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De huidige materialistische wetenschap heeft tot verbluffende re

sultaten geleid, 

maar dreigt te stranden door een gebrek aan ziel. (1) 
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Voorwoord. 

Hierbij wil ik de heer S.J.D. van Stralea en Wout Zijl bedankea 

voor de steun die ze mij verleenden bij mijn afst•deren vooral wat 

de theorie betreft. 

Pim iluyter bedank ik voor de goede hulp en aanwijzingen vooral bij 

de uitvoering van de experimenten. 

Ook dank aande stagairee Tinus Verbruggen en Harry Verhaart, 

waarmee ik tijdens mijn afstuderen heb samengewerkt en verder aan 

iedereen die mijn afstuderen mogelijk heeft gemaakt. 

Zonder de hulp van het Rekencentrum op de T.H.E. was mijn werk 

niet mogelijk geweest,en ik wil daarom speciaal het Rekencentrum 

bedanken voor de Terleende diensten. 

Verder wilik nog opmerken dat, gezien de hitte van de afgelopen zo

mer , de snelheid waarmee mijn zweetdruppels verdampten klein was 

t.o.v. de snelheid waarmee het verslag klaar kwam. Dit alles was 

meer te wijten aan de hoge vochtigheidsgraad van de lucht dan de 

door mij op dat moment ontwikkelde energie. 

ik dank u 

lo bour (belloloog). 



Samenvatting. 

Tijdens mijn afstudereB zijn metingen verricht aan groeiende damp

bellen aan een oververhitte wand bij subatmosferische druk in binaire 

mengsels. Hierbij werd gebruik gemaakt van de bestaande kookvat-opstel

ling. De experimentele resultaten zijn vergeleken met de beataan-

de theorie. 

Verder is, uitgaande van de Navier-Stokes vergelijkingen, een aanzet 

gegeven tot een nieuwe theoretische aanpak voor de beschrijving 

van zowel groeiende als imploderende dampbellen bij subatmosferische 

druk in water. M.b.v. de 'collocatiemethode' zijn vervolgens nume

rieke berekeningen uitgevoerd, die vergeleken zijn met de experimentele 

resultaten. 

De experimenten t.a.v . implosie van dampbellen in water zijn door 

mij opgezet en uitgevoerd. !.a.v. de belgroei in water zijn bestaande 

experimentele resultaten gebruikt. 

Tenslotte zijn de experimentele en theoretische resultaten 

vergeleken met het hedrag van dampbellen in kokend vloeibaar Na

trium. Dit vanwege de toepassing van Natrium als koelvloeister in 

kernreactoren. 
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I THEORIE 

n ~. 1 • t 't .. 1 J . 'f 
DOSnJa~-covJ.c gn.a Ul V3.n een vr :L;J e oe .. Ll een unl · orlii ovcrve:::'hitte 

vloei utof waarbij de bel groeit ~oor een war~testro~m n~ar de bel toe. 

:Sr kan alleen eo:1 Hurmtestroom n a r de bel z:i.jn als er oen t cnnper2.t•.•ur -

1_~radient rondor:1 de bel aalFiezir; is .Dit gebied noemt hij de crcnslaac 

met dikte d .De temperatuur in do vloeistof is T +~ ,de teGperatuur op 
• 0 

de beh1o..nd en i:; de bel zolf ( VD.mJoce de ~;roto tempei.~atuur~cwerefft.minr.;s-

coëfficient r_;u;3sen) stelt hij gelijk ::.>.an T'.Q' en ooftsfià:nt in de tijd. 

Verder gaat h ij uit va~ de wet van Fourier: 

~ warmtegeleidingscoëfficient 

~ - warmtestroomd : chthei d 

T = teli1:!JCrat uur 

Zijn er ge en \·larmte bronnen d;:m ;:;eldt voor do ':lé;;.rntestr.·.omdichtheid n'.::.ar 

de bel op de plaats van ~: ~el ~=: j ( 'tfrt. P. 

De warotcGtroomdichtheid ie ~ls volgt te berekenen: 

als de straal v,m de bel in oe'· tijdsintcrv ~1 At toeneeut net AR \'lordt 

het nu gc\·Jonnen volume ingenomen door dar:-:p.De Harmte nodig voor de 

verdampins v:m èl.eze dë.:.mp is nu gelijk aan: 

j 11\ (A ... A~)3- R' J ·f~· .{: J'- .f. ·4TTA" AR (_4) 
als y2 de dc:>.nprl.ichth::id en l de vercbmpin:;sentlnlpie is. 

De v;~rdampin ;;:>\Lrute per oppervla.!:t e eenhr.del in oen tijdsintcrVEèl dt 

is dan de 

dan is 

warmtestroomdichtheid ~~ n~ar de belwand: 
Q _ ('~!lilT 1{~48_ - lo»!t l r).!(t) 
r • - "' rr ~'"t cl t - .1 - i. 

d P.tt.) c IDI'~'J) r,_t at = K Tr .... =~ 

Ls) 
(6) 

Om nu de tempcratuurgradient aan de bel\ïand te berekenen veronderstelt 

nos~jakovi~ een :;rensl:.ag dil~te d = {;;:i di e gelijk is aan de ther:-1L:che 

indringingsdie pte voor een hornoceen-oneindig voor~arp met vlal~kc bccre~-

zing. 

hij nchrij·?t v,,or de gradient: 

V''"' '.'r êG Q.: K/(f1C.) 
dus ft.! drJ'it) : Q, f• ~ Bo /(At.)la. 

""'.L'- 0 . '"1,., 
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1.2 Nauwkeurige bepaling van de belgroeiconstante 

In formule (11) van 1.1 staat een faktor 2 die tevoorschijn komt 

bij de aanname van Bos~jakovi~ van een grenslaag met de thermische 

indringingadiepte van een homogeen semi-oneidig voorwerp met vlakke 

begrenzing. 

Aangezien we te doen hebben met een bel met bolvormig oppervlak 

zal deze faktor 2 niet de juiste waarde geven. 

Forster en Zuber hebben voor de belgroeiconstante VJr' gevonden. 

