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I. Samenvatting. 

Met dit onderzoek is in de werkgroep gasdynamica van de vakgroep 

transportfysica een eerste aanzet gegeven om experimenteel conden

satieverschijselen te bestuderen. 

Gekeken is naar filmcondensatie van zuivere waterdamp aan de koude 

achterwand van een schokbuis. 

Bij de schokreflektie aan de achterwand wordt waterdamp aan de 

wand isother~ gecomprimeerd. Door de grote warmtecapaciteit van de 

wand neemt de temperatuur daar nauwelijks toe. De waterdamp wordt 

oververzadigd en zal op de wand condenseren. 

Met behulp van lichtinterferentie~metingen is vastgesteld, dat de 

waterdamp de eerste 80;.; s in een vloeistoffilm condenseert; daar-. 

na ontstaan er druppeltjes. 

Tijdens de filmcondensatie groeit de vloeistoflaag na enkele;Vs 

met de wortel uit de tijd. Deze afhankelijkheid wordt ook theore

tisch afgeleid, waarbij gebruik wordt gemaakt van een lineaire 

condensatie theorie. 

Voor kleine waarden van de tijd biedt de groei van de waterfilm 

de mogelijkheid om de condensatiecoëfficiënt te bepalen. 

Daarvoor zullen echter de experimenten met een niet-lineaire theo

rie vergeleken moeten worden. 

In de literatuur worden afhankelijk van de condensatiecondities 

uiteenlopende waarden voor de condensatiecoëfficient ·gegeven. 

Aangezien deze condensatiecondities in een schokbuis eenvoudig 

zijn te variëren, is het nuttig om voor het condensatieprobleem 

in een schokbuis theorie en experiment verder te ontwikkelen. 
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2. Inleiding. 

2. 1 • ~l_ae.::;;e!,n.!. 

He~ procesJdat een stof doorloopt bij overgang, van een _gasvormige 

toestand in een vloeibare of vaste vorm, noemt men condensatie. 

In de natuur en techniek speelt dit proces een belangrijke rol; 

te denken valt daarbij aan een aantal meteorologische verschijnse

len en de vele technische processen waarbij gassen of dampen vloei

baar worden gemaakt. (Mer.73) 

De grote verscheidenheid van de processen waarbij condensatiever

schijnselen optreden heeft ertoe geleid, dat er tussen die processen 

onderscheid wordt gemaakt; waarbij men rekening houdt met: 

- De plaats waar het condensatieproces zich zal afspelen. 

(Is er sprake van condensatie aan een gekoeld oppervlak?) 

- De manier waarop het condensatieproces zich zal afspelen. 

(Is er sprake van druppel- of filmcondensatie?) 

- De stof die condenseert. 

(Bestaat de damp uit één zuivere component of is het een 

mengsel?) 

In dit verslag zal voornamelijk aandacht worden besteed aan film

condensatie van zuivere waterdamp aan een koude wand. 

De meeste technische processen waarbij condensatieverschijnselen 

een rol spelen, vinden plaats aan een gekoelde wand. Deze zorgt er 

namelijk voor, dat de bij de condensatie vrijkomende warmte wordt 

afgevoerd. De wand is ook mede bepalend voor de manier waarop het 

condensatieproces zal verlopen. Dit is daarom van belang, omdat 

bij druppelcondensatie de condensatiewarmte veel makkelijker wordt 

afgevoerd dan bij filmcondensatie. 

Volgens Adams (1954) kunnen de warmte-overdrachtcoëfficiënten bij 

druppelcondensatie een faktÓr 10 groter worden dan bij filmconden~ 

satie. Illustratief hiervoor is ook figuur , die overgenomen is 

van Helch ( 1961), waarin de warmteflux door de wand (qE.) uitgezet is 

tegen de oververzadiging (weergegeven door AT ) • 

De oorzaak van dit verschijnsel is de relatief grote thermische 

weerstand van de vloeistoffilm, die bij filmcondensatie aan het ge

koelde oppervlak onstaat. 

Het probleen doet zich nu voor, dat in het merendeel van de gevallen 

filmcondensatie zal optreden (VDI 1977), waarbij de warmte-overdracht 
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Dit is een van de oorzaken,waarom het onderzoek op dit gebied al 

betrekkelijk oud is. Rond 1900 werd de basis van het huidige onder

zoek reeds gelegd door Hertz (1882), Knudsen (1915) en Nusselt (1916). 

Men mag hieruit echter niet konkluderen dat alle problemen bevre

digend zijn opgelast. Nog steeds staan een aantal vragen open, waarop 

we in het vervolg van deze inleiding nog terug komen. 

2. 2 . .Q_p~n~ t~a.:_:d!: ::!! ~g!:n..:_ 
Bij het onderzoek naar condensatieverschijnselen wordt gebruik ge

maakt van microscopische en macroscopische beschouwingen, Deze laat

sten moeten uiteindelijk de relaties geven tussen de thermodynamische 

grootheden, die bij het condensatieprobleem van belang zijn. 

De microscopische benadering levert de randvoorwaarden. 

2.2.1. De condensatiecoëfficient. o- ,, 
De condensatiecoëfficient is een getal tussen nul en een, dat de kans 

van een dampmolecuul geeft, om bij botsing tegen het condensatie

front door de vloeistoffase te worden opgenomen. 

Over de waarde van de condensatiecoëfficient bestaat grote onzeker

heid. 

Kroger ea. (1967) veronderstel~ dat de waarde van de condensatie -

coëfficiënt afhankelijk is van de verzadigingsdruk en daardoor 
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varieert tussen 0.04 en 1.0 

Fedorovich (1969) berekent de invloed van de onderkoeling van 

de damp in een smalle zone tegen het condensatievlak en vindt dat 

~ = 1 onafhankelijk van de druk. 

Ne cm i ( 1976) vindt uit experimenten, dat de afhankelijkheid van o-
vande verzadigingsdruk veel kleiner is~dan uit eerdere metingen bleek. 

Hij veronderstelt dat o- een constante waarde heeft in de buurt van 
I I 
een en dat de schijnbare afhankelijkheid van de verzadigingsdruk 

het gevolg is van verontre'1n'1g'1ngen, die de metingen verstoren. 

De verontreinigingen zijn het gevolg van het uitgassen van de ap

paratuur bij hogere drukken en temperaturen. 

Gezien het voorgaande,zal het geen verbazing wekken, dat voor wa

ter in de loop van de tijd nogal uiteenlopende waarden voor de con~ 

densatiecoëfficient gevonden zijn. Dit mag blijken uit de onder

staande tabel, die overgenomen is van Mills ea. (1967). 

onderzoeker jaar temp. o-
oe 

Alty 1931 18-60 0.006-0.016 

Al ty&Nicoll 1931 18-60 0.01 -0.02 

Alty 1933 -8- 4 0.04 

Alty&'Mackay 1935 15 0.036 

Pruger 1940 100 0.02 

Hannnecke&Kappler 1953 20 0.045 

Hammecke&Kappler 1955 o. 100 

Delaney 1964 0-43 0.041 

Hichman 1954 0 0.42 

Nabavian&Rromley 1963 10-50 0. 35-1 .o 
Jamieson 1965 0-70 0.35 

Eerman 1961 1.0 

Het lijkt m.a.w.zinvol om in ieder geval uit experimenten een waarde 

voor o- te berekenen. In de hoofdstukken 2,3,4 zal hierop telkens 

terug ~··orden gekomen. 
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2.1.2. Filmcondensatie of druppelcondensatie. 

Zoals al vermeld is, bestaat er een groot verschil tussen de warm

te-overdracht bij film- en druppelcondensatie. Het is daarom van 

technisch belang om kriteria te ontwikkelen, die bij gegeven om

standigheden aangeven, "torelke rnanier van condenseren te verwachten 

is. 

Experimenteel is waàrgenomen, dat waterdamp alleen dán in druppels 

aan de wand zal condenseren, als op die wand speciale voorzieningen 

worden aangebracht. Hiervoor worden zgn. promoters en edele metalen 

gebruikt. 

2.3._2_nie.!.z~e!_s.Ee.!.s.Ee,!ti_ei 

In de vakgroep transportfysica is door Radev (1977) de eerste aan

zet gegeven voor het theoretisch condensatie-onderzoek. In dit ver

slag wordt hierop doorgegaan, bovendien zullen de eerste condensatie

experimenten beschreven worden. 

Het experimentele onderzoek was oriënterend van karakter. Er is ge-. 

probeerd inzicht te krijgen in de mogelijkheden om met de aanwezige 

apparatuur een zinvolle bijdrage te,leveren aan het onderzoek naar 

condensatieverschijnselen. 

Het uiteindelijke doel van onderzoek als dit is om een condensatie

model te scheppen, dat een bruikbare grondslag vormt voor de techno

logie, waarin condensatieverschijnselen worden toegepast. 

Als zodanig is het werk onder de noemer te brengen van het weten~ r 

schapsoptimistische onderzoek (Kool· 1975). 

2.3.1. Experimentele mogelijkheden. 

Essentiëel voor het voortzetten van het condensatie-onderzoek zijn 

de experimentele mogelijkheden, die de apparatuur ons biedt, 

Het belangrijkste onderdeel van de apparatuur is de schokbuis. 

Dit is een instrument, dat op eenvoudige wijze schokgolven opwekt, 

met behulp waarvan waterdamp plotseliDg, op een heel nauwkeurig te 

bepalen tijdstip, op een hoge temperatuur en druk kan worden ge

bracht. Aan de buiswand vindt afkoeling plaats waardoor oververza

digde waterdamp aan de wand zal condenseren. 

Juist het feit dat het condensatieproces in de tijd zo nauwkeurig 

wordt vastgelegd, opent de mogelijkheid "om condensatiecoëfficienten 

te meten (zie hoofdstuk 3). 
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In paragraaf 2.2.1. hebben we gezien, dat de afhankelijkheid van 

de condensatiecoëfficient van de verzadigingsdruk een geschilpunt 

is. In een schokbuis kan deze verzadigingsdruk op eenvoudige wijze 

gevariëerd worden, waardoor het mogelijk is data te verzamelen 

van de condensatiecoëfficient bij verschillende drukken. 

