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SAMENVATTING 

Bij een snelle adiabatische expansie waarbij een gas/damp mengsel de evenwichtsdamplijn 

passeert, treedt pas diep in het vloeistofgebied massaal druppelvorming op. Dit is het 

gevolg van de eerste stap van de druppelvorming, de nucleatie, waarbij kritische druppels .,., 
uit de dampmoleculen worden gevormd. Pas bij een ruime oververzadiging zullen er 

genoeg kernen gevormd worden om een substantieel deel van de damp te laten 

condenseren. 

Onderzoek naar de nucleatie en de daarop volgende druppelgroei is mogelijk met een 

speciale golfbuisconfiguratie. Doel van de golfbuis is het realiseren van een drukverloop ,in 

de meetsectie, waarbij de nucleatie en de druppelgroei worden gescheiden in de tijd. In de 

praktijk komt dit neer op een diepe expansie, gevolgd door een kleine recompressie. 

Een golfbuis met een dergelijk drukverloop is reeds gerealiseerd door Peters. 

Een nieuwe golfbuis voor het onderzoek naar de condensatie in natuurlijk aardgas wordt 

momenteel ontwikkeld. De nieuwe golfbuis is afgeleid van ae buis van Peters, maar de 

scheiding van nucleatie en druppelgroei is beter gegarandeerd. Berekeningen en testen met 

een proefopstelling hebben inmiddels aangetoond dat met de nieuwe golfbuis het gewenste 
;' 

drukverloop te realiseren is. Hieruit volgt dat met de nieuwe golfbuis metingen aan de 

nucleatie en de druppelgroei mogelijk moeten zijn. 
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1. Inleiding 

Bij de productie en behandeling van aardgas is kennis over het fasegedrag van groot 

belang. De vakgroep transportfysica onderzoekt in het bijzonder de niet evenwichts 

thermodynamica voor de condensatie van zwaardere componenten in aardgas onder 

invloed van adiabatische en zo goed mogelijk isentrope drukveranderingen. 

Bij een langzame toestandsverandering vindt de condensatie van een damp op de 

evenwichtsdamplijn plaats. In het geval van een snelle isentrope expansie blijkt er pas 

diep in het oververzadigingsgebied sprake te zijn van condensatie. Het punt waarop deze 

condensatie zich uiteindelijk voordoet wordt wel een Wilsonpunt genoemd. Wanneer geen 

"vreemde" condensatiekernen aanwezig zijn geldt op dat punt voor de 

verzadigingsverhouding x, gedefinieerd als de verhouding tussen de (werkelijke) dampdruk 

en de bij de heersende temperatuur behorende evenwichtsdampdruk: 

X:: Pv >> 1 p-;;:t 

Pv 
x ) 1 

Pvo--------------- 1.-rtroop 

Pv 1 
x ( 1 

Peat 

T1 To T 

Fig 1.1 isentrope expansie. 

De isentrope expansie kan worden weergegeven in een druk-temperatuur 

toestandsdiagram (Fig 1.1). De expansie start bij (Pv0 ,T0 ). Bij punt s passeert de damp 

de evenwichtsdamplijn. Condensatie treedt op bij de toestand (Pvi,T 1). Op dat moment is 

x >> 1. 
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Het feit dat dat de damp pas zo diep in het vloeistofgebied condenseert heeft te maken 

met de beperkte vormingssnelheid van kernen (het eerste stadium van druppels). Deze 

nucleatiesnelheid is alleen voor een forse oververzadiging (R: 10, voor water) groat genoeg 

om de damp masaal te laten condenseren. 

De genoemde kernen, voor te stellen als samenklonteringen in de orde van grootte van 100 

d;i.mpmoleculen, zijn niet direct waar te nemen. Bepaling van de nucleatiesnelheid, 

gedefinieerd als het aantal gevormde kernen per volume- en per tijdseenheid, is mogelijk 

door het waarnemen van het aantal gevormde druppels. 

Het onderzoek is in het bijzonder gericht op de condensatie van zwaardere componenten in 

aardgas bij een adiabatische expansie. Deze condensatie kan zich in de praktijk voordoen 

bij de winning of het transport van aardgas, waarbij sprake is van grate 

drukveranderingen. 

Voor dit onderzoek werd tot nu toe gebruik gemaakt van een Wilson-expansiekamer 

[10090]. Hiermee zijn experimenten tot 50 bar mogelijk. De beperking bij dit experiment 

is dat het ontstaan van nieuwe kernen en het groeiproces van reeds gevormde druppels 

simultaan plaatsvindt. Daardoor is een gedetailleerde vergelijking met de theorie moeilijk. 

Met de te bouwen golfbuis wordt het mogelijk het vormingsproces van kernen in de tijd te 

scheiden van de groeifase van de druppels. Dit gebeurt door een snelle expansie te laten 

volgen door een kleine recompressie. De kernvorming vindt dan uitsluitend in een korte 

periode na de expansie plaats. 

Deze opzet is eerder gerealiseerd in een gemodificeerde Wilson-expansiekamer door Allard 

en Kassner [ALL65], en Kassner en Schmitt [KAS66]. Met de golfbuis variant, die eerder 

is toegepast is door Peters, kan een snellere expansie warden verkregen. 

De nieuwe golfbuis zal zijn gebaseerd op het idee van Peters maar daarvan toch op een 

essentieel punt verschillen. 
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2 Theorie van homogene nucleatie 

2.1 Inleiding 

Condensatie in een oververzadigde damp begint met de vorming van microscopisch kleine 

druppels, die ook wel clusters worden genoemd en zijn samengesteld uit een relatief klein 

aantal dampmoleculen. Het is bij deze druppels belangrijk hoe groot ze precies zijn. De 

straal bepaalt namelijk of het energetisch gunstig is om door te groeien. Bij een kleine 

druppel zorgt de oppervlaktespanning in combinatie met het sterk gekromde oppervlak 

voor een hogere druk in de druppel dan daarbuiten. De chemische potentiaal in de 

druppels, µd, is dan hoger dan de chemische potentiaal in de damp, µix. Het kost dus 

energie om de druppels te vormen. Het feit dat ze toch in de damp voorkomen kan worden 

verklaard uit statistische :fluctuaties. 

Voor grotere druppels wordt de bijdrage van de oppervlaktespanning aan de chemische 

potentiaal relatief minder belangrijk. Voor deze druppels is de chemische potentiaal in de 

druppel lager dan die in de damp en is het dus energetisch gunstig om te groeien. De 

grootte van de druppel waarbij de voorkeur tot verdampen overgaat in een voorkeur tot 

groeien wordt aangeduid met de kritische straal r*. Voor een druppel met deze straal geldt 

µIX= µd. 

Het aantal druppels dat deze grootte per seconde per kubieke meter passeert wordt de 

nucleatiesnelheid I genoemd. 

2.2 Homogene nucleatie in een oververzadigde damp 

2.2.1 Vormingsenergie van een druppel 

Zoals gezegd zullen er in de damp clusters van moleculen voorkomen, ondanks het feit dat 

dit energetisch ongunstig is. De evenwichtsconcentratie n(i), dat wil zeggen het aantal 

clusters met met i moleculen, wordt gegeven door een Boltzmann-verdeling: 

n(i) = C exp [-Li If i)J -2.2.1-

Hierbij is LiF de Helmholtz vrije energie nodig voor de vorming van van een cluster met i 

dampmoleculen, en C het aantal clusters met de grootte i=l. 
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Er zal hier een eenvoudige theorie voor de berekening van LlF(i) worden gegeven. 

Dit is het klassieke druppelmodel, voorgesteld door Becker en Doring in 1935. Dit model is 

gebasseerd op macroscopische overwegingen en is een onderdeel van de Klassieke 

Nucleatie Theorie. 

LlF(i) bestaat uit een volumeterm die de energiewinst voor de condensatie van een 

molecuul meeneemt, en een oppervlakteterm in verband met de energie die nodig is om 

het druppeloppervlak te vormen. 

LlF(i) = Aµi + uA/fa -2.2.2-

Aµ is het chemisch potentiaalverschil tussen de aanwezige damp en de verzadigde damp 

bij dezelfde temperatuur en is positief voor x < 1 en negatief voor x > 1 

(oververzadiging), u is de oppervlaktespanning, Ai is het oppervlak van een ronde druppel 

bestaande uit een molecuul dir de dichtheid van de bulkvloeistof heeft, en i het aantal 

dampmoleculen. LlF(i) heeft een verloop zoals aangegeven in figuur 2.2.1. 

X (I 

)I 

Fig 2.2.1: Vormingsenergie van een druppel als functie van de 

clustergrootte i voor x < 1 en x > 1. 

Het is duidelijk dat de positieve bijdrage van de oppervlakteterm voor de kleine druppels 

overheerst. De volumeterm laat de kurve voor grotere druppels naar beneden afbuigen en 

zorgt ervoor dat het voor druppels met een straal r > r* energetisch gunstig is om te 

groeien. 

De getoonde energiebarriere geldt alleen in een oververzadigde damp. Voor een damp met 

x < 1 is de volumeterm positief en buigt de energiekurve niet naar beneden af. 
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2.2.2 De nucleatiesnelheid 

Met de Boltzmann-verdeling en een uitdrukking voor de Helmholtz vrije energie ligt de 

verdeling van de clusters naar grootte vast. De nucleatiesnelheid is evenredig met het 

aantal clusters dat de kritische grootte i* bereikt. 

Voor zo'n cluster geldt: 

a~F<nl· . = o -m l=l* 
-2.2.3-

Hieruit volgt n(i*). 

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

I = ZfJA*n(i*) -2.2.4-

A* is het kritisch clusteroppervlak, fJ de botsingsfrequentie per eenheid van oppervlakte en 

Z de Zeldovichfactor. 

Voor de botsingsfrequentie: 

{J - Pv 
- J(21mlkT) 

Pv is de dampdruk, m de molecuulmassa. 

En de Zeldovichfactor: 

-2.2.5-

-2.2.6-

Z is een correctiefactor die afwijkingen van stationair evenwicht (door de groei van 

clusters beschrijft de evenwichtsverdeling van -2.2.1- de clusterconcentratie niet goed), 

en het weer verdampen van kritische en superkritische clusters in rekening brengt. 

De hierboven gegeven klassieke nucleatietheorie geeft voor een aantal stoffen, o.a. water, 

een goede voorspelling van de nucleatiesnelheden. Een meer uitgebreid, semi-empirisch, 

model is ontwikkeld door Dillmann en Meier [DIL89]. 
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De nucleatiesnelheid is een zeer gevoelige functie van de verzadigingsverhouding X· 

Tijdens een experiment met de nieuwe golfbuis zal er gedurende een korte tijd een grote 

verzadigingsverhouding bestaan. Dit wordt bereikt door een adiabatische expansie van het 

dragergas, gevolgd door een kleine recompressie (zie Fig 2.2.2). 

