benadering 
gerechtvaardigd. 

( dr2) 
dt Ar 

( dr2) 
dt N2 

DMAr-CgH2o . Ps (TAr) (XAr- 1) 
DMN2-C9H2o Ps (TN2) (XN2 - 1) 

( 4.4) 

Als de verzadigingsdampdruk van nonaan berekend wordt bij de tempera
turen die in beide experimenten op het eerste drukplateau heersen, dan kan 
daarmee de verzadigingsgraad x bepaald worden op dat plateau. We hebben 
immers aangenomen dat de dampdruk bij beide experimenten gelijk is. Voor de 
verzadigingsdampdruk vinden we: 

Pvs (TAr) = 6, 55Pa en XAr = 24, 9 

Pvs (TNJ = 32, 6Pa en XN2 = 5 

Worden de diffusiecoëfficiënten uitgerekend bij de betreffende temperaturen dan 
zijn deze: 

mz 
0 0896 . 10-4 -
' s 

mz 
0 108 ·10-4 -, 

s 
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Vullen we dit alles in in vergelijking 4.4 dan levert dat: 

(dr2) 
dt Ar = 0 995 

(dr2) ' 
dt N2 

Om de gevonden richtingscoëfficiënt-verhouding van 1,04 te bereiken kan dit 
betekenen dat de initiële verzadiging van nonaan in argon hoger is dan de 0, 7 4 
die aangenomen is, en wel 0,77. 

4.6 Experimenten met water en argon 

De temperatuur van de gevormde druppels is voor water in stikstof net beneden 
het vriespunt. Voor druppels in argon is die temperatuur ver beneden het vries
punt. Daaruit ontstond het idee dat misschien ijsvorming een rol gaat spelen. 
Dit zou zich moeten manifesteren in een totaal ander strooilichtsignaal, omdat 
ijs een kristal-structuur heeft en de oriëntatie van de kristallen ten opzichte van 
de invallende lichtbundel willekeurig is. 

a 

-Q) 

3: -~ 
Q) 

b ~ en 
c 
Q) -c 

0 50 100 150 
t (ms) 

Figuur 4.8: Strooilicht-intensiteit bij een meting met water in argon 

Eerst zijn experimenten gedaan met een hoge kerndichtheid: 4,5 · 1011 kernen/m3
. 

Een voorbeeld van een dergelijke meting met water en argon is te zien in figuur 
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4.8a. Hierin is de strooilicht-intensiteit weergegeven als functie van de tijd. Er is 
eerst een beperkt aantal pieken zichtbaar, waarna de strooilicht-intensiteit vrijwel 
constant wordt. De temperatuur is tijdens dit experiment op het eerste drukpla
teau (zie figuur 3.10) 250 K. 

Uit de eerste pieken van het strooilicht-signaal van figuur 4.8a kan de druppel
groei bepaald worden. Hieruit is met behulp van het groeimodel van Gyarmathy 
de gehele groeicurve gefit, zoals eerder beschreven in paragraaf 4.3. Aan de hand 
van deze druppelgroeicurve is de strooilicht intensiteit met behulp van de Mie
theorie als functie van de tijd gesimuleerd. Het resultaat hiervan is weergegeven 
in figuur 4.8b. De gesimuleerde strooilicht-intensiteit vertoont een zelfde verloop 
als de gemeten strooilicht-intensiteit zodat geconcludeerd kan worden dat er geen 
aanleiding is te veronderstellen dat de lichtverstrooiing van karakter is veranderd 
als gevolg van eventuele ijskristal-vorming. Weliswaar is er een duidelijk verschil 
te zien tussen beide figuren rond 100 milliseconden, maar dat wordt veroorzaakt 
doordat in dit gebied de verbreding in de dimensieloze druppelstraal zodanig 
geworden is dat het patroon helemaal "uitgesmeerd" wordt. 

a 

-Q) 

;: -:!::::: 
Q) 

b :t::::: 
U) 
c:: 
Q) ...... 
c:: 

15 20 25 30 35 40 
t (ms) 

