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SANENVATTDTG. 

In zowel de techniek als ook in de natuur speelt ~et 
condensatieproces een oelangr~ke rol. In dit afstu

deerwerk is onderzocht in hoeverre er o~ het conden
satie-onderzoek gebruik kan ·,vorden gemaakt van schok
buizen. 
Onderzocht is de condensatie van waterdamp op de kou

de achterwand van een schokbuis. T·1et behulp van inter

ferentiemetingen aan het door de vloeistof, die op de 

wand gecondenseerd is, gereflecteerde en getransmit
teerde laserlicht is vastgesteld dat waterdamp geduren
de de eerste 80 ps. van het condensatieproces in de 
vorm van een film condenseert. 
Uit de interferentiemetingen is tevens de dikte van de 
waterfilm als functie van de tijd bepaald. Dit experi
menteel bepaalde dikteverloop stemt overeen met het 

filmdikteverloop, zoals dat door een theoretisch model 
wordt voorspeld. 
Verder heeft dit onderzoek nog een aantal problemen 

naar voren gebracht, die opgelost dienen te worden, 

om de schokbuis met gunstig resultaat in het conden
satie-onderzo.ek te kunnen toepassen. 
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sub-indices: 
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1. INLEIDING. 

1.1. Algemeen. 

De fase-overgang van een dampvormige toestand naar 
een vloeibare of vaste vorm noemt men condensatie. 
Condensatie kan optreden binnen de damp zelf (bijv. 
homogene druppelcondensatie, waarb~ spontaan vloei
stofdruppeltjes in een damp ontstaan) of aan gekoelde 
oppervlakken en gaat gepaard met een gel~kt~dig massa
en warmtetransport. 
In zowel de techniek als ook in de natuur speelt het 
condensatieproces een belangr~ke rol. We hoeven hierb~ 
maar te denken aan vele meteorologische processen en 
processen in de techniek, waarb~ dampen worden vloei
baar gemaakt. 
De condensatie aan gekoelde vaste oppervlakken kan op 
twee manieren optreden: 
- filmcondensatie; hierb~ vindt het warmtetransport 

plaats door de vloeistoffilm naar de wand. De ther
mische weerstand van dit proces wordt voornamel~k 
door de film bepaald. 

- druppelcondensatie; hierb~ vindt druppelgroei plaats 
door directe condensatie van damp aan druppels en 
door het samensmelten van naburige druppels. 

Voor het vaststellen van de manier waarop een damp zal 
condenseren wordt in par. 1.2. een criterium gegeven. 
Volgens Adams z~n de warmte-overdrachtscoëfficienten 
van waterdamp b~ druppelcondensatie ongeveer 10 maal zo 
groot als b~ filmcondensatie. Dit is bevestigd door 
Welch en Westwater (zie fig.1) en hangt samen met de 
grote thermische weerstand van een vloeistoffilm 
(Merte 1973). Dit maakt het aantrekkel~k om ervoor te 
zorgen dat overal waar in de techniek condensatie ver
eist is druppelcondensatie optreedt. Dit zou het o.a. 
mogel~k maken om condensoren te verkleinen. Het is 
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100 

%~--~8--~16~~24~~3~2---4~0~~48~~5~6~ 
OT~ 

fig.1. Warmteflux als functie van de oververzadiging 
b~ druppel- en filmcondensatie. 

echter vrij moeilijk om gedurende langere tijd druppel
condensatie in stand te houden. 
Om b~ condensatieprocessen een snelle warmteoverdracht 
te verkr~gen wordt er naar gestreefd om druppelconden
satie langer te laten voortduren en om in het geval van 
filmcondensatie een dunne film te krijgen, om daardoor 
de thermische weerstand te verminderen. 
Gezien het belang van kennis van het condensatieproces 
is het onderzoek op dit gebied al betrekkelijk oud. 
Reeds Hertz (1882), Knudsen (1915) en Nusselt (1916) 
hebben zich met condensatie beziggehouden. 
In het onderzoek, dat in het kader van dit afstudeer
werk is verricht, zijn de mogelijkheden van het gebruik 
van een schokbuis bij het onderzoek van condensatiever
schijnselen onderzocht. 
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1.2. Criterium voor druppel- of filmcondensatie. 

Een eigenschap van vloeistofoppervlakken is dat z~ 
samentrekken totdat de vorm met de kleinste oppervlakte 
is bereikt. Dr~vende krachten hierb~ z~n de intermole
culaire krachten Fi. We beschouwen een vloeistofopper
vlak, zoals weergegeven in fig.2. In de vloeistof is 

0 
0 0 0 

0 
0 damp 

0 

0 0 

fig.2. Intermoleculaire krachten aan een oppervlak. 

er evenwicht tussen de krachten Fi tussen de molekulen. 
Aan het vloeistofoppervlak heffen de tangentiele krach
ten elkaar volledig op. De krachten loodrecht op het 
oppervlak heffen elkaar echter niet op, vanwege de 
veel grotere intermoleculaire afstanden in de damp dan 
in de vloeistof. Er is daarom een netto kracht in de 
richting van de vloeistof. De vloeistofmolekulen bewe
gen naar binnen en dit leidt tot de vorm met de klein
ste oppervlakte. 
Een vlak scheidingsvlak tussen damp en vloeistof is 
onnatuurl~k en kan alleen bestaan ten gevolge van ex
terne krachten, zoals de zwaartekracht. Voor kleine 
druppeltjes geldt dat de oppervlaktespanning veel gro
ter is dan de zwaartekracht. Deze druppeltjes z~n dan 
ook b~na bolvormig. B~ grote druppels echter is de 
invloed van de oppervlaktespanning kleiner dan die 
van de zwaartekracht en grote druppels z~n dan ook nau
wel~ks bolvormig. 
Een vloeistof zal zich als een film gedragen wanneer 
de adhesiekrachten tussen de vloeistofmolekulen en de 
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molekulen van het vaste oppervlak groter z~n dan de 
cohesiekrachten tussen de vloeistofmolekulen onderling. 

Het is nu mogel~k een criterium op te stellen om uit 
te maken of we te doen hebben met druppel- dan wel 
filmcondensatie. Hiertoe beschouwen we fig.3. 

vloeistof vloeistof 
crlv 

verz. damp 0 sl 
Cfsv 

vast vast 

O"sl 

fig.3. Oppervlakte vr~e energie 

De arbeid verricht door de adhesiekrachten, die werken 
tussen vloeistof en vaste stof, wordt gegeven door de 

Dupré-vergel~king: Wa = ösv + Olv- asl , (1.2.1) 
(Zisman 1963). 
Dit betekent dat arbeid nodig om vloeistof en vaste 

stof te scheiden gel~k is aan de verandering van de 
vr~e energie van het systeem. 
Voor een scheidingsvlak vloeistof-vloeistof geldt op 
gel~ke w~ze voor de door de cohesiekrachten verrichte 
arbeid: W = 2rt • c -lv (1.2.2) 
We definiëren de spreidingscoëfficient S als volgt: 

s =wa-wc • (1.2.3) 
Is S~O, dan hebben we te maken met filmcondensatie, 

waarb~ zich een vloeistoffilm uitspreidt over het vaste 
oppervlak. De adhesiekrachten z~n dan groter dan de 
cohesiekrach ten. 
Is S<:O, dan treedt druppelcondensatie op. De cohesie
krachten z~n dan groter dan de adhesiekrachten. 
Substitutie van (1.2.1) en (1.2.2) in (1.2.3) leidt tot: 
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s = asv - (crsl + alv) (1.2.4) 
We kunnen dit nog omwerken voor de situatie van een 
vloeistofdruppel op een vast oppervlak (fig.4). 

verzadigde damp 

fig.4. Vloeistofdruppel op vast oppervlak. 

In het geval van evenwicht geldt dan: 

osv = osl + olvcos ".. 
Substitutie in (1.2.4) levert: 

s = crlv(cos'\J"- 1). 

(1.2.5) 

(1.2.6) 

Uit metingen is gebleken dat er filmcondensatie optreedt 
wanneer geldt dat cr1v kleiner is dan een kritische 
oppervlaktespanning Ocr' die alleen afhankel~k is van 
wandeigenschappen. Voor o1v>ocr treedt druppelconden
satie op (fig.5). 

Cl) 

CJl 
0 
u 

1.0 .-----.-...,.,....-.... fr-r-.---.---i'l..,........,----.----.--.....-1'·---. t'', ', r~.... t ... 
<Ter '~er ', <Ter '~ <Ter /h 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

' ' ' ..... ' ' .. ' ', '•, ' ' ..,_ ' ' ' ' ,, 
KEL-F 

', ' ' ' ' ' TEFLON 

'• 
PLATINUM WITH ~ ''f 
PERFLUOROBUTYRIC ACID MON~\, '•,..._,, 

PLATINUM WITH--------- '"' 
PERFLUOROLAURIC ACID MONOLAYER ~, 

" 
0~-~--~--~-~--~--~-~ 0 5 10 15 20 25 30 35 

<T1v- DYNE /CM 

fig.5. Definitie van Ocr· 
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Alvorens nu over te gaan tot de beschr~ving van een 
theoretisch model van de condensatie aan de achter
wand van een schokbuis in de vorm van een film, zal 
eerst nader op de vorming van druppels worden inge
gaan. 
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2. DRUPPELCONDENSATIE. 

2.1. De kritische druppelstraal. 

Beschouw een vloeistofdruppel met straal r, druk p1 
en temperatuur T1 in evenwicht met zijn damp met een 
druk p2 en temperatuur T2=T 1=T. Ten gevolge van de 
oppervlaktespanning bestaat er een drukverschil over 
het druppeloppervlak, dat in geval van een bolvorm 

wordt gegeven door AP = p1-p2 = 20/r. (2.1.1) 
In de druppel heerst dus een hogere druk dan de verza
digingsdruk, die op grond van de temperatu~ T te ver
wachten is. 
Voor de totale vrije energie van het systeem geldt: 
G = n2g2(p2 ,T) + n1g1(p1,T) , (2.1.2) 
waarin: n aantal molen in een bepaalde fase, 

g - vrije energie per mol. 
In geval van thermodynamisch evenwicht geldt: 
dG(p,T) = 0 = n2dg2 + g2dn2 + n1dg1 + g1dn1. (2.1.3) 
Is G dan minimaal, dan hebben we te maken met een 
stabiel evenwicht. Is G echter maximaal, dan is het 
evenwicht metastabiel. 
Voor een afgesloten systeem geldt: dn2 = -dn1.(2.1.4) 
Bij constantepenT geldt: dg1 = dg2 = 0. (2.1.5) 
Hiermee is (2.1.3) te herleiden tot: 
g2(p2,T) = g1(p1 ,T) (2.1.6) 
Na linearisatie en substitutie van (2.1.1) vinden we: 

g2(p2) = g1(p2) + V1Ap ' (2.1.7) 
met v1 is het specifieke volume van de vloeistof: 

v1 =(~1 )T • 
Dus g2(p2 ) = g1(p1) = g1(p2 ) + 2ov1/r. (2.1.8) 

In de limiet voor r~oo(vlak scheidingsvlak) geldt 

dan: p1 = p2 = Pv(T). 
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Differentiatie van (2.1.8) leidt tot: 
dg2(p2)- dg1(p2 ) = 26v1d(1/r) • (2.1.9) 
B~ constante T geldt: dg= V·dp (2.1.10) 
Substitutie van (2.1.10) in (2.1.9) leidt met de veron
derstelling dat de damp als een ideaal gas kan worden 
beschouwd en v 

2
>> v 1 tot: 

RTdp2/p2 = 2ov1d(1/r) (2.1.11) 
We integreren nu over r van r-oo tot r = r•, waarb~ 
p2 loopt van Pv tot Pv~· Dit leidt tot: 
p 4 

_! = exp(2~v 1 /RTr*) • (2.1.12) 
Pv 
Hierin is Pv• de dampdruk net buiten de vloeistof-
druppel. Een druppel met straal r~ is in thermodyna
misch evenwicht met de omringende damp met temperatuur 
T wanneer de druk Pv* aan (2.1.12) voldoet. Pv is de 
dampdruk behorende b~ temperatuur T b~ een vlak schei
dingsvlak. 
Is Pv• kleiner dan op grond van (2.1.12) te verwachten 
is, dan verdampt de hele druppel. 
Is p ~groter dan op grond van (2.1.12) te verwachten 

V 
is, dan zal er damp op de druppel condenseren en de 
druppel zal groeien. 
Herschr~ven van (2.1.12) geeft: 

r' = 2<5v 1 /RTln(pv-'lt'/pv) • 
B~ een gegeven temperatuur T en dus ook gegeven verza
digingsdruk Pv bevindt een druppel met kritische straal 
r* zich in een metastabiele toestand. Neemt de straal 
door statistische fluctuatie's toe, dan zal er conden
satie op de druppel plaatsvinden. Neemt de straal ech
ter af, dan zal de druppel verdampen. 

We tonen vervolgens aan dat een druppel met straal r~ 
zich in een metastabiele toestand bevindt. Uit (2.1.2) 
volgt met (2.1.8) en met v1 = ±1tr3/n1 : 

3 
G = n2g2(p2 ,T) + n1g1 (p2,T) + 8ïïr2o . (2.1.13) 

3 
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In de situatie waarin de druppel geheel verdampt is 
geldt voor de vr~e energie: 
G

0 
= (n1 + n2 )g2(p2 ,T) . (2.1.14) 

De verandering van de vr~e energie t.g.v. druppelvor
ming is dus: 
AG= G ~ G

0 
= n1(g1(p2 ,T) - g2(p2 ,T)) + 8~r2d.(2.1.15) 

Substitueren we in (2.1.15) (2.1.8) voor3r = r~, dan 
wordt gevonden: 

AG= 4~cr(r2 - r3RTln(pv*/pv)/3v1cr) (2.1.16) 
In fig.6 is ~G weergegeven als functie van de druppel
straal r. 

---' I 

J 

I. 
/i 

/ Pv• < 1 ( Superheoted f"" Ps - or saturated l 

( Supersoturated l 

r* 

opm.: 

lees l's = 

fig.6. Vr~e energie van druppelvorming. 

Spontane processen gaan gepaard met een afname van de 
vr~e energie. Uit fig.6 bl~kt daarom dat er alleen 
maar spontane druppelgroei op zal treden wanneer 

Pv• I Pv > 1 en r '> r"* • 

2.2. Model van druppelcondensatie aan vaste oppervlakken. 

In de afgelopen v~ftig jaar z~ er verscheidene model
len opgesteld van het druppelcondensatieproces. Een 
viertal modellen zal hier in het kort worden beschre
ven (zie fig.7). 
Fatica en Katz (1949): dit model veronderstelt dat 

druppelgroei voornamel~k plaatsvindt door condensa
tie op de druppel. De hierb~ vr~komende condensatie-
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warmte wordt d.m.v. warmtegeleiding door de druppel 
naar de wand afgevoerd. 