Necmi (1976) merkt op, dat de nauwkeurigheid waarmee de condensa

tiecoëfficient bepaald wordt, sterk afhankelijk is van de aanwe

zigheid van verontreinigingen. Een maat hiervoor is het vacuum dat 

voorafgaand aan de experimenten verkregen wordt. Necmi bereikt een 

vacuum van I 0-.2. Pa. en hij beweert daarmee nauwkeuriger te werken 

dan andere onderzoekers. 

In een schokbuis is het in principe mogelijk om een nog beter va

cuum te verkrijgen; hetgeen dus perspektieven biedt voor de nauw

keurigheid waarmee condensatiecoëfficienten bepaald worden. 

2.3.2. Condensatie onderzoek in een schokbuis door W. Smith (1973). 

Smith heeft onderzoek gedaan naar filmcondensatieverschijnselen 

van zuivere tetradamp (C CL 4 ) aan de achterwand van een schokbuis. 

Met een optische methode detekteert hij de dikte van de vloeistof

film als funktie van de tijd. In hoofdstuk 3 zullen we zien, dat 

hij daarmee de informatie in handen heeft om de condensatiecoëffi

cjënt te bepalen. 

Door een verkeerde interpretatie van het condensatiemodel waarmee 

hij werkt, ziet hij daar echter geen mogelijkheden toe. Uiteindelijk 

wijst hij op een (niet aanwezige) discrepantie tussen condensatie

model en experiment. 

De meetmethode die Smith gebruikt, is ook in dit onderzoek· gebrujkt. 

In hoofdstuk 4 \..rordt deze uitvoerig beschreven. 
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3. Theorie. 

3. 1 . _!n.!_eiAi,n~. 

Voordat het eigenlijke condensatieprobleem behandeld wordt, lijkt 

het nuttig eerst wat meer te vertellen over de processen die in de 

schokbuis condensatie veroorzaken. 

3.1.1. Schokgolven. 

Jn eenschokbuisworden schokgolven geproduceerd door een gas onder 

hoge druk (het drijvergas) plotseling in kontakt te brengen met een 

gas onder lage druk (het testgas), 

In het testgas zal als gevolg hiervan een schokgolf gaan lopen. 

Deze schokgolf veroorzaakt in het testgas een niet-isentrope compres

sie, waardoor de druk en temperatuur van het gas opeensworden verhoogd. 

De schokgolf beweegt in de richting van de achterwand (op x=O) en 

zal daar reflekteren. De gereflekteerde schokgolf zal opnieuw een 

temperatuur- en druksprong in het testgas veroorzaken. 

De veranderingen in de druk en de temperatuur worden gegeven door de 

Rankine-Hugoniot relaties (Oer. 1966) en zijn afhankelijk van de snel

heid van de schokgolf (het Machgetal) en de gaseigenschappen. 

In de formules 3.1.1 en 3.1.2 worden de relaties gegeven,die voor 

ons van belang zijn: 

Ps- ::: 
P, 

.z .r M2. - ( ~-I) 
(~+-!) 

(.~st - I ) M 2. - 2. ( a-- d 

( ~-~ l M~ + ' 

[L(q.--I)Mt +-(~-q-l] :~~[{.3§-d M2.-2.(g--dl 
é t"~-1).1.. Ml. 

3.1.1. 

3 0 1. 2 0 

lilaar in M het machgetal is en èr de Cp lev verhouding van het testgas. 

P.r, Ts- en P1 

bieden 5 en 

, T1 zijn de druk en temperatuur van het gas in de ge

(zie figuur 3. 1) ·Het machgetal wordt gedefinieerd door-: 

M - U 
voR.s~ 

u is de snelheid van de schokgolf en v~Rs Ti I is de geluidssnelheid in 

gebied 1. 
Als het testgas bestaat uit onverzadigde waterdamp, dan blijft die 

damp in de hoofdstroom onverzadigd ook na het passeren van de heen

gaande en gereflekteerde schokgolf. 

Door de grote warmtecapaciteit van de schokbuiswanden zal de water~ 

damp aan de vJand sterk afkoelen en oververzadigd ,-;orden. 

Als dit gebeurt, dan komt er een condensatieproces op gang, waarbij 

de vrijkomende condensatiewarmte door de wanden wordt afgevoerd. 

Er zal water (in een filmlaag of in druppeltjes) ontstaan en we krij-
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gen in de onverzadigde damp een massastroom naar de wanden. 

Anders gezegd; omdat de dichtheid van de vloeistof veel groter is 

dan van de damp, is het als of er aan de wand massa verdwijnt en 

zullen er expansiegolven het testgas inlopen. 

He zullen aannemen, dat de expansiegolven betrekkelijk zwak zijn 

en dat de druk P
5 

in het testgas er niet door beïnvloed wordt. In 

een x - t diagram zj.et het proces eruit als in figuur 3. 1 

3.1. x - t diagrom van het condensatieproces aan de achterwand van een 
schokbuis. 

3.1.2. Thermostatica; De vergelijking van Clausius-Clapeyron. 

Een belaurijke grootheid bij fase-overgang is de vrije enthalpie 

of funktie van Gibbs. Bij een fase-overgang zijn namelijk zowel de 

temperatuur als de druk konstant, wat betekent dat: 

G . = G 
vloe1stof damp 

3. 1. 3. 

Uit dit gegeven kan men afleiden, dat het verband tussen de veran

dering in de verzadigde dampdruk dP en de daardoor veroorzaakte ver

andering van de evenwichtstemperatuur dT gegeven wordt door de ver

gelijking van Clausius-Clapeyron. 
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d P sdamp - svloeistof 

d T 

d p 

d T 

:::: 
vdamp vvloeistof 

L 

T ( V - V . f damp vloe~sto 

3. I .4. 

3. 1. 5. 

Waarin L delatente warmte of condensatiewarmte i~, s de specifieke 

entropie en v het specifieke volume 

In een P-T diagram geeft de faselijn van Clausius-Clapeyron de moge

lijke toestanden aan , waarbij twee fasen van eenzelfde stof met el

kaar in evenwicht zijn (zie figuur 3.2). 

p 

1 

fig 3.2. De faselijn van Clausius-Clapeyron in het P-T diagram 

Bij de modellen, die opgezet zijn om filmcondensatie van een zui

ver damp aan een koude wand te verklaren, speelt de faselijn van 

Clausius-Clapeyron haast vanzelfsprekend een belangrijke rol. 

Er wordt vanuit gegaan, dat de snelheid waarmee een oververzadigde 

damp (punt I ~n figuur 3.2) zal condenseren, in goede benadering 

evenredig is met de afwijking van de evenwichtslijn van Clausius

Clapeyron. Hierbij wordt het voorbehoud gemaakt, dat het om kleine 

afwijkingen moet gaan. 

Al naar gelang de smaak van de onderzoeker krijgt men voor de mas

saflux uitdrukkingen van de vorm: 
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q_m === 7 ( p, -Pb ) 

-H ....... 

+ 7 ( p, -Pb) 

Haarbij de coëfficiënten 'l. met de kinetische gastheorie berelrend 

zijn. In de v9 lgende paragraaf zal hieraan aandacht worden besteed. 

3. 2. Randvoorwaarden. 

Vanuit de microscopische benadering van het condensatieprobleem, 

kan men proberen de macroscopische, thermodynamische, verschilin

selen te beschrijven. 

Hiertoe zijn een drietal modellen beschikbaar, die randvoorwaar

den leveren voor de uiteindelijke thermodynamische probleemstel

ling. In chronologische volgorde zullen ze kort besproken worden. 

De belangrijkste parameters in de drie modellen zijn: 

- de condensatiecoëfficiënt o-
Deze geeft de kans van een dampmolecuul, om bij botsing tegen 

het condensatievlak,door het condensaat opgenomen te worden. 

- de verdampingscoëfficiënt o-' 

Deze wordt analoog aan de condensatiecoëfficiënt gedefiniëerd. 

- de druk, temperatuur en dichtheid van de damp en de vloeistof 

Pg , Ts, ('~ resp, p ..,, , T vl t \'vl 

pvl is daarbij de verzadigingsdruk,die hoort bij Tvl' 

- de gemiddelde snelheid van de dampm0leculen naar het condensa

front Us of de netto massaflux qM = ~ U~ 
Algemeen wordt aangenomen dat o- = o-' 

sel over bestaat. (Mer 1973). 

hoewel daar geen uitsluit-

3.2.1. Het klassieke model van Hertz-Knudsen (Sha. 1971) 

In dit model wordt verondersteld, dat zowel de moleculen die uit de 

vloeistof verdampen als de moleculen die aan het grensvlak conden

seren ieder een Maxwell-snelheidsverdeling hebben met een gemiddel

de snelheid nul. 
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vloeiskf 

• 

-~-+-1---~ .... x 

fig 3. 3. 

Model van Hertz-Knudsen. 
De gemiddelde snelheid van de 
moleculen naar het condensa
tievlak is nu Z. 

Voor de netto-massaflux wordt dan de volgende uitdrukking verkregen. 

-o- p5 
t 0'"' Pvl 3.2.1. 

-:1.., :::: 
(2.7ï fls T~ )'lz. ( 2. TT i, Tv/) /z. 

~ -a-( p, Pvl 

J 3.2.2. =: 
( 2.7T Rs T9 ) v, ( l. 71" 1<$ Tv/ ) lh .. 

term I term_2 

Term I geeft de massaflux van de damp naar de vloeistof. 

Term 2 geeft de massaflux van de vloeistof naar de damp. 

3.2.2. Het model van Schrage-Hills (Hil. 1967) 

Net zoals bjj het model van Hertz-Knudsen wordt ook nu aangenomen 

dat moleculen in de damp een Maxwell-verdeling bezitten. 