Figuur 4.9: a: Strooilicht intensiteit bij een experiment met water en argon. 
b: Simulatie van homogene en heterogene kernvorming in één proces. Hier is 
weergegeven de gesimuleerde strooilicht intensiteit 

Vervolgens zijn experimenten gedaan met een lagere kerndichtheid om uit
putting van de damp te voorkomen. In figuur 4.9a is een strooilicht-signaal 
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met water en argon bij een lage kerndichtheid weergegeven. 'Er is een duide
lijk afwijkend patroon te zien vergeleken met andere experimenten. De duidelijk 
gepiekte structuren van voorgaande meting is veranderd in een geleidelijk oplo
pende strooilicht intensiteit tot een maximum niveau, waarop tot t = 40 millise
conden een enigszins gepiekte structuur is gesuperponeerd. De gastemperatuur 
is dan 246 K. Waarschijnlijk is nu sprake van een combinatie van homogene en 
heterogene condensatie. In het begin van het experiment treedt waarschijnlijk 
heterogene condensatie op, waardoor een vrijwel monodisperse nevel ontstaat die 
licht verstrooit met de typisch gepiekte structuur. Bij deze lage kerndichtheid en 
relatief lage temperatuur krijgt de verzadigingsgraad een hoge waarde, waardoor 
ook homogene condensatie optreedt. Een kenmerk van homogene condensatie is 
dat druppels gevormd worden gedurende een zeker tijdsinterval. Bijgevolg zal 
de druppelgrootteverdeling relatief breed zijn (E = ~a 0(0,1)) zodat het typisch 
strooilicht-patroon (zie fig 3.4) verloren gaat. Ook voor dit experiment is een si
mulatie van het strooilicht-signaal gemaakt. Met behulp van een numeriek model 
dat gebaseerd is op de KlassiekeNucleatie Theorie en het druppelgroeimodel van 
Gyarmathy wordt voor het gemeten druksignaal het hele condensatieproces gesi
muleerd. Vervolgens wordt nu de 90°-strooilicht-intensiteit berekend. Dit is ge
daan voor een initiële concentratie van de condensatiekernen van 10n kernen/m3 , 

en een initiële dampdruk van 1100 Pa. Dit programma is een modificatie van een 
programma dat uitgebreid wordt beschreven in [MUI90]. 

In figuur 4.9b is de theoretische strooilicht intensiteit weergegeven. Duidelijk 
is dat de globale vorm van het strooilicht signaal goed overeenkomt met het 
experiment. De afwijkingen die er zijn kunnen verklaard worden met de initi
ele dampdruk die niet precies bekend was, omdat de druk afgelezen is meteen 
na het inlaten van de waterdamp. Als rekening wordt gehouden met ad- en 
absorptie wordt deze initiële dampdruk lager. Verder is het aantal kernen niet 
precies bekend. Rekening houdend met deze onzekerheden kan geconcludeerd 
worden dat uit het strooilicht signaal van figuur 4.9a blijkt dat sprake is van een 
combinatie van homogene en heterogene kernvorming. 
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Hoofdstuk 5 

Conclusies en Discussie 

Het druppelgroeimodel van Gyarmathy is beschreven en getest voor een mengsel 
van water en stikstof en beschrijft de druppelgroei kwalitatief goed, maar kwanti
tatief blijkt dat de druppels 10% sneller groeien dan de theorie voorspelt. Hoewel 
dit een indicatie is dat de theoretische modellen de groei niet exact beschrijven is 
meer onderzoek gewenst om volledige zekerheid te verkrijgen. Een mogelijke oor
zaak van het verschil zou een fout in de ijkopstelling van de drukmeters kunnen 
zijn, maar ook andere oorzaken zijn niet bij voorbaat uit te sluiten. 