Eucken (1937): naast condensatie rechtstreeks op drup
pels zou er een monomoleculaire laag op de wand 
tussen de druppels in worden gevormd. Op de plaat
sen waar deze laag de druppels raakt is zij verza
digd, terwijl zij verder van de druppels af oververza
digd is. De op deze wijze aanwezige concentratiegra
dient in de monolaag dient als drijvende kracht voor 
de verplaatsing van molekulen uit de monolaag naar 
de druppels. 

Emmens (1939): de damp tussen de druppels in raakt 
oververzadigd bij de lage wandtemperatuur. Deze 
damp zal dan op de druppels condenseren. 

Jakob (1936): wanneer de vloeistoffilm, die de hele 
wand zou bedekken, een zekere kritische dikte heeft 
bereikt, breekt zij op in druppeltjes. Het hele pro
ces begint zich dan te herhalen. 

Conduction in 
Drop 

Fatico ond Katz 

Supersat. 
va por 
loyer 

Emmens 

Supersaturoted 

i[~''' 
' 

Adsorbed surface toyer 

Eucken 

Thin liquid 
Frocture Growing film 

of fr ~~\I ~l 
;r~c / / / 

Jakob 

fig.?. Modellen voor druppelcondensatie. 

Er zijn experimenten uitgevoerd, die het model van 
Jakob bevestigen, terwijl andere het juist weerleggen. 
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Ook het bestaan van dunne vloeistoflagen tussen de 
druppels in is nog niet onomstotel~k bewezen. Voor 
meer informatie wordt verwezen naar Merte (1973) en 
Tanasawa (1978). 
Het dient nog opgemerkt te worden dat putjes en krasjes 
op de wand dienen als plaatsen waar de condensatie 
op gang komt. Het bl~kt dat de warmteflux naar de wand 
sterk toeneemt, wanneer het aantal condensatieplaat
sen toeneemt. 
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3. THEORIE VAN DE FILMCONDENSATIE. 

3.1. Algemeen. 

In een schokbuis kan een dampvormig medium plotseling 
op een hoge temperatuur en druk worden gebracht. In 

hoofdstuk 5 wordt nader op de schokbuiswerking inge
gaan. In het geval van waterdamp zal er dan aan de 
achterwand van de schokbuis condensatie gaan optreden, 
omdat de waterdamp, die zich onder hoge druk bevindt, 
b~ de lage wandtemperatuur oververzadigd is. 
Wanneer deze condensatie plaatsvindt in de vorm van 
een film is de situatie zoals is weergegeven in fig.8. 

vloeistof waterdamp 

x = 0 x = 6(t) --•x 

fig.8. Filmcondensatie aan de schokbuisachterwand. 

Het condensatievlak bevindt zich op x = 6. In de water
damp zal een massastroom met snelheid ug naar het con
densatievlak toe ontstaan. Door condensatie zal de wa
terfilm als functie van de t~d steeds dikker worden. 
De b~ condensatie vr~komende condensatiewarmte wordt 
door de achterwand afgevoerd. 
We bek~ken in deze situatie het temperatuurverloop. 
Hierb~ gaan we uit van het één-dimensionale geval. 
We beschouwen waterdamp als een ideaal gas en verwaar
lozen visceuze effecten en drukgradiënten. 
We kunnen dan de volgende thermische grenslaagvergel~
kingen opstellen: 
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wand: (3.1.1) 

vloeistof: (3.1.2) 

damp: (3.1.3) 

Door overgang op de Lagrange-coördinaten ~ en t kan 
de dampvergel~king worden vereenvoudigd. Hierb~ geldt: 

11_ = Jx e<x')dx' en t = t ' ofwel ![(x, t) en t zijn de 

nieuwe 

dat Àg 

damp: 

coördinaten. Wanneer we ook veronderstellen 
= Àg(T) vinden we: 

o T '- è/T 
ot = ~gag è>rt'l (3.1.4) 

3.2. Toepassing van de evenwichtsrandvoorwaarden. 

Om enig inzicht te kr~gen in het temperatuurverloop 
wordt het stelsel (3.1.1), (3.1.2) en (3.1.4) opge
lost met als randvoorwaarden: 

x = 0 T = Tc 

x = Ó(t) T = Tv 

. const~te contacttemperatuur Tc ' 
wordt pas voor t-oo bereikt. 
. Tv is de verzadigingatemperatuur 
' 
b~ de in het gebied achter de gere-
flecteerde schokgolf heersende druk 
p00 • Ook hieraan is e:igenl~k pas voor 
t-oo voldaan. 

x--oo T = T
0 

; omgevingstemperatuur. 
x- oo T = T00 ; T00 is de temperatuur in het gebied 

achter de gereflecteerde schokgolf. 

Voor x = Ó(t) geldt dat "'\ = 'l.ó = ev1Ó(t). 
In deze situatie met constante temperaturen voor x-+ oe 

1 

geldt dat de temperatuur constant is voor x/(4at) 2 

constant. Hierin is a afhankel~k van het gebied dat 
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wordt beschouwd. In het speciale geval van het conden
satievlak op x(t) = Ö(t) geldt op elk t~dstip t dat 
T(Ó,t) = Tv. Dit betekent dat 0/(4~v1t)~ constant moet 
z~n. We definiëren: ~ 1 = Ó/(4av1 t) 2 

• 

Oplossen van het stelsel vergel~kingen (3.1.1), (3.1.2) 
en (3.1.4) met de evenwichtsrandvoorwaarden leidt tot: 

1 

wand: Tw(x,t) = Tc + (T
0
-Tc)erf(-x/(4awt) 2 ) 

(3.2.1) 
1 

vloeistof: Tv1 (x,t) =Tc+ (Tv-Tc)erf(x/(4ay1 t) 2
) 

erf('f1) 
(3.2.2) 

damp: Tg(~,t) = Tv + (T00-Tv)\erf(1/(4age~t)t) - erf(~ 2 ) 
erfc(~ 2 ) 

. (3.2.3) 
Hierin is ~2 een constante die de verhouding aangeeft 
tussen de massa in de vloeistoffilm en de massa in de 
thermische grenslaag, nl.: 

1.\>2 = ~f, /(4age~t)t = evlÓ/Ç?g(4agt)t . 
Het verband tussen ~ 1 en ~2 wordt gegeven door: 

.!?._ = evl (avl)t 
~1 Pg \ag 
Tc en Ó worden nog vastgelegd omdat aan de scheidings
vlakken x = o en x = 6 aan overgangsvoorwaarden moet 
z~n voldaan. 
Op x = o geldt dat de energieflux in de wand gel~k 
moet z~n aan de energieflux in de vloeistof: 

Àw(:wL
0 

= >-vl(:~'Tl Lo (3.2.4) 

Op x = Ó geldt dat de netto energieflux gelijk moet 
zijn aan de vrijkomende condensatiewarmte: 

-evlL ~~ = \ f:g) _ Àvl(:\Tl) 
\ X=Ö X=O 

(3.2.5) 
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Vergelljking (3.2.5) wordt verkregen door toepassing 
van de bahoudswetten over het condensatievlak (zie 
Bussmann 1980). 

Na eliminatie van de contacttemperatuur Tc uit het 
stelsel (3.2.1) t/m (3.2.5) wordt gevonden: 

~exp(-~~)exp(~;)erfc(~2 ) -

(A+ erf(~ 1 )).\1 + c~1 exp(~~)erfc(~2 ) ~ = o. (3.2.6) 

met A = kv1/kw , 
C =(k;1/kg&)L1-i/cv1 (T~-Tv) • 

Aan de constante~ kan een bljzondere betekenis worden 
toegekend. Voor E) geldt namelijk: 

~= kv1 (Tv-T 0 )/kg& (T -Tv) • 
Beschouwen we de situatie met een vloeistof op het 
interval X€.(-oo,01 met temperatuur T

0 
voor x- -oo in 

contact met een damp op xe(O,oo) met temperatuur T~ 
voor x-co. Wanneer er geen condensatie zou optreden 
geldt er vanwege continuïteit van de warmteflux aan 
het contactvlak: k T -T 

_E_ - co 0 

kvl - Tc;o -Tea 
Hierin is Tea de temperatuur van het contactvlak damp-
vloeistof. Substitutie in de uitdrukking voor 8 geeft: 

8= (Too-Tco). (Ty-To) 
(~-Tv) (Tea -To) 

Omdat ~-Tea~ T00-Tv, zien we datE:> staat voor de ver
houding van de temperatuursprong in het geval van con
densatie en de temperatuursprong, die optreedt wanneer 
we een halfoneindige vloeistof zonder dat condensatie 
optreedt in contact brengen met een halfoneindige damp. 

Vergelijking (3.2.6) is opgelost naar~ 2 • Het verloop 
van~ 2 en ~1 als functie van T~ is in grafiek 1 weerge
geven met de in de damp heersende druk p~ als parameter. 
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10 ~----------------~----------------~ 

- - - - - -

0 ~----------------~----------------~ 0 
500 1000 1500 

T
00 

(K) 

Grafiek 1. ~ 1 en ~2 als functie van T00• 

onderbroken ljjn: ~ 1 
getrokken lijn:·~ 2 
1 Pco = 4 700 Pa 
2 p~ = 8083 Pa 
3 p~ = 13538 Pa 

In onze experimentele situatie geldt: ~ 2 >> 1. Dit 
is uit de gegevens in Appendix II.a af te leiden. 
Dit betekent dat we te maken hebben met een situatie 
van grote oververzadiging. De thermische grenslaag 
bljjft dan dun, doordat hjj als het ware door de vloei

stoffilm wordt opgeslokt. De dampsnelheid in de rich
ting van de wand is groot. 

We maken nu een schatting voor ~1 = 6/(4av1t)~: 
t is in de orde van grootte van de meettjjd:~(10-4s.), 
&is van(j(10-7m.) en avl is van0(10-7m'2./s). 
~ 1 is dus vanC1(10-2 ). 
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Verder geldt:- A is vanCj(1), 

- exp ( -~~ ) ~ 1 , 
- voor ~ 2">'> 1 geldt: 

exp(\\)2)erfc(~ 2 )- 1/'\) 2'W 

Vergel~king (3.2.6) is dan te herleiden tot: 

(3.2.7) 

Voor de filmdikte 6 als functie van t wordt dan gevon

den: 

(3.2.8) 

Om nog een verdere vereenvoudiging aan te brengen 
voeren we het begrip indringdiepte in als een maat 
voor de afstand waarover temperatuurfluctuatie's merk-

~ 

baar z~n. We definiëren: indringdiepte D := (av1t/~)
2 • 

In onze situatie geldt met t van0(10-4s) en avl van 
0(10-7m /s.) datDis vanG'(1o-5m). Aangezien de film
dikte van~(10-7m) is, betekent dit dat de temperatuur 

in de vloeistoffilm constant kan worden genomen voor 

alle xt::(0,6). 

3.3. Toepassing van de niet-evenwichtsrandvoorwaarden. 

In het begin van het condensatieproces zal er nog 
geen evenwicht tussen de vloeistof en de damp aan 
het condensatievlak bestaan. Ook voor deze niet-even
wiehtssituatie is een model op te stellen. 
We beschouwen hiertoe een groeiend volumeelementje 
zoals is weergegeven in fig.9. Op dit volumeelementje 

passen we de integrale energiebehoudswet toe: 

.9:_ fee e 
dt 

+ !u" ) d V + fn( i + !u 
1 

)(:!!. - d6 ) . ndA = - f .9. • ndA 
\ dt -

V(t) S(t) S(t) 

(3.3.1) 
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waarin: dö is van0'(10-3m/s), dus d6<<U (zie App.I.a). 
dt dt g 

Uitwerking van (3.3.1) leidt tot: 

met ig = cg(T -Tv) + L 

evl = cvlrTvl-Tv) 

vloeistof damp 

-u . g 
dÓ 
dt 
n 

0 Ö(t) 

(3.3.2) 

- x 

fig.9. Groeiend volumeelementje in de vloeistof. 

Uit de afschatting gegeven in App.I.b volgt dan voor 

de energiebalans voor de vloeistof: 

qew - qeg = Lqm 

met qm = E>gug. 

(3.3.3) 

In vergel~king (3.1.3) is thermische grenslaagvergel~
king voor de dampfase gegeven. In paragraaf 3.2 is aan-

getoond dat ~2 >~1. De filmgroei verloopt dan snel en 
de dampmolekulen hebben een grote snelheid. De grens
laag wordt dan door de vloeistoffilm opgezogen. Dit 

betekent dat u oT >'>oT • \'Je zullen dit de quasi-statio-
gox öt 

naire benadering noemen. Vergel~king (3.1.3) is dan te 

herleiden tot: 

(3.3.4) 
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Integratie van oo naar é levert: 

qeg =-Àg (~~) = qmcg ( T00 - Tg&) 
X=Ó 

(3.3.5) 

We tonen vervolgens aan dat deze quasi-stationaire 
benadering geoorloofd is. We noemen de warmteflux uit 

vergel~king (3.3.5) qeqs en vergel~ken qeqs met qeg' 
die uit toepassing van evenwichtsrandvoorwaarden volgt; 
uit vergel~king (3.2.3) volgt: 

qeg =-À (èT \ = -k ~(T00-Tv)/exp(~;)erfc(~2 )(1it)~ 
Dus: g àytgJ'lb g 

met 

1 

= ~ 2 'flt exp(~2) erfc (~ 2 ) 
1 

qm = -~vl~ = "i>v1'f1 (avl/t)"2, 
T -T ~T - T 
co V oo gó 

B~ onze experimentele conditie's geldt ~ 2 ~>1. Dan kan 
exp(~~)erfc(~2 ) benaderd worden door 1/~2~. De quasi
stationaire benadering is dus geoorloofd. 