Plesset en Zwick vonden voor dezelfde belgroeiconstante uit numerieke 

berekêningen ~ :j}' 
Hieruit volgt voor de asymptotische benadering van de belstraal 

(i: ~ ~ • ttaMpe.r•t""''" a.a" d~ btiiJAII'tol 4T') 

' R~) =- {% ·1o.. ( o. t. )'A 

Dit is de zogenaamde diffusiegroei. 
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De evenwichtastraal 
. -

Oppervlaktespanninning _ 

Willen we de be.""~,.,ol,_ OY&rd f"U K uitrekenen voor een bel, dan zegt 

de wet van Newton dat er een behoud van krachten moet zijn op het door

sneeoppervlak A (zie ~u,ur 1). 

fi-'l.l~r 1 

Er geldt dan 

ofwel 

~ . ~n-A =- .o F · n R~ 

~0'-
.Ap~ R: 

waarbij ~ r : p .. - P-o 
f\ =druk in de bel 

Pco =druk op oneindig 

1.3.2 Druk in de bel volgens Clapeyron 

Als er in een dampb&l oververhitte damp is,dan kan men dit volgens 

de wet van Clapeyron vertalen in ove r druk.Uit de thermodynamica 

volgt bij thermodynamisch evenwicht raAW\ tlle. iDJwaWICI 
~S =entropie verandering 

~" -- 4t 
orr =verandering AV-

dus 

ofwel 

waarbij 

dp:~ olTl 
-r 

A f = f2..t Á T' (Mik áT <:<T') 
T' 

.A'T' = (T'+ 9o) - T' = e() 

volume 

combiriatie van (14) en (15) geeft ons bij een bepaalde oververhitting 

e behorende 
0 

Formule (16) 

evenwichtastraal R 
~o-T' 0 (tb) Ro ::. p,_..t eo 

leidt tot de volgende beschouwing over het ontstaan 

van bellen ~J .Bellen kunnen alleen ontstaan in een vloeistof alö er 

d~~pkernen aanwezig zijn~De diameter van deze ~o~p~ernen ligt in de 

orde van grote van 2R .Hoe hoger de oververhitting e des te kleinere 
0 0 

dc~pkernen worden aangeslagen. 

Vertoont een wand veel oneffenheden dan zullen reeds bij lage over

verhitting bellen ontstaan.Gla rl e wanden vertonen s~echts zeer kleine 

oneffenheden en daarom zullen pas bij zeer hoge oververhittingen 

bellen op deze wand ontstaan. 
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1.4 Belgroei volgens Rayleigà (.is.othe.rrHt. bc.l11"0c.i) 

Rayleigh gaat uit van de continuiteitsvergelijking en de impuls

vergelijking,voor een incompressibel medium met verwaarlozing van 

viskeuze en zwaartekracht effekten. 

Deze luiden: y di V \{ :: 0 -

Invoering v;n een snelheidepotentiaal y die voldoet aan ~= t~ y (t ~) 
levert ons "\72. l{ = 0 (E.o) 

ft ( crAD~ lt') -+ 'r"'"d 't' . ocOLDl or~ <r : - f. ~(lol P ~ ') 
~t)wordt orD-Ct ~~ + i ~DLOt. C er~ 'f ·er~ Y) ~ - }, ~~ r 

Als we overgaan op bolco8rdinaten levert ons dit voor (19),(20) en 

(22) 

~ =0 
0 ,. ... 
~ \dj~ 
3t-+ l. ') r . ..,,. 

olr _ ~ 
Tt- or 

f. :::.- j• 

Overal in het stromingsveld geldt dus 

~~ 
"b r" = o 

Op de belwand r ~ R(t) geldt: 

1_i' I O_j' q 'f - _ f.. 
~t + i Î) (". ~? - f• 

J R (t) _ '!_!> 
dt - or 

op r =0 geldt ~ = 0 

(26), (28) en (29) geeft ons voor 'f ( r', t) 
y(r,t)" J Jit) . P./:t.) op de belwand. 

Substitutie van (30) in (2?) levert ons tenslo~te: 

R (+.) J:~~) + f ( oltJP.it)t = - "!j/fJ 

(3o) 
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waarbij À p de overdruk 

vergelijking [2] • 

ih de bel is.Dit is de zogenaamde Rayleigh-

Deze Áp is gelijk aan: 

A" = - rb + rft 2..cr" =--.,.. 
Ro 

2.6"'" -RLt) 
combinatie van (31),(32) en (16) levert: 

· · l ( · \'-. 2. G-_ P2. ..t 9o R (t) . R {t.) .j. i R(t.) I ::. - RL-t) j• + I) T' 

(~:t) 

Deze formule geldt als men thermodynamisch evenwicht aan de belwand ver

onderstelt. 

~uantitatieve ber~keningen 

RQt) )/R dus dat de term 
0 

leren dat 
.1G""' 

~(iï)j, 

na korte tijd C)0,5msec) 

al snel te verwaarlozen is. 

De formule van de belgroei voor 8en vrije bel in een uniform over

verhitte vloeistof zonder temperatuurgradienten in een dunne grenslaag 

rondom de bel (de temperatuur op de belwand .; : . T + 90 ) 'de energiever

gelijking speelt dus geen rol) is dan gelijk aan: 

.IJ 

Dit is de zogenaamde Rayleighgroei,· 
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1.5 Substitutieformule volgens Cooper en Vijuk 

Als we formule (34) 3n (13) beschouwen,zien we dat bij (34) R(t) CAC 

en bij (13) R(t~ t!h. 

Formule (34) is gebaseerd op de wetten van behoud vah massa en impuls, 

formule (13) is gebaseerd op warmtegeleiding (behoud van energie). 

I~ feite treden bij belgroei beide effekten op.Men kan zich dat alsvolgt 

voorstellen: 

fig;uur 2 

'1'+9 J 0 

-tl.@ 5 t ~DO 
In het initiële stadium van de belgroei heerst de situatie~zoals gete

kend in figuur 2.De temperatuur in de bel en buiten de bel is gelijk 

aan de verzadigigsstemperatuur plus de oververhitting.Aangezien in 

het vat een druk ~eerst die hoort bij de verzadigingstemperatuur 

T heerst in de bel een overdruk t.o.v. oneindig en gaat de bel 
7 

groeien.Hier spreekt men van Rayleighgroei. 

Als er thermodynamisch evenwicht aan de belwand verondersteld wordt 

en de dampdichtheid in de bel pf"cx.f~lll'l~h~ll.e. l ûk is, 
I I -} 

dan zal bij groei warmte aan de omringende vloeistof onttrokken 

worden bij de verdamping van de vloeistof die de bel omringt. 

äierdÖor zal de temperatuur aan de belwand g~an dalen,waardoor er een 

grenslaag rond de bel ontstaat.Er wordt op den duur zoveel warmte aan de 

belwand onttrokken dat situ~tie{§Xfiguur 2) ontstaat waarbij de tem

peratuur op de belwand gelijk wordt aan de verzadigingstemperatuu~ 
Op da~ moment ~n men alleen nog maar van diffusiegroei spreken. 