Pv 

x 

TI 

I 
I 
I 

(0) 

venwichtsdamplijn 
I 
I 
I 

TO T 

Fig 2.2.2 Experiment ter bepaling van de nucleatiesnelheid. 

De druk en de verzadigingsverhouding hebben na de expansie vanuit (0), gedurende ~t, 

respectievelijk een minimale en maximale waarde in (1). De theoretisch voorspelde 

nucleatiesnelheid is, ten gevolge van de grate verzadigingsverhouding, in deze periode vele 

ordes grater dan in de tijd ervoor en erna (zie Fig 2.2.3 en 2.2.4, waar een simulatie wordt 

weergegeven ). Men mag er bij het experiment dan ook van uit gaan dat de nucleatie 

uitsluitend plaatsvindt in de periode van minimale druk. Door meting van de druk kent 

men zodoende de tijd waarover nucleatie heeft plaatsgevonden. Uit de bepaling van het 

aantal druppels dat zich uit de kernen vormt volgt de nucleatiesnelheid, 

~N 
I= 'KT -2.2.7-
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Fig 2.2.3 Totaaldruk en verzadi- Fig 2.2.4 Nucleatie snelheid. 

gingsverhouding. 

Simulatie van de expansie en recompressie van een gas/damp mengsel met een 

begindruk van 80 bar. Het mengsel bestaat uit 853 CH4, 153 N 2 en een 

dampcomponent C9H20 met een dampdruk Pv = 200 Pa. Er is gebruik gemaakt 

van de gecorrigeerde CNT (Classic Nucleation Theory)[KAT77]. 

20 
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3 De expansie van een gas in een golfbuis 

3.1 Inleiding 

Orn de nucleatiesnelheid op een bepaald punt in het p-T diagram te bepalen is het nodig 

dat het gas, met de damp, zich gedurende korte tijd in de gekozen toestand bevindt. 

Hiervoor kan gebruik warden gemaakt van een golfbuis. In dit geval gaan we uit van een 

buis met twee secties, een voor de hoge en een voor de lage druk in de beginsituatie. Het 

te onderzoeken mengsel bevindt zich in de hoge-druk sectie. Tussen de secties zit een 

afsluiting, in de vorm van een vlies, dat snel geopend kan warden en in geopende toestand 

dezelfde openingsdiameter heeft als de buis. Rechts van de afsluiting, in de lage druk 

sectie, heeft de buis over een beperkte afstand een grotere diameter. Na dit gedeelte 

vernauwt de buis zich tot dezelfde diameter als in de hoge druk sectie. 

In Fig 3.1.1 is aangegeven hoe de toestand aan de linkerwand zich ontwikkelt als gevolg 

van de golfbuisconfiguratie. 

I 
I 
1 .:" contactdiscontiruiteit 
I 
I , ,... 
F ... , 

_.· I 
.: I 

vlies 

I 
I 

x > 
lage ci-1.J< 

....______[.....-----~< 
Fig 3.1.1 Ontstaan van een korte nucleatieperiode in de golfbuis. 



12 

Nadat het vlies is geopend ontstaat in het hoge drukgedeelte, links, een expansiegolf die 

aan de linkerwand reflecteert. Hierdoor vindt een dusdanige expansie plaats aan de 

linkerwand dat daar kernvorming begint. Rechts is er sprake van een schok die 

gedeeltelijk aan de vernauwing wordt gereflecteerd. Het gereflecteerde schokje bereikt de 

linkerwand en zorgt daar voor een kleine recompressie, waardoor de kernvorming wordt 

gestopt. 

Ter realisatie van het gewenste recompressieschokje is bewust gekozen voor een verwijding 

van de buis gevolgd door een vernauwing, in het lage druk gedeelte. Het verwachte 

voordeel hiervan is dat de van de linkerwand afkomstige expansiegolf niet aan de 

plaatselijke diametervergroting zal reflecteren. De reflectie van de expansiegolf is 

ongewenst omdat deze kan leiden tot een lagere druk, en dus opnieuw nucleatie, aan de 

linkerwand. 

Bij de berekening van de toestand in de golfbuis, met name van het drukverloop aan de 

linkerwand, wordt uitgegaan van een hoge druk links en een lage druk rechts. Het 

doorbranden van het vlies wordt opgevat als het plots wegvallen van een scheidingswand 

tussen het hoge en het lage druk gedeelte. Er is dan dus sprake van een uniforme toestand 

links en rechts van de voormalige scheidingswand die in open verbinding staan met elkaar. 

Deze toestand is een begintoestand voor een Riemannprobleem. 
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3.2 Het lliemannprobleem 

Bij een Riemannprobleem is er sprake van een begintoestand met links en rechts van een 

denkbeeldige scheiding een uniforme toestand van het gas. Deze uniforme toestand laat 

zich links en rechts beschrijven met respectievelijk Pi, T 1,M i, U 1 en P 2, T 2,M2, U 2• Waarbij 

M de molaire massa en Ude snelheid is van het gas. Er wordt voorlopig uitgegaan van een 

buis met constante diameter. 

De vraag is nu hoe de ontwikkeling van de toestand in de tijd zal zijn. 

Er is voor dit probleem een algemene oplossing die wordt gegeven als een aantal gebieden 

in een plaats-tijd diagram, zoals getekend in Fig 3.1. 

t 

3 4 

x 

Fig 3.2.1 Oplossing Riemannprobleem 

We onderscheiden ten eerste de gebieden aan de zijkant, links (1) en rechts {2), die zich 

nog in de begintoestand bevinden. Daarnaast is er een middengebied {3 en 4) dat bestaat 

uit twee uniforme toestanden, links en rechts van een contactdiscontinuiteit. Bij de 

grenzen tussen het middengebied en de gebieden aan de zijkant is er een overgang in druk 

en snelheid. Over de contactdiscontinuiteit zijn de druk en de snelheid continu en 

veranderen de dichtheid en de temperatuur. Als in de begintoestand de samenstelling van 

het gas links en rechts verschilt vormt de discontinuiteit een grens tussen de mengsels. De 

discontinuiteit beweegt zich voort met de snelheid van het gas en geeft dus ook een 

deeltjesbaan aan. 
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Tussen het midddengebied en de randgebieden (twee overgangen dus) bevindt zich een 

schok als de druk in het middengebied hoger en een expansiegolf als de druk in het 

middengebied lager is dan in het betreffende randgebied. De schok en de expansiegolf zijn 

verschijnselen die zich voortplanten in een gas. Zowel voor de schok als voor de 

expansiegolf geldt dat er een verandering in de druk plaatsvindt met daaraan gerelateerd 

een verandering in de snelheid van het gas. 

Bij een schok is er sprake van een plotse toename van de druk waarbij de snelheid van het 

gas toeneemt in de richting van de voortplanting van de schok. De schok heeft geen 

fysische uitgebreidheid en wordt in een x-t diagram weergegeven als een enkele lijn. 

Bij een expansiegolf is er een afname van de druk, gecombineerd met een toename van de 

snelheid tegengesteld aan de richting van de voortplanting van de golf. 

De expansiegolf heeft wel een zekere breedte en wordt in een x-t plaatje weergegeven als 

een waaier. 

Een oplossing van het Riemannprobleem in de hierboven beschreven vorm moet voldoen 

aan de eis dat links en rechts van de contactdiscontinuiteit de druk en de snelheid 

hetzelfde zijn. Zoals gezegd zorgt zowel een schok als een expansiegolf voor een 

snelheidsverandering als functie van de drukverhouding. V oor een oplossing moet de 

overgang links voor eenzelfde druk en snelheid in het middengebied zorgen als de overgang 

rechts. 
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3.2.1 Expansiegolf 

Bij een expansiegolf is er sprake van een isentrope toestandsverandering. 

De Eulervergelijkingen, de wetten van behoud van massa en impuls bij afwezigheid van 

wrijving en warmtegeleiding kunnen worden geschreven in de zogenaamde 

"karakteristieken"formulering: 

-3.2.0-

Deze formulering geeft aan dat er lijnen in het x-t vlak zijn waarlangs u + J dp L 
- pc 

constant is. Deze lijnen worden karakteristieken genoemd en zijn er in twee soorten, dee+ 

en de e--karakteristiek. 

Voor de e+-karakteristiek, die beschreven wordt door 

d x 
at= u+c 

waarbij c de geluidssnelheid is, geldt, 

u + J dp p 
1 
c - constant 

En voor een e--karakteristiek 

en 

d x 
at - u-c 

u - J dp p 
1 
c = constant 

De gegeven integraal moet worden berekend voor constante entropie. 

-3.2.1-

-3.2.2-

-3.2.3-

-3.2.4-

We gaan deze formulering toepassen op een expansiewaaier zoals die kan optreden bij een 

lliemannprobleem. Er wordt voorlopig uitgegaan van een naar links lopende expansie. 

Voor zo een waaier geldt dat alle e+-karakteristieken vertrekken vanuit een uniform 

gebied {fig 3.2.2). 
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Dit betekent dat de constante in -3.2.2- voor elk van deze karakteristieken hetzelfde is, 

en dus voor de gehele expansiewaaier, 

u + Jr p dp - 1- = constant 
Po Pc 

met Po de druk voor de expansie en p de druk tijdens en na de expansie. 

P1, C1 

I 
I 

x 

t I U1 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

-3.2.5-

Fig 3.2.2 Expansiegolf met karakteristieken. Tevens is aangegeven de 

snelheid van het gas na de e:xpansie, waarbij de gestippelde lijn als een 

deeltjesbaan kan worden opgevat 

Voor een calorisch perfect gas kan de integraal warden geschreven als een uitdrukking in c 

en 'Y 

namelijk, 

f dp _1 = 
p c 

2c 
'Y - 1 

'Y = .£J2. is voor een perfect gas constant 
Cv 

zodoende, 

u + 
1

2c_ 1 = constant = 
1

2c_0

1 

voor de gehele expansiegolf. 

-3.2.6-

-3.2.7-
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Uit -3.2.7- volgt dat de oplossing in de expansiewaaier gezocht moet worden op een 

rechte lijn in het u-c vlak 

Bij een perfect gas geldt voor de e--karakteristieken, die in de expansiewaaier vanuit het 

nulpunt naar linksboven lopen, 

u - ,/c_ 1 =constant -3.2.8-

De constante is voor elke e--karakteristiek in de waaier verschillend 

Dit is opnieuw een lijn in het u-c vlak. Aangezien op een e--karakteristiek in de 

expansiewaaier ook moet worden voldaan aan vergelijking -3.2. 7- ligt de oplossing voor 

een karakteristiek bij het snijpunt van de twee lijnen in het u-c vlak (zie Fig 3.2.3). De 

e--karakteristiek is in het x-t vlak een rechte lijn waarop alle relevante variabelen 

constant zijn. 