Voor de energieflux van de vloeistof naar de wand geldt: 

qew = -À /oTw) 
~X X=O 

T wordt berekend uit vergel~king (3.1.1) met als 
w 

randvoorwaarden: x= o : Tw = Tv1 (t) , 
x- -oo: T = T w 0 

Met behulp van Laplace-transformatie wordt gevonden: 
- 1 

Tw = T
0
/s + (Tvl- (T

0
/s))exp(x(s/aw) 2

) 

. Voor de energieflux geldt dan: 

q = -k ·S!IT 1 - T l ew w v _Q_ 

s 

(3.3.6) 

We hebben nu drie vergel~kingen gevonden ((3.3.3), 
(3.3.5) en (3.3.6)) die met behulp van de niet-even
wiehtsrandvoorwaarden aan elkaar gekoppeld worden. 
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In de niet-evenwfchtssituatie zal er over het conden
satievlak een druk- en temperatuarsprong bestaan. 
De bij deze druk- en temperatuursprong horende massa
en energieflux kunnen door middel van de kinetische 
theorie aan elkaar gekoppeld worden. Hierb~ wordt 
gebruik gemaakt van relatieve druk- en temperatuur

sprongen EF resp. êT' die de afw~king van de even
wiehtssituatie weergeven. In fig.10 is dit in een 

F-T-diagram weergegeven. 

fig.10. 
1 

2 

vloeistof 

faselijn van 
Clausius-Clapeyron 

damp 

T 

Condensatieproces weergegeven in een F-T-diagram. 
toestand van de oververzadigde damp. 
toestand van de vloeistof. Deze zal langs de 
faselijn van Clausius-Clapeyron naar de eind
toestand bewegen. 

3 : uiteindel~ke evenwichtstoestand. 

Indien de afwijkingen van de evenwichtssituatie slechts 
gering zijn bestaat er een lineair verband tussen de 
relatieve druk- en temperatuursprong en de massa- en 
energieflux aan het condensatievlak (zie Robnik 1979). 
Dit verband wordt gegeven door: 

[F = Pg-Pv - K(Tvl-Tv) = 
Pv Tvl 

~!~g{- Lppqm- LPT;!qeg] (3.3.7) 
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en: 

[T = Tg-Tv- Tvl-Tv = 
Tv Tv 

p;~g~ 1 PTqm - 1TT~!qegl (3.3.8) 

Hierin is reeds gesubstitueerd 

Pvl-pv = Kpv(Tvl-Tv)/Tv ' met 

(lineaire theorie): 

K = ~(àp\ 
p \"aT") v e.c. 

Voor een ideaal gas geldt: K = L/RTv. 

De coëfficienten LPP' LPT en LTT z~n afhankel~k van 
de condensatiecoëfficient o en gaskinetische effecten, 
zoals verstrooiing van dampmolekulen aan het vloei
stofoppervlak en aan elkaar. 

Lpp =(~/2~g)~((2-c)/cr + ~(~g-1)/(~g+1)) 
.l. 

LPT = ~·LTT =(1l'/2~g)2.(~g-1 )/(og+1) 
(3.3.9) 

We maken de veronderstelling dat de druk in het gas Pg 
gel~k is aan Pv· Hierb~ dient de kanttekening geplaatst 
te worden dat voor Pg in feite de druk genomen moet 
worden, die heerst in de naar het condensatievlak toe 
stromende damp. 
Uit (3.3.7) volgt dan: 

Tvl - Tv= ~11qm + ~12qeg 

met ~ 11 = agRT~Lpp/L~gQg 
~12 = ÖgRTv1 PT/Lcgpv 

Uit combinatie van (3.3.7) en (3.3.8) volgt: 

Tg - Tvl = cx21qm + <X22qeg 

met 0<21 = -~gTvLPT/Çgêg 
~22 = -~gTv1TT/pvêg 

(3.3.10) 

(3.3.11) 

(3.3.10) en (3.3.11) geven de temperatuursprongen op 
x = Ó(t) als functie van massa- en energieflux. 
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In (3.3.5) is een uitdrukking afgeleid voor de warmte

flux qeg' die we in (3.3.10) en (3.3.11) substitueren: 

Tvl- Tv= qm(o-11 +Cx'12cg(To::>- Tg)) 

Tg- Tvl = qm(~21 + ~22cg(Too- Tg)) 

(3.3.12) 

(3.3.13) 

Alleen wanneer de temperatuursprongen, die uit de 

vergel~kingen (3.3.12) en (3.3.13) berekend kunnen wor
den, klein z~n, was het gebruik van gelineariseerde 

randvoorwaarden geoorloofd. Om dit te controleren is 
een schatting gemaakt voor de temperatuursprongen 

Tg-Tvl en Tv1-Tv aan het condensatievlak (zie App.I.a). 
Hieruit bl~kt dat: 

T 1-T V V 

Tv 
van 0( 10-1) • 

De temperatuursprongen aan het condensatievlak z~n 

dus betrekkel~k gering en linearisatie is geoorloofd. 
Uit (3.3.12) en (3.3.13) worden de volgende uitdrukkin

gen voor Tvl en Tg aan het condensatievlak gevonden: 

Tvl =Tv+ ~11qm + ~12qmcg(~-~21qm)/( 1 + ~22qmcg) 
1 + Oc12qmcg/( 1 + 0<22qmcg) 

(3.3.14) 

1 + 

~21qm + ~22qmcgT~ (3.3.15) 
1 + 0<22qmcg 

In de grafieken 2 en 3 z~n (Tv1-Tv)/(Tv-T
0

) resp. 
(Tg-Tv)/(T00-Tv) weergegeven als functie van de massa
flux q voor verschillende waarden van T en T00 • m v 
B~ het condensatieproces verlopen de temperaturen in 
de richting van de afnemende massaflux. In App.I.c 
wordt ingegaan op de maximale massaflux aan het begin 
van het condensatieproces. 
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a c 

-1 ~------~------~--------------~ 
0 10 

Grafiek 2. (Tv1 -Tv)/(Tv-T
0

) als functie van qm. 
zie opm. b~ grafiek 3. 

1 ~--------------~--------------~ 

Tg- lv 1 
Too- Tv 

d 

Grafiek 3. (Tg-Tv)/(T00-Tv) als functie van qm. 

opm.: verklaring van de letters a t/m e: 

Tv(K) T
00 

( K) T
0 

= 295 K 

a 305 967 
b 315 824 
c 315 1309 
d 325 893 
e 325 1183 
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Voor t-oomoet gelden dat Tvl en Tg aan het conden
satievlak naderen tot T . Dit is eenvoudig te contro-

v d& 
leren door te bescho~wen: qm = -~vl· dt , waarin 
6 evenredig is met t 2 • 

We hebben nu een stelsel van 5 vergel~kingen ((3.3.3), 
(3.3.4),(3.3.5),(3.3.14) en (3.3.15)) met 5 onbekenden 

(qm,qew'qeg'Tvl en Tg). 
In App.I.b wordt beschreven op welke w~ze dit stelsel 
te vereenvoudigen is. Na eliminatie van qeg en Tg en 
na Laplace-transformatie vinden we het stelsel: 

qew = qm(L + cg(T00 - Tv)) 

Tvl = Tv/s + qm(Q11 + ~12cgTro) 

Oplossen leidt tot: 

(3.3.16) 

(3.3.17) 

(3.3.18) 

Nemen we de limiet voor t-oo van (3.3.20) dan wordt 
gevonden: 

~ ~ 

ÖA(t) = 2kw(Tv- T
0

) _(t2- ~(~~)2) (3.3.21) 

~~vl(L + cg(Too-Tv)) 

In grafiek 4 is weergegeven hoeveel ~A(t) afw~kt van 
de werkel~ke c(t). Hierin is te zien dat reeds voor 
t/~ groter dan 6~ de relatieve afw~king kleiner is 
dan 10 %. 
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100 n-----~--------------~------~----~ 

aU)-ÖA(t) f 
ê(r) 
(o/o) 

10 

1 
0 10 20 30 40 t/T. 50 

Grafiek 4. Relatieve afw~king van ÖA(t) van &(t) 
als functie van t/~. 

In App.I.d wordt het hier beschreven model vergeleken 

met een model beschreven door Bussmann(1980). Hierb~ 
is uitgegaan van een situatie met een geringe overver

zadiging en een langzame filmgroei. De grenslaag
groei wordt dan nauwel~ks door het condensatieproces 
beïnvloed. 

Het in deze paragraaf opgestelde model zal in dit 

verslag het quasi-stationaire grenslaagmodel (qsgm) 
worden genoemd. Voor het door Bussmann (1980) beschre
ven model is de naam ongestoorde grenslaagmodel (ogm) 

gekozen. 
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4. DE OPTISCHE MEETMETHODEN. 

4.1. Algemeen. 

Alle informatie over het condensatieproces, met 
uitzondering van de meting van de druk, die heerst 

in het gebied achter de gereflecteerde schokgolf 
(zie paragraaf 5.1), wordt langs optische weg verkre

gen. B~ deze experimenten is gebruik gemaakt van 
interferentiesignalen, die ontstaan doordat een laser

bundel verscheidene malen reflecteert aan de schei
dingsvlakken wand-vloeistof en vloeistof-damp. Op 

deze w~ze ontstaan reflectie- en transmissiesignalen. 
Door de verhouding van transmissie- en reflectiesig

naal te beschouwen is het mogel~k een uitspraak te 
doen over het wel of niet optreden van filmcondensatie. 
Uit het refelctiesignaal is ook de dikte van de vloei

stoflaag berekend. 

4.2. Het reflectie- en transmissiesignaal b~ film
condensatie. 

B~ de filmcondensatie van waterdamp aan een koude 
schokbuisachterwand zal interferentie optreden wanneer 
we een laserbundel op het venster laten vallen. 

In fig. 11 is de situatie aan de achterwand schematisch 
weergegeven. Omdat de lichtbundels t.g.v. de reflec
ties in de vloeistoflaag verschillende afstanden door
lopen is het uiteindel~ke reflectiesignaal samenge
steld uit lichtgolven met verschillende fasen. 
Het optische weglengteverschil tussen twee opeenvolgen
de reflecties wordt gegeven door: 

(4.2.1) 

Voor het faseverschil tussen twee opeenvolgende reflec
ties geldt dan: 
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water 

lucht 

fd.R + 

fig.11. Interferentie aan de waterlaag. 

waterdamp 

n4 

fd.R fotodiode voor detectie van het 

reflectiesignaal. 
fd.T fotodiode voor detectie van het 

transmissiesignaal. 

(4.2.2) 

Hierin is À de golflengte van het laserlicht. 
Het vermogen dat door de fotodiode wordt gedetecteerd 

is evenredig met de op de fotodiode vallende stralings

flux ~ , die evenredig is met het kwadraat van de 
amplitudo van het elektrische veld, dat bij het laser

licht hoort. 

A-- 1-12 ... 2 '!:loo e = e (4.2.3) 

Bij de experimenten is gebruik gemaakt van gepolariseerd 
laserlicht met de Ê-vector loodrecht op het vlak van 

breking (TE-mode). Voor de reflectie- en transmissie
coëfficienten geldt dan: 

rab = {nacos('lJa) - nbcos('lJb))/(nacos(71'a) + nbcos(Vb)) 

(4.2.4) 

(4.2.5) 
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We voeren in: 
ê. 

l 
amplitudo van de invallende bundel, 

êr : amplitudo van de gereflecteerde bundel, 

êt . amplitudo van de getransmitteerde bundel. . 
We beschouwen eerst het reflectiesignaal. Voor het 
gereflecteerde vermogen ~r geldt: 

~r ~ è; = t~ 2 t~ 1 ê~Jr~ 3 + r;4 + 2r23r34cos~ l (4.2.6) 

l1 + r23r34 + 2r23r34cos~ j 
Wanneer er geen waterlaag zou bestaan zou gelden voor 
het gereflecteerde vermogen: 

In het geval van waterdamp geldt: 
n4~ n1 , en dus ook J4~~1 

(4.2.7) 

Voor de verhouding van het gereflecteerde vermogen met 
en zonder waterfilm wordt dan uit (4.2.6) en (4.2.7) 
gevonden: 

l!!R(t) = ~r = r23 + r31 + 2r23r31cos'f , (4.2.8) 
r' r21(1 + r23r31 + 2r23r31coslf) 

met~ gegeven door (4.2.2). 
Bij de experimenten wordt de fotodiodespanning VRo zon
der waterfilm en de spanningsafname t.g.v. interferen
tie ~VR(t) gemeten. Het verband tussen deze spanningen 
en ~R(t) wordt gegeven door: 

4?R ( t) = (V Ro- AV R ( t)) /V Ro 

Uit vergelijking (4.2.8) volgt voor de filmdikte: 

Ó( t) = __ À._--:-
41fn3cos (113 ) 

• 

arccos~r~3 + r31 - r21 (1 + r31r23)~R(t) l (4.2.9) 
2r23r31Cr21~R(t) - 1) 1 

Aan deze vergelijking van de filmdikte is te zien dat 
een verandering van ~ 1 enk ook een verandering van 
~R(t) teweeg moet brengen om een gelijke filmdikte 6 
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'te vinden. Hieruit kan men de conclusie trekken 
dat er sprake moet zijn van filmcondensatie, wanneer 

er bij gelijktijdig meten onder verschillende hoeken van 

inval ~1 en/of verschillende golflengte À toch een 
zelfde filmdikteverloop ö(t) wordt gevonden. 

Beschouwen we het transmissiesignaal. Voor het getrans

mitteerde vermogen~t geldt: 
2 l 2 .. 'l. 

~t = t31t2~t1~ei (4.2.10) 
1 + r 31 r 32 - 2r31 r32 cos~ 
met~ gegeven door (4.2.2). 

Voor het getransmitteerde vermogen zonder waterfilm 
geldt: 

(4.2.11) 

Voor de verhouding van het getransmitteerde vermogen 

met en zonder waterfilm wordt uit (4.2.10) en (4.2.t1) 
gevonden: 

tfo\. 'l 'l 

lil (t) "Vt t31t23 
'r T = if... I = --.---r---""'--;;--=~------~ 

~ t21(1 + r31r32- 2r31r32cos~) 
(4.2.12) 

Bij de transmissie-experimenten worden de fotodiode

spanning VTo zonder waterfilm en de spanningsteename 
t.g.v. interferentie AVT(t) gemeten. Het verband met 

~T(t) luidt: 

~T(t) = (VTo + àVT(t))/VTo 

Uit vergelijking (4.2.12) volgt voor de filmdikte: 

6( t ) = _ ____;_À:...____ • 
41fn3cos (113 ) 

arccosi(1 + r3 1 r3 2 )~T(t) 
\ 2r31r32~T(t) 

(4.2.13) 
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4.3. De verhouding van reflectie- en transmissiesignaal. 