In de stadia die tussen@ en@ liggen,kan men zeggen dat de belgroei 

opgedeeld zal worden tussen Rayleigh- en diffusiegroei. 

figuur 3 

UP\ptt" ... ku.~ I 
~" cla. bc...l

WDc.ncl. 

-T + e. - -

-------1"'-
*betere beschrijving van het verloop van de temperatuur aan de belwand

zie 1.11.1,1.11.2 en 1.11.12. 
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Figuur 3 illustreert dat 90 - g~(t) verantwoordelijkis voor een gradient 

aan de belwand,dus voor diffusiegroei en dat BR(t) verantwoordelijk is 

voor Rayleighgroei. 

Nu hebben Cooper en Vijuk een electrisch analogon opgesteld waarmee:, 

toegepast op de geco3bineerde Hayleigh-diffusiegroei,een goede 

benadering geGeven kan worden vo or deze gecombineerde Rayleigh-diffusiegroei. 

Zij zien de Rayleigh-diffusiegroei als 2 warmtestromen naar de bel 

die men kan zien als parallelschakeling van twee electrische weer-
-

standen.Als er twee warmtestromen zijn nl. q1 en q2 waarbij het tempe-

ratuursverschil 90 is,dan kunnen we een thermische weerstand alsvolgt 

defin1i.ëren; 

) 

De analogie voor de belstraal berust dus hierop dat we een tempera

tuursverschil aan de belwand hebben dat twee mechanismèn in werkint 

stelt 1 nl.groei volgens de Rayleighoploosing engroei volgens de diffusie-

oplossing waarbij een warmteflux nodig is. 

De totale straal Rtot voldoet dan aan: 

(J_ + .!. y1 R1 = Rayleighstraal 

~tob~ ~. A2. R2 = diffusiestraal 

Uit deze vergelijking volgt dat de kleinste straal domin eert.Aangezien 

R1 Vt t en R2 V' t~ Zal R1 voor kleine t de kleinste zijn e-n uus hoofd

zakelijk Rtot bepalen,voor grot e t is dit R2• 

Dit is fysisch ook realistisch volgens het betoog dat hoort bij 

figuur 2. 

upm erking; volgens van .:>tralen [27] n eemt de temperatuur aan de bel-

voort << geldt de .t<ayleighoploss inc (zie 1. 34 )). :e 

kunnon dUS s chrijven ,r;-- O.l/l ~ v.,.zr'l. ~ • t I{] 

G;(t\ = @0 -v n . K pl .H~o11 1 
"(z} Sh of >Jel de afm<.me van ~I( c (/'> p • Bij lage drukl:en ( subatmos-

fl . ·j ferisch) zal e (t dus maar langzaam afnemen. 
~ 



1.6. ' ~elgro ei a n een oververhitte vJand 

1.6.1. Relaxatiemicror;renslaa,e;theorie in unaire systemen . 

Voor de belgroei aan een oververhitte wand zijn door van Stralen 

[3] enige correcties aangebracht. Deze correcties houden rekening 

met het feit dat een bel niet groeit in een unifmrm oververhitte 

vloeistof en bovendien ge en vrije ronde bel is. 

De eerste correctie houdt rekening net het feit dat een bel slechts 

gedeelteli jk met oververhitte vloeistof bedekt is. 

Bij groei aan een oververhitte wand zal de bel de boven het oppervlak 

aanwezige oververhitte grenslaé.i.g :J voor zicl1 uitduwen. Deze grenslaas 

zal op den duur ni et meer de gehele bel bedek:en als deze groe ~ t, maar 

slechts voor een gedeelte. Hi2rvoor '.Jordt een correctiefaktor b inge

voerd die men in formule (13) pl<latst. ('Zie ook ~~·~u.~r-1.4b) 
De tweede corr ec ti e houdt rc t ening me t het f eit dat het over

verhitte grenslaagje dat do or de bel vooruitgeduwd wordt, in aanraking 

komt met vlocistof die de verzadigingatemperatuur T bezit. Hierdoor 

zal dit l aag je afkoelen. Daarom wordt e en tijdsa fhankelijke oververhitting 
-te' 

aan de belwand gerntroduce erd die afneemt volgens een e-nacht • 

.t<esumerend l~rije;en vr e dan ,~e volgende foruul e voor de diffus ies roci: 

~s{t): b · f$ · (;~ 9
0 
~"P(- (tft.)"'&J (lb Q.) 

f ' ) l'a ,,,e. '/. '1 
O~h'tl.l. f. {)4 wordt: 2. ( e· .t 9.)1.. I [-'-tI -{lz.J) L t ( b b) R,l i) = .3 J•T · \exp '- -b,J • 3 

1. 6.2. .Lie micror;renslaagtheorie in binair e systenwn .• 

T' 

Als we binair syste em l a t en koken, dat best~at uit water en een 

vluchtigercomponent, dan zal bij verdamping van dit mengsel de 

vluchtiger component het meest in de damlJ gaan zit ten. Hierdoor zal bij 

de groei v2n een bel in de grensla&s rondoo de bel een uitput t ing op

treden door d e traa[heid in de diffusie van de vluchtige component 

naar de bel. 

11' tJrt:l.,f _4Jt,_r/1441Át •• J IJlfit ~.t tl• 'd h4. /o,/01~11 (t '> t) k,•t H4fUI' ~e/[ 1 
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Figuur 44laat de fraktie van de vluchtige~component zien in de damp 

eà de vloeistof als funktie van de verzadigingatemperatuur T. 

Stel dat deze fraktie in de vloeistof x0 is en die in de grenslaag 

rondom de bel x(x0• y is dan de dampfraktie horende bij de vloeistof

fraktie x in de grenslaag (y~x). Terwijl de verzadigingatemperatuur 

in de vloeistof T(x0 ) is, is die in de grenslaag T(xl. Er treedt dan 

een kookpuntsverhoging aan de belwand op, die gelijk is aan T(x) - T(x0 )= 

AT. Hierdoor zal de oververhitting S 0 aan de belwand dalen met een bedrag 

AT. D; niewe oververhitting wordt dan êr~ -á1. 
~ 1/" 

Fo~mule (36) wordt nu: ( ) _ (f/b
1
) 'l 

0( li) ~ '~ . b • go- A" e. ~ f:) 'lt . ) 
"i '-rr f•l,/~,~ [3J 

Deze formule transformeert tenslotte in [4] 
d72' Q" ~l<f [ - (t /")'/a J (3 ~' 

R[i)::. ~ tr · b · f~, (lf~ + c %Jh. ~~) ~ 
waarin D de diffusiecoefficient is van de vluchtigste component 

en G de verdampte massadiffusiefraktie. 