De volledige oplossing voor de expansiewaaier volgt nu uit de overweging dat voor de 

e--karakteristieken in de expansiegolf geldt: 

d x x 
n=r=u-c 

Met -3.2. 7- kan u of c worden geelimineerd zodat we vinden: 

c ~x 2 
Co = Col 'Y-3) t - '}'-3 

en 

u ~x 2 
Co= ~t - '}'-3 

-3.2.9-

-3.2.10-

-3.2.11-

De diepte van de expansie, de verhouding tussen de druk na en de druk voor de 

expansiegolf, kan varieren , en is een lineaire functie van het Machgetal na de expansie. 

Voor een perfect gas volgt met -3.2.7- en de isentrope gasrelaties: 

met M = ui 
C1 

-3.2.12-
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en voor de druk, 

-3.2.13-

(0) 

c 

u 

Fig 3.2.3 u-c diagram bij een enkelvoudige expansiegolf. De snijpunten van 

de e+-lijn en de e--lijnen geven de toestand in de expansiewaaier, het 

snijpunt van de lijn u/c = M1 met de e+-lijn geeft de oplossing na de 

expansie. 

Voor het Riemannprobleem m paragraaf 3.2 moeten de druk en de snelheid in het 

middengebied overeen komen. Het is zodoende interessant om een p-u diagram te maken 

met daarin de toestanden die na een expansie mogelijk zijn, uitgaande van een 

begintoestand met u = 0. Voor een perfect gas wordt u bepaald door de drukverhouding 

Pi/Po (zie Fig 3.2.4). 

Bij de hogere drukken, zoals die zich in het experiment voordoen, is het wellicht 

verstandig om bij de berekeningen uit te gaan van een reeel gas. Er is in dit verband 

gekozen voor de Redlich-Kwong-Soave toestandsvergelijking, die de volgende vorm heeft: 

=1RgT-~ p - p I+5P -3.2.14-

a is een van T afhankelijke parameter, b is een constante. Voor nadere uitleg en de 

parameters voor methaan en stikstof wordt verwezen naar Appendix A3. 
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QA()'--~~---~~~---~~~--~~~,__~~--

0 eo uCm/s)120 180 200 

Fig 3.2.4 Snelheid van een perfect gas na een enkelvoudige expansiegolf. 

'Y = 1.4, snelheid voor expansie = 0. 

Voor een reeel gas geldt globaal hetzelfde als voor een perfect gas, de karakteristieken in 

het u-c vlak zijn nu echter geen rechte · lijnen. Dit is een gevolg van het feit dat de 

integraal in formule -3.2.5- niet uit te drukken is als lineaire functie van c. 

Het is echter nog steeds zo dat de oplossing voor de expansiewaaier ligt op een 

e•-karakteristiek in het u-c vlak. Het snijpunt van de e•-karakteristiek en een 

e·-karakteristiek vormt ook nu de oplossing voor een e·-karakteristiek. Deze is opnieuw 

een rechte lijn in het x-t vlak. Net als bij het perfecte gas bestaat de oplossing uit een 

aantal uit de oorsprong vertrekkende rechte e·-karakteristieken. 

De diepte van de expansie is een functie van de snelheid van het gas na de expansie. Bij 

gegeven snelheid kan de druk warden berekend met behulp van -3.2.2- en -3.2.4-. 

Een naar rechts lopende expansiegolf wordt op dezelfde wijze behandeld. De 

e·-karakteristieken nemen de plaats in van de e•-karakteristieken en omgekeerd. 
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3.2.2 De schok 

De andere mogelijke overgang tussen het middengebied en de randgebieden is de schok. 

Hiervoor gelden de schokrelaties. Deze relaties zijn afgeleid van de wetten van behoud van 

massa, impuls en energie toegepast op een volume dat met de schok meebeweegt. In het 

voor- en achtervlak van dit volume bestaat een uniforme toestand, zodat de 

warmtestroomdichtheid en de schuifspanningen daar gelijk nul zijn. 

I 

0 
I 
I u 

+-- I 
I 
I 

schok 

Fig 3.2.5 Snelheden ten opzichte van de schokgolf. 

Uit de basisvergelijkingen kan het volgende stelsel worden afgeleid, 

pu = pu = ~m , de massastroom -3.2.15-

P + pu 2 = P + pu 2 -3.2.16-
A A 

iu2 + i = iu2 + i -3.2.17-

De variabelen na de schok zijn van een A voorzien. i is de enthalpie per massaeenheid. De 

snelheden u en u zijn snelheden ten opzichte van de voortplantingssnelheid van de schok 

Us. Vergelijking -3.2.16- en -3.2.17- kunnen door invullen van de massastroom worden 
geschreven als, 

p - p = [ 1 Ip - 1 IP] ~! 
2(i-i) = [1/p2-1/p2] ~! 

-3.2.18-

-3.2.19-
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Door elimineren van de massastroom blijf t over 

-3.2.20-

Voor een perfect gas kan de enthalpie worden geschreven als: 

-3.2.21-

-3.2.20- is de vergelijking van Rankine en Hugoniot. Aangezien de enthalpie i een functie 
A 

is van p en p en i een functie van p en p geeft deze vergelijking bij gegeven p en p een 

relatie tussen p en p. De vergelijking bepaa.lt zodoende welke toestanden, vanuit een 

gegeven begintoestand, bereikbaar zijn met een schok. 
A A 

Bij een gegeven schoksterkte (p/p) kunnen met -3.2.17- en -3.2.20- de snelheden u en u 
worden bepaald volgens 

[
eci> - p)] 1/ 2 

u = ± pp - p2 -3.2.22-

Voor een t.o.v. het gas naar rechts bewegende schok is u negatief, voor een t.o.v. het gas 

naar links bewegende schok positief. u volgt eenvoudig uit -3.2.15-. 

t 
U1 > 

Uo=O 

x 

Fig 3.2.6 Snelheden voor een naar rechts lopende schok in een stilstaand 

medium. 
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Bij het oplossen van een Riemannprobleem is de absolute snelheid van het gas voor de 

schok bekend, en moet de absolute snelheid na de schok, als functie van de schoksterkte, 

worden bepaald. 

Zoals gezegd zijn u en u snelheden ten opzichte van de schoksnelheid Us: 

u = uo-Us -3.2.23-

U = U1 -Us -3.2.24-

Zoals aangegeven in Fig 3.2.6, zijn u0 en u1 de absolute snelheden van het gas, 

respectievelijk voor en na de schok. u0 is bekend vanuit de beginsituatie, dus voor u1: 

U1 = U-U + Uo -3.2.22-

En tenslotte voor de schoksnelheid: 

Us = Uo - u = U1 - u -3.2.23-

In verband met de eis dat in het middengebied bij een Riemannprobleem de snelheid en de 

druk uniform moeten zijn, is het interessant om de sprong in de snelheid uit te zetten 

tegen de relatieve druktoename (Fig 3.2. 7). 

1.80 

UIO 

1AO 

1.20 

<40 BO 120 180 200 

Fig 3.2. 7 Schoksterkte als functie van de snelheidssprong van het gas over de 

schok voor een perfect gas, met 'Y = 1.4. 
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Bij een reeel gas is de wijze van oplossen dezelfde, alleen kan de enthalpie niet worden 

uitgedrukt als in -3.2.21-. Voor een Soave--gas wordt de uitdrukking voor de enthalpie 
(Appendix A2): 

i = AT+ 1/2BT2 + 1/3CT3 + 1/4DT4 - R0T 

+ ~ln(l + bp) (T*"- a)+~ -3.2.24-

Hierin zijn A,B,C,D,b constanten, R0 de universele gasconstante en is a van T 

afhankelijk. Invullen in -3.2.20- levert met de toestandsvergelijking twee vergelijkingen 

met drie onbekenden (P,T,p) op. Uit de diepte van de expansie volgt dus de toestand na 

de schok en de snelheid van het gas. 

1.80 

1.eo 

1AO 

1.20 

1.00..._~....A...~~.._~_._~~ ....... ~__, 
0 80 120 160 200 

Fig 3.2.8 : Schoksterkte als functie van de snelheidssprong over de schok 

voor een Soave--gas, P 1 = 30 bar, parameters van de Soave--vergelijking zijn 

gegeven in appendix A3 
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3.2.3 Oplossing Riemannprobleem 

Het Riemannprobleem lijkt op het probleem voor een golfbuis, in die zin dat er in de 

begintoestand ook sprake is van twee uniforme toestanden. Het probleem voor een golfbuis 

is een bijzonder geval van het Riemannprobleem, waarbij de snelheden in de 

begintoestand gelijk nul zijn. Bij een Riemannprobleem zijn de beginsnelheden 

willekeurig. 

Zoals gezegd bestaat de oplossing voor het Riemannprobleem uit een aantal gebieden in 

een x-t diagram. 

t 

3 4 

x 

Fig 3.2.9 Oplossing voor Riemannprobleem 

Tussen aangrenzende gebieden gelden relaties, deze zijn: 

tussen 1 en 3 Pa> P 1: schok, 

Pa< P1: expansie 

2 en 4 P4 > P2: schok 

P 4 < P2: expansie 

3 en 4 Ua = U4} 
contactdiscontinuiteit 

Pa= P4 
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Voor een willekeurige begintoestand wordt de oplossing vervolgens gevonden zoals 

aangegeven in figuur 3.2.10. Hieruit volgt onmiddellijk dat de oplossing kan bestaan uit 

links en rechts een schok, links en rechts een expansie of een combinatie van schok en 
expansie. 

p p 

u u 

Fig 3.2.10: Oplossing Riemannprobleem voor verschillende begintoestanden. 

1 en 2 geven de begintoestand links en rechts aan. In het eerste geval is er 

een dubbele expansie, voor het tweede een expansie met een schok. 

In het geval men uitgaat van een begintoestand met de snelheden links en rechts nul zal er 

zich in het hoge druk gedeelte een expansiegolf ontwikkelen en in het lage druk gedeelte 

een schok. Dit is van belang voor de begintoestand in een golfbuis. De druk in het 

middengebied is dan enkel een functie van druk in begintoestand (fig 3.2.11) 
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1.00 1.40 1.80 220 2.60 3.00 

P11P2 

Fig. 3.2.11 Relatieve diepte van de expansie bij gegeven Pl/P2 voor een 

perfect gas met 'Y = 1.4. Weergegeven is de druk in het middengebied. 
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3.3 Riemannprobleem met een doorsnedeverandering 

3.3.1 Inleiding 

Tot nu toe werd er bij het oplossen van het Riemannprobleem uitgegaan van een buis met 

links en rechts dezelfde diameter. In de geplande golfbuis zal echter sprake zijn van een 

plaatselijke verbreding (figuur 3.3.1). Water gebeurt als het vlies tussen de twee uniforme 

gebieden wegvalt wordt beschreven als een Riemannprobleem met een extra overgang in 

het x-t diagram, om precies te zijn een overgang ter plaatse van de lijn x = 0. Deze extra 

overgang komt neer op de verandering van de toestand voor een stationaire stroming over 

een diameterverandering. 