In deze paragraaf wordt een methode beschreven om vast 
te stellen of we te maken heboen met filmcondensatie, 

waarb~ geen eigenschappen van de vloeistof bekend 

hoeven te z~n. Deze methode is dus onafhankel~k van de 

stof die condenseert. 
Wanneer er geen vloeistoffilm aanwezig is geldt voor 

de fotodiodespanning t.g.v. het gereflecteerde signaal: 

VRo = K1·R • 

Hierin is R de energiereflectiecoëfficient van de 
overgang glas-damp. K1 is een konstante die afhanke

l~k is van de intensiteit van de laserbundel en van 
de fotodiode-gevoeligheid. 
Voor de fotodiodespanning t.g.v. het getransmitteerde 
signaal zal dan gelden: 

K2 is een konstante (zie K
1

) 

Wanneer er een vloeistoffilm ontstaat zal R t.g.v. 

interferentie gaan veranderen. Ook het reflectie
en het transmissiesignaal veranderen dan: 

reflectie: VR = VRo + ÄVR , 

met AVR = Kf 6R 

transmissie: VT = VTo + AVT 

met AVT = - K2. 6R 

Zo wordt voor de verhouding van de relatieve verande
ringen van het reflectie- en het transmissiesignaal 
gevonden: 

(4.3.1) 

Aangezien in (4.3.1) nog enkel eigenschappen van de 
glazen wand staan is deze verhouding onafhankel~k van 
de stof die condenseert. 
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5. DE OPSTELLING. 

De experimenten hebben plaatsgevonden in een schok

buis, waarvan in paragraaf 5. 1 een beschrijving wordt 

gegeven. B~ de bepaling van de voordruk p1 van het 

testgas (argon,water of 2-butanol) is gebruik gemaakt 
van een Bourdon-manometer en een Betz-manometer. 

Het probleem dat optrad b~ het gebruik van de Bourdon
manometer voor de bepaling van de druk van waterdamp 

wordt in paragraaf 5.2 beschreven. Het optische ge
deelte van de opstelling wordt in paragraaf 5.3 be

schreven. 

5.1. De schokbuis. 

De schokbuis bestaat uit twee delen: een hoge-druk
deel, waarin zich het dr~vergas bevindt, en een 

lage-druk-deel, waarin zich het testgas bevindt. 
Wanneer het dr~vergas plotseling in contact gebracht 

wordt met het testgas gaat er een schokgolf door 
het testgas lopen. Deze schokgolf veroorzaakt een 

compressie van het testgas, die gepaard gaat met een 
sterke temperatuurst~ging. Wanneer de schokgolf de 
achterwand van de schokbuis bereikt zal h~ reflecteren. 
De gereflecteerde schokgolf comprimeert het testgas 

opnieuw. Het hele proces is in de vorm van een x-t
diagram weergegeven in fig.12. 
Uitgaande van de begintoestand in gebied 1 (zie fig.12), 
die wordt gekarakteriseerd door p1,T 1 en ~ 1 , is het 
mogel~k de toestand in de gebieden 2 en 5 te bepalen, 
wanneer het machgetal M van de schokgolf bekend is. 
Het machgetal wordt gedefinieerd door: 

~ 

M =Us/(~ 1 RT 1 ) 2 , waarin Usde snelheid van de schokgolf 
~ 

is en (l 1RT 1)2 de geluidssnelheid in gebied 1. 
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fig.12. x-t-diagram van het condensatieproces aan de 

schokbuisachterwand. 

In paragraaf 5.3.1 wordt ingegaan op de bepaling van 

de schoksnelheid U. 
In App. II worden de druk en temperatuur in de gebie

den 2 en 5 berekend, uitgaande van de toestand in 

gebied 1 en het Machgetal M. 
De onverzadigde waterdamp in gebied 1 wordt door de 
schokgolf gecomprimeerd. Door de grote warmtecapaci
teit van de schokbuiswanden zal de damp aan de wanden 
sterk afkoelen en oververzadigd raken. Het condensa

tieproces zal dan starten en de hierb~ vr~komende 
condensatiewarmte wordt door de schokbuiswanden afge
voerd. Op de wand zal zich water afzetten en er ont
staat in de damp een vr~ grote massastroom naar de 
wand. Als gevolg daarvan zullen er expansiegolven in 
het testgas gaan lopen. We zullen veronderstellen dat 

deze expansiegolven vr~ zwak z~n en dat de druk p5 
in het testgas er nauwel~ks door wordt beïnvloed. 
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In verband met de transmissie-experimenten is het 

van belang om er voor te zorgen dat er geen conden

satie optreedt aan het z~venster van de schokbuis 
na het passeren van de heengaande schokgolf. Dit 

zou namel~k het getransmitteerde signaal beïnvloeden, 

waardoor de metingen niet te interpreteren zouden 
z~n. Er dient dus voor gezorgd te worden dat de druk 
in gebied 2 lager is dan de verzadigingsdampdruk, 

behorende b~ de wandtemperatuur. M.b.v. App.II is 

het eenvoudig na te gaan dat er een maximaal mach

getal Mmax bestaat waarb~ p2 gel~k is aan de verza
digingsdampdruk. Dit machgetal Hmax is afhankel~k van 
de druk p1 • Voor het testgas waterdamp geldt voor Mmax: 

p1 (N/m2 ) Mmax T1 = 295 K 

133,3 
266,6 

4' 18 

2,96 

399,9 2,44 

Pv = 2643,3 N/m2 

Om condensatie achter de heengaande schokgolf te voor

komen dient het machgetal kleiner dan TIImax gekozen te 
worden. 
De druk in de schokbuis is bepaald m.b.v. piëzo
elektrische drukopnemers. B~ de experimenten met 

het BK-7 venster is een drukopnemer in de achterwand 

gemonteerd. B~ de experimenten met de Pyrex achter

wand z~n twee drukopnemers in de z~wand van de schok
buis gemonteerd; drukopnemer pi bevond zich 45 mm. 

van de achterwand, drukopnemer pii zat op 95 mm. van 
de achterwand gemonteerd. 

5.2. De bepaling van de voordruk van het testgas p1• 

In eerste instantie was het de bedoeling om de voor
druk van de waterdamp in het lage-druk-deel van de 
schokbuis te meten met een Bourdonmanometer. Deze 
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was ge~kt met behulp van een Betz-manometer met argon 
als ~kgas. Om een nog nauwkeurigere bepaling van de 

voordr~~ p1 te verkr~gen werd ook nog gebruik gemaakt 
van een U-buis, gevuld met olie. Ook deze U-buis was 

met behulp van een Betz-manometer ge~kt. 
B~ bepaling van de druk van waterdamp bleek dat de 

Bourdon-manometer steeds een lagere druk opleverde 

dan de U-buis. Er is een afsluiter geplaatst tussen 

de Bourdon-manometer en de rest van het systeem. Deze 

afsluiter werd gesloten, nadat het hele systeem met 
waterdamp was gevuld tot een druk van ongeveer 800 N/m2 • 

Vr~wel onmiddell~k daalde de druk in de Bourdon-mano
meter ongeveer 150 N/m2 . Waarsch~nl~jk is dit te wijten 
aan absorptie van water in het papier van de schaal

verdeling van de Bourdon-manometer. 
De Bourdon-manometer is dus niet bruikbaar om de lage 

voordruk van waterdamp te bepalen. Voor de bepaling 
van de voordruk p1 is daarom de Betz-manometer gebruikt. 

Er dient echter wel voor te worden gezorgd dat de 
diffusiepomp van de Betz-manometer niet aan waterdamp 

hoeft te pompen. 

5.3. De optica. 

Het optische gedeelte van de opstelling valt in twee 

delen uiteen: 
a. bepaling van de schoksnelheid (paragraaf 5.3.1), 

b. reflectie- en transmissiesignaalmeting 
(paragraaf 5.3.2). 

5.3.1. De bepaling van de schoksnelheid. 

Wanneer een schokgolf een laserbundel passeert zal 
de laserbundel worden afgebogen in de richting van 
de positieve dichtheidsgradient. In fig.13 is weerge-
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,_ __ ~ 

mes 

detector 

fig.13. Bepaling van de schoksnelheid door afbuiging 
van laserbundels. 

geven hoe hiervan kan worden gebruik gemaakt b~ de 
bepaling van de schoksnelheid. Door de plaatsing van 

het mes in de bundel zal er wanneer de schokgolf de 

eerste bundel passeert minder licht op de detector 
vallen, terw~l er meer licht op de detector valt, 
wanneer de schokgolf de tweede bundel passeert. 

Hierdoor geeft de detector een negatieve en een 
positieve elektrische puls af, die worden gebruikt 
om een elektronische teller te starten en te stoppen. 

Op deze manier wordt de t~d gevonden die de schokgolf 
nodig heeft om de afstand tussen beide laserbundels 

af te leggen. Na bepaling van de afstand tussen beide 
bundels kan de schoksnelheid worden bepaald. 

5.3.2. Detectie van het reflectie- en het transmissie

signaal. 

De opstelling voor de detectie van reflectie- en 
transmissiesignalen is in fig.14 schematisch weergege

ven. Met deze opstelling is het mogel~k om gel~kt~dig 
te meten b~ twee golflengten van het laserlicht en 
onder drie verschillende hoeken van inval. B~ een 
hoek van inval van 51°kan ook het transmissiesignaal 
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worden geregistreerd. B~ een aantal experimenten is 
het dubbelprisma vervangen door een 'l'lollastonprisma. 

Op deze w~ze is de lineair gepolariseerde laserbundel 
gesplitst in twee onderling loodrecht gepolariseerde 
bundels. 

Ar - ion - laser 
spiegel 

He - Ne - laser 

schokbuis 

T 
fig.14. Schema van de detectie-opstelling. 
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6. EXPERH'IENTEN. 

6.1. Geregistreerde signalen. 

6.1.1. Beschr~ving van de signalen. 

B~ de experimenten z~n de volgende signalen geregis
treerd: 
a. het machgetal-signaal, gedetecteerd met de in 

paragraaf 5.3.1 beschreven opstelling. Uit 
dit signaal kan de schoksnelheid worden bepaald. 

b. het druk-signaal: met behulp van piëzo-elektrische 
drukopnemers is de druk bepaald als functie van 

de t~d in gebied 5 achter de gereflecteerde schok
golf. De drukopnemer bevond zich in de achterwand 
van de schokbuis of in de z~wand. B~ een aantal 
experimenten is gel~kt~dig de druk op twee ver
schillende plaatsen van de z~wand bepaald. 

c. het reflectie-signaal: met behulp van een fotodiode 
is het reflectie-signaal als functie van de t~d 

bepaald. Hierb~ z~n de hoek van inval, de golf
lengte en de polarisatierichting van het laser
licht gevarieerd. 

d. het transmissie-signaal; b~ een aantal experimenten 
is b~ één hoek van inval en één golflengte van 

het laserlicht het transmissie-signaal geregis

treerd als functie van de t~d. 

Deze signalen worden in het geheugen van een transient
recorder opgeslagen en uitgeschreven met behulp van 

een x-y-schr~ver. 
Naast de experimenten met waterdamp als testgas z~n 
er ook regelmatig controle-experimenten met argon 
uitgevoerd. In de grafieken 5 en 6 wordt als voorbeeld 
van zo'n argonexperiment schotnr. 81041302 gegeven. 
Gegevens over dit schot worden gegeven in App.III.a. 
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Grafiek 5. Hachgetal-signaal van het argon-experiment 

81041302. 

Grafiek 6. Machgetal- en druk-signaal van het argon
experiment 81041302. 
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De eerste twee pieken in grafiek 5 worden veroor
zaakt doordat de heengaande schokgolf de opstelling 
voor de bepaling van de schoksnelheid passeert. Uit 

het t~dsverschil tussen beide pieken en de gemeten 
afstand tussen de twee laserbundels (zie par. 5.3.1) 
kan de snelheid van de schokgolf worden bepaald. 

De twee andere pieken worden veroorzaakt door passage 

van de aan de achterwand gereflecteerde schokgolf. 
Uit grafiek 5 kan de verhouding van de snelheid van 

de heengaande schokgolf Us en de snelheid v~~ de gere
flecteerde schokgolf U worden berekend. Dit leidt 

r 
tot: Ur/Us = 0,513. Deze snelheidsverhouding is ook . 
te berekenen uit de t~dstippen waarop de verschillende 
druksprongen in grafiek 6 optreden. Op deze wijze wordt 

een waarde van Ur/U s gevonden, die binnen 5;6 met de 
uit grafiek 5 berekende waarde overeenstemt. Als theo
retische waarde wordt gevonden (Oertel 1966): 

Ur/Us = 0,544. 
In grafiek 6 z~n duidel~k de druksprong na de heen

gaande schokgolf (p 1--p2 ) en de druksprong na de 
gereflecteerde schokgolf (p2-p5 ) te herkennen. De 
gemeten druk p5 is ongeveer 23% groter dan op grond 
van de in App.II gegeven schokrelatie te verwachten 

zou z~n. Dit is waarsch~nl~k het gevolg van inhomoge
niteiten in het gebied achter de heengaande schokgolf 
(gebied 2) ten gevolge van grenslaaggroei. Deze afw~

king van de gemeten druk van de theoretische is ook 
gevonden door Hirschberg (1981) voor argon-experimen
ten b~ een voordruk van 667 N/m2 . 

In de grafieken 7, 8 en 9 wordt een voorbeeld gegeven 
van een experiment met waterdamp als testgas. Gekozen 
is schotnr. 81041001, waarvan de gegevens in App.III.a 
vermeld worden. Uit grafiek 7 kan weer de verhouding 

van de snelheden Ur en Us berekend worden. Dit leidt 
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Grafiek 7. Machgetal-signaal van het waterdamp-experi

ment 81041001. 

I-i 

Grafiek 8. Druk-signaal van het waterdamp-experiment 

81041001. 
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Grafiek 9. Reflectie- en transmissiesignaal van het 
waterdamp-experiment 81041001. 

tot: U /U = 0,303. Op grond van de schokrelatie's r s 
(Oertel 1966) wordt gevonden: Ur/Us = 0,370. 
In grafiek 9 z~n het reflectie- en het transmissie
signaal weergegeven. Opvallend is de knik in het 

transmissiesignaal b~ t ~ 260 IJS. Deze knik is waar
sch~nl~k het gevolg van een veranderende interferentie 

ten gevolge van condensatie aan het z~venster. Dat 
betekent dat op t~ 260 ~s. de gereflecteerde schokgolf 
het z~venster moet passeren. De meting wordt dan onbe
trouwbaar. 
In grafiek 10 is een x-t-diagram gegeven voor dit 
experiment op grond van de druksprongen uit grafiek 8 
en het machgetal-signaal uit grafiek 7. De afstanden 
van de drukopnemers, de bundel van het transmissiesig

naal en de bundels voor het bepalen van de schoksnelheid 

tot de achterwand van de schokbuis worden gegeven in 

fig.15. 



- 48 -

200 

100 

0 

-100 ~----------------~----------------~ 
o 50 x(mm) 100 

Grafiek 10. X-t-diagram van het waterdampexperiment 

81041001. 
a invallende schokgolf uit schoksnelheidsme

ting en druksprongen p1- p2 • 

b gereflecteerde schokgolf uit schoksnelheids
meting. 

c gereflecteerde schokgolf uit de drukspron

gen p2 - pf (zie grafiek 8). 
d gereflecteerde schokgolf uit de drukspron

gen pf -P5max (zie grafiek 8). 
e gereflecteerde schokgolf op grond van de 

ideale theorie (Ur/Us = 0,370). 