Er wordt op het Hertz-Knudsen model echter een korrektie aange

bracht voor de gemiddelde snelheid u9 van de dampmoleculen die 

naar het condensatievlak bewegen. 

vloeislof damp 

-~ 1~---------· x 

fig 3. 4. 

Model van Schrage-Mills. 
De gemiddelde snelheid van de 
moleculen naar het condensa
tievlak is U g·, 
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De netto-massaflux wordt nu gegeven door: 

q..,. = -a- J -(.z._rr_~ ..... r;-~-)....,1'.,....' -T- __ ....:P....:;v~l _ •. _. ~-1 
(l. Tï Rs Tvl) l!z. 

3.2.3. 

T' is "de korrektiekaktor voor de gemiddelde snelheid U!l en wordt ge

geven door: 

r = .e.xp(- or_t.~) 3.2.4. 

(J is de '-P fG., verhouding 

~ ~s de geluidsnelheid in de damp. 

3.2.3. Het model van Lang (Rob 1979) 

Bij condensatie zullen vloeistof en damp niet met elkaar in even~ . 

wicht zijn en daarom zal er over het condensatie-oppervlak een druk

en temperatuursprong bestaan. 

De bij de druk-en temperatuursprong behorende massa- en warmteflux 

kunnen door de kinetische theorie aan elkaar gekoppeld worden. 

Men definiëert daarbij een relatieve druksprong en een relatieve 

temperatuursprong, die de afwijking van de uiteindelijke evenwiehts

situatie geven. 

In een P-T diagram kan men dit als volgt aangeven. 

p 

r~~--------~1~ 
C \crpe v-on 

AP = p - p 
g g 

AP = p - p 
vl vl 

V 

V 

AT = T - T 
g 

AT = vl 

__ ,..,. T 
fig 3.5. Het condensatieproces dat door Lang beschreven wordt 

in het P-T diagram. 

g 
T -vl 

punt I geeft de toestand van de damp weer. Het punt ligt in het 

vloeistof gebied van het P-T diagram. He hebben dus te maken 

met een oververzadigde damp. 

punt 2 geeft de toestand van de vloeistof. 

De vloeistof zallangs de faselijn van Clausius-Clapeyron 

naar de eindtoestand bewegen. 

V 

T 
V 
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punt 3 geeft de uiteindelijke evenwichtssituatievan het vloeistof

damp systeem. 

Indien de afwijkingen van de eindtoestand klein .zijn, dan geldt voor 

de relatieve druksprong resp. relatieve temperatuursprong: 

ép LiP~- LJ.e--1 == ~~ r -Lpp 1,., - Lpr ~ ~eJ Pv r~ ~ Pv 

ér = ~ "G - Ll. Tv/=: ~~ [ -Lpr '1~>~ _ Lrr ~ :lel Tv p~ ë; Pv 3.2.6. 

~en qE zijn de massa-en energieflux in het gas naar het conden

satievlak. 

De coëfficiënten L Pf' , L PT en Lrr zijn door Lang met de kinetische 

theorie berekend; waarbij verondersteld is, dat de dampmoleculen die 

aan het condensatievlak zullen reflekteren volledig accommoderen. 

lh. [ 
Lpp ~ ~ ,~ ) 

Lpr-~ ,~, ) [ 

2.- o-
o-

<!":~ - I ] ~'j +- r 

+ 1. !I:!:l- I l z. ~~+I 

Lrr= 2.. Lpr 
3.2.7. 

en 

Zoals al is opgemerkt, ~al de vloeistof de eindtoestand bereiken }angs 

de faselijn van Clausius-Clapeyron, waarvoor de relatiE 3.1.5. 

geldt. Van deze vergelijking wordt bij de uitwerking van de theo

rie gebruik gemaakt. 

3.2.4. Het verband tussen de randvoorwaarden van Fertz-Knudsen, 

Schrage-Mills en Lang. 

Als de afwijkingen van de evenwichtsituatie klein zijn, dan kunnen 

de randvoorwaarden van Hertz-Knudsen en Schrage-Mills gelineariseerd_ 

worden rondom P 9 en T .9 

Voor de randvoorwaarden van Hertz-Knudsen (formule 3.2.2) vinden we: 

- v- P.s 
-(z._rr_R-=-s--Tv) 'h 

[ p~- Pv/ 

p~ 
-

2. 
T~ - T..,J J 

"G 
3.2.8. 

Bij de Schrage-Mills randvoorwaarden (formule 3.2.5. en 3.2.6.) 

lineariseren we eerst de korrektiefaktor l in de kleine parameter 

(XU. 
g 
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f':: e.xp (-«l.t(;} -wfr ex. u~ { I- e~F ( odA~} 

= I+ yrro< IA~ 

De hogere orde termen kunnen verwaarloos.d worden, omdat ex.. U~<< I . 

Met de uitdrukking voor o( (formule 3.2.4.) vinden we: 

= 

De uitdrukking van Schrage-Mills wordt dan: 

-J..o-
2..- o-

F§ ( 
( 2.1r Rs T9 ) 114 

p~- P .. J 

p~ 

I 

l 
l"è, -Tv I) 

T~ 

De randvoorwaarden van Lang (formule 3.2.5 en 3.2.6) tenslotte 

kunnen door eliminatie van 'ie geschreven worden als: 

P9 é9- [ Ps - f'v/ 

<r~ Ps 2. 
To,- Tvl] 

T~ 

~et de uitdrukking voor LPP en Lpr (formule 3.2.].) staat hier: 

2- çr 

P~ %l f'.s - Pvt _ ~ T; - Tvl J 
(z.rr Rs Tv r p~ 2. n 

-2 v 
=~ 

3.2.9. 

3.2.10. 

3.2.11. 

He zien dat in eerste~orde~benadering de randvoorwaarden van Schrage

Mills en Lang identiek zijn (formule 3.2.10. en 3.2.11.) en dat deze 

beide voorwaarden in eerste orde een faktor _.6_ :J. -0'-

verschillen met de randvoon~aarde van Hertz-Knudsen. 
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3.3. 1 Grenslaagvergelijkingen. (Don. 78) 

Na het passeren van de schokgolf is er aan de àchterwand van de 

schokbuis een situatie ontstaan, waarin oververzadigde waterdamp 

aan de koude achterwand zal condenseren. 

Er zijn twee manierèn waarop dit kan gebeuren; condensatie 1n drup

pels of in een waterfilm. In het geval van filmcondensatie kan de 

onderstaande situatieschets gegeven worden. 

T,. 

__ _.,~x 
fig 3.6. 'Fiûncondensatie aan de achterwand van een schokbuis 

In de waterdamp zal een massastroom ontstaan naar het condensatie

front. De snelheid van deze massastroom wordt gegeven door u9 • De 

waterfilm zal door de condensatie als funktie van de tijd steeds

dikker worden en de bij dit proces vrijkomende condensatiewarmte 

wordt door de achterwand afgevoerd. 

Aangezien de condensatiewarmte groot is, zullen er belangrijke ther

mische effekten optreden. Het is daarom van belang voor de geschetste 

situatie het temperatuurverloop te onderzoeken. 

In het één-dimensionale geval kunnen de volgende thermische grenslaag'

vergelijkingen gegeven worden. 

wand: oT o."." eJ' T = 3. 3. 1. 
d 1::: () x 2. 

vloeistof: uT ~vl è)z.T 

""'5"T = 
i) x.• 

3.3.2. 

damp: uT + LA~ dT Ç) À9 ë>T 
ar = 

è>:x.. P~~ (})(_ o..:t. 
3.3.3. 
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Hierbij is verondersteld, dat viskeuse effekten te verwaarlozen zijn, 

dat de waterdamp als een ideaal gas beschouwd mag worden en dat er 

geen drukgradiënten aanwezig zijn. 

De randvoorwaarden, die bij de differentiaalve~gelijkingen 3.3.1.-

3.3.3. gekozen worden, zijn essentiëel voor de verkregen oplossing. 

In de volgende paragraaf wordt hierop verder ingegaan. 

3.3.2. Toepassing van de evenwichtsrandvoorwaarde. 

Om zonder al te veel rekenwerk inzicht te krijgen in het condensatie

probleem, worden bij de vergelijkingen 3.3.1.-3.3.3. in eerste in

stantie evenwichtsrandvoorwaarden gekozen. 

Op x =ó, het condensatievlak, wordt de temperatuur 1n de vloeist0f 

en in de damp van het begin af aan gelijkgesteld aan de ver

zadigingstemperatuur,·die hocrt.bij de heersende konstante 

druk Ps . Dit is een vereenvoudiging omdat 1n werkelijkheid 

de temperatuur aan het condensatievlak pas na verloop van 

tijd de waarde Tv aanneemt. 

Op x= o, wordt de temperatuur gelijkgesteld aan de konstante tempe

ratuur Tc . 

Ook voor deze temperatuur geldt, dat hij in werkelijkheid 

pas na verloop van tijd de konstante waarde Tc zal aannemen. 

Op x =-~ blijft de temperatuur gelijk aan de temperatuur in de labo

ratoriumruimte T0 ; 

Op x =«> heeft de temperatuur de bekende waarde T s 

Door over te gaan op Lagrange-coördinaten wordt de energievergelijking 

voor de waterdamp (formule 3.3.3) gelijk aan: 

OT 
èJ 1: 

Waarbij gebruik 1s gemaakt van de wet voor een ideaal gas P ·= (? RT. 

Als À evenredig is met de temperatuur, wordt de energievergelijking 

lineair en gaat over 1n: 

c)T 
è) 1: 

b 
3.3.4~ 

Het mathematisch model met de thermische grenslaagvergelijkingen ziet 

er nu als volgt uit: 



wand: 

vloeistof: 

damp: 

è>T 
ûl:: 
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l:.. = -a;, 

À:..=- 0 

T=To 3.3.5. 

T::.Tc:. 

ê)T O.vl u~ T X.::: 0 T :Tc. 3.3.6. -
0 J: ë) x_Z 

X..= ó T:: Tv 

ar è)tT T =Tv 
DT 

= ('g4. 0.~ 
en'/' 

7 = r~,J 
3.3.7. 