1 

golf 3 I 5 I 
I 

2 

4 

Fig 3.3.1 Riemann probleem voor buis met diameterverandering, 

begintoestand met p 1>p2 en de toestand na het doorbranden van het 

vlies met links een expansie en rechts een schok. 

3.3.2 Stationaire stroming over een doorsnedeverandering 

De situatie van een stationaire stroming door een buis met doorsnedeverandering wordt 

beschreven door drie vergelijkingen: 

voor de massa, 

Aapaua = Aspsns -3.3.1-

Hierin is A het doorstroomoppervlak in het betreffende gedeelte. 



Bernoulli, 

lui + ia = lu~ + is 
2 2 

Isentrope toestandsverandering, 

Sa= Ss 
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-3.3.2-

-3.3.3-

Er wordt dus uitgegaan van een stroming die direct na de vernauwing of verbreding weer 

een uniform stromingsprofiel bezit. Deze aanname is redelijk voor een verandering in de 

buis diameter van 153 of minder. Het gebied na de diameterverandering waar wervels 

ontstaan is dan voldoende klein en de extra drukverandering ten gevolge van de wervels is 

te verwaarlozen. Zie hiervoor Appendix B. 
t 

x 
Fig 3.3.2 x-t diagram voor Riemannprobleem m een buis met 

diameterverandering 

Voor een perfect gas kunnen de druksprong en de snelheidsverandering worden benaderd 

met de gelineariseerde formules: 

~u -o -=--U3 1-M2 

~= 70M2 
p s 1-M2 

~U=U5-U3 

~p = p5-p3 

-3.3.4-

-3.3.5-

-3.3.6-

-3.3.7-

Hierin is M het Machgetal = uca' 1 =£!!de verhouding van de warmtecapaciteiten en o = 
3 Cv 

¥ de relatieve oppervlakteverandering. 
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Het gevolg van de doorsnedeverandering is een extra translatie in het p-u vlak. 

De oplossing voor het Riemannprobleem wordt nu gevonden door een punt op de lijn voor 

de expansie met een punt op de lijn voor de schok met elkaar te verbinden volgens -3.3.4-

en -3.3.5- (zie Fig 3.3.3). 

p 

P1 

P2 

u 

Fig 3.3.3: P-u diagram voor een Riemannprobleem met 

oppervlaktevergroting in het lage druk gedeelte, de getallen in 

de figuur verwijzen naar Fig 3.3.2. 

Uit Fig 3.3.3 blijkt dat de expansie dieper zal zijn bij een grotere diameter van de buis in 

de lage druk sectie. De druk na de expansie, gebied 3, is berekend voor een buis met een 

25% grater oppervlak in de lage druk sectie (Fig 3.3.4). 
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P1JP2 

Fig 3.3.4 Drukverhoudingen bij een Riemannprobleem met een 

oppervlakteverhouding van 1.25. 
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3.4 Reflectie van een expansiegoH aan de eindwand 

Nadat het vlies is doorgebrand zal een expansiegolf zich in de richting van de eindwand 

begeven en daar warden gereflecteerd. Op de plaats waar de inkomende en de 

gereflecteerde golf elkaar passeren ontstaat een interactiegebied. 

t 

Fig 3.4.1 Reflectie van een expansiegolf aan een eindwand 

3.4.1 Perfect gas 

Voor een perfect gas kan een analytische oplossing warden gevonden door x,t,u,c op te 

vat ten als afhankelijke variabelen en de Riemann-invarianten van -3.2. 7- en -3.2.8- als 

onafhankelijke variabelen. 

ex en {J zijn de onafhankelijke variabelen: 

2c 
u + -y-1 = {J 

~ = (u+c)~ 

2c 
u - -y-1 = -a: 

~= (u-c)~ 

Uit -3.4.1- en -3.4.3- volgt: 

en 

u+ c = ~ + 1!\a 
u - c = -.i:µx -¥{J 

-3.4.1-

-3.4.2-

-3.4.3-

-3.4.4-

-3.4.5-

-3.4.6-
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Langs een e•-karakteristiek is f3 constant en varieert ex volgens: 

~ = (~ + 1t1m~ -3.4.7-

Langs de e--karakteristiek is ex constant en varieert {3: 

~ = (-~ -~/3)~ -3.4.8-

De grenskarakteristiek I voldoet aan -3.4. 7- met, omdat aan de wand u = 0, 

/3 = Po = ~1· De punten op de karakteristiek maken bovendien deel uit van de 

enkelvoudige e.xpansiewaaier. Zodoende ook: 

x = (u-e)t -3.4.9-

Met -3.4.6- wordt dit: 

-3.4.10-

Differentieren van -3.4.10- naar ex en gelijkstellen aan -3.4.7- met P = Po geeft voor de 

grenskarakteristiek de volgende vergelijking: 

8t + ...1±!.._ t - 0 
(}; 2l 1-l) ex+/30 -

Met als beginvoorwaarde bij t = t 0 : ex = ex 0 = ~l (aan de achterwand) 

is de oplossing voor I: 

11+~ 
t( ex,Po) = to rn~t:0] 2 1---

En x(ex,Po) volgt uit -3.4.10-. 

-3.4.11-

-3.4.12-
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Voor de oplossing in het interactiegebied wordt -3.4. 7- naar {3 en -3.4.8- naar ex 
gedifferentieerd. Combineren van beide geeft: 

De oplossing van deze vergelijking wordt gegeven door Shaw (in [COU48] p 196) 

met 

,\ = ....1±1_. 2l -y-1) 

P ,\-l is hier het Legendre polynoom. 

Voor 'Y = 1.4 : ,\ = 3, is de oplossing eenvoudig, 

3 2 
t( ex {3) = t [exo + ~o ] 1 [3 [exof3o + ex~ _ 1] ' 0 ex + 2' ex/30 + /3exo 

-3.4.13-

-3.4.14-

-3.4.15-

-3.4.16-

t 0 is de tijd tussen het ontstaan van de expansiegolf en het eerste contact met de 

eindwand (fig 3.4.1). 

Aan de wand geldt u = 0, dus met -3.4.1- en -3.4.3- en de relaties voor een perfect gas, 

ex = {3 = 2c = 2Co [E_] 12~ 
'Y - l 1=! Po 

-3.4.17-

In Fig 3.4.2 is het drukverloop aan de eindwand als functie van de tijd uitgezet voor een 

zeer diepe expansie. Bij een minder diepe expansie is het drukverloop vlak na t = t 0 

hetzelfde en bereikt vervolgens een plateau. 
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Fig. 3.4.2: Drukverloop als functie van de tijd bij de reflectie van een 

expansiegolf voor een perfect gas met 'Y = 1.4. 
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3.4.2 Reflectie van een expansiegolf voor een reeel gas 

Het reele gas voldoet wederom aan de Soave-vergelijking. Bij de berekening van het 

interactiegebied wordt gebruik gemaakt van een eigenschap van de 

karakteristiekenmethode. Deze eigenschap houdt in dat op een bepaald punt in het x-t 

diagram alle variabelen bekend zijn, mits er door dit punt twee karakteristieken ( e+,e-) 

lopen die ieder vanuit een bekende toestand vertrekken. Dit is geillustreerd in Fig 3.4.3. 

De toestand in dit punt (3) wordt dan bepaald door, 

over de e+-karakteristiek: 

+ f p3d 1 = U1 + f P1dp _!_ U3 pp C C 
Po Po P 

-3.4.18-

en over de e--karakteristiek: 

f Ps 1 f P2 1 
U3 - dp - = U2 - dp -

Po P C Po P C 
-3.4.19-

Aldus, 

-3.4.20-

en 

-3.4.21-

(3) 

bekende toestand 

Fig. 3.4.3: Toestandsbepaling uit karakteristieken. 
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De integraal kan voor een Soave-gas niet analytisch warden bepaald. Voor een snelle 

numerieke berekening is (1 c] benaderd met een polynoom in p (zie Appendix 
P S=constant 

C). 

Hiermee zijn ua en Pa bekend, uit de isentrope toestandverandering volgen de andere 

variabelen. 

De naar links lopende expansiewaaier kan men opbouwen uit een set e--karakteristieken. 

De onderste van deze lijnen raakt het eerst de achterwand op de plaats t 0 in het x-t 

diagram. Vanuit dit punt vertrekt een e+-karakteristiek met: 

dx at = c -3.4.22-

Deze kruist de tweede lijn in de expansiewaaier, waarmee de toestand in het snijpunt 

bekend is. Vanuit dit nieuwe punt vertrekken zowel een e+ als e--karakteristiek. De e+ 

snijdt weer met een lijn uit de expansiewaaier, de e- gaat naar de achterwand waar de 

vanzelfsprekende randvoorwaarde: u = 0 geldt. Dit, gecombineerd met de voorwaarde 

volgens -3.4.19- levert de toestand van het tweede punt aan de achterwand. 

Door herhaaldelijk toepassen van de aangegeven stappen kan de toestand in het 

interactiegebied zo in zijn geheel warden berekend. 

u=O 

Fig 3.4.4: Reflectie van expansiegolf voor een reeel gas. 
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3.5 Drukverloop aan de eindwand voor de nieuwe buis. 

Aan de hand van de hiervoor beschreven theorie is het drukverloop voor een golfbuis met 

een verbreding in het lage druk gedeelte berekend. De berekeningen zijn gedaan voor een 

Soave-gas. 

Bij de berekening is ui tgegaan van een hoge druk sectie met een lengte van 1 meter, 

vervolgens het vlies, dan een sectie van 20 cm lengte met een 253 groter buisoppervlak, 

gevolgd door de rest van het lage druk gedeelte met hetzelfde buisoppervlak als in de hoge 

druk sectie. 

6 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
1 / contactdiecontlroiteit 
I 
I 
1 / 
F ... , 

.-· I 

/ I 
.: I 1 

I 2 

vlies 

I 20an 
~1E---1m---~rE--r--
I 

x 
lage chJ< 

Fig 3.5.1 Buis waarvoor het drukverloop is berekend. 

De berekening van het drukverloop begint met het oplossen van het lliemannprobleem 

voor een buis met links en rechts verschillende diameter. In dit geval, met links de 

hoogste druk en de kleinste buisdiameter, blijkt zich rechts een schok en links een 

expansiegolf te ontwikkelen. 
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contactdisconti~teit 
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Fig 3.5.la Interaktie van de sckok met de plaatselijke verwijding. 

Aan de rechterkant bereikt de schok de vernauwing (zie Fig 3.5.la, bij(l)). Op dat 

moment is er links van de vernauwing de toestand na de schok en bestaat rechts nog de 

begintoestand. Er is dus sprake van twee aangrenzende uniforme gebieden, ofwel een 

Riemannprobleem voor een buis met diameterverandering zoals behandeld in paragraaf 

3.3. De oplossing bestaat uit een sterke schok naar rechts die in het nauwere deel 

doorgaat, en een zwakke schok naar links ten gevolge van een gedeeltelijke re:flectie van de 

oorspronkelijke schok. 