:;//// 
achter

/ wand » 

- 49 -

4 

45 mm 
'57 mm 

60 mm 
gr:; rnm 

s-bundels 
\ ;f T 
schoksnelheid 

transmissiebundel 
1 PII 

21 mm 

fig.15. Enige afstanden tot de schokbuisachterwand. 

In grafiek 10 is ook de gereflecteerde schokgolf weer
gegeven, zoals te berekenen is op grond van de ideale 

theorie (m.b.v. de Rankine-Hugoniot-relatie's (zie 

Oertel 1966)). 
Zoals bl~kt uit fig.15 valt de getransmitteerde laser
bundel op 57 mm van de achterwand door het z~venster. 

Omdat p2 kleiner en pf groter is dan de verzadigings
dampdruk b~ de heersende wandtemperatuur, zal er aan 

het z~venster condensatie gaan optreden na de druk
sprong van p2 naar pf. Voor x = 57 mm is in grafiek 10 

af te lezen dat dit het geval is voor t~115 ~s. 
In de druk-signalen van grafiek 8 z~n drie drukspron
gen te herkennen. De druksprong van p1 naar p2 is het 
gevolg van de heengaande schokgolf en komt overeen met 
de op grond van de schokrelatie's berekende druksprong 
(zie App.II). De uit de schokrelatie's berekende druk 

achter de gereflecteerde schokgolf p5th ligt tussen 

Pf en p5max in. B~ het met drukopnemer II opgenomen 
druksignaal houdt het drukniveau pf ongeveer twee maal 
zo lang stand als in het signaal van drukopnemer I. 

Bovendien verloopt de stijging van pf naar p5max veel 
gel~idel~ker dan b~ drukopnemer I. Dit is waarsch~n
l~k het gevolg van het optreden van bifurcatie, waar
van in paragraaf 6.1.2 een korte beschr~ving wordt 
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gegeven. Op het verloop van het-druksignaal na het 

maxim~~ wordt in paragraaf 6.1.3 nader ingegaan. 

6.1.2. Bifurcatie. 

Bifurcatie is het gevolg van de interactie van de 

gereflecteerde schokgolf met de grenslaag, die zich 
in het gebied achter de heengaande schokgolf, gebied 2, 

heeft gevormd. Wanneer we een coördinatenstelsel 
beschouwen, dat gekoppeld is aan de gereflecteerde 

schokgolf, kan gezegd worden dat bifurcatie wordt ver
oorzaakt doordat de schokgolf de grenslaag tot stil
stand brengt. Dit heeft tot gevolg dat er aan de 

schokgolf een gebifurceerde voet ontstaat. In fig.16 
is dit schematisch weergegeven. 

rand van de 
grenslaag 

l=~-= ---
0 

loodrechte 
schokgolf 

wervellijn 

stroomlijn 

c 

fig.16. Schematische weergave van de gebifurceerde 
voet aan de schokgolf. 
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Wanneer de stagnatiedruk in de grenslaag lager is 

dan de druk in het gebied achter de gereflecteerde 

schokgolf p5 , zal het gas dat zich in de grenslaag 

bevindt verhinderd worden om in gebied 5 binnen te 
dringen. Dit gas zal zich dan aan de voet van de 
schokgolf verzamelen en de gebitureeerde voet zal 

groeien met de t~d. 
Het gas dat zich buiten de grenslaag bevindt en 
dat door de schokgolf OA wordt gecomprimeerd, zal 
door de tweede scheve schokgolf AB nog verder worden 

gecomprimeerd. Dit gas zal een hogere snelheid hebben 
dan het gas in de stroming, die door de loodrechte 

schokgolf is gecomprimeerd. Dit heeft tot gevolg dat 
er bij A een wervell~n ontstaat. 

B~ een gegeven stroming worden de hoeken COA en OAB 
bepaald door de druk in de voet pf. Davies (1967) 

geeft een empirisch verband tussen pf en p5 : 
pf = 0,55 p5 • B~ onze experimenten (schotnr. 81040901 

en 81041001) wordt gevonden: pf = 0,53 p5th• 
Dit resultaat stemt binnen 4% met de door Davies 

bepaalde waarde overeen. 

Ook Davies vindt een snelle st~ging van p2 naar pf' 
wanneer de eerste scheve schokgolf OA de drukopnemer 

passeert, gevolgd door een geleidel~ke toename van 

Pf naar p5max (vergel~k grafiek 8). De toename van 

Pf naar p5max verloopt des te langzamer, naarmate 
de afstand tot de achterwand groter wordt. 

Uit experimenten heeft Davies bepaald dat de hoogte 
van de voet van de schokgolf 6v ongeveer evenredig 
is met de afstand tot de achterwand van de schokbuis. 
Dit bl~kt ook in onze experimenten het geval te z~n. 

De t~d dat het drukniveau pf bl~ft bestaan is een maat 
voor de hoogte van de voet öv (zie fig.17). Deze t~d 
is b~ drukopnemer II 2,11 maal zo lang als b~ drukop
nemer I, terw~l ook de afstand tot de achterwand 
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2,11 maal zo lang is. 
In grafiek 7 zien we voor de twee grote pieken van 

de gereflecteerde schokgolf nog twee kleine piekjes. 

Deze worden veroorzaakt doordat de schokgolf OA de 

laserbundel van de schoksnelheidsbepaling afbuigt. 

De grote pieken worden door de loodrechte schokgolf 

veroorzaakt. 

- --- ;:;::::---

fig.17. Groei van de gebifurceerde voet evenredig 
met de tijd. 

6.1.3. Drukverloop. 

In grafiek 11 is de maximale waarde van de druk Pr a 
Jffi x 

uitgezet tegen de m.b.v. de schokrelatie's (App.II) 
berekende waarde van de druk in gebied 5 voor de 
schotnr. 80110302 t/m 81031001. Uit de waarde van 

p5max is b~ elk experiment de verzadigingstemperatuur 
bepaald. In grafiek 11 z~n ook de waarden van de druk 
op 100 MS na schokreflectie uitgezet. Duidel~k bl~kt 
dat de afname van de druk gedurende deze 100 ~s het 
grootste is b~ die experimenten waarvoor geldt dat 

p5max kleiner of ongeveer gel~k is aan p5th• Zie 
hiervoor ook App.III.b. 
In paragraaf 6.1.1 is reeds opgemerkt dat b~ argon

experimenten de waarde van p5maxongeveer 20 tot 25 % 
hoger was dan p5th. Dit wordt niet teruggevonden bij 



- 53 -

• 
15 · 1 o3 P5max 

\i 

./ 0 p5 ( t=î 00 IJS) 

Ps • / 
(Pa) 

~ 
/' s 

1 o ·1 o3 
• 

/ 
e 

0 " w e 

:~ 
El $ 

•• • 

5· 103 

~~ 

/: 
/ 

/ 
/ 

0 
5 · 1 o3 3 3 0 1 o . 1 o p (Pa) 1 5 · 1 o 

Sth 

Grafiek 11. Vergel~king van experimenteel bepaalde 
en theoretische druk in het gebied achter de 

gereflecteerde schokgolf. 

de water-experimenten. Zoals in grafiek 11 te zien is 

geldt b~ de water-experimenten dat p5max ongeveer 

gel~k is aan p5th" 
Dit wordt mogel~k veroorzaakt door een drietal effec
ten die elkaar tegenwerken. In paragraaf 6.1.1 is reeds 
de druktoename als functie van de t~d genoemd ten gevol

ge van inhomogeniteiten in het gebied achter de heen
gaande schokgolf,die worden veroorzaakt door grenslaag
groei (effect 1). Dit effect wordt tegengewerkt door 
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een drukafname ten gevolge van de massaflux naar de 
achterwand en de z~wanden van de schokbuis wanneer 

daar condensatie optreedt. In vergel~king (3.3.19) 
is te zien dat de massaflux naar de achterwand van de 

schokbuis afneemt met de t~d (effect 2). Voor voldoen
de grote t geldt voor de massa-stroomdichtheid naar 

de achterwand: 
.1_ 

Q = Q /t2 . 
0 

Voor de-totale massastroom naar de achterwand, met een 

oppervlakte van bxb m~ geldt dan: 

r;r = b 2 Q I t! • 
0 

Op gel~ke w~ze bepalen we ook de massastroom naar de 
z~wanden (effect 3). Voor voldoende grote t geldt 
voor de massa-stroomdichtheid naar de z~wanden: 

Q = Q1/(t - x/Ur)! • 

Vanwege de eindige snelheid van de gereflecteerde 
schokgolf treedt er een afhankel~kheid van x, de af
stand tot de achterwand, van de massa-stroomdichtheid 
op. Door integratie over x en vermenigvuldiging met 

4b (nl. 4 z~wanden) wordt de massastroom naar de z~
wanden gevonden: 
. Ju t 
M = 4b r Q1/(t 

0 
Dit leidt tot: 

1 

r1 = 8bUrQ1 t 
2 • 

Voor de totale massastroom naar de wanden geldt dus: 
• 2 .1_ 1 

M = b Q
0
/t 2 + 8bUrQ1t 2 

Er treedt een minimale massa~stroom op voor dM/dt = 0: 

t = QQ b 

Q1 4Ur 

Q
0 

en Q1 z~n evenredig met de waarden van kw voor glas 
resp. staal. Dit betekent dat Q1 ~37 Q

0
• Het b = 0,1 m. 
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en U ~ 400 m/ s vinden we voor het tjjdstip waarop 
r 

de minimale massastroom optreedt: t =. 1 , 7 f..!S. 

Reeds na enige microseconden wordt de massastroom 

naar de wanden vrjjwel volledig bepaald door de 

massastroom naar de zjjwanden. De massastroom naar de 
achterwand is ten opzichte hiervan te verwaarlozen. 
In fig.18 is de invloed van de verschillende effecten 

op het drukverloop schematisch weergegeven. 

pf -- - -effect 1 
..... 

/" 
---

' ' ..... ....... ..... -
0 100 

fig.18. Schematisch drukverloop o.i.v. 
genoemd~ effecten. 

resultante 

-effect 2 + 3 

-t (IJ.Sl 

de drie 

Net toenemende voordruk p1 zal de invloed van de 

grenslaag-effecten in gebied 2 achter de heengaande 
schokgolf geringer worden, terwjjl de oververzadiging 

en daardoor ook de condensatiesnelheid zullen toenemen. 
Dit heeft tot gevolg dat de gemeten druk lager zal 
worden omdat de invloed van effect 1 afneemt, terwjjl 
die van effect 2 en 3 toeneemt. Naarmate p1 (en dus 

ook p5 ) toeneemt wordt de verhouding p5max/p5th 
kleiner. Dit is in grafiek 11 enigzins terug te vinden. 
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6.2. Categoriëen van experimenten. 

Er z~n 4 soorten experimenten uitgevoerd, die als 

volgt in categoriëen zijn onderverdeeld: 
categorie a: 

experimenten met twee onderling loodrecht gepola
riseerde laserbundels met gel~ke golflengte onder 

gel~ke hoek van inval (80100802 t/m 80101701). 
B~ deze experimenten is gebruik gemaakt van het 
feit dat de reflectie-coëfficienten, die voorko

men in vergel~king (4.2.9), verschillend z~n voor 
de TE-mode en de TM-mode van het laserlicht. Door 
nu voor beide mode's de relatieve spanningsveran
dering ~R op te meten als functie van de t~d, 

vinden we met behulp van vergel~king (4.2.9) het 
dikteverloop van een eventuele vloeistoffilm als 

functie van de tijd. In geval van filmcondensatie 
zouden zowel de TE-mode als de TM-mode op een 
bepaald t~dstip de zelfde filmdikte moeten opleve
ren. Vergel~king (3.3.21) voorspelt een lineair 

1 

verband tussen de filmdikte é en t 2 voor voldoen-
de grote t. In grafiek 12 wordt als voorbeeld de 

.l. 
filmdikte ê uitgezet als functie van t 2 voor 
schotnr. 80101302. 

categorie b: 
experimenten met twee laserbundels met gel~e 

golflengte onder twee verschillende hoeken van 
inval (80110501 t/m 80111801). 
B~ deze experimenten z~n twee laserbundels met 
gel~ke polarisatierichting (TE-mode) onder twee 
verschillende hoeken van inval op het venster in 
de achterwand van de schokbuis gericht. De verschil
lende hoeken van inval leiden tot verschillende 

reflectie-coëfficienten in vergel~king (4.2.9). 
Ook hier wordt uit het relatieve spanningsverloop 
het dikteverloop van een eventuele vloeistoffilm 
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als functie van de t~d bepaald. In het geval 

van filmcondensatie moeten beide signalen leiden 

tot hetzelfde dikteverloop als functie van de t~d. 

In grafiek 13 is de filmdikte & als functie van 
1 

t~itgezet voor schotnr. 80111801. 

categorie c: 

experimenten met drie laserbundels met twee ver
schillende golflengten onder drie verschillende 

hoeken van inval (81020601 t/m 81031001). 
B~ deze experimenten is gebruik gemaakt van een 

He-Ne-laser met eeri golflengte van 632,8 nm en 
een argon-ion-laser met een golflengte van 

464,8 nm. B~ de golflengte van 632,8 nm is onder 
twee verschillende hoeken van inval gemeten. 
De drie bundels hadden een gel~ke polarisatie
richting (TE-mode). In grafiek 14 is als voorbeeld 

schotnr. 81022302 uitgezet, dat op de onder cate
gorie a. en b. beschreven w~ze is uitgewerkt. 

Op de in deze grafiek weergegeven onnauwkeurig

heidsintervallen wordt in App.IV. nader ingegaan. 
categorie d: 

experimenten waarb~ zowel een transmissiesignaal 

als een reflectiesignaal z~n geregistreerd 
(81032601 t/m 81041001). 
Om instelling van de optica te vereenvoudigen is 
de metalen achterwand met het BK-7 venster, dat 
b~ de experimenten uit de categoriëen a.t/m c. 
is gebruikt, vervangen door een achterwand, die 
geheel uit Pyrex bestond. Zoals beschreven is in 
paragraaf 4.3 zal de verhouding van de relatieve 
veranderingen van het reflectie- en het transmis
siesignaal onafhankel~k z~n van de stof die con
denseert. Alleen de optische eigenschappen van 
het venster z~n van belang. Daarom wordt eerst 
de verhouding reflectie-transmissie bepaald aan 
de hand van een stof, waarvan bekend is dat deze 
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als een film condenseert (Smith 1973). Voor 
de schotnr. 81040901 en 81041001 is uit het 
reflectiesignaal tevens het filmdikteverloop 

als functie van de t~d bepaald. Dit is uitge

zet in de grafieken 15 en 16. 