1 = 00 T""' Ts-
x 

De Lagrange-coördinaten zijn 1 == f P<x'J cl)(' en 
0 

constant is~ wit dat zeggen dat tussen x = 0 en x = 
t. Als '? 

x{t) 

een konstante hoeveelheid massa zit opgestoten. 

Lagrange-coordinaten zijn m.a.w. met de stroom meebewegen-

de coördinaten. 

e 
1 

x- o sen x- o SCI-l 

fig 3· 7· a Condensatieverschijnset aan de achterwand 
-- b Dichtheidsvertoop bij filmcondensatie 

c Lagrange-coördinaten behorende bij filmcondensatie 

Het voordeet van het gebruik van Lagrange-coördinaten zit 

in het fei~ dat de convectieve te~en in de behoudswetten 

verdwijnen. 

Voor een wi-llekeurige grootheid Q(x~t) kan nametijk geschre

ven worden. 

Met behulp van de Laplace-transformaties kunnen de differentiaal

vergelijkingen 3.3.5.-3.3.7 opgelost worden. De resultaten zijn: 

wand: a 3.3.8 • 



vloeistof: 

damp: T 
g 

= T +(T -
V 5 
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b 3.3.8. 

Door de x-waarden van de randen in te vullen, kan snel gekontroleerd 

worden of de gevonden oplossingen inderdaad aan de gestelde randvoor

waarden voldoen. 

Aan de oplossing voor het temperatuurverloop in de vloeistof is te 

zien, dat de waterfilm zal moeten groeien met y't, hetgeen in over

eenstemming is met de experimenten van Smith. De evenwichtsrandvoor

waarden lijken redelijk te voldoen. 

De gevonden oplossingen suggereren, dat Tc en b vrij te kiezen zijn. 

Dit is echter niet het geval. De waarden van T~ en~ moeten zo geko

zen worden, dat voldaan is aan de overgangsvoorwaarden, die voor de 

sche~dingsvlakken kunnen worden opgesteld. 

Op x = 0 moet de energieflux in de vloeistof gelijk zijn aan de ener

gieflux i~ de wand. 

(X:o) Îlw (QL) 
ëJ x. I WO 

3.3.9. 

Overeenkomstig hiermee geldt voor het scheidingsvlak tussen vloei

stof en damp, dat het netto-energietransport gelijk moet zijn aan 

de vrijkomende warmte bij het condensatieproces. 

= 'A_g (ë)T) _ Àvl(()T) 
0 X , ~ 6 ()X vl Ó 

3.3.10. 

Voorwaarde 3.3.10. 1s als volgt verkregen. 
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Op een volume element worden de integrale behoudswetten toegepast. 

fig 

y 

ó(l:) 
c or~de.l"' ~cabe vlak 

3.8. Volume-element waarover de integrale behoudswetten 
worden toegepast. 

Behoud van massa 

U ~ó .:: Pvl Uv/ 
P1ó 

Behoud van impuls 

drS 
clc 

P~s ::; P~tl - r:, U\J J Pvl - I } 
I r!j& 

Behoud van enrgie 

(=l..,, Uv/ (i~ -l.,j) + ?~.sus& C.p ~ T+ r ~11/ j,j~' IAvl (fi!_ 
r . 1I m: r;cS 

term 1 geeft de vrijkomende 

-I)== À5(0T) _ )vl (è>r) 
u X 9 ó èJ X v/ eS 
E .:12" 

condensatiewarmte 

term 2 geeft de energie die vrijkomt indien de tempe~ 

ratuur van het gas aan het condensatiefront 

hoger is dan de vloeistoftemperatuur. 

term 3 geeft de kinetische energie van het gas. 

term 4&5 geven de netto warmteflux over het con

densatievlak. 

Aangezien U vl.-: Jo-3 ms-1 kunnen de hogere orde termen van Uv! verwaar

loosd worden. M.a.w. de invloed van de kinetische energie van het gas 

is verwaarloosbaar klein. 
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Bij het oplossen van de vergelijkingen 3.3.5.- 3.3.7. zijn we er 

van uitgegaan, dat de temperatuur aan de scheidingsvlakken een 

continu verloop heeft. Dit betekent dat: 

De vergelijkingen 3.3.9 en 3.3.10 leiden dan tot: 

A: - kv I $ k.,l -
kw k9.& 

e Ie..,( y-; L ~ c..,r k,& -==- -
k'l& c. .. a T$-- Tv c.s& kw 

E - Tv- To cp, s - -
Ts-- iv v4 a.../ 1: • 

3.3.11 

~ is een maat voor de verhouding tussen de massa die in de 

vloeistoflaag zit en de massa in de thermische grenslaag in het gas. 

We kunnen twee limietgevallen onderscheiden. 

I. Als ~~/-dan heeft het condensatieproces weinig invloed op de 

thermische grenslaaggroei in de waterdamp. 

Vergelijking 3. 3. 11 kan dan gelineariseerd worden in~ en geeft 

uite:indelijk de volgende uitdrukking voor ~ 

I _b_ { kw (Ti, -Jo ) - k~.s ( Ts-- Tv) } I{[' 
eS::: p.,, L fii1 3.3.12. 

t- :z.. k .... CsS (Tv - io) 
rr kss L 

In de volgende paragraaf zullen we zien, dat de term ~n de noe

mer aangeeft, wanneer de lineaire condensatietheorie toegepast 

mag worden. 

2. Als % » 1 , dan is de oververzadiging groot. In dat geval blijft 

de thermische grenslaag dun, omdat hij als het ware opgezogen 

wordt door de vloeistoflaag. 

Vergelijking 3.3. I! levert dan 

cl- 2 

Vii' 
~(Tv-lc)j------) 1/T 

Pv1 L + Cs 6 I Ts -Tv) 
L 

3.3. 13. 
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3.3.3. Limietgevallen. 

Een maat voor de afstand waarin temperatuursfluktuaties aan het con

densatievlak doordringen in de vloeistoflaag, wordt gegeven door de 

dempingsdiepte D. 

De dempingsdiepte ~s de afstand,waarop de dimensieloze amplitude 

van de temperatuursfluktuatie de waarde è' heeft. 

De definitie van D.is: 

D .:: \t/ ~-c 
Voor de condensatie-experimenten geldt dat: a = avl = 2_ )t to·lf ~n:a._ç' 

1:' = I 00_.-M:S 

Zodat 
-Y 

D = es>" Jo ""· 

Uit de berekeningen van paragraaf 3.3.2. volgt, dat de vloeistof-
-7 

film na IOO;t.ts een dikte heeft van -.::::. 10 m. 

Het is duidelijk dat . f >> 1 wat betekent, dat de temperatuur in 

de vloeistoflaag nagenoeg overal hetzelfde is. M.a.w. de tempera

tuur aan de achtenrand van de schokbuis zal gelijk zijn aan de ver

zadigingstemperatuur bij de heersende druk. 

T = T 
C V 

De uitgevoerde berekeningen tonen de juistheid van deze relatie aan. 

Uit het feit dat T gelijk wordt aan T mag men konkluderen, dat de 
C . · V 

wand de maximale hoeveelheid warmte wegvoert. Bovendien kan aan de 

vloeistoflaag blijkbaar êên temperatuur worden toegekend, Voor de ·. 

vergelijkingen 3.3.9. en 3.3.10. betekent dit dat: 

i) I {. JT ) 
• \ èJ X vl J 

~r,[èJT) 
"~vlo 

3. 3. 14. 

I . c)r 
Waardoor Avl '3X vl.Smet behulp van 3.3.9 en 3.3.10 geëlimineerd kan .. 

worden. Vergelijking 3.3.10 ~vordt dan: 

() dó 
\Vl L --

dl: 
)\ f-'o '-\ Àw (. -;) T) 3. 3. 15. 

- 'j \J::j'jó - \u x vlo 
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De limietgevallen, die in de vorige paragraaf besproken zijn, wor~ 

den nu opnieuw aan de orde gesteld. 

I Indien de oververzadiging klein is, de waterfilm sle<;:hts langzaam 

groeit en de snelheid van de dampmoleculen naar het condensatiefront 

daardoor klein is, zal er een thermische grenslaag tot ontwik-

keling komen. Een s.chets van de situatie, die dan ontstaat, vmrdt 

in de onderstaande figuur gegeven. 

)( 

fig 3.9.Temperatuursverloop bij kleine oververzadiging 

Aan het condensatiefront zal geen temperatuursprong optreden, waar

door vergelijking 3.3.15 gelijk wordt aan: 

= ï\..9 (()I ) -
é) x g& 

.::\ ( ~T) 
w èJ X' wo 3.3.16 

In de limiet voor ~~-+o zal de oplossing voor de thermische grens

laag in het gas niet door het condensatieproces beinvloed worden, 

d.w.z. dat in formule 3. 3. 8. c 'Z 8 ;: q mag worden gesteld 

Met de oplossing voor het temperatuurverloop in het gas en ~n de 

wand (formule 3.3.8) levert dit voor de dikte van de vloeistoflaag 

als funktie van de tijd: 

3. 3. 17 

Dit is de limiet vanS voor kleine waarden van de oververzadiging. 
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5 wordt nul als: 

kw ( Tv - T0 ) = kg ( T5 - Tv ) 3.3 .18. 

In dat geval is de verzadigingstemperatuur gelijk aan de tempera-:-

tuur aan de wand bij experimenten zonder condensatie. 

II Het t~eede limietgeval doet zich voor bij grotere oververzadi

gip.g •. ))oor de beweging van de dampmoleculen naar ?et condensatie

vlak, zal de thermi~che grenslaag niet tot ontwikkeling komen. 
------ ---~. ---· 

Ook voor dit geval wordt een situatieschets gegeven. 

WO V\ cL vloei-
'!>I-cf 

do. ... p 

w 
Ts-..... 

bC;I 

r-

x 
fig 3.10 Temperatuursverloop bij grote ove~Jerzadiging 

Omdat de thermische grenslaag klein blijft en vrijwel geen massa 

bevat, kan de integrale behoudswet over het condensatievlak en de 

grenslaag toegepast worden. 