De zwakke schok naar links bereikt even later de contactdiscontinuiteit die ontstaan is uit 

de begintoestand, (2). Ook hier is weer sprake van een Riemannprobleem. De oplossing 

bestaat weer uit een aantal gebieden in het x-t vlak, waarbij de belangrijkste component 

een zwakke schok naar links is. De interaktie van de zwakke schok met de vernauwing, 

(3), wordt op dezelfde wijze behandeld , met als belangrijkste element van de oplossing 

een verdergaande schok naar links. 

Hierboven is alleen de zwakke schok naar links gevolgd, en is aan de eventuele schokken of 

expansies naar rechts geen aandacht geschonken. Dit heeft voor de uiteindelijke oplossing, 

het drukverloop aan de eindwand, geen consequenties. Bij (1) bereikt de sterke schok naar 

rechts immers nooit de linkerwand. Bij (2) en (3) zullen de naar verwachting zwakke 

expansiegolven of schokken naar rechts slechts via een gedeeltelijke re:flectie aan de 

vernauwing ooit, in zeer afgezwakte vorm, de linkerwand kunnen bereiken. 
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Voor de linkerkant wordt de reflectie van de expansiegolf behandeld zoals aangegeven in 

paragraaf 3.4.2. Het resultaat is een snelle expansie aan de linkerwand. 

Het terugkerende schokje wordt isentroop verondersteld vanaf het moment dat het de 

gereflecteerde expansiegolf ontmoet. Dit vereenvoudigt de berekening en veroorzaakt 

slechts een zeer kleine fout. Als het schokje de linkerwand bereikt zorgt het voor een 

kleine recompressie. 

Het resultaat van de berekening is gegeven in Fig 3.5.2 en toont aan dat met de 

voorgestelde buis het gewenste drukverloop kan worden bereikt. 

7.40 

1.00'--~--~~--~--'-~~...._~__. 

0.00 0.12 ().24 C>.36 0.48 o.60 
£-2) 

tljd In 880 

Fig 3.5.2 Drukverloop aan de linkerwand voor stikstof met rechts een druk van 

80 bar en links 30 bar, met een buisoppervlakteverhouding van 1.25. 
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De sterkte van de expansiegolf, en dus ook de diepte van de expansie aan de eindwand, is 

voor een perfect gas alleen een functie van de drukverhouding in de begintoestand ptfp2. 

Voor een reeel gas speelt in principe ook de de absolute druk een rol, maar bij de 

berekening blijkt dat de relatieve drukdaling p5/p1 als functie van pifp2 voor P1 = 30,60 

en 90 bar bijna hetzelfde verloop kent (afwijkingen tussen p1 = 30 en p1 = 90 bar blijven 

beperkt tot 0.5 3 ). Bij de relatieve temperatuurdaling is er sprake van iets grotere 

verschillen (tot ongeveer 13 ). In Fig 3.5.3 wordt de diepte van de expansie als functie van 

de begincondities gegeven voor p1 = 30 bar. Fig 3.5.4 geeft de bijbehorende temperatuur. 

1.00 

o.ao ..... ..... ..... .... --~ --- P3/P1 o.eo ---
i --- --.... 0.40 

i 
().2() 

0.00 
1.00 1AO 1.80 2.20 3.00 

P11P2 

Fig 3.5.3 Diepte van de expansiegolf, en van de expansie aan de eindwand, 

als functie van de drukverhouding P1/P2· 

Voor een Soave-gas met P1 = 30 bar, 153 N2 en 853 CH4. 
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reel gas. 30 bar 

------ -- - - T3/T1 --- --
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1.00 1AO 1BO 3.00 

P11P2 

Fig 3.5.4 Temperatuurdaling ten gevolge van de expansie, voor dezelfde 

condities als Fig 3.5.3. 
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3.6 Het drukverloop op iets langere termijn 

Het in paragraaf 3.5 weergegeven drukverloop is eerder met behulp van een golfbuis 

gerealiseerd door Peters. Ook hier was het principe dat na het ontstaan van een 

expansiegolf in de ene richting en een schok in de andere, de expansiegolf wordt 

gereflecteerd en zorgt voor een snelle expansie aan een wand, waarna een gedeeltelijke 

reflectie van de schok moet zorgen voor een kleine recompressie. Hierbij werd in het geval 

van Peters gebruik gemaakt van een buis die in de lage druk sectie een vernauwing kent. 

Peters 

l : 
nieuwe buis __ ; : ____ -

Fig 3.6.1 Vergelijking van de niewe golfbuis met Peters. 

Berekeningen leren dat het drukverloop aan de linkerwand globaal hetzelfde is. We zien 

bij beide een snelle expansie, gevolgd door een kleine recompressie. Het x-t diagram voor 

de belangrijkste schokken en de expansie heeft dezelfde vorm. Er zijn echter een paar 

verschillen. 

Ten eerste zal de expansie voor de nieuwe buis, bij gelijke drukverhouding in het begin, 

dieper zijn. Dit volgt uit de berekening van het Riemannprobleem met een 

diameterverandering zoals beschreven in paragraaf 3.3. 



43 

7.40 

1.00 ~~-~-----~~ 
0.00 a.12 024 Q.315 QA8 o.eo 

E-2l 
11)1 h eeo 

Fig 3.6.2 Vergelijking drukverloop voor buis van Peters met de nieuwe buis 

bij een begindruk-verhouding pifp2 = 8/3, voor een 

Soave-gas,P 1 = 80 bar. 

Een ander, veel belangrijker, verschil tussen de beide configuraties hangt samen met de 

aan de linkerwand gereflecteerde expansiegolf. Deze expansiegolf kan aan de vernauwing 

gedeeltelijk reflecteren, en vervolgens de linkerwand bereiken. Het gevolg is een nieuwe 

drukverlaging die de nucleatie kan laten herbeginnen. 

Voor een vergelijking van de twee configuraties wordt het gedeelte in de buurt van de 

vernauwing apart genomen, en wordt bekeken hoe een expansiegolf eventueel reflecteert. 

De expansiegolf loopt van links naar rechts en is enkelvoudig. Bovendien wordt 

aangenomen dat de snelheid van het gas na het passeren van de golf nul is, zoals dat ook 

voor de aan de eindwand gereflecteerde golf het geval is. In Fig 3.6.3 is de situatie voor 

een vernauwing weergegeven. We onderscheiden de uniforme gebieden 1,3,4,5 en 7. Orn 

geen blijvende drukverlaging aan de eindwand te krijgen is het nodig dat de druk in 5 

grater dan of gelijk aan die in 4 is. 

Bekijken we de toestanden voor de gebieden in een p-u diagram (Fig 3.6.4), dan blijkt dat 

1 en 3 zijn verbonden via de formules voor een overgang van de buisdiameter bij een 

uniforme stroming -3.3.4- en -3.3.5-. Vanuit zowel 1 als 3 vertrekt een e--karakteristiek, 

die in het p-u vlak naar links en naar beneden loopt. Die vanuit 1 bereikt bij u=o de 

toestand in 4. Tussen 4 en 5 loopt een e+-karakteristiek, wat betekent dat toestand 5 zich 

in het u-p vlak op de e+-Iijn door 4 moet bevinden. 
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5 en 7 zijn verbonden zoals 1 en 3, alleen is het verschil van druk en snelheid tussen beide 

toestanden veel geringer ten gevolge van de kleinere snelheden. De oplossing wordt dan 

gevonden zoals aangegeven in de figuur. Hieruit volgt onmiddellijk dat p5 < p4, oftewel er 

wordt een expansiegolf gereflecteerd, met als resultaat een drukverlaging aan de 

eindwand. 

Fig 3.6.3 Reflectie expansiegolf 

aan een vernauwing. 

p 1 
3 

u 
Fig 3.6.4 u-p diagram van de 

reflectie 

In het geval van een buis met een tijdelijke verwijding zijn er twee nieuwe uniforme 

gebieden, te weten 2 en 6, ter plaatse van de verwijding {Fig 3.6.5). Ten eerste dient te 

worden opgemerkt dat bij deze configuratie tussen 1 en 3 twee overgangen van de 

buisdiameter zijn, een verwijding en een vernauwing. Met formules -3.3.4- en -3.3.5-

volgt eenvoudig dat de toestand in 1 dan gelijk is aan die in 3. Hetzelfde gaat op voor 5 en 

7. 

Voor 1 en 3 vertrekt vanuit hetzelfde punt in het u-p vlak een e--karakteristiek (Fig 

3.6.6). Zowel toestand 4 als toestand 7 liggen op deze karakteristiek, waarbij de plaats 

voor 4 vastligt door de eis u=O. Vanuit 4 vertrekt een e+-karakteristiek, in het u-p vlak 

een lijn met een negatieve r .c., waarop 5 moet liggen. Uit het u-p plaatje volgt dan dat 

toestand 4 gelijk is aan 5, is gelijk aan 7. 

p5 = p4, er is dus geen sprake van een expansiegolf en de druk aan de eindwand wordt niet 

blijvend verlaagd. 



Fig 3.6.5 Expansiegolf bij een 

plaatselijke verwijding. 
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2 1,3 

u 

Fig 3.6.6 u-p diagram voor een 

expansiegolf bij een verwijding. 

De conclusie is dat de nieuwe buis in principe een verbetering is ten opzichte van de buis 

van Peters. Het nadeel van een nieuwe drukdaling aan de eindwand ten gevolge van de 

reflectie van de expansiegolf aan de vernauwing is ondervangen. Het is echter zeker niet zo 

dat de bij Peters optredende drukdaling fataal hoeft te zijn voor het experiment. Als zich 

in de periode tussen de eerste reflectie van de expansiegolf en de nieuwe drukdaling 

voldoende condensatie voordoet, stijgt de temperatuur en ook de druk voldoende om voor 

de latere drukdaling te compenseren. Er vindt in dat geval dus geen nieuwe nucleatie 

plaats. 
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ONTWERP GOLFBUIS 

4.1 Inleiding 

Ter bepaling van het dynamisch dauwpunt zal gebruik worden gemaakt van een golfbuis. 

De golfbuis in combinatie met een snelle afsluiter biedt een goede mogelijkheid om de 

druk zeer snel (~ 1,5 ms) adiabatisch te verlagen. Na deze expansie volgt een korte periode 

(~ 0,5 ms) met lage druk waarin nucleatie plaatsvindt. De drukverhoging na deze periode 

wordt gerealiseerd door een plaatselijke verwijding in de schokbuis. 

Met de nieuwe golfbuis zullen experimenten tot een druk van 100 bar mogelijk zijn. 