In App.III.a worden de experimenten uit de verschil

lende categoriëen beschreven. 
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Grafiek 12. Vloeistoffilmdikte als functie van t 2 • 

schotnr. 80101302. 

getrokken l~n: filmdikteverloop volgens het 
quasi-stationaire grenslaagmodel. 

onderbroken l~n: idem, met correctie voor de 

massaflux. 
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Grafiek 13. Vloeistoffilmdikte als functie van t~. 
schotnr. 80111801. 

getrokken l~n: filmdikteverloop volgens het 
quasi-stationaire grenslaagmodel. 

onderbroken l~n: idem, met correctie voor de 

massaflux. 
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Grafiek 14. Vloeistoffilmdikte als functie van t 2 • 

schotnr. 81022302. 
getrokken l~n: filmdikteverloop volgens het 

quasi-stationaire grenslaagmodel. 
onderbroken l~n: idem, met correctie voor de 

massaflux. 
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Grafiek 15. Vloeistoffilmdikte als functie van t~. 
schotnr. 81040901. 

getrokken l~n: filmdikteverloop volgens het 
quasi-stationaire grenslaagmodel. 

onderbroken l~n: idem, met correctie voor de 
massaflu.x. 
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Grafiek 16. Vloeistoffilmdikte als functie van t 2 • 

schotnr. 81041001. 
getrokken l~n: filmdikteverloop volgens het 

quasi-stationaire grenslaagmodel. 
onderbroken l~n: idem, met correctie voor de 

massaflux. 
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7. EXPERHTENTELE RESULTATEN. 

In eerste instantie was het de bedoeling om vast te 
stellen op welke wijze waterdamp op de wand condenseert; 

is er sprake van film- of druppelcondensatie ? 

Verder z~n de experimenten vergeleken met het quasi

stationaire grenslaagmodel, dat wordt beschreven in 

paragraaf 3.3. 

7.1. Filmcondensatie of niet? 

Bij de e_xperimenten uit de categoriëen a. t/m c. (zie 

paragraaf 6.2.) zijn steeds meerdere signalen gemeten, 
die in geval van filmcondensatie zouden noeten leiden 

tot een gelijk dikteverloop als functie van de t~d. 
Het is mogel~k om bij deze experimenten het tijdstip te 
bepalen, waarop de uit de verschillende signalen be
paalde filmdikte meer dan 3% van elkaar afwijken. We 
noemen dit tijdstip tkrit en de bijbehorende filmdikte 

êkrit (zie fig.19). 

0 '03. ó, . t 
KrJ. 

fig.19. Definitie van tkrit en Ökrit" 

Bij de experimenten 81020601 t/m 81031001 worden hierbij 
de signalen b~ À= 632,8 nm beschouwd. Over deze expe
rimenten kan nog worden opgemerkt dat het signaal b~ 



- 65 -

À= 464,8 nm leidt tot een ander dikteverloop dan 

de signalen b~ ~ = 632,8 nm. De afw~king is groter 
naarmate de voordruk p1 kleiner is. Voor dit ver

sch~nsel is geen verklaring gevonden. 

In de grafieken 17 en 18 z~n tkrit resp. ókrit uitge
zet als functie van de oververzadiging Tv-T

0 
, die 

uit de gemeten druk p5max is berekend (zie App. III.a). 

tkri t ] 
(,US) 

100 

10 
10 

• 

" 

.. " 

20 

x cat. a . 

0 : cat. b. 

* cat. c. 

e • 

e 

• 

30 T - T (K) V 0 

Grafiek 17. tkrit als functie van de oververzadiging 
Tv-T

0 
voor de categoriëen a. t/m c. uit para

graaf 6.2. 
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Grafiek 18. Ókrit als functie van de oververzadiging 
Tv-T

0 
voor de categoriëen a. t/m c. uit paragraaf 

6.2. 

Uit grafiek 17 blijkt dat de tijd tkrit afneemt met 
toenemende oververzadiging. In grafiek 18 is te zien 

dat de kritische filmdikte ~rit vrijwel onafhankelijk 
is van Tv-T

0
• Dit zou kunnen wijzen op een film, die 

bij het bereiken van een zekere kritische dikte &krit 
opbreekt. Aangezien de groeisnelheid van een eventuele 
vloeistoffilm evenredig is met de oververzadiging 

Tv-T
0 

(zie vergelijking (3.3.20)) zou dit betekenen 

dat tkrit afneemt met toenemende Tv-T
0

• 

Er zijn nu een aantal aanwijzingen voor het optreden van 

filmcondensatie gevonden: 
- Voor het verband tussen o en t wordt het op grond 

van de theorie (vergelijking (3.3.21)) te verwachten 
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lineaire verband tussen ö en t~ experimenteel terug

gevonden. 
- Er is bij de signalen bij À= 632,8 nm steeds sprake 

van een duidelijk uiteengaan van beide signalen. Op 

dat tijdstip, tkrit' vindt er iets plaats, wat mis
schien het opbreken v~~ een eventuele vloeistoffilm 

kan zijn. Gebleken is dat tkrit afneemt met toenemen

de oververzadiging, terwijl de filmdikte Ökrit vrij
wel onafhankelijk is van Tv-T

0
• Dit is in overeen

stemming met het paragraaf 3.3 beschreven quasi
stationaire grenslaagmodel, dat uitgaat van film

condensatie. 

Er zijn vervolgens experimenten gedaan waarbij niet 
alleen het reflectiesignaal, maar ook het transmissie
signaal van een laserbundel is gedetecteerd. Omdat 
het BK-7 venster vanwege de geringe afmetingen instel
lingsmoeilijkheden van de optica opleverde, is de meta
len achterwand met het BK-7 venster vervangen door een 
achterwand, die geheel uit Pyrex bestond. 
Zoals in paragraaf 4.3 is beschreven moet de verhouding 

van de relatieve veranderingen van reflectie- en trans
missiesignaal onafhankelijk zijn van de stof die conden
seert. Alleen de optische eigenschappen van het glas 
en de hoek van inval van de laserbundel zijn hiervoor 

bepalend. Daarom zijn eerst enige experimenten uitge

voerd met 2-butanol, een alcohol waarvan Smith (1973) 
aangeeft dat deze als een film op àe wand condenseert. 
Deze experimenten hadden tot doel om de verhouding van 
de relatieve veranderingen van reflectie- en trans
missiesignaal te bepalen in geval van filmcondensatie. 

Naast de verhouding van reflectie- en transmissiesig
naal is er nog een aanwijzing voor het optreden van 
filmcondensatie: de toename van het transmissiesignaal 
t.g.v. interferentie. Dit is te zien in grafiek 9. 
Wanneer er condensatie zou optreden in de vorm van drup-
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peltjes dan zou de getransmitteerde bundel worden 
verstrooid. Dit zou leiden tot een afname van het 

transmissiesignaal. De b~ onze experimenten optre
dende toename van het transmissiesignaal v1ijst dus 

op filmcondensatie. 
Het is van belang om er voor te zorgen dat er achter 
de heengaande schokgolf geen condensatie optreedt. 

De condensatie aan het z~venster zou dan het trans
missiesignaal verstoren. Dit houdt tevens in dat 

de meett~d na schokreflectie is beperkt tot het t~d
stip waarop de gereflecteerde schokgolf het z~venster 
passeert.(zie ook paragraaf 5.1). 

Vle bepalen de theoretische waarde van 

uit vergel~king (4.3.1). Voor J 1 = 51 
geldt dan: 

AVR/VRo 
AVT/VTo = - 6,55. 

Uit de experimenten met 2-butanol bl~kt dat de reflec-
tie - transmissie-verhouding na 10 ~s. vr~wel constant 

is en gemiddeld over de experimenten 81033001 t/m 

81040203 vinden we: 

AVR/VRo 
~:.VT/V To 

=- 7,83 

met een standaarddeviatie o = 0,27. 
De afw~king van deze waarde van de theoretische waarde 
is waarsch~nl~k het gevolg van spanningen in het ven

ster, waardoor het oorspronkel~k lineair gepolariseer
de laserlicht elliptisch gepolariseerd wordt. 
Wanneer waterdamp evenals 2-butanol als een film op 

de schokbuisachterwand condenseert moet de verhouding 
van de relatieve verandering van reflectie- en trans
missiesignaal aan de hierboven voor 2-butanol bepaalde 

waarde gel~k zijn. In grafiek 19 z~n de reflectie-trans
missieverhoudingen voor de waterdamp-experimenten als 
functie van de tijd weergegeven. 
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Grafiek 19. Verhouding van de relatieve veranderingen 
van reflectie- en transmissiesignaal. 

In deze grafiek stelt elke l~n een experiment voor. 
Na ongeveer 100 ps. worden de metingen onbetrouwbaar, 

omdat er condensatie aan het zijvenster gaat optreden. 

Tot t = 80 ~s. is de reflectie-transmissieverhouding 
ongeveer constant. De grote afw~kingen voor kleine 
waarden van t z~n het gevolg van een onnauwkeurige 

bepaling van 6VR en àVT voor kleine waarden van t. 
Door middeling over de waterdamp-experimenten 

81040601 t/m 81041001 tot het t~dstip t = 80 ~s. 
vinden we: 

6VR/VRo 
t..V T/V To = - 8,49 ' 

met een standaarddeviatie o = 0,52. 
In grafiek 20 z~n zowel de waterdamp- als de 2-butanol
experimenten weergegeven. Uit de goede overeenstemming 
tussen beide soorten experimenten kunnen we de conclu
sie trekken dat waterdamp op dezelfde w~ze als 2-butanol 
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Grafiek 20. Vergel~king van de verhouding van de rela
tieve veranderingen van de reflectie- en trans

missiesignalen b~ 2-butanol en waterdamp. 
l~n 1 gemiddelde waarde voor 2-butanol 

l~n 2 
(àVR/VR

0
)/(AVT/VT

0
) =- 7,83 • 

gemiddelde waarde voor waterdamp 

(~VR/VR0 )/(àVT/VT0 ) = - 8,49 • 
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als een film op de schokbuisachterwand condenseert. 

7.2. Vergel~king van de experimenten met het quasi

stationaire grenslaagmodel. 

Zoals in paragraaf 3.3 is aangetoond voorspelt het 

quasi-stationaire grenslaagmodel voor tijden t veel 

groter dan de karakteristieke t~d ~ een lineair ver-
.1. 

band tussen ö en tz. Dit verband wordt gegeven door 
vergel~king (3.3.21) , waarin~ wordt gedefinieerd b~ 
vergel~king ( 3. 3. 19). Dit lineaire verband voor t >) 1: 

wordt ook in onze experimenten teruggevonden (zie de 
grafieken 12 t/m 16). 
In grafiek 21 is het theoretische verband tussen 1: 

en de oververzadiging Tv-T
0 

met het machgetal Ivi als 
parameter weergegeven. Hierin is voor de condensatie
coëfficient genomen a= 1. De invloed van a op 1: wordt 
weergegeven in grafiek 22. 

0 = 0,6 
0,75 

0,9 
1 '0 

1 

Ta = 295 K 

~ = 1000 K 

kw = 1570 J/m2s~K 
0' 1 

10 20 30 Tv-To 

Grafiek 22. Invloed van de condensatiecoëfficient o 

op T. 

(K) 
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(:~I 
61& (!) 

e 
" • 

8p 

1 eP 
p 

2 

T = 294 K 
0' 110 20 30 

Grafiek 21. 1: als functie van de oververzadiging. 
lijn 1 k = 1514 J/m2 s~"K r·1 = 2,0 w 

J/m2s~K lijn 2 k = 1514 N = 2,5 w 
J/m2s~K k = 1570 N = 2,0 w 
J/m2 s~K lijn 3 kw = 1514 H = 3,0 

k = 1570 J/m2 s~K ~I = 2,5 w 
J/m2 s~"K lijn 4 k = 1570 N = 3,0 w 

A: 2,2..:::N""2,4 
•: 2,4.-=::.N"'2,6 
0: 2,6~N~2,8 

x : 2,8.L.N~3,0 

De experimenten met het Pyrex venster zijn aange
geven met subindex p. 
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20 

15 
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T = 294 K 
0 

10 20 30 
Tv-To (K) 

Grafiek 23. r.c. als functie van de oververzadiging. 

ljjn 1 k = 1570 J/m2 s~K H = 2,0 w 
J/m2 s~K lijn 2 kw = 1570 r1 = 2,5 

ljjn 3 k = 1570 J/m2 s~K N = 3,0 w 
J/m2 s~K ljjn 4 k = 1514 M = 2,0 w 
J/m2 s~K ljjn 5 kw = 1514 M = 2,5 

lijn 6 kw = 1514 J/m2 s~K ~![ = 3,0 

8: 2,2,M~2,4 

*= 2,44H~2,6 

<:> : 2,6..r::::.H"'2,8 
x : 2,8L.Iv1"3,0 

De experimenten met het Pyrex venster zijn aange
geven met subindex p. 
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Vanwege de verschillende 

van het BK-7 venster (kw 
Pyrex venster (k, = 1514 

IV 

thermische eigenschappen 

= 1570 J/m2siK) en het 
2 .1_ 

J/m s 2 K) zal ook het ver-

band tussen ~ en Tv-T
0 

voor beide materialen ver-
schillend z~n. In grafiek 21 is te zien dat de mach-

getalafhankel~kheid van~ vr~ gering is. 
In grafiek 23 is het theoretische verband uitgezet 
tussen de richtingscoëfficient (r.c.) van de asymp

totische dikti OA (zie vergel~king (3.3.21)) als 
functie van t 2 en de oververzadiging T -T met het 

V 0 
machgetal M als parameter. Voor a is weer 0= 1 geno-
men. De machgetalafhankel~kheid is hierb~ veel groter 
dan bij 1:. 

Ook uit de experimenten z~n de grootheden~ en r.c. 
bepaald. In fig.20 wordt weergegeven hoe ~ en r.c. 
experimenteel zijn bepaald. 

0 i(1f1:) 'h. 

fig.20. Experimentele bepaling van L en r.c. 