Vergelijking 3.3.15 wordt nu: 

À (JT) 
w û X vJo 3.3 .19. 

Met de oplossing voor het temperatuurverloop in de wand (formule 3.3.8) 

wordt Ö gelijk aan: 
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Pvl L 
!Tv-To>l---)~ C..j ( I s--/o) 

+- L 

3,3.4. Toepassing van de randvoorwaarden van Lang. 

In de beginfase van de grenslaaggroei zal zeker géén evem1icht be

staan tussen vloeistof en damp in het scheidingsvlak. 

In deze paragraaf zullen we de invloed van de condensatiecoëfficient 

op de groeisnelheid van het condensaat bekijken; waarbij we ons be

perken tot kleine waarden van d~ll:- De grenslaaggroei in de damp 

wordt in dat geval niet door het condensatieproces beïnvloed. 

Allereerst wo.rdt de integrale energiebehoudswet op de vloeistof

laag toegepast. 

~ 
eH n--"" 

'0: { r,o) 

-----x 

X::O \C:ó{l) 
co~ cl el'\ • Clb e f'ro ... r 

fig 3.11 Volume-element waarover de integrale behoudswet-

ten worden toegepast. 

Daarvoor wordt een volume·element bekeken zoals in bovenstaande te

kening weergegeven is. Het volume element zit aan een kant vast aan 

de wand en aan de andere kant aan het condensatiefront. Doordat het 

condensatiefront met een snelheid dSid.t in de positieve x - richting 

opschuift, zal het volume element steeds groter worden. 

De verandering van de enrgie-inhoud van het volume-element (terl'l I 

in vgl 3.3.21.) zal gelijk zijn' aan de netto energietoevoer (term 2) 

plus de energie, die aan het volume element wordt toegevoegd door

dat de Ol'lsloten massa in de tijd groter wordt,(term 3). In formule

vorm geldt: 



wand: 

damp: 

vloe~stof: 
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ofwel 

De integrale energiebehoudswet toegepast over de scheidingsvlakken 

op x = 0 en x = b levert uiteindelijk: 

<Jvl C.11j Ó cl Tv! 
d t: 

- )\"è)T) 
ê> )C. wo 

3.3.22 

We veronderstellen, dat de groei van de waterfilm de oplossing van 

de energievergelijking in het gas niet beïnvloedt. 

Het model voor het verloop van de temperatuur als funktie van de 

tijd ziet er dan als volgt uit. 

è)T a....., è>l.T x.:: -CJ:J T::To 3.3.23 -
ui: Û)(L X:- 0 T.::Tvl 

uT l. ~l.T 1::: T-= Ts- 3.3.24 - '-''3 ('9 to 

()t CJ'l 7. ;:;. 0 T::: Tvl 

r.,, c"'b dTv( - -Lïm- 'it. _ ~wer) 3.3.25 

cl~ dX wo 

In vergelijking 3.3.25 zitten nog twee onbekenden, q en ~ . Deze 
ïn E 

worden echter door de randvoorwaarden van Lang (formule 3.2.5- 3.2.7) 

bepaald. Daarbij gaan we ervan uit, dat de druk in het gas vanaf 

het begin van de condensatie constant is en gelijk aan Pv, Deze ver

onderstelling li~kt juist omdat de snelheid van het gas naar de 

vloeistoffilm klein lS (zie ook paragraaf 3.3.2.). In een P-T diagram 

kan het systeem dan op de onderstaande wijze weergegeven worden. 
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Tv/ 

.1T~: T9 -T., 

~Tv!= Tvl- Tv 
--r 

fig 3.12 Het condensatieproces dat door de 

randvoorwaarden van Lang beschreven wordt~ in het 

P-T diagram. 

De randvoorwaarden worden: 

~ = (3 11 

q_f = ~ 21 

(3 12 ( Tg - Tvl 

~ 22 ( Tg - Tvl 
3.3.26. 

De constanten (3 .. ...... (lu. zijn afhankelijk van de condensatiecoëffi-

ciënt en de oververzadiging. 

Met vergelijking 3.3.25. kan de belangrijke grootheid Tvl in prin

cipe berekend worden. Het linkerlid van de vergelijking veroorzaakt 

echter moeilijkheden. & is namelijk een nog onbekende funktie van de 

tijd, waardoor het probleem niet analytisch op te lossen is. 

Deze term van vergelijking 3.3.25. geeft de toename van de warmte

inhoud van de vloeistoflaag als gevolg van de temperatuurstijging 

van die laag. 

De term is van de grootte-orde 

De eerste term uit het rechterlid is van de grootte-orde 

De verhouding van de eerste tot de tweede term l.s dus Cv/ Tv-~ 

L 



_);__ met: c 4,2 103 J 
-1 -1 

~ kg K 
vl 

10
6 -1 

L ;::;: 2,4 J kg 

T - T z 25 K 
V 0 

We vinden voor de verhouding van de twee termen 

daarom de term in het linkerlid verwaarlozen. 

Vergelijking 3.3.25 wordt dan 

L Cl - - Q .'). ( ~T ) J,"'- Uo - W --

ë)X wo 

en kan opgelost worden. 

o,o4, We zullen 

Met behulp van Laplace transformaties wordt voor Tvl de uitdrukking 

verkregen: 

f... (ToA)::: f Tv L(Q" (3~ .. - tl~. (l,1) + i;[ ~1t(k~ Ts -kw Ta)-+ L( ~ .• /v- fl,a. T,) k5 - (?>"1, Tv k!$] .,.k ... k;Tö 

L ( f-1"('->:u- ~2• r•t} 1- R [ ():~..:~..( ko - k..,) + L(~" - pil.) - ~~· k~ ] + k.ov ~ s 

Een uitdrukking die er, niet alleen op het eerste gezich~ verschrik

kelijk uitziet. 

We zullen deze uitdrukking niet terugtransformeren aangezien het ~n

zicht in het condensatieprobleem er niet door vergroot wordt. 

In plaats daarvan wordt in het model nog een vereenvoudiging aangebracht. 

3.3.5. Toepassing van de vereenvoudigde randvoorwaarden van Lang. 

In de vorige paragraaf zagen we, dat vergelijking 3.3.27 met de rand

voorwaarden van Lang 3.3.26 niet eenvoudig analytisch oplosbaar was. 

In deze paragraaf zal aangetoond worden, dat hij dat wel is, als er 

op de randvoorwaarden van Lang een kleine vereenvoudiging wordt aan

gebracht. 

Men kan ervan uitgaan, dat de warmteflux in het gas ~! ongeveer even

redig is met het temperatuurverschil tussen de hoofdstroom (tempe

ratuur T5 en het condensatievlak (temperatuur Tg
6

) 

rv (Ts-- l9ó) 

Nu zal de temperatuur T 
g4 

een waarde bezitten, die in de buurt ligt 

van de eindtemperatuur aan het condensatievlak T . Is dit niet het 
V 

geval, dan is de afwijking vah de evenwichtsteestand groot en mogen 

de lineaire randvoorwaarden van Lang niet toegepast worden. 



Er zal dus gelden: 

T~ó- Tv « 1 

Tv 
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Ts- - J;s 
Ts- -Tv 

;::::;11 

Hieruit volgt, dat de temperatuur aan het condensatievlak slechts 

geringe invloed heeft op de warmteflux in het gas. 

Bij de berekening van de warmteflux wordt hiervan gebruilt gemaakt. 

We veronderstellen, dat de temperatuur aan het condensatievlak kon

stant is en gelijk aan T
0

. De randvoorwaarden reduceren dan tot 

-k Tvr -Tv ~ [- Lpr '1"" - LPT r~cr 
'iE 1 ~ 

" Tv 8JcS ~ó Pv 

waarin q)t) nu dus bekend ~s. 

Het stelsel vergelijkingen ziet er nu als volgt uit. 

oT - O.w a~r x.= -c.o T= To 
IT ê> x.' 

wand: 3.3.28. 

X.:::: 0 T = Tvlü) 

damp: 3.3.29 D T - C\ p~ èJl T r; ::: 0 1.::: To ---- ~~--
at- ê>?l 

T=.Ts-1. = Ct:J 

Op x = 0, 7 = 0 geldt: 

L jm + ~E + Àw (G>T) 
Z>.x. wo 

0 

k (Tv! -Tv) ~., 
=--

met 

Tv ('~ é'e 

en ~E. = -kj (15-- To) 

De oplossing van Tvl is: 

met LPï 0:, 

Lpp Pv 
en 

[ - Lpp '1 ... - LFT (='g 
'le 1 

Pv 

2. 

yn-b: 

r = l Lpp c-; Tv k .... l2. 
r!l c 

3.3.30 

3.3.31 

3.3.32 

3.3.33 
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De invloed van de warmteflux van het gas naar het condensatiefront 

wordt daarbij gegeven door de term 

t: ( 1- 5 )( rs--Tc) exr<.fJ ep_ F (.lf 

.b. 
Aangezien lew (1-8)(T~-lo) 

rrv :_Tol 
-2. 

~ 2 tt /o is die invloed verwaar-

loosbaar. 

Aan de karakteristieke tijd~ is te zien, dat de snelheid waarmee de 

vloeistof zijn eindtemperatuur bereikt, afhankelijk is van o-(L ) pp 
en de oververzadiging P (T ). Deze afhankelijkheid wordt in de gra

v V 

fieken 2 en 3 weergegeven. 

Met de uitdrukking voor Tvl kan vervolgens uit vergelijking 3.3.31 

de massaflux ~berekend worden. 

0 : -~vl cl& 
J.m db 

Lr 
+- ..:!2_ kj ( Ts--To > - 1 -

L yhl 

t t ;t r:r 
Voor 1:=" >:::> 1 kan exp(~J erfc\'""t vervangen worden door V tri: en dan geldt 

q = - -'-[k..,(Tv-Tö)- k~ (Ts--ïö>j -'-
-m L ~ 

3.3.35 

Dit resultaat is geheel in overeenstemming met wat we in paragraaf 

3.3.2. en 3.3.3 met de evenwichtsrandvoorwaarden hebben gevonden. 