Zoals gezegd vindt er na de expansie gedurende korte tijd nucleatie plaats, waarna de 

ontstane kernen doorgroeien tot druppels van macroscopische grootte. Bepaling van het 

aantal gevormde druppels en de groei hiervan vindt plaats met behulp van 

lichtverstrooiing aan de druppels. 

4.2 Opstelling 

De golfbuis is op te delen in een aantal componenten, zoals weergegeven in Fig 4.2.1. De 

meetsectie wordt gevormd uit de buisdelen 1,2,3 met een inwendige diameter van 36 mm 

en een wanddikte van lcm. 

Sectie 1 hiervan is het detectiegedeelte, waar een laserstraal de damp passeert en het aan 

de druppels verstrooide licht kan worden gemeten. Het bevindt zich aan het linkeruiteinde 

van de golfbuis. In dit gedeelte is ook een hogedrukkraan opgenomen waarmee het 

rondpompen van het gas door de buis mogelijk wordt gemaakt. 

Hieraan gekoppeld is een rechte ronde buis (2) met gelijke binnendiameter, en een lengte 

van 1 meter 

Sectie 3 is een kort stuk buis, weer met dezelfde binnendiameter, met daarin een kleine 

afsluiter voor de hoge druk en een grote voor het vacuiim. 

De vierde component is de zogenaamde vliezenkamer (fig 5.2.2). Daarin wordt een 

kunststof membraam bevestigd dat de scheiding tussen de meetsectie en het lage druk deel 

vormt. Het membraan kan plots worden verwijderd door het aan de zijkanten met behulp 

van een gloeidraad te verweken. Hierdoor wordt de scheiding tussen de hoge en de lage 

druk sectie opgeheven en ontwikkelt zich in het hoge druk gedeelte een expansiegolf, en in 

het lage druk gedeelte een schok. 
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Fig 4.2.2 Doorsnede van de vliezenkamer (rotatiesymetrisch) 

Vlak na de vliezenkamer volgt een buissectie met een grotere binnendiameter (10 - 203) 

en een lengte van 10 centimeter. Het veroorzaakt bij gegeven begindrukken een iets 

diepere expansie, en zorgt in combinatie met de zesde component voor het schokje terug 

dat de nucleatie in het detectiegedeelte moet stoppen 

De zesde component is een rechte buis met een binnendiameter gelijk aan die van tweede 

component en een lengte van twee meter of meer. Een grotere lengte van de buis betekent 

dat het langer duurt voordat de schok die aan het uiteinde van deze buis reflecteert het 

detectiegedeelte bereikt, en dus een langere meettijd. 

Aan de buis is een rondgaande gasleiding gekoppeld, nummer 7, met een pomp, een 

injectiesysteem en een gasinlaat. Na het inlaten van het dragergas in het circuit wordt de 

pomp aangezet. Onder voortdurend rondpompen wordt vervolgens de dampcomponent als 

een vloeistof toegevoegd via een injectiesysteem, waarbij de hoeveelheid geinjecteerde 

vloeistof nauwkeurig bekend. Het rondpompen van het gas heeft tot gevolg dat de 

vloeistof in de injectiekamer verdampt en vervolgens optimaal wordt vermengd met het 

dragergas. 
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Verder is aangegeven de laser, nummer 8, die door het gas schijnt en opgevangen wordt 

door een laser-dump. De detectie van het verstrooide licht gebeurt via een venster in de 

buis. Via een lens en een diafragma bereikt het licht een fotomultiplieer (9). 

Het afsluiterhuis is verbonden met een vacuiimpomp en een vacuiimdrukmeter, nummer 

10. 

Bij nummer 11 tenslotte is de gasinlaat voor het lagedruk-gedeelte afgebeeld. Na het 

vacuum pompen van dit gedeelte wordt stikstofgas tot de gewenste druk toegevoegd. Met 

deze druk regelt men de diepte van de expansie. 

Van het detectiegedeelte, het afsluiterhuis en de vliezenkamer zijn tekeningen opgenomen 

in Appendix E 
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5 V oorlopige experimenten 

5.1 Drukverloop aa.n de eindwand 

Orn het gewenste drukverloop te realiseren is het essentieel dat de verwijding het 

voorspelde effect heeft. Volgens de theoretische voorspelling zou de druk aan de 

achterwand na de expansie een kortstondig minimum kennen, waarna een door de 

. verwijding veroorzaakt schokje zorgt voor een lichte verhoging van de druk. Een tweede 

theoretisch voorspelde eigenschap is dat de expansiegolf, die van de achterwand komt, niet 

zal reflecteren aan de verwijding. 

Orn beide voorspellingen te onderzoeken is een voorlopige golfbuis gebouwd met de 

hiervoor beschreven basisgeometrie. De onderzochte golfbuis verschilt op een paar punten 

van de geplande buis. Ten eerste is de buis vierkant met een ribbe van 5 cm, terwiJ1 de 

geplande buis rond is en een diameter van 36 mm heeft. In de verwijding heeft de 

vierkante buis een ribbe van 56 mm en zal de ronde buis een diameter van 40 mm hebben. 

De oppervlakteverhouding met de rest van de buis is in dat geval:::: 1.25:1. 

Verder is de vliezenkamer anders uitgevoerd. Het membraan wordt ondersteund door eem 

kruisvormig raam waarop dunne draden zijn gespannen. Door deze kantaaldraden te 

verhitten wordt het vlies lokaal verzwakt zodat het onder invloed van het drukverschil 

barst. Het zal bij de interpretatie van de experimenten van belang blijken dat de 

aanwezigheid van een "raamwerk" lokaal een vermindering van het doorstroomoppervlak 

betekent. 

Bij de experimenten is gebruik gemaakt van stikstof in de hoge en lage druk sectie. Er is 

in eerste instantie gemeten voor een drukverhouding van 1.5/1 en 2/1. Hierbij heeft de 

lage druk sectie een druk van 1 bar. De resultaten zijn gegeven in Fig 5.1.1 en geven aan 

dat er sprake is van de verwachte snelle expansie, met daarna een kleine recompressie. 

Bovendien blijkt dat de druk na deze recompressie £I.ink boven het niveau van de laagste 

druk, vlak na de expansie, blijft. Hieruit kan men concluderen dat de expansiegolf niet aan 

de verwijding reflecteert. 

Voor het geplande experiment houdt dit in dat de nucleatieperiode beperkt kan blijven tot 

een korte periode (::: 1 ms) vlak na de expansie. 
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Fig 5.1.l Drukverloop, gemeten aan de einwand, voor de beginconditie 

pifp2 = 1.5 en pifp2 = 2. 100 3 stikstof, P2 = 1 bar, en een oppervlakte

verhouding van 1.25. De stippellijn geeft de theoretische voorspelling voor 

de verhouding tussen de recompressie en de expansie. 

Vergelijking met het berekende drukverloop leert dat de verhouding tussen de diepte van 

de expansiegolf en het recompressieschokje overeenstemt met de theorie {Fig 3.5.2). Deze 

verhouding is bij een oppervlakte verhouding van 1.25 ongeveer 12/1. 

De nucleatieperiode heeft de voorspelde lengte van iets meer dan een 1 ms. 

Een kwantitatieve vergelijking van de diepte van de expansie als functie van de 

drukverhouding in de beginsituatie met de theorie, is vanwege het provisorische karakter 

van de opstelling niet mogelijk. 

Er zijn ook experimenten gedaan met grotere drukverhoudingen, te weten 2.5/1 en 3/1. 

De druk in de lage druk sectie was weer 1 bar. Zoals in figuur 5.1.2 te zien is wijken de 

resultaten voor de hogere drukverhouding :£link af. Voor zowel de drukverhouding 2.5/1 

als 3/1 daalt de druk na de recompressie tot een niveau dat ongeveer gelijk is aan het 

niveau na de expansie. 

Het afwijkende gedrag kan mogelijk worden verklaard uit de geometrie van de buis ter 

plaatse van de vliezenkamer. Bij nameten blijkt dat het doorstroomoppervlak op deze 

plaats maar 803 bedraagt van het oppervlak van de rest van de buis. Er is zodoende 

sprake van een "keel" ( een plaatselijke vernauwing) waar de stroming sonisch kan worden. 

Bij de overgang van de keel naar de verwijding kan de stroming dan supersoon worden, 

hetgeen juist een afname van de druk tot gevolg heeft. Het bedoelde effect van de 

verwijding, n.1. een vertraging van de stroming en een lokale druktoename, wordt dan niet 
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bereikt. 

De theoretische grens tussen een subsonische en een sonische stroming in de nauwste 

doorgang als functie van de drukverhouding in de begintoestand is gegeven in Fig 5.1.3. 

Bij de berekening van de kurve is uitgegaan van een sonische stroming in de keel met 

behoud van massa, Bernoulli en een isentrope toestandsverandering(zie Appendix D). 

0 I---~-,,. 

delta_P; 
(bar) I 

1 

2 

0 10 tijd(ms) 20 

Fig 5.1.2 Drukverloop aan de eindwand, voor pifp2 = 1.5, 2, 2.5, en 3. 

1003 stikstof ,p2 = 1 bar. 
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Fig 5.1.3 Waarden van de drukverhouding in de begintoestand waarbij of 

waarboven de stroming in een keel sonisch wordt, als functie van de 

oppervlakteverhouding tussen de keel en de buis. Hierbij is het oppervlak 

van de buis na de keel 253 groter dan in het hoge druk gedeelte. 

Volgens Fig 5.1.3 wordt de stroming bij de oppervlakteverhouding van 0.80 sonisch voor 

een drukverhouding van 3. In het experiment zien we al afwijkingen voor een 

drukverhouding van 2.5. 

In de uiteindelijke opstelling zal geen sprake zijn van een vernauwing bij de vliezenkamer 

en zal de stroming minder snel sonisch worden. Theoretisch ligt de grens voor de 

drukverhouding dan bij ongeveer 4.45. Uit de experimenten mag men concluderen dat de 

grens in de praktijk lager ligt. Als de grens boven een drukverhouding van 3 ligt, zijn er 

voor het uiteindelijke experiment geen problemen. 
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5.2 De vliezenkamer 

Het is voor het experiment essentieel dat de barriere tussen de hoge en lage druk sectie 

plots en volledig wordt weggenomen. In dat geval is er sprake van een snelle expansie en 

een duidelijke schokgolf. De schokgolf moet na een gedeeltelijke reflectie zorgen voor de 

recompressie in het meetgedeelte. 