De experimentele waarden z~n in vier categoriëen inge
deeld, afhankelijk van het machgetal Ivi van de experimen

ten, en uitgezet in de grafieken 21 en 23. 
We zien dat de gemeten r.c. toeneemt met toenemende 
oververzadiging. Dit is in overeenstemming met het 
quasi-stationaire grenslaagmodel. Zoals het model voor-
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spelt neemt de karakteristieke t~d ~ af met toenemende 

oververzadiging. Uit grafiek 21 bl~kt dat de waarden 
( I ? ~ ) voor~ voor het 3K-7 venster ~kw = 1570 J m-s 2 K over 

het algemeen hoger zijn dan het model voorspelt, terwijl 
2 :!.. 

de ~-waarden voor ~;rex (kw = 1514 J/m s 2 K) lager 

zijn dan op grond van het model te verwachten zou zijn. 

Voor een aantal experimenten is de onnauwkeurigheid in 

~ en r.c. in grafiek 21 en 23 aangegeven. De onnauw

keurigheid in ~ en r.c. hangt samen met de onnauwkeu

righeid in de bepaling van de filmdikte ê. In App.IV 

wordt deze berekend als functie van de relatieve span

ningsverandering van het gereflecteerde lasersignaal. 

Uit deze onnauwkeurigheid is een schatting verkregen 

van de mogel~ke fout in~ en r.c .. 

Voor een aantal concrete experimenten, de schotnr. 

80101302, 80111801, 81022302, 81040901 en 81041001, 

is het filmdikteverloop volgens het quasi-stationaire 

grenslaagmodel aangegeven. Dit filmdikteverloop wordt 

gegeven door vergel~king (3.3.20), waarin voor de 

condensatiecoëfficient weer o = 1 is genomen. Het film

dikteverloop is weergegeven in de grafieken 12 t/m 16. 

B~ de experimenten 80101302, 81022302, 81040901 en 

81041001 stemt de theorie goed overeen met het expe

rimentele filmdikteverloop. B~ schotnr. 80111801 is 
de theoretische filmgroei ongeveer 30% sneller dan de 

experimentele filmgroei. 

In de grafieken 12 t/m 16 is tevens een correctie op 

het quasi-stationaire grenslaagmodel weergegeven voor 

het feit dat de snelheid van de dampmolekulen in het 

gebied achter de gereflecteerde schokgolf niet gel~k 

is aan 0, zoals in het quasi-stationaire grenslaag

model is verondersteld. De massaflux in het gebied 

achter de gereflecteerde schokgolf heeft namel~k een 

kleinere snelheid van de gereflecteerde schokgolf Ur 

tot gevolg en hiermee gepaard gaande een kleinere druk

sprong p5/p2 • Dit betekent dat zowel de temperatuur T00 
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in het gebied achter de gereflecteerde schokgolf, 

als de verzadigingstemperatuur Tv lager ztn dan op 
grond van de schokrelatie's (zie App.II) te verwach

ten is. In App.V wordt nader op deze correctie inge
gaan. Het bl~kt dat deze correctie voor de massaflux 

in het gebied achter de gereflecteerde schokgolf voor 

onze experimentele conditie's slechts vr~ gering is. 

In een enkel geval (schotnr. 80111801 , zie grafiek 13) 

leidt de correctie tot een verbetering t.o.v. het niet
gecorrigeerde model. 
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8. CONCLUSIE'S EN DISCCSSIE. 

Uit de experimenten waarb~ het transmissiesignaal is 

gedetecteerd (categorie d. in paragraaf 6.2) kan de 
conclusie worden getrokken, dat er zeker gedurende 

de eerste 80 ~s. van het condensatieproces sprake is 
van filmcondensatie van waterdamp op de achterwand 

van de schokbuis. Dez~ experinenten hebben plaatsge
vonden bij een overYerzadiging Tv-T

0
, die variëerde 

van 13,3 K tot 16,7 K. 'Janneer we het t~dstip t = 80 }.AS. 

beschomven als t, . ..._ (zie paragraaf 7.1), dan blijkt er 
Krl v 

een goede overeenster:~ing te bestaan met het verband 

tussen tkrit en Tv-T
0

, dat in grafiek 17 wordt gegeven. 
Dit is een aanw~zing voor de juistheid van het in para
graaf 7.1 geopperde idee over het opbreken van de vloei-

stoffilm, wanneer deze een bepaalde dikte 01 . t 11eeft 
Krl 

bereikt. 
Zowel het model, dat is opgesteld met de evenwichts-
randvoorwaarden (~2,ragraa.f 3. 2), als l1et q_uasi-sta-

tionaire grenslaagmodel (paragraaf 3.3) leiden tot een 
' 

filmdikteverloop dat evenredig is met t~ voor voldoen-

de grote t. Dit verband is ook experimenteel bevestigd. 

Gebleken is dat er een goede overeenkomst bestaat 
tussen de experimenten en het quasi-stationaire grens
laagmodel, hoewel dat model nog vrij grof is. In het 
quasi-stationaire grenslaagmodel wordt gewerkt met een 

uniform gebied achter de gereflecteerde schokgolf met 
een constante druk en wordt de massaflux naar de ach
terwand en naar de z~wanden verwaarloosd. Ook met het 
optreden van bifurcatie is geen rekening gehouden. 
In een volgende fase van het onderzoek zou het theore
tische model van het proces van filmcondensatie verbe

terd kunnen worden door de hierboven genoemde effecten 
in rekening te brengen. 

Ook de invloed van de metalen z~wanden dient onder
zocht te worden. Uit het quasi-stationaire grenslaag-
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model bl~kt namel~k dat de filmgroei en de hieraan 
gekoppelde massaflux sterk afhangen van de eigen

schappen van de wand. We vinden echter ook een goede 
overeensterr~ing tussen het quasi-stationaire grens

laagmodel en de experimenten, die gedaan z~n aan het 
kleine BK-7 venster in de metalen achterwand. Dit w~st 

erop dat b~ condensatie aan de metalen wand gaskine
tische effecten van bepalend belang z~n. 

Om meer inzicht te kr~gen in diffusieprocessen in 

mengsels zou men waterdamp kunnen mengen met een niet
condenserend gas, b~v. argon. Het condensatieproces 
zou hierdoor aanzienl~k worden vertraagd, omdat de 
argonmolekulen de waterdampmolekulen op hun weg naar 
het condensatievlak hinderen. 
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Appendix I.a. Schatting voor de temperatuursprongen 
T 1-T en T -Tvl aan het condensatievlak. -v -v g-

Voor de temperatuursprongen aan het condensatievlak 
is een schatting gemaakt voor schotnr. 81040901. 
Hiervoor geldt: 
T

0 
= 294 K 

Tv = 309,3 K 
T00 = 1103,5 K 

p = 5935,9 N/m2 
V 

cg= 1837,24 J/kgK 
R = 458,35 J/kgK 

kg 

~g 

= 1,241 J/m2s~K 
= 0,0445 kg/m3 

cg = 434,8 m/s 

~g = 4/3 
L = 2,4163 ·106 J/kg 

c l = 4178,3 J/kgK 
V 3 

evl = 993,4 kg/~ 
kw = 1514 J/m2s 2 K (Pyrex) 
Lpp = 1,16293 (o= 1) 
LPT = 0,15506 
LTT = 0,31011 
cx 11 = 1,4543 
~12 = 1,454·10-6 

oc21 
0<22 

= -3,3050 
= -4,955·10-5 

In eerste instantie gaan we uit van de aanname dat 
T

00
-T g ~ Tcc-Tv. Uit het filmdikteverloop als functie 

van de tijd wordt een schatting gemaakt voor dÖ/dt. 

Hieruit volgt een schatting voor qm: qm = -ev1do/dt. 
Omdat tevens geldt qm = ~ ug is ook de dampsnelheid 
bepaald. Uit (3.3.12) en r3.3.13) volgt dan: 

t do/dt qm ug T -T T -T 
(10-4m/s) (kg/m2s) 

vl v r vl 
(t-As) (m/s) (K) K) 

6,18 11 , 79 -1 '17 -26,29 -4,18 88,46 
12,35 7,14 -0,71 -15,96 -2,54 53,68 
30,88 4,85 -0,48 -10,79 -1,72 36,29 
49,41 3,91 -0,39 - 8,76 -1,39 29,49 
74,12 3,27 -0,33 - 7,42 -1 '18 24,95 

105,00 2,86 -0,28 - 6,29 -1,00 21 , 17 

We hebben zo een schatting voor Tg aan het condensa
tievlak gevonden. Wanneer we deze schatting in (3.3.12) 
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en (3.3.13) substitueren kan een betere schatting voor 
de temperatuursprongen aan het condensatievlak worden 
gevonden. 

t T -T T -T vl v r vl 
(J.J.S ) (K) K) 

6,18 -3,92 79,48 
12,35 -2,44 50,38 
30,88 -1,67 34,78 
49,41 -1,37 28,49 
74,12 -1,16 24,23 

105,00 -0,99 20,65 

We zien dus dat geldt: 

Tvl-Tv 3 ---=- = (j( 10- ) 
Tv 

en 

Appendix I.b. Enige afschattingen. 

Vergel~king (3.3.2): 

vergel~k de term g_(~vlevlê) met egigug 
dt +3 

d (Qvl evlc)l::l. evl cvl (Tvl-Tv).Q_~c:1(10 ) (zie App. I.a) 
dt t 

egigug:::. Lqm ~ 0( 10+5) 

De instationaire term is dus te verwaarlozen t.o.v. 

de term Lqm. 

Voor de vereenvoudiging van (3.3.14) en (3.3.15) 
tellen we (3.3.12) en (3.3.13) op. Dit leidt tot: 

Tg = Tv + ~1qm + ~2qmcgT~ 
1 + ~2qmcg 

met ~1 = oc11 + cx21 

~2 = Q(22 +0(12 

(A.I.1) 
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Tvl = Tv+ ~11qm + ~12qmcg lT~-~1qml 
1 + (l2qmcg 

(A.I.2) 

met ç,2qmcg<<1 en ~ 1 qm<< Toa is (A.I.2) te herleiden 
tot: 

Tvl = Tv + qm(0<11 + \X12cgToa) 

Vergel~king (3.3.5) leidt met (A.I.1) tot: 

qeg = qmcg(Too- Tv) 

In combinatie met (3.3.3) leidt (A.I.4) tot: 

qew = qm(L + cg(Too- Tv)) 

(A.I.3) 

(A.I.4,). 

(A.I.5) 

Appendix I.c. Bepaling van de massaflux op t~dstip 
t=o en de karakteristieke t~d ~. 

Uit (3.3.19) volgt: 

qm(t=o) = -(Tv-To)/(OC'11 + 0<12CgÏco)"" = qmo 

In grafiek I is q uitgezet als functie van T -T 
~ V 0 

met T~ als parameter. 

1 663 

2 911 
3 1211 

1 
10 20 

Grafiek I. q als functie van de oververzadiging - mo 
met T~ als parameter. 
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In paragraaf 3.3. wordt b~ vergel~king (3.3.19) de 
karakteristieke t~d ~ gedefinieerd volgens: 

-c = k~(ol11 + <X12c gTcxl· 
( L + c "" ( T oo - Tv) )'l. 

b 

In grafiek II is het verband weergegeven tussen -c en 

de oververzadiging Tv-T
0 

met T~ als parameter. 

10 

1 
TO)(K) 

2 3 
1 

1 663 
2 911 

3 1211 

0' 1 
10 20 

30 Tv-Ta (K) 

Grafiek II. ~ als functie van de oververzadiging 
met T~ als parameter. 

Appendix l.d. Vergel~king van het quasi-stationaire 
grenslaagmodel met het ongestoorde grenslaag

model en het evenwichtsmodel. 

a. Het quasi-stationaire grenslaagmodel gaat uit van 
een grote oververzadiging. De grenslaaggroei wordt 
sterk door het condensatieproces beïnvloed. De 
grenslaag wordt a.h.w. door de vloeistoffilm opge
slokt. Het filmdikteverloop wordt gegeven in verge
l~king (3.3.20). Het asymptotische filmdikteverloop 
wordt gegeven in (3.3.21). 
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b. Het ongestoorde grenslaagmodel (Bussmann 1980) 

gaat uit van een kleine oververzadiging. De grens
laaggroei wordt dan niet door het condensatieproces 
beïnvloed. Dit leidt tot het filmdikteverloop: 

Ö(t) = 2W fkw(Tv-T
0

)-kg(T00-T
0

) l (t/1:''')~ + 

evl1~\ I 
'fFo ~k (T -T )-k ( 1-B) (~-T )\!exp (t)erfc (t \~1 l 

L 1 w V o g o n "t* é) j 
Elvl L"" ,.,_T'-~k,. L 
met L~= PPcg v w en B = L. PTeg 

e~L~ LppPv 

Het asymptotische filmdikteverloop wordt gegeven 
door: 

2 jk ( T -T ) -k ( T -T ) l i t ~ - 1:* ~ l 
\ wv o g ol\ J 

'fifevlL 

&( t) = 
~ 

c. In vergel~king (3.2.8) wordt het filmdikteverloop 
van het evenwichtsmodel gegeven. 

In grafiek III worden de drie hierboven vermelde 
modellen vergeleken voor schotnr. 81040901. Voor 
waarden van de verschillende constanten wordt verwe
zen naar App.I.a. 

150 ....-----------r-----------. 

<n~)f 
schotnr. 81040901 

100 

50 

0~~~~----------------------~ 
0 5 

.l. 
Grafiek III. Filmdikteverloop als functie van t 2 

voor de verschillende condensatiemodellen. 
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Appendix II. Enige schokrelatie's. 

Uit de Rankine-Hugoniot relatie's {Oertel 1966) 

kunnen de volgende schokrelatie's worden afgeleid: 
gebied achter de heengaande schokgolf (gebied 2): 

p2 2 ~1 M2 - ( 01 - 1 ) 
= 

p1 ~1 + 1 (A.II.1) 

T 2 ( ~ 1 r12 - ~ ( o 1 - 1 ) )-( ~ ( o 1 - 1 ) f-12 + 1 ) 

T1 = (~(01 + 1 )N? (A.II.2) 

gebied achter de gereflecteerde schokgolf (gebied 5) : 
2 - 1 ) )·( ( 3 ~ 1 - 1 ) N2 - 2(~ - 1 ) ) p5 = (2~1M - (~ 1 :l 

p1 (x 1 + 1 ).(( 0 1 - 1 ) f:I2 + 2) 

(A.II.3) 

5= ( 2 (ö1 - 1)M2 + ( 3 - ~ ) )·( ( 3 ~ 1 - 1 )H2 - 2(~1- 1)) 

T1 (~1 + 1)21<12 

(A.II.4) 

De druksprongen z~n weergegeven in grafiek IV. 
Grafiek V geeft de temperatuursprongen. 

6 

T21 
T1 

4 

2 

~----~------~----------~12 

01 = 4/3 

2 
T1 

[ 
Ts 
T1 

8 

4 

0 ~----~------~----~----~ 0 
1 2 3 4-5 M 

Grafiek V. Temperatuursprongen T2/T 1 en T
5

/T 1 als 

functie van het machgetal 11. 