De massaflux, of de groei van de waterfilm, is na verloop van tijd 

kennelijk onafhankelijk van de condensatiecoëfficiënt. 

Door integratie van 3.3.34. wordt voor de filmdikte Ó de volgende 

uitdrukking verkregen (zie grafiek 3) 

t5 = _ 1 __ 2._{k..,(Ï:-Ïo) -k~(T>-To>}vt ;-
CJ.-1 L yrr 

t 
Voor i">> 1 

1 l jr[k..,(Tv-To>- k~(J-.J;)(Ts--To))[~xp(:J~~Fcvf- tj3.3.36 
~vl 

(tJ /t ·~ kan exp r erfcy r benaderd worden door \ rre: zodat 
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J I 2 { k.._, (!;_- To) - k~ ("T;. -Tol} Jf + 
c>"' L ..;7i 

('.,/ L 
'(T { lc. .. ,A77,-To) -k_,(l-J3)(Ts-- To)}k~ - /} 

3.3.37 

In de limiet "t voor ~ _. 0 geldt dan: 

fig 3.13 Vloeistoffilm~ei 
funktie van Y t: 

als 

3.3.38 

Het gevonden verloop van b als 

funktie van Vt is schematisch 

weergegeven in figuur 1.13. 

Voor kleine waarden van de tijd 

treedt er een afwijking op van 

het ylt verband. 

De karakteristieke tijd r kan 

gevonden worden uit het snijpunt 

van de asymptotische rechte lijn 

met de yt - as . 

(Zie ook grafiek 4) 
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4 Experimenten. 

4. 1 . p_g_e~e~n-=-

Zoals al in de inleiding is geschreven (paragraaf 2. 1.2:) ,bestaan er 

geen goede kriteria om te voorspellen op welke manier waterdamp zal 

condenseren. De experimenten zullendaarom in de eerste plaats infor

matie moeten geven over de manier waarop dat gebeurt. 

In hoofdstuk 5 zullen we zien, dat op het glazen venster ~n de ach

terwand de eerste 80 JUS filmcondensatie zal plaatsvinden. Na die 

tijd ontstaan er druppeltjes. 

De experimenten kunnen dus alleen de eerste 80;Vs informatie geven 

over de condensatiecoëfficient. Daartoe zal de theorie, zoals beschre

ven in hoofdstuk 3, met de metingen vergeleken worden. 

De grootheden, die zowel theoretisch berekend als experimenteel be

paald worden, spelen daarbij een vooraanstaande rol. Van belang zijn 

in dit verband de dikte van de vloeistoffilm 6 (t) en de temperatuur 

ervan. 

De vloeistoffilmdikte wordt bepaald met behulp van interferentie-ex

perimenten met licht, terwijl de vloeistoftemperatuur direkt gemeten 

wordt. De experimenten worden beschreven ~n paragraaf 4.2-4.4. 
Nu al wordt opgemerkt, dat de waarde van de temperatuurmeting in twij

fel wordt getrokken, gezien een aantal experimentele moeilijkheden 

en omdat op de plaats waar de temperatuur gemeten wordt waarschijn

lijk al vanaft = 0 druppelcondensatie zal plaatsvinden.(Mer 73) 

In hoofdstuk 3 hebben we gezien, dat de dikte en de temperatuur van 

de vloeistoffilm afhankelijk zijn van de condensatiecoëfficient en 

de oververzadiging. Om uitspraken te kunnen doen over de condensatie

coëfficient, moet de oververzadiging bekend z~Jn. 

Aangezien de druk en temperatuur bij het condensatieproces aan elkaar 

gekoppeld zijn door de vergelijking van Clausius-Clapeyron, kan de 

oververzadiging zowel uit temperatuur- àls drukmetingen bepaald wor

den; De volgende mogelijkheden zijn aanwezig. 

1° Uit berekeningen van P met de Rankine Hugoniot vergl. 
V 

2° Door P direkt te meten 
V 

3° Uit de meting van de vloeistoftemperatuur. 

In figuur 4.1. ~s de gebruikte meetopstelling getekend, welke ~n de 



He-Ne. ~--------------------------------------~r-------------------------l la~er 

n ~e w.pero.hJ ... up•lle.~il"'g 

1J[ dll"l.l\o.\1\e.h"'~ 

fig 4.1. De opstelling 

I 
I 
I 

I 
I 

Ç.Jodiocle-

I 

I 

' 

f.le-Ne \a!>er 
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nu volgende paragrafen in onderdelen behandeld wordt. 

4.2.1. Filmcondensatie 

In hoofdstuk 3 is een uitdrukking afgeleid voor de dikte van de vloei

stoffilm als funktie van de tijd. Om de dikte experimenteel te bepa

len, gebruit Smith (1973) een optsche interferentiemethode. Deze me

thode heeft als basis gediend voor de experimenten, die in dit ver

slag worden beschreven. Gebruik wordt gemaakt van het interferentie

signaal, dat ontstaat doordat laserlicht herhaalde malen reflek-

teert aan de scheidingsvlakken tussen glas en water respektievelijk 

water en waterdamp. (zie figuur 4.2.a en 4.2.b) 

~-..... --. 
e> 

~ tl..._-j,\"7"':"" __ ., x 
&m 0 

fig 4.2 Detailtekeningen van de opstelling 
Het achterwandvenster en de fi lmeondensatie 

Omdat de lichtgolven, als gevolg van reflekties in de vloeistoflaag, 

verschillende afstanden doorlopen, zijn de uiteindelijke reflektie

en transmissie-signalen samengesteld uit golven met verschillende 

fasen. De fasenverschillen worden berekend aan de hand van figuur 

4.2.b, waarin de weg, die de lichtgolven doorlopen, weergegeven wordt 

door lichtstralen. 

We zullen het veband afleiden, dat bestaat tussen het faseverschil, 

de filmlaagdikte en de hoek ,{7 
3

. 

Het weglengte-verschil tussen twee opeenvolgende reflekties wordt 

gegeven door: 



met _ Rec.= 2.. óüd n4 
Ca:;-&-~ 

4.2.1. 

Het faseverschil tussen twee opeenvolgende reflekties is dan: 

'-t TT Ó {C) n:3 c~s ::t~ 
),0 

waarin A0
de golflengte va.n het laserlicht is. 

4.2.2. 

Het signaal dat gedetekteerd wordt, is evenredig met de totale 

stralingsflux<} van het laserlicht (ISO 1973). Op zijn beurt is 

p weer evenredig met de amplitudo in bet kwadraat van het elek

trisch veld behorende bij het laserlicht. 

I _..12. ""''2.. e = e.. 
Als de reflektie-en transmissie~coëfficiënten aan de scheidings

vlakken bekend zijn, dan kan de invloed van de besproken fasever

schillen op de signalen berekend worden. 

Bij de experimenten is gebruik gemaakt van gepolariseerd licht 

met de magnetische veldvektor loodrecht op het vlak van breking 

(Transverse magnetic waves). Voor de reflektie-coëfficiënt geldt 

dan volgens de formules van Fresnel (Schw 1972): 

r~b = n.,. c.os ~"" - nh~ fTb 

nc.. Cus 8a.. -t Y1 h C.Os ~b 

De uitdrukking voor de transmissie coëfficient wordt: · 

n .... cu.; :7-c.. t nh ~ :Th 

Eenvoudig is na te gaan dat: 

. 
J 

4.2.3. 

4.2.4. 

4.2.5 • 

Door gebruik te maken van deze coëfficienten en van het feit dat 

het faseverschil tussen twee opeenvolgende reflekties gelijk 1s 

aan <p (form. 4.2.2.) kan geschreven ~.rorden: 

ti, -'\2. ~ 1'1.. --.2. 
Tr ~ .er = 1:.,1. t2., e;.. ~ 4.2.6. 
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Als er geen waterfilm aan het venster aanwezig ~s, dan bestaat het 

volgende verband. 

4.2.7. 

Aangezien de brekingsindex van waterdarnp_gelijk is aan die van 

lucht geldt r
34

= r 31 ; r 24= r2 1 enz. 

Voor de verhouding·van de stralingsflux van de gereflekteerde la

serbundel mêt en zónder aanwezigheid van een waterfilm kan dan ge

schreven worden: 

---'-~ 
rl., 

4.2.8. 

Door gebruik te rnaken van formule 4.2.2., waarinCfals funktie van 

de dikte van de vloeistoflaag en~ gegeven is, wordt een uitdruk

king voor de dikte van de vloeistoflaag verkregen. 

~~; l 
J 4.2.9. 