1: ~; ~~ 'j'>xa.>x 

A~ " - ( ~. -•) L ~)~ 
0 

dua ~ " -c1-~H~t (3j} 
~ 

Verder noemt men a~- - A.l +% ( %f.i}~) (seb) 
e~, -

C is de belgroeiconstante in binaire systemen en is gelijk aan 1 ,m 

e t,lh " v· f ,. ~%{ (1fe)+{%f ~/)]] 6 se) 

C is de belgroeiconstante in zuivere vloeistoffen en is geli jk 
1,p (],~_ = 'J'.l:.""'.a"h.~ :·'TJ'.(~<.e,~J'~ f ." n-~) 

aan Jj> " g 0 V " /'& :z L~'r V'-

1.6.3. Verdampingsmicrolaagtheorie in binaire systemen. 

Bij belgroei aan een oververhitte wand zal de bel de vorm hebben van 

een halve bol, met onder de bel - tussen de kookplaat en de belwand

een dunne vloeistoflaag. Deze laag is aangetoond door Cocper en Lloyd 

{?-~ Figuur 5 laat de vorm van de bel zien. 



Via deze dunne laag zal ook warm•e 

naar de bel stromen. De dikte van 

deze laag zal door verdamping gaan 

afnemen. Hierdoor zal in het midden 

een droge plek ontstaan. 

De bijdrage van deze grenslaag tot 

de totale belgroei wordt als volgt 

berekendë 

men gaat uit van de vergelijkingen 

voor de lokale warmteoverdracht bij 

de aanstroming van een vloeistof met een bepaalde snelheid langs een 

vlakke oververhitte plaat. De Polhausen vergelijking zegt dat op de plaats 

r [8, 10] geldt: N ~ ~/1 IJ '/2. 
"' :: o) l ~2. rr J F'\t r r 

Nu = getal van Husselt 

Pr = 't t ' 
Prandtl 

Re = t t '' 
Reynolds 

~ 

Hierbij is: Re_ :: r· ~* (~·)· á"' u:: 

r 1' V 

'"V= kinematische viscositeit. 

Waarbij R* de straal is voor een halfvormige bel 

Nu. ,_ ~""(r) . '(' 
r K. • Q6 

Verder is 

q (r) = warmtestroomdichtheid op plaats r w 

~ )) 

Ver.nderstellep we diffusiegroe!, d.w.z. R*(t) un tt, dan levert 
I 

dit ons voor de dkte van het 
1
lrenslaagj,e d0(r): (, ) 

a.(!')~ ~.tb o Pr ' (_ o. t..-)'h -:> do(r) tn r l~?> 

waarbij tr het tijdstip is waarop R*(t) = r [3j • 
Schrijven we nu de warmtebalansvergelijking op voor airfusiegroei 

2. • K 9o 17f,. 
(zie 1.1.) dan is JR~ 

211' ( ~·) ~" " y:f d
0 

(r) 
oir 

• 
We integreren dus over de totale lengte van het grenslaagje om de 

totale warmteopbrengst te weten te komen en hiermee een uitdrukking voor 

de toename van de belstraal te verkrijgen. Deze is dan; 



Wil men nu deze berekening toepassen op binaire syshemen en wil ... 
•• 

qw = 2!~1R (zie (44)) consisjent zijn met (40) dan moet 

R';.. (t) ~ l~ )" P-*t1i Î l'~ (,) 
zie (38 a), R* (t) is de belstraal voor mengsels. 

m 

~w ~ (~:;)~ 
Formules (40), (41) en (42) zeggen ons dat 

en 

dus n/2 + 1 = 2 ~ n=2 

I c,~~ )% +; 
l Q_a)p 

Hieruit volgt weer voor (46) en (45) dat d · 

p.,: ( t) ~ (J. <q o ( ~;:J Pr- IJ Jo. ( a.-t-)'h. 
Willen we nu voor R*(t) de equivalente belstraal nemen dan moeten we 

alles nog met een faktor 2-1/ 3 vermenigvuldigen en we krijgen zo ten-

slotte voor de bijdrage tot de groei van de bel van de verdampings

micrDlaag in 

Deze term levert een bijdrage tot de diffusiegroei. 

vpmerking: vol gens v. uuHcker k [1] geldt i.p.v. ( 1:-5) bi j 

uniforme syste emoverv erhitting en cle contactco~f

fici enten v o..n de vloeistof en de ·,:and a 2.n elkaar 



1.7 Eindformule voor belgroei in unaire en binaire systemen aan een 

oververhitte wand. 

Resumerend kunnen we nu een totale eindformule opstellen voor de 

gecombineerde Rayleigh- en diffusiegroei. 

Als we R
1
(t) de straal volgens de Rayleighgroei (zie formule (36b) ) 

noemen en R2(t) die volgens de diffusiegroei (zie formule(38) en(48) ) 

en de substitutie formule (35) toepassen,vinden we voor de equivalente 

belstraal R(t): 

waarbij 

en 

en 

bij dit stelsel vergelijkingenis alleen b* niet bekend~ maar deze 

kunnen we uit de loslaattijd t 1 op de volgende manier bepalen: 

op tijdstip t 1 geldt: 

R, (t,) + ~2-(t.,) 
R ( t,) =- R, ( t,) + ~').. C *-•) 

R(t1 ) is bekend uit de metingen 

R~Ot 1 ) is te berekenen omdat t 1 bekend is,hieruit volgt met (52)
6 

R2(t1 ) en dus is 

b*=- l,l<joll a~ . R~,(t,)- o,,joSO.~ Pr-16 
'l--' 'dC4. ~p 

(so) 

(si) 

(sz-) 



Op deze manier hebben we een oplosbaar stelsel vergelijkingen gekregen 

dat numeriek te berekenen valt als alle stofkonstanten,de temperatuur, 

de oververhitting,de loslaattijd en de equivalente loslaatstraal 

gegeven zijn.(zie hiervoor tabel II en de grafieken 7 tot en met 17). 

Het stelsel (49),(50),(51),(52) en (53) is ook te gebruiken voor 

zuivere vloeistoffen,dan is 

C~,~~,p = 1 
Nadeel van het stelselvergelijkingen is wel dat het theoreties model 

pas uitgerekend kan worden als er een meting is gedaan (d.w.z. als 

t 1 en R(t1 ) bekend zijn).Dit is begrijpelijk omdat nauwelijks sc~ttingen 

laat staan met~gen gedaan kunnen worden over de parameter b*.Deze 

kan slechts experimenteel bepaald worden. 
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1.8. Belgroeitheorie volgehs de behoudswetten 

1.8.1. belgroei voor een vrije bel in een uniform oververhitte 

vloeistof. (25 J 
We doen de volgende aanames:. 