Als meetmethode bleek de Mie-theorie uitstekend te voldoen. Aangetoond is 
dat deze theorie in alle gevallen bruikbaar is, en dat deze methode ook als alterna
tief voor, of aanvulling op, een uitlijning van een optische opstelling kan dienen. 
Verder bleek dat in sommige gevallen brekingsindexverschillen van 0,3% waar
neembaar zijn met behulp van deze theorie als experimentele methode. Hoewel 
is aangetoond dat deze theorie in alle omstandigheden geldig is verdient het toch 
de voorkeur om bij gebruik van deze theorie te kiezen voor goed gedefinieerde 
hoeken. 

Bij experimenten met nonaan in stikstof en nonaan in argon bleek dat een 
zelfde hoeveelheid vloeibaar nonaan voor een even snelle groei zorgt. Ondanks 
het feit dat bij een "isentrope" expansie in argon een lagere temperatuur bereikt 
wordt, groeit nonaan in stikstof even snel. De snellere groei door een lagere tem
peratuur wordt namelijk afgeremd door de lagere diffusie-coëfficiënt van nonaan 
in argon ten opzichte van die voor nonaan in stikstof. Het gevolg is wel dat bij ex
pansies in argon de maximaal bereikte oververzadiging aanmerkelijk groter zullen 
zijn dan met stikstof als draaggas, waardoor veel eerder homogene nucleatie een 
rol zal spelen. Dit is ook geconstateerd. Voor een onbekend dragergas kan dus 
uitgerekend worden of de druppelgroei sneller, even snel of langzamer verloopt, 
mits '"'!, en de diffusiecoëfficiënt van de damp in dit dragergas bekend zijn, en reële 
gaseffecten buiten beschouwing worden gelaten. 

Bij experimenten met nonaan speelt ad-, ab-, desarptie en inlek een belang
rijke rol. Om het groeimodel van Gyarmathy ook voor nonaan te testen is het 
daarom noodzakelijk om de samenstelling van het mengsel tijdens het experi
ment te kennen. Hiervoor zijn twee mogelijke oplossingen. Ten eerste kan een 
meetprocedure opgezet worden die geen kans laat voor fouten in interpretatie, 
verwaarlozing van ad-, ab-, desarptie en inlek en dergelijke. Een tweede mo
gelijkheid is om vlak voor het begin van het experiment een monster van het 
gasmengsel te nemen en dit te analyseren. Hiervoor dient een methode gezocht 
te worden die zowel kwalitatief als kwantitatief betrouwbaar is. Hiermee wordt 
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bedoeld dat zowel bepaald moet kunnen worden welke stoffen aanwezig zijn, als
mede de hoeveelheid van deze stof die aan het experiment deelneemt. Verder 
is een verklaring gezocht voor het feit dat geen volledige verzadiging mogelijk 
was bij experimenten met nonaan. Een aantal mogelijke verklaringen die nog 
onderzocht dienen te worden zijn: menging met verontreinigingen aan de wand 
waardoor een ander vloeistof-damp evenwicht ontstaat, invloed van de rondpomp 
of de rubberen leidingen tussen de rondpomp en de rondpompleiding, diffusie van 
nonaan door het vlies dat de expansiebuis scheidt van het vacuümvat. 

Tot slot dient een kritische opmerking gemaakt te worden bij de berekende 
strooilicht intensiteiten in dit verslag. De strooilicht-intensiteiten voorspeld door 
de Mie-theorie zijn uitgerekend met een relatieve verbreding E = ~a in de dimen
sieloze druppelstraal a. Een beter model van de druppelgrootte-dispersie wordt 
verkregen door uit te gaan van een absolute "breedte" in r 2 • De reden daarvoor 
is dat in de continuurnlimiet d;t2 

niet afhangt van de grootte van de druppels zo
dat de druppelpopulatie als het ware "transleert" in de r 2 ruimte. De berekende 
strooilicht-intensiteiten in dit verslag kunnen voor grote a dus afwijkingen geven 
van de werkelijke door de Mie-theorie voorspelde strooilicht-intensiteit. Deze af
wijkingen worden groter naarmate a groter wordt. Om zekerheid te krijgen over 
de mate waarin deze afwijkingen de resultaten beïnvloeden dient dus bij ver
volgonderzoek eerst onderzocht te worden in hoeverre de hier gebruikte relatieve 
verbreding afwijkingen introduceert. 