"''0 { Z. '2. 2. L 2. J(f): 11 a~c.c.os (J.!> +- ~~, - r .. , r2.1. r-1 , + 1 

4 7T YJ 3 ecs;)~ 2. "f:~o?. Y'"1 1 f'z.~ ~~ -

Op analoge wijze kan een uitdrukking voorb (t) als funktie van 

~~~ gevonden worden. 
t L l. 

t ~ "'b3, cu r +- Yz.~ Y"3~ 
U Ul = _ _,À"-

0

-- o.rtc. c.os {---'~=-r,_' _.....;1:::..::.
1
:..:...• -----------1]!4. 2. 9. 

'--i rr /17~ "=>s~l 2. tï.3 fl, 

De reflektie- en transmissie -signalen worden opgevangen door foto

diodes, die een spann~ng afgeven evenredig met de opvallende stra

lingsflux, 

V fotodiode 

De stralingsflux is daarmee als funktie van de tijd vastgelegd. 



43 

4.2.2. Druppelcondensatie 

Bij druppelcondensatie zal het laserlicht door de druppeltjes ver

strooid worden. Door dit strooilicht te detekteren, kan men in prin

cipe het moment bepalen, waarop druppelcondensatie zal.optreden. 

Door een kleine wijziging aan te brengen in de opstelling uit fig 4.1. 

hebben we geprobeerd, dit strooilicht op te vangen. 

In figuur 4.3. is de gemodificeerde opstelling schematisch weer

gegeven. 

~h·ooilich~ 

fig 4.3. opstelling om druppelcondensatie te detekteren 

Om een maximale hoeveelheid licht met diode A te kunnen detekteren, 

wordt zo dicht mogelijk bij het venster in de achterwand een lens 

in de gereflekteerde bundel geplaatst: De evenwijdige laserbundel 

wordt door de lens in het brandpunt gefocusseerd en daar vervolgens 

onderschept. 

Het strooilicht wordt door de lens op diode A geprojekteerd en daar 

in een elektrisch signaal omgezet. 

Het licht wordt echter voornamelijk ~n de richting van de schokbuis 

verstrooid, waardoor de signalen, die met de diode moeten worden 

waargenomen, te zwak zijn. 

· 4.2.3. Druppel of filmcondensatie. 

Met de opstelling van figuur 4.1. hebben we twee mogelijkheden ge

kregen om vast te stellen of er filmcondensatie optreedt en 

hoe l~ng dit duurt. 

I De invloed van ~I op het reflektiesignaal. 

De hoek~ 
3 

(= de hoek waarmee de laserbundel op de waterfilm valt) 

1s door de wet van Snellius gekoppeld aan ~ 
1 

(= de hoek waarmee de 
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laserbundel op het venster valt). Als er filmcondensatie optreedt, 

dan moet bij gelijke condensatie-omstandigheden ,de gemeten Ó 

onafhankelijk zijn van ,.:7 
1

• Als .& 1 nu gevariëerd wordt, dan zal 

het gedetekteerde reflektiesignaal zodanig moeten veranderen, dat 

voldaan blijft aan formule 4.2.9. 

In hoofdstuk 5 zullen we zien, dat dit de eerste SO)Vs. het geval is. 

2 Het transmissiesignaal. 

Door de positie van de glazen vensters in de zijwand van de schok

buis kan, bij één speciale hoek :;t 
1

, zowel het transmissie- als 

reflektiesignaal opgevangen worden. In geval van filmcondensatie 

zijn deze signalen door middel van de relaties 4.2.9, en 4.2.10 

aan elkaar gekoppeld, 

Dit betekent, dat als de gereflekteerde stralingsflux afneemt, het 

transmissiesignaal juist zal toenemen. Bij druppelcondensatie is 

dit niet het geval. Het laserlicht zal aan de druppeltjes verstooi

en , waardoor zowel het opgevangen reflektiesignaal als het gede

tekteerde transmissiesignaal zullen afnemen. 

4. 3. _!!e_E. _E.e,!!;p~r~t.;:u.!. sig.:_:a~l.:.. 

De tweede grootheid, die belangrijke informatie kan geven over de 

condensatiecoëfficiënt, is de vloeistoftemperatuur Tvl (form 3.3.33.) 

Deze grootheid wordt gemeten met een temperatuurgevoelige weerstand, 

die in een brugschakeling is opgenomen. De weerstand bestaat uit 
I 

c2oo K) een dun platina laag_; e op een glazen propje, dat in de ach-

terwand van de schokbuis is aangebracht (zie figuur 4. 1. ) . 

fig 4. 4 Het temperatuursgevoelige platina laagje 
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De brugschakeling waarin de temperatuurafhankelijke weerstand is 

opgenomen, staat getekend in figuur 4.4.b 

De temperatuursafhankelijkheid van het platina laagje wordt ~n 

eerste benadering gegeven door 

Rl = A T + B 4.3.1. 

Het verband tussen weerstand en temperatuur is dus lineair, 

De verandering in-de spanning tussen de punten I en 2 wordt ge

registreerd en de temperatuur verandering wordt dan gegeven door~ 

waarin V de spanning over het temperatuurlaagje ~s 

en dV het spanningsverschil tussen de punten 1 en 2 

De vloeistof neemt na verloop van tijd een temperatuur aan.die 

gelijk is aan de verzadigingstemperatuur bij de heersende kon

stante druk. Uit de asymptotische waarde van Tvl kan daardoor 

ook de oververzadiging Tv- T0 bepaald worden. 

De snelheid waarmee de temperatuur van de vloeistoflaag de ver

zadigingstemperatuur horende bij de druk P
5 

aanneemt, wordt in 

het theoretische model gegeven door de karakteristieke tijd 1;, 

F= 
Hieruit kan de codensatiecoëfficiënt bepaald worden, aangezien 

L van de condensatiecoëfficiënt afhankelijk is. pp 
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4. 4. ~e-o,::e.!,v!.r~a;!_i_ai~g..!.. 

In de inleiding van dit hoofdstuk zijn een drietal manieren aangege

ven, waarop men de overver~adiging kan bepalen. Alleen de methode 

waarbij gebruikt wordt gemaakt van de Rankine~Hugoniot. vergelijkin

gen, .wordt in deze paragraaf uitgebreid behandeld. De direkte druk

meting met een Kistler drukopnemer behoeft geen verder kommentaar, 

terwijl het verkrijgen van de oververzadiging nit het temperatuur;

signaal al in paragraaf 4.3. is behandeld. 

4.4.1. Oververzadiging; de Rankine Hugoniot relaties. 

De oververzadigingsteestand wordt bepaald door de druk, die aan de 

achterwand heerst, nadat de schokgolf aan die wand gereflekteerd 

is. De druk (PS) kan met de Rankine Hugoniot relaties berekend wor~ 

den (formule 3.3.1,) 

PI ( (r+ I) 

( :!, r- 1 l M l.. - 2. ( ~-, l * ,_ ( ~-1) M +2.. 

Om PS te kunnen berekenen, moeten M, ~, en P1 bekend zijn. 

a Het Machgetal M wordt bepaald door de tijd te meten, die de schok

golf nodig heeft om een afstand tussen twee laserbundels af te leg

gen (zie figuur 4.5.) 

k, 

fig 4. 5 Machgetal bepaling door afbuiging van laser 

bundels 
Bij het passeren van de schokgolf worden de laserbundels zodanig 

afgebogen, dat ze niet meer op de fotodiode vallen, De diode geeft 



47 

daardoor twee keer een elektrische puls af, waarmee een tijdsinter

valmeter gestart en gestopt wordt. Is de afstand tussen de laserbun

dels 1
1

, de geleidssnelheid van het testgas ê~en de gemeten tijd At~ 

dan kan het machgetal berekend worden: ( Saes 1979) M = 1! "' 1. .:1c ~ 

b De c, /&v verhouding ~ , geeft het aantal vrijheidsgraden van het 

gas. We hebben verondersteld , dat water, onder de kondities waar

mee geëxperimenteerd is, zes vrijheidsgraden heeft; 3 van transla

tie: en drie van rotatie. 

R: CJQelrl vi'br~'rie. 
e, : wel vi bra.tie. 

C : vibl"~.he.t- dis.ociCl~ie 

11 1!. 

----M 

Synofzik (1976) geeft aan, dat 

deze veronderstelling gerecht

vaardigd is. 

De vibratie vrijheidsgraden 

zijn pas bij hogere machge

tallen en hogere temperaturen 

van belang. 

(zie figuur 4.6.) 

De experimenten zijn uitge

voerd met _2.5( M( 3.5. 
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5. Resultaten. 

5.1. Theorie 

De theorie, die beschreven werd in hoofdstuk-3, is sle~hts beperkt 

toepasbaar op de experimenten, In de theorie wordt ervan uitgegaan 

dat de afwijkingen van de evenwichtsteestand aan het condensatie

vlak slechts klein zijn, zodat men mag lineariseren. 

Aan grafiek I hebben we kunnen zien, dat dit alleen het geval is, 

als de oververzadiging (Tv- T
0 

) klein is en een thermische grens

laag tot ontwikkeling kan komen. In alle andere gevallen zijn de 

temperatuursgradiënten aan het condensatievlak zodanig groot, dat 

het condensatieprobleem niet lineair behandeld mag worden. 

Aangezien de lineaire theorie inzicht geeft in de rol, die bijvoor

beeld de oververzadiging of de condensatiecoëfficiënt speelt, 

blijft hij zeker van belang. De lineaire theorie dient als basis 

voor de kennis, die over het condensatieprobleem verkregen kan 

worden. 

5.2. !x.Ee_Ei!:e~t.-

De experimenten zijn er voornamelijk op gericht geweest, om vast te 

stellen of aan de achterwand van de schokbuis condensatiever

schijnselen waar te nemen zijn. 

Behalve interferentiemetingen zijn er ook temperatuur- en drukme

tingen verricht. In deze volgorde zullen ze nu aan de orde komen. 

5.2.~. Het reflektiesignaal 

In paragraaf 4.2.3. is een methode besproken om uit het reflektie

signaal vast te stellen of er filmcondensatie optreedt. 

Bij een aantal experimenten, waarbij de condensatie-omstandigheden 

gelijk zijn, variëert men de hoek, waarmee de laserbundel op het 

venster valt.en 

naal. 

detekteert men het reflektiesig-

Grafiek 6 geeft hiervan een voorbeeld. Als funktie van de tijd 

is daar het geregistreerde reflektiesignaal voor twee verschillen

de hoeken weergegeven. 

Met behulp van formule 4.2.9. kan uit het reflektiesignaal, de film

laagdikte berekend worden. Aangezien de condensatievoorwaarden bij 

de experimenten aan elkaar gelijk zijn, moet ook de groei van de 

vloeistoffilm in beide experimenten overeenkomen. (zie grafiek T) 



Tot ongeveer 80/Us zijn de signalen precies aan elkaar gelijk. 

De lineaire condensatietheorie voorspelt, dat de filmdikte gegeven 

wordt door: 

In grafiek 8 is voor een aantal experimenten de groei van de 