1) Bij groei van een dampbel in een uniform oververhitte vloeistof 

heerst thermodynamisch evenwicht aan de belwand; Clapeyron en 

Laplace zijn geldig (zie 1.3.2.) 

2) Er zijn geen temperatuur- dichtheids- en druk-gradienten in de b~ 

als funktie van de straal op een bepaald tijdstip t.De tempera

tuurvereffeningscoëfficient is groot in dampen en gassen; De veran

derimgen in de bel zijn langzamer dan de geluidssnelheid. 

3) De vloeistof is inelomp@ssibel 

4) We verwaarlozen viskeuze effekten 

5) De bel het stromings- en temperatuurveld zijn bolsymmetrisch. 

6) De transportcoëfficienten zijn temperatuurafhankelijk. 

We kunnen nu de volgende behoudswetten opschrijven voor de stroming 

in de vloeistof rondom de bel: 

i) ~{.J,q ..., = 0 ( i:>..e hcH,,"J van n..c:a.s:ta.) {5"9~}. 
ii) y, ~+i~·~ A}: = - ~,11 (~lil uo-- ~~p,Jr) &~k) 
iii) f; e u;;, r J1e~ · "_<77 ~ K. t7 7-t (iJ.~ vcx- ~<) ($<~ e) 

met (20), (16), (15b), (13) levert ons dat het volgend stelsel diffe

rentiaalvergelijkingen 

in stromingeveld voor t > 0 
d d f7 ')p d9} 

I( ~· ~- : dt T ~· 

2-.a...w-o 
j~· >~· 7 -

op bewegende belwand Xi(t) 

(sJ>) 



voor x. 
~ 

op t 
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1.8.2. dimensieloze vergelijkingen. 

We introduceren: 

een karakteristiek drukverschil/dichtheid 4 ~.-==- :~..cr/{f, f?o) 
, , , , f belgroeitijd . ~, -= I( ~4. Y..á </ 
' ' 't lengte ( .(\ 91 )~ ~ - k ~ Yc ~P' flz. 

We maken nu dimensieloos met: 

~ met Kj~~~ rj 

"' ,Va.' fz 
{{ met ~ ':::' (tJ 1) ?-- (~t.~k/,~) 

){. @IJYz 
({ !:!' )t I( 1z t 1/z. {Plfr''e) t 

fib 

'fp met dA-'1 J( 

met eo 
u met ~~)ff 

1.8.3. ~elvinse transformatie 1 

(6o) 

{6:?) 

{j3) 

gv) 
b)) 

({6) 

Verder kunnen we in het stelsel een transformatie toepassen die de 

positie x zodanig transformeert dat het punt x= 0 in có komJ te liggen. 

In het gebied dat x klein is (voor ons het meest interessant) rekken we 

de coÖrdinaten uit, 

De transformatie vervangt\!ldoor 1/~l. 

1.8.4. BolcoÖrdinaten, 

Als we bolsymmetrie r6n~ de bel veronderstellen kunnen we overgaan 

op bolcoÖrdinaten, waarbij de & en ~ afhankelijkheid wegvalt, en kun

nen we onze vergelijkingen zo opstellen dat ze gelden in een met de 
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belwand meebewegend coÖrdinaten stelsel.(Lagrange voorstelling) 

1.8.5. Uiteindelijke differentiaalformulering voor bolsymmetrische 

gemengde belgroei. 

De formules (57) t/m (61) transformeren na de bewrkingen zoals 

vernoead in 1.8.2., 1.8.3., 1.8.4. tot het volgende stelsel: 

In het gehele stromingeveld geldt: 

..!.. ./ )'() - ;{- rv~. ?~ ~ " d4• ) rl r l ') 11"" 
~ ::.0 

Op de wand r = 1/ R(t) geldt: ~r 

1-f 1 v(~Y Ryk(~ + {)f{Lt) ::::. () 
{) + \.,.. ")~ -

o_2 .: 1a. ~ 
())"' 

. dJ:j?. d ll(t) I 

~ 
:: ~)~ -or 

op r = 0 op t= 0 

lji) 

(6,) 
(6 & ) 

(G,) 
e:, b) 

(-,!) 

Voordat een dampbel gaat groeien bevint hij zich , bij een bepaalde 

oververhitting van de vloetstot in metastabiel evenwicht met z~Jn om

geving (zie 1.3.2.) met een belstraal ter grootte van R0• Er zal dan 

geen groei of implosie optreden. 

Zo gauw echter door een of andere oorzaak er enige dampmolecalen 

meer ingevangen worden zal volgens formule (69) de bel gaan geoeien. 

Dit is op de volgende manier in te zien: 

Uit (68), (71) en (72) volgt , \ 

)
t ol Q&, 

~(rJt)-=- - R (~ ol t · (' 

(69) transformeert na substitutie van (74) in 

~(i) 4~ ~) + i c d&~i))'" =< &,/~) - ~~~(+) 
(zie ook formule (33)). 

Voor t ( 0 is êr(t)=1 en RofR(t) =1 want R0 = R(t). 

Het rechterlid van (75) is dus o. Hieruit volgt dat 

en 



ook 0 moeten zijn: dus geen groei of implosie. 

Wordt echter het rechterlid van (75) I 0 dan zal de dampbel gaan 

groeien of imploderen. De afname of toename van de temperatuur~~)wordt 
r 

dan beschreven door de vergelijkingen (67) en (70). 
Willen we de bel b.v. laten groeien dan moeten we een kleine begin

start geven die geformuleerd staat in (73) ~~(t)/dt / 0 of we moeten 

een kleine beginstraal geven R( t) f R
0

• ., 
Op t= 0 kunnen we b.v. stellen R~t) = {.R0 ; 

dan is voor belgroei S ) 0 j !: t ) 1 

{'/0 • l'*< 1 en voor belimplosie o' ) ~ 
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1.9. de collocatiemethode. 

1.9.1. de temperatuut als machtreeksontwikkeling• 

Om het stelsel (67), (70), (72), (73), (74), (75), op te lossen 

(zie 1.8.5.), moet de temperatuur in elk punt van het veld uitgerekend 

worden. He t is echter niet mogelijk voor het bovengenoemd stelsel een 

analytische oplossing te vinden. 