Orn een snelle doorbraak van de barriere te bereiken is gekozen voor een zogenaamde 

vliezenkamer. Figuur 5.2.1 toont hoe een lexanvlies voor de afsluiting zorgt. Met behulp 

van een gloeidraad (eigenlijk een kantaalbandje met een dikte van 0.1 mm en een breedte 

van 1 mm) wordt dit vlies aan de zijkant verwarmd. Door verweking scheurt het vlies aan 

de zijkanten los. 

hoge druk 

_ -;:....::-~-ir-ft:.-~--~~-;::-::-=-=;-/v I i es 
' / 

....... _ _ ..... 
---

lage druk gloeidraad 

Fig 5.2.1 Schets van de vliezenkamer 

Er is voor de getoonde constructie gekozen na het om verschillende redenen falen van 

alternatieven. Voor deze alternatieven en ook voor de uiteindelijke constructie geldt dater 

sprake is van een ronde opening met een diameter van 36 mm, met langs de omtrek van 

deze opening een gloeidraad om het vlies door te branden. 

De eerste paging is weergegeven in Fig 5.2.2a, waarbij een kantaaldraad op een kunststof 

( eralyte) is gelijmd. Dit ging mis omdat de draad na verwarming losliet. Bij de tweede 

poging was de draad verankerd, zoals aangegeven bij b. Het ging mis omdat de draad, na 

een paar maal te zijn verhit, broos werd en brak. 

Het laatste probeersel lijkt al sterk op het uiteindelijke ontwerp, met dit verschil dat de 

kantaal-band hier volledig is ingelijmd ( c ). 
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Hierbij was het probleem dat de band geen ruimte had om bij verwarming in zijn 

lengterichting, dat wil zeggen over de gehele omtrek, uit te zetten. 

Uiteindelijk is dus gekozen voor een kantaal-band die los in een uitsparing ligt en 

zodoende ruimte heeft om uit te zetten. 

Hier deed zich nog het probleem voor dat bij het gebruik van een dik vlies, waarbij een 

vrij langdurige verhitting nodig is, het kantaal-bandje in het materiaal van de houder 

(Eralyte, smeltpunt 22QoC) werd geduwd. 

b 

Fig 5.2.2 geteste uitvoeringsvormen van de gloeidraad in combatie met de 

draadhouder. 

Deze kunststof is daarom vervangen door glaskeramiek (Macor). Bij een eerste 

proefneming met hoge druk ( 45 bar) werd het vlies succesvol doorgebrand, maar brak 

tevens de draadhouder. Deze breuk schijnt te zijn veroorzaakt door een niet ideale 

pasvorm van de draadhouder. Een nieuwe wordt inmiddels vervaardigd. 

Er zijn tot nu toe slechts experimenten gedaan om de werking van de constructie te 

testen. Het criterium bij de experimenten was in de eerste plaats het wel of niet barsten 

van het vlies. 

Er is succesvol getest voor een drukverschil van 10 tot 45 bar. Het vlies werd hierbij 

volledig verwijderd. Tevens is gebleken dat het lexan-vlies een dikte van minimaal lmm 

per 45 bar dient te hebben om de druk te weerstaan. Dit is minder dan theoretisch wordt 

voorspeld (Appendix C). 

In een later stadium zal worden bekeken of het vlies over de gehele omtrek min of meer 

gelijktijdig loslaat. Gezien het feit dat de "doorgebrande" vliezen voor een groot deel van 

hun omtrek duidelijk zijn gescheurd in plaats van verweekt, is het aannemelijk dat het 

vlies op een plaats doorbrandt en vervolgens over de gehele omtrek scheurt. In dat geval is 

het aan te nemen dat het vlies snel opbreekt, en dat er sprake is van een duidelijke 

schokgolf. 
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6 Resultaten en conclusies 

De nieuwe buis met een lokale verwijding, als variant op de buis met een vernauwing in 

het lage druk gedeelte van Peters, voldoet, wat betreft de gasdynamische aspecten, aan de 

gestelde eisen. Er is sprake van een drukverloop met een kortstondig minimum na de 

expansie, waarin de nucleatie kan plaatsvinden. Na de kleine recompressie kan, en dit is 

het bijzondere kenmerk van de nieuwe buis, de hogere druk geruime tijd worden 

gehandhaafd, aangezien refl.ecties aan de verwijding zeer zwak zijn. 

Er is een gasdynamische analyse gemaakt van het golfverloop in de buis. Het theoretisch 

model voorspelt bij gegeven geometrie de diepte en vorm van de expansie en de grootte 

van de recompressie. Hierbij is uitgegaan van een reeel gasmengsel van stikstof en 

methaan tot een druk van 100 bar. De reele gaseffecten blijken klein te zijn, met name 

voor de druk. 

Het idee van een lokale verwijding is getest met een voorlopige opstelling. Daarbij is 

gebleken dat het drukverloop, voor wat betreft de expansie en de recompressie, globaal 

overeenkomt met de theoretische voorspelling. Bovendien is de verwachting dat een 

expansiegolf amper aan de verwijding zal reflecteren, bevestigd. 

Een lokale vernauwing in de buis, bij het experiment het gevolg van een vliezenkamer, 

beperkt de drukverhouding waarvoor het gewenste drukverloop kan worden gerealiseerd. 

Dit hangt samen met het sonisch worden van de stroming in de vernauwing. 

Het plots en volledig wegnemen van de scheiding tussen de hoge en de lage druk sectie 

lijkt met behulp van een vliezenkamer te realiseren. Concreet is het ontwerp hiervoor tot 

een drukverschil van 45 bar succesvol getest. 
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Appendix Al 

Isentrope toestandsverandering van een Soave-gas 

Voor een isentrope toestandsverandering van 1 naar 2 geldt: 

S1 = S2 -Al.1-

2 
oftewel / dS = 0 

1 
-Al.2-

volgens de thermodynamica 

c [ 0 v ] dS = r dT - a T P dp -Al.3-

waarbij -Al.4-

voor de ideale bijdrage 

c~ = A + B T + C T2 + D T3 -Al.5-

en voor de reele bijdrage 

2 

T a2a ( ) T P A ~Cp = b iJT2 ln 1 + bp + {i'l- - Ro - 1.6-

Voor de eerste term krijgt men dan, 

¥ dT = { 4 + B + C T + D T2 

m
2 

+ 1 o 2 a ln(l + bp) + 1 p - Ro } dT 
b iJT2 P1 ~ 

de tweede term, 
T 

[H-Jp dp = -~ [%+-]p dp 

= -~ [%+-]p [%-}]T dp 

-~ [%+-]p [H-]p dT 

T 

= ~ [H-]p dp + ~ [H-J; [}t-]TdT 

-Al.7-

-Al.8-
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samen levert di t op 

dS = { 4 + B + C T + D T 2 + !f. 
+ B ~~ ln(l + bp) }dT-{ ~ [%-f-]p} dp -Al.9-

eerst een isochore en vervolgens een isotherme toestandsverandering geeft de uitdrukking 

voor de integraal, 
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Appendix A2 

Berekening van de inwendige energie voor een Soave-gas 

1 de = TdS ..,,. pd-p 

TdS = CpdT - T[g ±]p dp 

[{) VJ 1 de = Cp dT - T OT P dp - p dp 

voor de warmtecapaciteit geldt de uitdrukking 

Cp = cg + ~Cp 
voor de ideale bijdrage 

cg = A + B T + C T2 + D T3 

A,B,C,D zijn constanten. 

en voor de reele bijdrage 

2 

T {)2a ( ) T p 
~Cp = b lff 2 ln 1 + bp + fi'I T - Ro 

Cp dT = { A + B T + C T2 + D T3 

Illi_2 
+I ~~ln(l+ bp) + ~~;-R0} dT 

Voor de tweede term, 

T[g ± ]p dp = ~ [Hr-]p dp 

de laatst term, 

dl 1 { pR0T ap2 
p p =-pi 1- bp -1 + bp 

-A2.1-

-A2.2-

A2.3-

-A2.4-

-A2.5-

-A2.6-

-A2.7-

-A2.8-

-A2.9-

-A2.10-
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Er wordt uitgegegaan van eerst een isochore en dan een isotherme toestandsverandering. 

Optellen van de termen levert dan: 

2 2 [ T a2a ] J de= J dT c8 + b ur 2 ln(l + bpi) - Ro 

+ /
2

dp [ [*Lr ~2bp -1 ! 2
hp J 

Uitwerken van de intgraal geeft als uitdrukking voor de inwendige energie: 

e = (A-R0 )T + 1/2 BT2 + 1/3 CT3 + 1/4 DT4 

+ tln(l + bp)(T*- a) 

Voor de enthalpie geldt eenvoudig: 

i=e+!! p 

-A2.ll-

-A2.13-

-A2.14-
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APPENDIXA3 

De Redlich-K wong-Soave toestandsvergelijking 

Voor de berekening van druk en temperatuur in de schokbuis werd gebruik gemaakt van 

de Redlich-Kwong-Soave toestandsvergelijking[REl87]: 

p=~Rf)T-~ - p r+Dp 

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

cxR2T 2• a . - ° CJ F(T/T ·) J - p . CJ 
CJ 

f( Wj) = 0.48 + l.594Wj - 0.176wJ 

Waarbij: 

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 

Kjk :binaire interactie parameter 

(X = 0.42748 

/3 = 0.08664 

-A3.l-

-A3.2-

-A3.3-

-A3.4-

-A3.5-

-A3.6-

-A3.7-



Parameters voor stikstof en methaan 

Methaan (component 1): 

Pet = 46,0 bar 

Tei= 190,4 K 

Wt= 0,011 

Stikstof (2): 

P e2 = 33,9 bar 

Te2 = 126,2 K 
W2 = 0,039 

Mengsel: 

Ki2 = 0.028 

Berekening van partiele afgeleiden 
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Hieronder volgt de berekening van [HJ p' [ g ~ J T en [HJ p. 

ocR~T~i f(wj)[l + f(wj ){1 - (T/Tej)
1
f2}] 

Pej (T/Tej)l/2 

[~]T = (¥~rp)2- atf !t~J~ 

[UJP = - [~Jp[~]T
1 

-A3.8-

-A3.10-

-A3.ll-

-A3.12-



64 

Warmtecapaciteit van een reeeI gas 

De warmtecapaciteit bij constante druk Cp bestaat uit een ideale en een reele bijdrage: 

cp = cg + Licp -A3.13-

Voor een mengsel geldt: 

cg = L/jC8j -A3.14-
j 

Voor de berekening van cgj wordt gebruik gemaakt van de volgende methode[REI87]: 

Co. - A· + B·T + C·T2 + D·T3 PJ - J J J J 

Voor Licp geldt: 

f
v [{)2 ] ( /:)p/ 8T)-(, 

Licp = T m V dV -T(8P/8V)T -Ro 
CD 

Uitdrukking (16) wordt op de volgende manier berekend: 

[QQJ _ R0 {)a 1 _ !ke__ {)a ____p__3_ 
7JT V - V:O - 7JT V(V + b) - T=Op - aT I+Dp 

[~] {)2a ~1 ~ 
a:ra- V =-arr V(V+b) 

Met -A3.9- volgt: 

-A3.15-

-A3.16-

-A3.17-

-A3.18-
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en met -A3.10-: 

u;i = mR.lTc~tf~if(wi) + [fl + f(wi)~ - (T[Tcjj'/,} + M-~Jl] -Aa.20_ 

Verder geldt: 

[*JT = [~]T [U]T = -p2 [~]T -A3.21-

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



Met behulp van -A3.18-volgt: 

v 

Tf [~JvdV = i-~In(l+bp) 
CD 

en verder: 

_ ( /}p/ ffr)y _ T ( /}p/ fir); 
T (8P/8V)T - fi2 (8P/8p )T 
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Zodat tenslotte de uitdrukking voor 6.cp wordt: 

T82a T (/}p/8T); 
6.cp = 0 7Jf"I ln(l+bp) + fi2 (i1P/8p )T - Ro 

-A3.22-

-A3.23-

-A3.24-
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AppendixB 

Uniforme stroming in verwijding 

Bij de berekeningen aan de doorsnedeverandering in de buis wordt er uitgegaan van een 

uniforme stroming links en rechts van de overgang. In werkelijkheid is er natuurlijk altijd 

een overgangsgebied zoals aangegeven in figuur El. 