Een andere verbetering die mogelijk is is het gebruik van een vaste stof laser. 
De argon-ion laser is in de experimenten steeds gebruikt bij een intensiteit van 50 
mW. Dit zijn intensiteiten die vaste stof lasers tegenwoordig gemakkelijk kunnen 
halen. Gezien de stabiliteit van een vaste stof laser is het aan te raden om een 
vaste stof laser te gebruiken, zodat het extinctie-signaal en het strooilicht signaal 
zullen verbeteren. 

33 



Referenties 

[BOH40] Bohren C.F., Hufmann D.R. (1940); Absorption and Scattering of Light 
by Small Particles; Wiley Interscience. 

[BEE92] Beeck J.P.A.J. van (1992); Een reëel druppelgroeimodel belicht in een 
binair mengsel; afstudeerverslag T.D.E., vakgroep NT, R-1169-A 

[G0088] Goossens H.W.J., Cleijne J.W., Smolders H.J., Van Dongen, M.E.H. 
(1988); Shock wave induced evaporation of water draplets in a gas
droplet mixture; Exp. in Fluids 6, 561-568 

[GYA82] Gyarmathy G. (1982); The Spherical Droplet in Gaseaus Carrier 
Streams; Multiphase Science and Technology Volume 1, hoofdstuk 2 
door Hewitt GF, Delhaye J.M., Zuber N. 

[HDL57] Van de Hulst H.C. (1957); Light Scattering by Small Particles; Dover 
Publications Inc. New York 

[KER69] Kerker M (1969); The Scattering of Light and other Electromagnetic 
Radiation; Academie Press, New York 

[KL092] Kloosterhof H.J. (1993); Ad- en absorptie van nonaan aan en in een 
expansiebuis; stageverslag T.D.E., vakgroep NT, R-1199-S 

[L0093] Looijmans K.N.H., Willems J.F.H., Van Dongen, M.E.H. (1993); Pro
ceedings of the Jgth International Symposium on Shock Waves; Mar
seille, France. To be published 

[MUI90] Muitjens M. (1990); Homogene en heterogene condensatie in een adi
abatisch expanderend gas/damp mengsel; afstudeerverslag T.D.E., vak
groep NT, R-1069-A 

[SM092] Smolders H.J. (1992); Non-lineair wave phenomena in a gas vapour 
mixture with phase transition; proefschrift T.D.E. 

34 



Appendix A 

IJking Kistier 

Ter bepaling van de drukval tijdens een experiment is de dynamische drukmeter 
Kistier tijdens dit onderzoek geijkt. De Kistier is van het type 603B met nummer 
56456. De Kistier bevindt zich in een klein meetvolume, wat zich op omgevings
druk bevindt. Dit meetvolume is via een klep verbonden met een groot volume 
waar een bepaalde druk heerst. Door nu de klep instantaan te openen zal deze 
druk ook op de Kistier komen te staan. Dit drukverschil zet de Kistier om in 
een spanningsverschil dat is gemeten. De volumevergroting door het verbinden 
van het meetvolume met het grote volume is verwaarloosbaar, zodat tijdens de 
meting geen drukverschillen ontstaan door deze volumevergroting. De ijking is 
hieronder weergegeven: 

.6.p (bar) .6. V (V) 
0,343 0,3263 
0,435 0,4144 
0,495 0,4766 
0,595 0,5689 
0,716 0,6866 
0,803 0,7710 
0,877 0,8462 
0,509 0,4855 
0,716 0,6866 
0,942 0,9038 
0,852 0,8083 
0,636 0,5984 
0,378 0,3529 

Deze ijking is gedaan met de LeCroy waar alle experimenten mee zijn verricht, 
in dezelfde configuratie als tijdens de experimenten. De ijking levert op: 

p = 1,046 V 

Opmerking: De laatste 6 metingen tijdens deze ijking zijn gebeurd op een 
tijdschaal van 160 ms op de LeCroy. Hierbij was te zien dat de spanning die 
de Kistier afgaf tijdens het plateau na de drukverandering (de druk blijft dan 
constant) in 100 ms zo'n 1,2% afvalt. Dit kan leiden tot een extra fout in de 
ijking van ± 1%. 
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Appendix B 