Hit is wel mogelijk , door de aanname van een bepaald temperatuur-

verloopj- schriljf voor de temperatuur b.v. een machtreeksontwikkeling-, 

een n~erieke oplossing te vinden voor het bovengenoemd stelsel diffe

rentiaalvergelijkingen. De 'collocatiemethode' is bijvoorbeeld een 

manier om numeriek een benadering te vinden voor dit stelsel [9] • 
We schrijven de temperatuur als een machtreeksontwikkelingt i"' ol& voe,.~ir(MI \ r 

T' (,.) ~ ~ + a,~ + «fjr1. + a.J /,? +- . • ___ ____ . __ _ 

~=î1+ ~(t) en 

waarbij 9!~)constant blijft in de tijd. Na dimensieloos 

kelvinse transformatie wordt (76a) en (76b) 

er l t) = 1 + ~~ ~ -t et1 r 'l + ~ 3 r
3 --t • _ __ ... 

9:cj,v~(~:) = 9r~J 

maken en 

(17~) 

ÖT 6) 
We kunnen deze reeks nu afbreken na b.v. de 3e term. Substituti e van 

(77a) in ons stelsel geeft ons de mogelijkheid om de temperatuur op 

''n plaats in het veld uit te rekenen i.p.v. overal in het veld. We 

kiezen hiervoor de plaats van de belwand. 

Breken we (77a) pas na de 4e term af, dan kunnen we de temperatuur in 

2 punten van het veld uit rekenen; b . v. op de belwand en een punt in 

de grenslaag ronlom de bel omdat daar de temper atuur he t sterkst 

verandert. 

Breken we zo (77a) na de ne term af dan kunnen we i n n-2 plaatsen 

de temperatuur uitrekenen. De temperatuur op oneindig blijft in alle ge -

vallen uiteraard gelijk aan de verzadigingatemperatuur plus de over

verhitting. De temperatuur in de bel (d.w.z . in de damp) is altijd 

gelijk aan de temperatuur op de belwand (zie 1.8.1.). · 

Als we de temperatuur in n-2 plaatsen numeriek willen berekenen, 

dan moeten we numeriek n gewone 1e orde differentiaalvergelijkingen 

oplossen. 



1.9.2. Stelsel differentiaalvergelijkingen voor 1e orde benadering 

Bij de 1e orde benadering rekenen we de temperatuur in één punt 

(= collocatiepunt) uit. De temperatuur in dit collocatiepunt = di

mensielose oververhitting noemen we90(~); de positie r = 1/ R(t), 

waarbij R(t) de positie van het collocatiepunt is. 

(70) en (74) geven 1/, d ~ 
. ~ = - do- lkt) . (T[ 

breken we (77) na de 3e term af dan ~ijgen we 

er(t) = I + Ol 1 r + a2. r'\. 
) êr(t)- ... i'\. . 1 ~ r-
1)('- - """'• -t 2. 

o:_&r~ = 2. a 2. 
'0 rt 

substitueren we voor r 1/R(t) dan vinden we met (78), (79), (80) en 

a. I,.~ R'(j,) d :~t) T l. R({) (êo -I) 

Cl,t c - ~ R ~(.~) tt~ - RYt) (Oo-I) 

9,(-t) z eo ( 4:.) : 

De kettingregel met kelvinse transformatie levert ons 
d Q. ) ~ 1/ no~\ o1 t<l*) 
;;rt : 'rf - /Q7Lt). L M Jr.~L~) . -;;TF 

(84),(67),(80) 1 (82),(83) en (81) leveren oa.L 

oH~o I - of ~Lt) t f (}, 1\ I é} s)-
ëlt =- - 1. R(t)it).. d t - R,(~ró&t L o- 'J ~ 

als we stellen d A. Lt) _ U, 
clt - 0 

dan wordt (75) Jk ". ( bl"- t u~- 11;/RLt)Ytz~. (tJ 
''"$,.u~ 

(85), (86) en (87~ zijn 3 gewone 1e orde differentiaalvergelijkingen. 

Numerieke oplossing levert ons de positie van de belwand R(t),de OTer

verhitting (dimensieloos) 90 (t), en de snelheid van de belwand u0(t) 

als funktie van de tijd. 

1.9.3. stelsel differentiaalvergelijkingen voor 2e orde benadering• 

Bij de 2e orde benadering rekenen we de temperatuur uit in 2 punten 

n.l. op de plaats van de belwand r = 1/R(t) met temperatuur~lt) en 

op een plaats een stuk van de belwand in de vloeistof - bij voorkeur 

natuurlijk in de grenslaag rondom de dampbel- met positie r = 1 1/R(t) 

en temperatuurê,(~)waarbij 1' een te kiezen parameter is. 



1' = R Ja /(R Ja + 1) ; 1' ( 1 ; 0 ( R < &10 I c c c 

voor R = (i() c 2e collocatiepunt bevindt zich op de belwand 

,. R = 0 c t t 

( zie hiervoor ook 1.10). 
't t t ,, ,, oneindig 

(?8) geldt nog steeds, alleen breken we (??a)· nu na de 4e term af, 

waardoor we krijgen: ~ 
3 

9r(t) :: 1 + a1r -t- o.._r + ~~ f' 

~g.,.(t.) a a. +la'l.r+ 3a..lr''Z. 
?Jr 

()lêJ.t): ta.2. + 6Cta r 
ê>r't. 

verder is Qo(t) s a.~L~) + ttiRyfl) 4 a.iRl(t) + I 

... e, (4.) • "·~(4l .. c. • .e/~l + Aa ~C.t) 
(89) en (78) leveren 1Ctt lCc.~ o Go f w,.\1:) J. ~(j) 

0 I+ ~) .,.. 7 R t(6 )· ~ = - ~" l' 'dt 

(86) 
(8~) 
(~o) 

~0 
(C1~) 

(.ss 3) 
(91), (92) en (93) leveren ons m.b.v. vegen 1 

a,~ :1t'-lj .fuiJ {Ja. ~ti)~ .t' + '/ t~~ ~l) ra, -v+ ;b~-,Jt~-~(qyJ 
~2.: ~.t'-J). R'(tJ1- ~~J) j4/U1J) "Jf.t)+- ~~:, { ao -') - ~~?~?..,J (~-1J (?sJ 

en 

al= ,(t~,) .~'(i){-~4. R{é) tt.Jt)+ ~;-~ (6'o-1"".tfJ'~t)(~~--~} (<j6') 

(y/) 
(1a) 

(~'3) 

{ltrf)) 



I 

DE= ~IS"- tL waarbij:: F- J- 2. 
- t' - I 

~ _ .L'~- s.(,' .. 3 
N 

,tl-3 - -- (i-1)1 - .e}- l 

' 1.t1
-1 

( 103) 1-J :. l(iC.y· 0 
t'l.(t'-1) 

-p = .tt': 6t'+3 
~ 

:z..t' 'I 
I -:: ~~-I)'E. 