SEPARATION POINT 

i--~~b~~--i I 
--L-• 

REATIACHMENT POINT 

A2 

Fig El: Stroming door een buis met een abrupte diameterverandering. Al en 

A2 zijn de oppervlakten. b is de afstand waarover de stroming niet uniform 

is. 

Uit de literatuur [BLE84] blijkt dat de stroming slechts voor een beperkte lengte niet 

uniform is. Als regel wordt gegeven: 

6 < b/d < 12 voor Re> 2.103 

Voor de stroming in de golfbuis geldt Re ~ 1.105. De kleinste straal bij de golfbuis is 

18mm. Bij een buisoppervlaktevergroting van 25% is d = 2mm. Dan b < 24 mm. Dit is in 

vergelijking met de totale lengte van de verwijding (20 cm) te verwaarlozen. 

Voor een incompressibel medium (er is bij een gas natuurlijk wel een verandering van de 

dichtheid, maar deze is bij een beperkte oppervlakteverandering gering) is het drukverlies 

voor een turbulente stroming over een verwijding gegeven als: 

Hier geeft de 1 de toestand voor de verwijding aan, A is het doorstroomoppervlak van de 
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buis. Zander de K staat hier gewoon de wet van Bernoulli. 

K is een coefficient voor het irreversibele drukverlies die in het geval van een verwijding 
wordt gegeven door: 

Voor de golfbuis met~= 0.8, en K = 0.04, blijft het irreversibele drukverlies beperkt tot 

minder dan 103 van de totale drukverandering. 

Bij een vernauwing geldt: 

De toestand voor de vernauwing wordt weergegen met een 1• 

Voor K geldt nu: 

Met~= 0.8, K = 0.1, is zo'n 203 van de drukverandering irreversibel. 
1\.1 ' 
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Appendix C 

Berekening aan het vlies 

Voor de scheiding van de hoge en lage druk sectie wordt gebruik gemaakt van een 

Lexan-vlies. Lexan is een acrylaat met grate treksterkte en elasticiteitsmodulus. 

De trekspanning u is de op het materiaal werkende kracht per oppervlakte, met de 

eenheid N/m2 (oftewel Pa). De treksterkte is de maximale trekspanning. 

De elasticiteitsmodulus Eis de trekspanning in een materiaal per relatieve vervorming. De 

eenheid is (N/m2)/(m/m). 

Bij de berekening van de druk die een vlies van een bepaalde dikte kan weerstaan wordt 

gebruik gemaakt van formules uit [GI082]. 

Er wordt uitgegaan van een vlies zonder buigstijfheid. 

Hiervoor geldt het volgende : 

-Cl-

Hierin is P de druk, h de dikte van het vlies, a de straal van het vlies en y 0 de 

doorbuiging. Zie ook in figuur Cl. 

~tr·:. 
·:,.~. ·~ 

< {•) 

:~;; 
Fig Cl: De vorm van een elastisch vlies onder spanning. 
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In het centrum is de trekspanning in een vlies maximaal. De tangentiale, u en de radiele 

trekspanning zijn daar gelijk: 

E 2 
Ur = Ut = 0,96~ -C2-

Het Lexan-folie kent een maximale treksterkte Umax· Combinatie van Cl en C2 levert de 

maximale druk die een vlies kan weerstaan: 

Eh 
Pmax = 3,19 "f{{Yo,max) 3 -C3-

met 

~ 
Yo,max = ~ cr,96~ -C4-

Door de fabrikant (General Electric Plastics, Structured Products, Bergen op Zoom) 

worden de volgende waarden voor de mechanische eigenschappen gegeven: 

E = 2,5.103 N/mm2 

Umax = 65 N /mm2 

verder geldt voor de buisstraal: 

a= 18 mm 

Invullen in C3 en C4 leidt tot een simpele relatie tussen de maximale druk en de 

benodigde vliesdikte: 

Pmax = 19,7 h 

h in mm, Pmax in bar. 
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AppendixD 

Invloed van een lokale vernauwing. 

De diepte van de expansie voor de in dit verslag beschreven golfbuis hangt af van de 

drukverhouding over het vlies. Er is echter een grens aan de expansieverhouding die in de 

meetbuis kan worden bereikt, immers voor een expansiewaaier geldt: 

x r= u-c 

De diepste expansie wordt verkregen als de expansiewaaier zich over de gehele hoge druk 

sectie uitstrekt. Voor de achterzijde geldt dan u=c of x=O. 

Op x=O heeft, in dat geval van een buis met constante diameter, het Machgetal maximaal 

de waarde 1. 

I 
I 
A,,3 

hoge druk 

5 

M=1 

~ lage 

\ 
As 

Fig Dl Expansie met Machvoorwaarde in de keel. 

De situatie verandert als in de buis bij het vlies een lokale vernauwing wordt aangebracht. 

Is de drukverhouding over het vlies voldoende klein, dan heeft de lokale vernauwing geen 
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of slechts een kleine invloed op de golfverschijnselen. Is de dru.kverhouding over het vlies 

voldoende groat, dan zal zich blokkering voordoen, d.w.z. dat het lokale Machgetal van de 

stroming in de nauwste doorsnede de waarde een bereikt. 

Er is aldus sprake van een instationaire expansie, zoals getekend in Fig D 1 tot een 

Machgetal M3, en een stationaire versnelling tussen toestand 3 en de keel waar M=l 

geldt. 

Uitgaande van figuur Dl gelden de volgende vergelijkingen: 

voor massabehoud, 

voor energie, 

bovendien, 

S1 = Ss = Ss 
over de expansie golf: 

J: s 1 
Us = dp-

1 pc 
in het algemeen de Soave-vergelijking: 

p=yRgT-~ 
- p I+Dp 

Het stelsel wordt opgelost voor een oppervlakteverhouding As/ As van 0.01 tot 0.99, en 

leidt tot FigD2, waar het bereikte Machgetal M3 als functie van de oppervlakteverhouding 

A3/ As staat uitgezet. 

Veronderstellend dat de lokale vernauwing geen invloed uitoefent op de stroming zolang 

deze subsoon blijft, is het Machgetal Ms ook berekend als functie van de verhouding 

tussen de drukken over het vlies. Daarbij werdt uitgegaan van een verwijding van de buis 

in de lage druk sectie met een oppervlakteverhouding A2/ As = 1.25. Het resultaat is 

gegeven in Fig D3. 

Tenslotte is in Fig D4 weergegeven de drukverhouding over het vlies waarbij de sonische 

toestand in de keel wordt bereikt als funktie van de oppervlakteverhouding tussen keel en 

buis. De verhouding A2/ As is 1.25. 



1.00 .----------~ 

Q80 

0.20 0.40 o.eo 080 1.00 

Fig D2 Machgetal als functie van 

de oppervlakteverhouding van een 

vernauwing in de buis ( A3/ As) 
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1.00 ....-----------:--. 

Q80 

o.ooL---'"--'--_.__....___, 
1.00 11!JO 2A!O 3.40 4.20 6,00 

~ 

Fig D3 Machgetal als functie 

de drukverhouding, bij een buis 

met een verwijding. Oppervlak

teverhouding, A2/ A1 = 1.25 

Fig D4 De drukverhouding waarbij, of waarboven, de stroming in de keel sonisch 

wordt, als functie van de oppervlakteverhouding tussen keel en buis (As/ A3). 

A2/ As = 1.25. 
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ApppendixE 

Op de volgende pagina's volgen schetsen van: 

1. De meetsectie 

2. De golfbuis 

3. Het afsluiterhuis 

4. De vliezenkamer 
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Appendix F 

Het drukverloop via de "Random Choice"-methode. 

Het drukverloop aan de eindwand is tenslotte ook uitgerekend met de Random 

Choice-methode. Bij deze methode wordt de toestand op tijdstip tn benaderd door 

stukgewijs constante functies in numerieke cellen met grootte Llx (zie Fig Fl). Tussen 2 

cellen is dan steeds sprake van een Riemannprobleem. Oplossen hiervan levert in het 

gebied van een eel een meervoudige oplossing. Als toestand op t+ Ll t wordt voor eel i + 1 

de oplossing op een willekeurige plaats op het interval van de eel gekozen. 

Het idee achter de methode is dat men gemiddeld, d.w.z. voor een tijd >> Llt, de goede 

waarde voor de toestand doorgeeft aan het volgende tijdstip. Een van de voordelen van de 

methode is dat discontinuiteiten (b.v. schokken) behouden blijven.Voor een nadere uitleg 

van de methode wordt verwezen naar Niessen [NIE89) en Smolders [SM087). 

E l 
toestand voor 

cel(i+1) op t + 6 t 
) 

Fig Fl De Random Choice Methode 
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De RCM is toegepast op het golfbuisprobleem met als doel het drukverloop voor een grote 

tijdsduur uit te rekenen. Door deze berekening kan meer duidelijkheid worden verschaft 

over de eventuele reflecties van de expansiegolf aan de verwijding. Het resultaat voor een 

buis met een lokale verwijding is gegeven in Fig F2. Het feit dat de recompressie in 

vergelijking met de andere berekeningen aan de kleine kant is, en dat de druk na de 

recompressie wel licht stijgt maar vervolgens niet daalt, leidt tot het vermoeden dat het 

programma nog niet helemaal foutloos werkt. 

186 ... 

la 
Cl. -
~~ 

152 -3: c 
-o m c ::J 
·- 0 
Q) .c 
Q) l:::: 

"O 

fij 118 
8' 

-2 
"O 

84 .. 

50 ........................ L-----__J 

tijd ( 17ms volle schaal) 

Fig F2 Drukverloop aan de eindwand voor een buis met een lokale verwijding met 

een oppervlakteverhouding van 1.25. Lengte van buis = 1 meter, lengte van 

verwijding = 15 cm, verhouding van begindrukken = 2. Berekent met RCM. 