- 85 -

30 

20 

10 

0 ~----~----~------~----~ 
1 2 3 4-5 

M 

150 

100 

50 

0 

Grafiek IV. Druksprongen p2/p 1 en p
5
/p1 als functie 

van het machgetal M. 
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Appendix III.a. Korte beschr~ving van de experimenten. 

De hier gegeven informatie is in twee delen gesplitst: 
a. informatie t.b.v. de detectie van reflectie- en 

transmissiesignalen. 

b. informatie t.b.v. het condensatieproces. 

schotnr. polarisatie glas golflengte ".1 testgas 
mode (nm) 

80100802 TH/TE 3K-7 632,8 50 vrat er 
80101302 TH/TE BK-7 632,8 50 water 
80101501 TH/TE BK-7 632,8 50 water 
80101701 Tl-1/TE 3K-7 632,8 50 water 
80110302 T3 BK-7 632,8 50 'v·1ater 
80110501 rn~ 

J...J...l 31(-7 632,8 50 water 
TE 632,8 45 

80110701 TE BK-7 632,8 67 water 
T~ 632,8 37 I 

80111001 ~~ ..._..._, 3K-7 632,8 67 water 

TE 632,8 37 
80111~01 TE BK-7 632,8 67 water 

TE 632,8 37 
80111301 TE BK-7 632,8 67 water 

TE 632,8 37 
80111302 TE BK-7 632,8 67 water 

TE 632,8 37 
80111701 TE 3K-7 632,8 67 water 

TE 632,8 37 
80111702 TE BK-7 632,8 67 water 

TE 632,8 37 
80111801 TE BK-7 632,8 67 water 

TE 632,8 37 
81020601 TE BK-7 632,8 67 water 

TE 632,8 27 
TE 464,8 7 
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schotnr. polarisatie glas golflengte v-1 testgas 
mode (run) 

81020602 TE 3K-7 632,8 67 water 
TE 632,8 27 
TE 464,8 7 

81021702 TE BK-7 632,8 67 water 
TE 632,8 27 
TE 464,8 7 

81021902 TE BK-7 632,8 67 water 
TE 632,8 10 
TE 464,8 7,5 

81022301 TE BK-7 632,8 67 water 
TE 632,8 '10 
TE 464,8 7,5 

81022302 TE BK-7 632,8 67 water 
TE 632,8 10 
TE 464,8 7,5 

81022501 TE BK-7 632,8 67 water 
TE 632,8 10 
TE 464,8 7,5 

81030901 TE BK-7 632,8 67 water 
TE 632,8 10 
TE 464,8 7,5 

81031001 TE BK-7 632,8 67 water 
TE 632,8 10 
TE 464,8 7,5 

81032601 TE Pyrex 632,8 51 2-butanol 
81032602 TE Pyrex 632,8 51 2-butanol 
81033001 TE Pyrex 632,8 51 2-butanol 
81033101 TE Pyrex 632,8 51 2-butanol 
81033102 TE Pyrex 632,8 51 2-butanol 
81040201 TE Pyrex 632,8 51 2-butanol 
81040202 TE Pyrex 632,8 51 2-butanol 
81040203 TE Pyrex 632,8 51 2-butanol 
81040601 TE Pyrex 632,8 51 water 
81040602 TE Pyrex 632,8 51 .water 
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schotnr. polarisatie glas golflengte v-1 testgas 
mode (run) 

81040603 TE Pyrex 632,8 51 water 

81040901 TE Pyrex 632,8 51 water 
81041001 TE Pyrex 632,8 51 water 

81041302 - Pyrex - - argon 

schotnr. To p1 r-1 T -T Ps V 0 
(K) (N/m2 ) (K) (N/m2) 

80100802 295,3 153,3 2,861 17,5 7171,5 
80101302 294,5 153,3 2,839' 17 ;8 6971,6 
80101501 294,9 153,3 2,889 18,4 7371,5 
80101701 294,0 153,3 2,928 20,0 7664,7 
80110302 293,8 153,3 2,674 18,7 7038,2 
80110501 294,4 153,3 2,747 20,4 7931,4 
80110701 294,8 141 , 3 2,720 17,5 6944,9 
80111001 294,1 141 , 3 2,884 17,8 6838,3 
80111101 294,6 141 '3 2,912 21 '5 8531,2 
80111301 294,5 146,6 2,834 23' 1 9304,3 
80111302 295,1 271,9 2,798 29,5 13170,0 
80111701 294,5 273,3 2,749 28,6 12236,9 
80111702 294,8 398,6 2,576 30,8 13876,5 
80111801 294,9 401,2 2,640 32,9 15529,4 
81020601 294,2 401,2 2,505 26' 1 10610,7 
81020602 294,4 400,8 2,579 29' 1 12503,5 
81021702 293,9 401 '2 2,425 26,6 10744,0 
81021902 293,9 397,5 2,334 25,4 10104,1 
81022301 293,8 133,2 2,759 13,3 5252,0 
81022302 294,0 132,4 2,575 11 '3 4758,8 
81022501 293,5 134,4 2,764 14,6 5558,6 
81030901 293,9 265,7 2,723 26,7 10557,4 
81031001 294' 1 265,1 2,709 26,0 10517,4 
81032601 294,3 263,8 4' 124 - -
81032602 294,5 133,8 4,469 - -
81033001 294' 1 66,0 5,375 5,5 2524,7 
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schotnr. To p1 M T -T p5 V 0 
(K) (N/m2) (K) (N/m2) 

81033101 294' 1 131 '6 4,242 17,5 5424,0 
81033102 294,3 112,0 4' 133 15,0 4757,5 
81040201 293,7 84,9 - 19,5 6015,8 
81040202 294' 1 78,0 4,773 17,5 5449,3 
81040203 294,3 67,8 4,852 17,5 5510,6 
81040601 293,7 134' 1 2,747 14,4 5534,6 
81040602 294' 1 130,0 2,748 13,3 5369,3 
81040603 294,4 133,3 2,808 14,7 5871,9 
81040901 294,0 131 '7 2,830 15,4 5935,8 
81041001 294,1 130,9 2,920 16,7 6466,4 
81041302 294,3 134,5 3,516 - 11797,1 

Opm. 80100802 t/m 80101701\ = 

81040601 t/m 81041001j--P5 P5th 

80110302 t/m 81040203 --P5 = P5max 
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Appendix III. b. Vergelijking van de gemeten en de 
theoretische druk achter de gereflecteerde 
schokgolf. 

schotnr. P5th P5max p5 (t=100~s) drukafname 
in 100 ,us. 

(N/m2 ) (N/m2 ) (N/m2) (%) 
80110302 5810,5 7038,2 6345,1 9,8 
80110501 6323,8 7931,4 7371,5 7' 1 
80110701 5651,9 6944,9 6278,4 9,6 
80111001 6754,3 6838,3 6358,4 7,0 
80111101 6923,6 8531,2 7398,2 13,3 
80111301 6642,3 9304,3 8744,5 6,0 
80111302 11883,7 13170·, 0 11797,1 10,4 
80111701 11271,8 12236,9 11410,4 6,8 
80111702 13471,3 13876,5 13436,6 3,2 
80111801 14645,7 15529,5 15156,2 2,4 
81020601 12478,2 10610,7 9251,0 12,8 
81020602 13628,6 12503,5 10450,7 16,4 
81021702 11274,5 10744,0 8837,8 17,7 
81021902 9937,5 10104,1 7998,0 20,8 
81022301 5546,6 5252,0 4638,8 11 '6 
81022302 4473,5 4758,8 4199,0 11 '8 
81022501 5643,9 5558,6 4932,1 11 '3 
81030901 10653,3 10557,4 8611,2 18,4 
81031001 10473,4 10517,4 8038,0 23,6 
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Appendix IV. Onnauwkeurigheid in de bepaling van het 

filmdikteverloop. 

In het filmdikteverloop, zoals dat door vergel~king 

(4.2.9) wordt gegeven, ontstaan onnauwkeurigheden 
t.g.v. een onnauwkeurige bepaling van de nulspanning 

VRo' de spa~~ingsverandering .o.VR, de brekingsindex n3 
van de dunne vloeistoffilm, de hoek van inval van de 

laserbundel ~1 en de golflengte van het laserlicht À. 
T.g.v. fluctuatie's in de laserintensiteit fluctueert 

ook de nulspanning VRo met ongeveer 1 %. De onnauwkeu
righeid in de bepaling van ÀVR wordt voornamel~k ver
oorzaakt door bit-fouten, die gemaakt worden b~ het op
slaan van het signaal in het geheugen v~~ de transient

recorder. De grootte van deze bit-fouten is afhankel~k 
van de instelling van de transientrecorder. De rela

tieve fout in ÀVR varieert van ongeveer 25% voor klei
ne waarden van .o.VR tot ongeveer 1, 5}-6 voor groter waar

den v~~ .o.VR. 
Als relatieve fout in de brekingsindex is 1,5% genomen. 

De absolute fout in ~1 is gehouden op 0,5~ Voor de 
relatieve fout in de golflengte À is 0,1% genomen. 
De grootste fout in de filmdikte o treedt op wanneer 
de afzonderl~ke fouten alle dezelfde kant opwerken. 

In de grafieken VI, VII en VIII is deze maximale rela
tieve fout weergegeven als functie van de relatieve 

spanningsverandering van het reflectiesignaal ~R voor 
de drie verschillende hoeken van inval van schotnr. 
81022302. Zowel de onnauwkeurigheid die zorgt voor 

toename van ö ( ö - ö >0), als de verstoring die zorgt 
voor afname van C ( Ög - ó <.0) zijn weergegeven~-
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Grafiek VI. Maximale relatieve fout in Ó als functie 

van ~R. schotnr. 81022302. 
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Grafiek VII. IVJ:aximale relatieve fout in eS als functie 
van ~R. schotnr. 81022302. 
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Grafiek VIII . .i:laximale relatieve fout in ö als functie 

van ~R. schotnr. 81022302. 
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Appendix.V. Correctie op het quasi-stationaire 
grenslaagmodel voor de massaflux in het gebied 

achter de gereflecteerde schokgolf. 

In deze appendix wordt een correctie op het quasi
stationaire grenslaagmodel beschreven ten gevolge 

van de massaflux naar de achterwand van de damp, die 
zich achter de gereflecteerde schokgolf bevindt. 
In een coordinatenstelsel, gekoppeld aan de heengaan

de schokgolf geldt (zie fig.A.1): 

massabehoud: ~2 (Us - u2 ) = e1us 
impulsbehoud: p2 + Ç> 2(us 1.- u2 ?" = p1 + t> 1 U~ 
energiebehoud: ~(Us - u2 ) +~ p2/e2 = iU~ +~ P1/e1 

gebied 2 gebied 1 

fig.A.1. Schokgolf in een meebewegend coordinaten
systeem. 

Us en u2 z~n de snelheid van de schokgolf resp. de 
dampmolekulen in het gebied achter de heengaande 
schokgolf, gebied 2, in een stilstaand coordinaten
stelsel. 

Uit deze vergel~kingen z~n de volgende relatie's af 

te leiden met M = Us/5 1 (6 1 = geluidsnelheid in gebied 1): 

p2 2 
= 2QM - ~~ -1 L 

p1 l+1 

~ (~ +1 )N2 

e1 
= (~ -1 )N2 + 2 

2ê jM2 - 1 \ u2 =-1-
l + 1 \ I1 f 
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In een aan de gereflecteerde schokgolf gekoppeld 
coordinatensysteem geldt voor het massabehoud (zie 

fig.A.2): Q5(u5 + Ur) = Q2(u2 + Ur). Hierin is Ur 
de snelheid van de gereflecteerde schokgolf en Ur 

') 

de snelheid van de dampmolekulen in gebied 5, beide 

gemeten in een stilstaand coordinatenstelsel. 

gebied 5 u +U 2 r 
gebied 2 

fig.A.2. Gereflecteerde schokgolf in een meebewe
gend coordinatensysteem. 

Omdat in gebied 5 alleen de massaflux ~ 5u5 bekend is, 
schrijven we: 

~5u5 - ~2u2 = - 0r(~2 + ~5). 
We voeren in het machgetal van de gereflecteerde 

schokgolf Mr: Mr = (u2 + Ur)/ê2 . 
Dan geldt: 

~5u5 = 1 + 11- N·ê2lL~- 1·} 
~2u2 l r u2{ \€2 l 

Door nu te substitueren: f.2_ = 

€2 

vinden we een vergelijking, waarin het machgetal van de 
gereflecteerde schokgolf wordt uitgedrukt in ~5u5 , ~ 2 , 

u2 en ê2 : 

De toestand in gebied 2 wordt uit de toestand in 



- 96 -

gebied 1 afgeleid m.b.v. de schokrelatie's (zie App.II). 
De massaflux in gebied 5 wordt berekend uit het expe

rimenteel bepaalde filmdikteverloop: 
dd 

qm = e5u5 = \lvl dt • 

Uit de op deze wijze bepaalde waarde van Hr zijn de druk
sprong p

5
/p2 en de temperatuursprong T

5
/T 2 te bereke

nen volgens: 

p5 = 2 '61'1; - ( 0 -1 ) 
p2 ~ + 1 

~ ( 2 0 M; - ( l -1l )( ( '6 -1 ) rv1; + 2 ) 
T2 = (~ +1 ) 2M; 

In grafiek IX wordt het verband tussen ~ 5u5 /e2u2 en 
het machgetal Hr weergegeven met het machgetal van de 
heengaande schokgolf rvi als parameter. In deze grafiek 
z~n tevens de druk- en temperatuursprong getekend, 
die worden veroorzaakt door de gereflecteerde schok

golf. 
Wanneer de massaflux in gebied 5 gel~k is aan 0, 
worden voor p5 en T5 de op grond van de Rankine
Hugoniot-relatie's te verwachten waarden gevonden. 

Wanneer de massaflux in gebied 5 gel~k zou z~n aan de 

massaflux in gebied 2 zou gelden dat I1r = u2/ê 2 . We 
hebben dan te maken met een stilstaande schokgolf. 

B~ de uitg@voerde correctie is er van uit gegaan dat 
de massaflux gedurende het hele condensatieproces 
constant is. In werkel~kheid neemt da massaflux af 
met toenemende filmdikte. B~ de uitgevoerde correc
tie is een gemiddelde massaflux genomen. Voor kleine 
waarde van t is de correctie daarom te klein, ter~l 
h~ voor grote waarden van t te groot is. 
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Grafiek IX. Verband tussen ~5u5 /€ 2u2 , p5/p2 en 
T5/T2 en het machgetal van de gereflec

teerde schokgolf Nr. 
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