U= ~.t-!l 

."t' l.t' '4 (t t•- ,) 
FE -- ..t'- I 

{
1
kan zodanig gekozen worden dat het tw ~ede collocatiepunt zich in 

de grenslaag rondom de bel bevindt,!n een betere benadering gevonden 

kan worden voor de temperatuurgradient aan de belwand. 

(86),(87),(101),(102) en (103) geven ons 4 gewone eerste orde diffe

rentiaal vergelijkingen. 

Numerieke oplossing levert ons de positie van de belwand R(t) en de 

positie van het tweede collocatiepunt 11/R(t),de temperaturen in beide 

punten respectievelijk ê ~)en Q1ttJ en de snelheid pp de belwand, U allen 
0 0 

als de funcÎie van tijd. 

1.9.4 Stelsel van differentiaal verge l ijkingen voor derde orde 

benadering. 

Nu wordt de temper~tuur in drie puhten uitger 0kend,nl. op de plaats 

van ~e belwand r =Rrt) met temperatuur g~) op het tweede collocatiepunt 

r = 2R(t) met temperatuur ~~~en het derde co~locatiepunt r =;R(t) 

met temperatuur {} 
2

[-f) • 
We breken nu C77a)af na de vijfde term en krijgen 

f)r(i) = l-+~ 1r'+ a~r"t+o..lrl..,. a'ir~ (Jo4) 

Analoge berekeningen als in 1.9.2 eri 1.9.3 leveren ons nu voor 

a," 1L ja R'(~) JJP)- R(i){ f- ~9. 4 '6 O,- ~~) 

a1 = -3 'J~ R"{t) d_BQ) + Rt(i) (17- -1&f16 +9o91 -81Qt) 
clt 
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a~::. % 1" R~(t) ~) - Rl(t) ( rt - '-i( (j • + 11 ,_ G, ., 4 ~· g,_) 

Cl~... -!. )c. I( (t) clcl ~(i) - ~ p_q (t) G -~ eo + 1: eI - i g,_) 

uit (105) vinden we tenstotte een stelsel vah 5 gewone eerste orde 

differentiaal vergelijkingen nl. 

d ~ Lt) - I ' 
d ~ - U..o 

"'a~. = ( eo- ~ u;- ~il) / rJ. Lil 

J. {:). ", _ 1?. . u. + , r'l _ 5 '"e + 61{ G I _ ~-u~ ... ) 
d t RLt). Jr,. RYtJ J4~ \ !l o 

J 9, - _: {-l U~ 1 Uo ( 1t~ - '1 - l'bfJ0 - btt91 -..81 e2.) ... 
;rr - 6 4 " " 'Rl:fl dA. 

+·'~at_()) · (4+~lG0 - 118 e1 + 91 ~) j 
d ~- .!.. [~U"·"· + ~ U. (-L +~ + 6éo -64ê,.J.54tJ2.)-+ 
d b - 81 l ~ 0 ~ ~ Al+) 16 }4 

-1- i ~'l~';Y2 ( 16 +11 G0 - 1f ê:~.)) 
Numerieke oplossing levert ons nu de positie en snelheid van het 

eerste camlocatiepunt en de temperaturen in alle drie de collocatie

punten nl. 9
0

, 9
1

,en G2 als functie va n de tijd. 

1.9.5 De temperatuur als exponentië1e functie. 

Passen we op de Navier- Stokes vergelijkingen zoals beschreven in 

1.8.1 alleen de coÖrdinaattransformatie in bolcoÖrdinaten toe en maken 

wij de vergelijkingen dimensieloos zoals beschreven in 1.8.2 dan geldt 

voor de bolsymetrische gemengde groei: 

trp bd~QMo( (': ~ ) 

~(i} d"l~(t) '!, ~ (d~)y + (~foLf}- 9:({) ;: o 
cJfZ t l.. di-

ol G! (i) "\ d R L t) 
clr = d~ d t 



. 
en til\ 

(lo!i) 

We nemen nu niet voor de temperatuur een machtreeksontwikkeling 

maar de volgende monotone proeffu. nktie: [ r _ R(i) 
T(..-)- Tob=- ("P""l-') -~) tG~<.p - St6i J (I o~) 

T (t) en &Ct) zijn onbekende ontwik>; elingscof;fficienten met (76b), 
w 

(76c) en ( 77b:J geeft dat , 

) [ r- Rl-')J er (, t) - 1 =- ( 9 A. (i) - I -e_tc p - s U:> 

We kunnen nu schrijtr~n [t) [ · ) G (t} 
l9r{t) __ &g -....!_ ~"JO _ r- R(t- J = _ ,. - I 

() r - i(.-t-) S(-~) f(~J 

en l ,er (1r) : ~ (4)- ~ ll.»' p [- 1"- R{.,") ] =(9r(1:)- l) ~~é) (nl) 
ar~ S,(t,J S{t) ~~~ 

Ü I I) 

combinatie van (111) en (107b) geeft 

b (b) _ I- Q,. ( t) ~ (de ongelijkheid (lf ~) 
- d~ • J<:l :/' 0 

om fysische redenen) 

Nu geldt op r = R en met toepassing van (112) en (113) 

u er (t-) . è) Q ,Ct)- J êr(~) - ..L o'er (ob) - j_ 9,. (~) - .!_ -
')t -ru. )r - di -J4 -z 1>r,. -JQ."' $(t) 10 -

- [ J ~(4))'1 I -
- 7t ·gr(e) - 1 

(114) 

kies als collocatiepunt r = R,dan wordt (114) 

[J 'sJ 
dR(t) 

samen met (107a) en dt = U
0 

vormt (115) een stelsel gewone eerste 

orde differentiaalvergelijkingen dat numeriek oplosbaar is. 

Als hulpvoorwaarde moet alleen nog gesteld worden dat (zie (113) ) 

eR L-') ~ J ~ ol R)tii ~ 0 (groei) 

en Q fl. (t) > J ~ d ~(t~i < 0 (implosi e) 
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1.10 Toepasbaarheid van de collocatiemethode. 

Aan de energievergelijking (zie (55) ) moet in het gehele stromings

veld voldaan zijn. 0mdat de t~mperatuur in de dampbel gelijk gesteld 

wordt aan de temperatuur op de belwand (zie 1.8.4) hoeft (55) alleen 

nog te gelden in de vloeistof rondom de bel tot en met de belwand. 