vloeistoffilm als funktie van~ uitgezet, De lineaire afhankelijk

heid van Ó voor jt blijkt inderdáad aanwezig te zijn (grafiek 8) 

De helling van de experimenteel bepaalde rechte uit grafiek R is: 

r. c. . 1= 1 , 04 
exper~mentee 

-~ ms 

Het snijpunt met de horizontale as levert informatie over de con

densatiecoëfficiënt (zie formule 3.3.38) 

c -3 
V 'C • 

1
= 1 • 9.c. I 0 

exper~mentee 

De theoretische waarde van de richtingscoëfficiënt wordt uit 3.3.38 

bepaald en is gelijk aan: 

r • c . h "' t . h= I • 1 4 t eore ~sc 

_I 

ms 2 

De daarbij behorende filmgroei is ook in grafiek 8 weergegeven. 

Met de experimenteel gevonden waarde voor 't kan de condensatie

coëfficient berekend worden. Formule 3.3.33. geeft namelijk: 

r: - f (r- I } +- --- ~ 
2 <f+ I 

L 
(, 

e 2.'-1 ~ /0 Tv.::::: 310 k 

kw z l5'fO q.-= ~ 

ê' ~ 420 j r.9 ~ 
-2 k -3 '-1,3 l( 10 1 m 

Zodat 
o- = 0.66 



f I, o 
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Gezien de modelfouten, is deze waarde voor de condensatiecoëffi

ciënt niet betrouwbaar. 

Veel meer waarde moet gehecht worden aan het feit, dat op over

tuigende wijze is aangetoond, dat de eerste 80 /-" s filmcondensatie 

zal optreden. 

5.2.2. Het transmissiesignaal 

Voor één speciale hoek Ä7l = 50 is het mogelijk gebleken om zo

wel het reflektie- als het transmissiesignaal waar te nemen. 

Als funktie van de tijd hebben de signalen het onderstaande ver

loop • 

..---....!::::'4_ ---- :--·-·----.._-~·-·-·------.-- ._ - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - _ .. -:::-.:::-~- - -•-. . ...__ ___ 

/I> 't• 

·•-.. ................. 

Genormeerde tot, stralingsflux als funktie van de tijd. 

Reflektiesignaal 

--· Transmissiesignaal 

Kwalitatieve beschouwingen leiden weer tot de konklusie, dat er 

korte tijd filmcondensatie zal optreden. Immers, in het geval van 
' 

druppelcondensatie vanaf t = 0 , worden het transmissie- en het 

reflektiesignaal zwakker door het verstrooien van licht aan water

druppeltjes. Aangezien dit niet het geval is, moet er sprake zijn 

van filmcondensatie. 

Kwantitatief moeten het reflektie en transmissiesignaal met el-

kaar in overeenstemming te brengen zijn door de formules 4.2.9. en 

4.2.10. Berekenen we met deze formules de dikte van de vloeistof

film,dan blijkt dit verband niet overtuigend te bestaan. (grafiek 9 ) 

Een mogelijke oorzaak voor de discrepantie tussen de beide signalen 
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is gelegen in het feit, dat het transmissiesignaal bij het passeren 

van het zijwand-venster (zie figuur 4.1.) mogelijk verzwakt wordt 

doordat er op dat venster condensatieverschijnselen optreden. 

In microscopisch kleine putjes op het vensterj kan namelijk onver• 

zadigde waterdamp condenseren. 

5.2.3. Het temperatuursignaal. 

In hoofdstuk 3 hebben we gezien, dat de temperatuur van de vloei

stof aan de wand gelijk is aan de temperatuur aan het scheidings

vlak tussen vloeistof en damp. 

Verondersteld is, dat de temperatuur aan het condensatievlak na 

verloop van tijd gelijk is aan de verzadigingstempera·tu~ T , 
V 

die behoort bij de heersende druk. De temperatuursgevoelige pla-

tina weerstand meet het temperatuursverschil tussen de wand en de 

omgevingstemperatuur en moet na verloop van tijd dus een signaal 

geven dat overeenkomt met de oververzadiging Tv - TQ 

Het gemeten temperatuursverschil blijkt hiermee niet 1n over

eenstemming te zijn. De temperatuur stijgt wel naar een konstan

te waarde, maar deze 1s aanzienlijk lager dan voorspeld wordt met 

de lineaire theorie. 

Grafiek 1o-geeft de verhouding van de oververzadiging bepaald met 

de temperatuursmeting en de drukmeting als funktie van de over

verzadiging bepaald met de drukmeting. De twee methoden verschillen 

onderling ongeveer een faktor twee. Hierbij moet echter opge-

merkt worden, dat getwijfeld wordt aan de temperatuursmeting en 

wel om de volgende redenen. 

- De temperatuursafhankelijkheid van de platina weerstand blijkt 

gedurende een meetserie niet konstant te zijn. 

Voor en na de eerste meetserie is het platina laagje geijkt in een 

thermostaatbak, waarbij de weerstand als funktie van de tempera

tuur wordt bepaald. Daarbij is een verschil in de temperatuurs

afhankelijkheid gekonstateerd van 12% 

Met behulp van experimenten,waarbij als testgas Argon werd geno

men, is tijdens de tweede meetserie na ieder condensatie-experiment 

de temperatuursafhankelijkheid gekontroleerd. 



52 

Deze kontrales hebben geen systematisch verloop van de tempe

ratuursafhankelijkheid te zien gegeven. Binnen 5% blijft de af

hankelijkheid gelijk. Wel is gekonstateerd, dat de weerstand 

van het laagje bij het eerste condensatie experiment van de 

tweede meetserie plotseling 10% in waarde daalde. Een derge

lijke verandering ~n de weerstand is daarna niet meer waargeno

men. 

- De hechting van de laagjes op het glazen propje blijkt zwak 

te zijn. Als het laagje gedurende enkele seconden onder water 

wordt gedompeld, dan laat het bij de kontaktpunten met de toe

voerdraden los. 

Mogelijk is dit van invloed voor de weerstand tijdens de meet

series, hoewel er tijd~ns de experimenten uiterstweinig water 

gedurende uiterst korte tijd met het laagje in kontakt komt 

-Het is mogelijk dat op het laagje al veel eerder.dan op het 

glazen venster.druppelcondensatie optreedt. In de inleiding is 

vermeld.dat waterdamp over het algemeen in een vloeistoffilm 

condenseert. Hare en Zisman (Mer 73) nemen echter waar, dat water 

op platina in druppels zal condenseren. 

- Het temperatuursignaal blijkt zowel bij de condensatie-ex

perimenten als bij Argon-experimenten na enig tijd (t>300~s) 

af te nemen. De oorzaak van dit verschijnsel is nog niet be

kend. Aangezien dit effekt pas op grotere tijdschaal optreedt 

en we bij condensatie-experimenten vooral geïnteresseerd zijn 

in de eerste 100~s van het condensatieproces, is veronder

stelt dat dit effekt niet van belang is voor deze experimenten. 

Het is niet uitgesloten, dat het condensatieprobleem in de 

schokbuis sterk niet-lineair ~s. Als dit zo is, dan wordt 

de thermische grenslaag in het gas door de vloeistoffilm op

geslokt. In het limietgeval, bestaat er helemaal geen grens

laag meer en staat het hete gas in direkt kontakt met de 

vloeistoffilm. Er zullen dan belangrijke temperatuurs- en druk

sprongen optreden; in dat geval is het onjuist te veronderstel~ 

len, dat de temperatuur van de vloeistoflaag gelijk is aan de 

verzadigingstemperatuur, die hoort bij de druk in het gas. 
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6 Conclusies.ep discussie 

Bij de condensatiecondities, zoals beschreven in hoofdstuk 5, zal 

aan de achterwand van de schokbuis de eerste 80JVs van het conden

satieproces filmcondensatie optreden. Dit is met een optische in

terferentiemeting vastgesteld. 

Voor twee verschillende soorten randvoorwaarden zijn de grenslaag

vergelijkingen opgelost. Zowel de evenwichtsrandvoorwaarden als 

de lineaire randvoorwaarden vanLang geven na verloop van tijd een 
r---

groei van de vloeistoffilm evenredig met \' t. Dit verband~ is ook 

experimenteel vastgesteld voor t > 10 _Ats. 

De randvoorwaarden van Lang geven bovendien aan, dat de afwijkin

gen van het genoemde verband voor kleine waarden van de tijd, be

palend zijn voor de condensatiecoëfficient. De lineaire conden

satie theorie van Lang is echter maar voor kleine waarden van de 

oververzadiging geldig (Tv~ T0 ). Voor de experimenten die gedaan 

zijn~geldt de lineaire theorie niet. Een niet-lineaire theorie 

zal daarom op het condensatieprobleem in de schokbuis toegepast 

moeten worden. 

In de niet-lineaire theorie kan rekening worden gehouden met het 

feitjdat de thermische grenslaag in de damp opgeslokt wordt door 

de vloeistoffilm. Als de thermischegrenslaag in het gas niet tot 

ontwikkeling komt~doordat het gas naar het condensatiefront be

weegt, ontstaan er grote temperatuurverschillen over het conden

satievlak. De gevolgen hiervan op bijyoorbeeld de temperatuur 

van de vloeistoflaag moeten nog verder onderzocht worden. 

Voor het verdere onderzoek is het bovendien van belang, dat de 

condensatiecondities meer gevarieerd worden dan nu het gebeurd is 

Speciale aandacht zal daarbij besteed moeten worden aan de me

tingen van de vloeistoftemperatuur, gezie~ ook de in paragraaf 

5.2.4. geschetste problemen. 
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Grafiek 3 Karakteristieke tijd ~ als funktie v.an de oververzadiging 
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~rafiek 5 Vloeistoffilmdikte als funktie van , d,e fP in het model van Lang, 
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Grafiek 6 Genormeerde totale stralingsflux van' 1het reflektiesignaaLvoor twee experimenten 
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Grafiek 7 vloeistoffilmgroei voor twee expenrnenten rnet gelijke condensatie i omstandigheden maar verschillende t8; 
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Grafiek 8 vloeistoffilmdikte tegen {f experimenteel en volgens theorie van Lang 
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Grafiek 9 Vloeistoffilmdikte bepaald uit het reflektie en transmissiesignaal. 
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