IJking Humicap 

a is berekend door de gemeten druk P 100 te delen door de verzadigingsdampdruk 
bij die temperatuur, gegeven door de Rankine-Kirchhoff vergelijking: 

( 
T ) -f3 (I:!!. ( 1 1 ) ) 

Prk = Pref - . e Rv Tref-T 

Tref 
(B.l) 

met 

Pref 12, 4 · 103 Pa 

Tref 323, 14K 

f3 5,245 

L0 3, 16 · 106 Jkg- 1 

Rv 461, 4Jkg-1 K- 1 

Dit levert de volgende grafiek op: 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

0 1 2 3 4 5 

Rh (V) 

met als derde graads fit: 

a= 1, 277 + 16,51 V+ 1, 239V2
- 0, 1866V3 (B.2) 
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De data behorende bij deze ijking zijn weergegeven in de volgende twee ta
bellen: 

T (K) RH (V) P10 (Pa) P10o (·103 Pa) a(%) 
294,7 -0,1061 5,1 0,004 0,195 
294,9 0,1217 90,4 0,089 3,41 
295,0 0,2632 151,8 0,153 5,76 
295,0 0,3964 211,7 0,212 8,018 
295,0 0,5020 259,9 0,260 9,83 
295,0 0,6666 335,9 0,337 12,68 
295,0 0,8659 428,6 0,4284 16,21 
294,9 0,9090 448,4 0,448 17,02 
295,0 1,0752 527,1 0,527 19,89 
295,1 1,1691 573,1 0,574 21,59 
295,1 1,2466 613,0 0,6135 23,01 
295,1 1,3360 659,0 0,660 24,82 
295,1 1,3847 684,5 0,6859 25,81 
295,1 1,4983 744,2 0,744 27,88 
295,0 1,5625 777,9 0,778 29,31 
295,0 1,6626 833,4 0,833 31,49 
295,0 1,7473 881,6 0,882 33,27 
295,0 1,8935 969,0 0,970 36,53 
295,0 1,9719 1012, 1,01 38,20 
295,0 2,039 1046, 1,047 39,58 
295,0 2,169 1110, 1,11 41,93 
295,0 2,260 1153, 1,15 43,64 
295,0 2,337 1189, 1,19 44,90 
295,0 2,423 1231, 1,23 46,52 
295,0 2,498 1266, 1,27 47,84 
295,0 2,536 1284, 1,28 48,52 
295,0 2,607 1318, 1,32 49,81 
295,0 2,625 1327, 1,25 49,99 
295,0 2,754 1391,7 1,391 52,40 
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T (K) RH (V) P10 (Pa) P10o (·103 Pa) 0: (%) 
295,0 2,851 1438,7 1,438 54,16 
295,0 2,965 1494,6 1,495 56,59 
295,0 3,142 1581,3 1,581 59,83 
295,0 3,286 1653,9 1,652 62,34 
295,0 3,449 1731,7 1,729 65,32 
295,0 3,592 

' 
1,800 67,91 

295,0 3,741 ' 
1,869 70,43 

295,0 3,869 ' 
1,928 72,66 

295,1 4,021 
' 

2,000 75,25 
295,1 4,18 

' 
2,075 77,96 

295,1 4,334 
' 

2,152 80,74 
295,2 4,552 

' 
2,268 84,57 

295,3 4,735 
' 

2,359 87,72 
295,5 4,96 

' 
2,494 91,54 

294,9 3,948 
' 

1,930 73,13 
294,7 2,595 1248, 1,25 48,03 
294,9 2,551 1250, 1,25 47,48 
294,9 2,539 1251, 1,25 47,37 
295,0 2,536 1251, 1,25 47,30 
294,8 1,369 640,9 0,641 24,44 
295,0 1,345 644,8 0,644 24,36 
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