Aangezien het ondoenlijk is de temperat ~1r daat overal uit te rekenen 

(er bestaat geen analytische oplossing ;voor en numerieke berekening 

zou de rekentijd sterk laten toenemen)moeten we ons tot enkele 

punten beperken afhankelijk van de orde benader _ng die we toepassen. 

figuur 6 

~\li)\~ is a.fL,a.kb,/jk I14N\ oiL 
ci"'-""r val~'\ ott. /""rlu/(; "t 

4roei 

We kunnen wel zorgen dat de punten die we kiezen in dat gebied van 

het stromingeveld liggen waar de sterkste temperatuursveranderingen 

optreden,dus bij voorkeur in de grenslaag rondom de bel. 

Formule (13) leert ons dat,als we de grenslaagdikte rondom de bel 

(= indringingsdiepte van een homogeen semi-oneindig voorwerp met~vlakke 

begrenzing)gelijk stellen aan\r;t,dat deze ook gelijk is aan R(t "V a,; 2.Ja 

. ; ) R( t) de Dit wil zeggen dat in het geb1ed tussen n(t en R(t + 2 .Ja 

grootste temperat ,mrsveranderingen optreden en ook hier de positie 

moet zijn van het tweede en/of het derde colloca tiepmnt. 

Computerberekeningen leerden dat,bij 

bij Ja~20 de positie van het tweede 
J R( t) 

kan worden op ongeveer R(tJ + 8Ja 

de tweede orde benadering en 

collocatiepunt het best gekozen 
I! 

(d.w.z. Rt = 8). 
De eerste orde benadering zoals besproken in 1.9.2 voldoet alleen 

bij grote grenslagen ofwel bij kleine getallen van Ja (hoge druk; 

kleine oververhit ting).Uit formule (85) volgt dat 

e~ (i)= 1 _ ~Lt). )Q.. uo - ~(~). Je.."1· d~·l.~t) /2. 

voor Ja~~ neemt et{< t) nauwelijks af zodat er slechts een kleine 

gradient optreedt.De benadering met 1 collocatiepunt is dan al vrij 

redelijk. 
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De tweede orde benadering kan bij grotere Ja getallen gebruikt worden 

als het tweede collocatiepu;· t gekozen wor dt in de grenslaag. Voor ~< ~ 
convergeert de tweede orde benadering naar de oplos~; ing met één 

collocatiepunt (zie figuur ?a en ?b). 

Uit figuur ?c blijkt dat,alhoewel de t emper atuur i n het twe ede collo-
·• 

catiepunt na korte tijd i n fase is met de temperatuur aan de belwand, 

deze temperatuur gemiddeld 

realistisch is.tiit kan men 

~~ 
0 
è,~'*---'"""' 

daalt i.p.v. stijgt wat fysisch niet 

als volgt verklaren: 

( ih\ r lo.Sae <::~ 6"" der k oei: ... .,) 
I
I 

I r. = ro' ih( ,e &~lo&i;("'~ t; 
r,.. = ~~ ,_e. ,, 

Ten eerste zal f), (-t) .(,- T omdat met twee punt en de gradient 

aan de belwand uitgerekend wordt.(zie figuur?c).Kiezen we f2 steèds 

dichter in de b '.~~1rt van de belwand t; dan zal (}1 [t) ook steeds 

meer het verloop van b0 (t) aan gaan nemen.We zullen dan ~~steeds 
groter moeten 3aken.Het probleem dat ?Ptreedt is dat we nu met 

steeds kleinere tijdstapjes Atmoeten ga.an reke nen omdat,zoals de formule s 
- .. 

( 101), ( 102) en ( 103) illustreren~ bi j s o:·;mige te r men de noemer vrij 

grote waarde aan gaat ne men•- zeker bij grotere getallen van Jacob -. 

Ten tweede is het dan nog niet begrij pelijk waarom fJaé'i.) < -1 
op het moment dat e.,tf:) ~ -1 .Dit verschi j nsel kan al l een 

verklaard worden doordat er i~ liet temperatuursverloop in de ~renslaag 

een zogenaamd"over$hoot 11 zit. tlrzza 'olflrsh.o~· ~ kan verklaar d worden met 

het verschijnsel van Gibbs [16] . 
Dit probl f) em is op te los sen door meer (lere coll ocatiepuntten te nemen ~ 

wat zoals al eerder, gezegd is moeilijk realiseerbaar is door de grote 

rekentijden die dan op gaan tre den,of,zoàls in 1.9.5 beschreven is,kan 

men een zodanig temperatuursverloop introduceren dat een 1 6~r.shoot' 

niet mogelijk is.(We kiezen de exponentiële functie die monotoon 

naar de verzadigingatemperatuur +oververhit ting loopt voor r~~). 



ftet probleem is misschien ook op te lossen door net in het gebied 

waar de g~enslaag zich bevindt over te gaan óp een andere schaling 

zodat juist de grenslaag sterk uitge r ekt wordt en de rekennauwkeurig

heid geen probleem meer hoeft te zijn.Dit l aa tste is echter nog niet 

toegepast.rle derde orde benadering is zoals hier beschreven alleen 

zinvol voor hoge drukken en lage oververhi t tingen (Ja<5)omdat de 

positie van het tweede en derde collocat i epunt op 2 keer en 3 keer 

van de straal van de belwand is genomen.~eze punt en liggen alleen in 

de temperatuur grenslaag als Ja(~.Yoor grotere waarden van Ja .. 
convergeert de~ ~& orde benadering naar de eerste orde benadering. 

Met het voorgaanda verband houdend is ook de grootte van het getal van .. 
Jakob.Worden de drukken 

Ja >1oo,wat inhoud dat bij 

gen de noemer q,.oDt wor~t 
I 

laag of de oververhit ting r,root da n zal 

sOJ:unige termen i n de differentiaalvergelijkin-

omda t Ja daar in het kwadraat voorkomt. 

Met andere woorden de grenslaag wordt dun.De gebruikte Runga Kutta 

procedure bij het uitr~kenen van het stelsel gewone eers t e orde 

differentiaal vergeli j kingen moet met kleinere tijdstapjes ~t re-

kenen, waardoor de rekentijd zal toenemen. • 

Groeiende bellen bij lage druk zullen daarom moei lij~üit te rekenen 

zijn omdat dan Ja > 100 is • IJiploderend& bellen met lage onder-

koelingen en bij niet te lage ~ l'uk geven met de voorgaande methode 

een bevredigend resull:taat(Ja't:-20). 



1.11 Dampimplosie van een vrije bel in een uniform oververhitte 

vloeistof. 

1.11.1 Kleine onderkoelingen. 

Voor het berekenen van de dampbelimplosie bij ongeveer 1 à 2 K onder

koeling is gebruik gemaakt van de tweede orde collocatiemethode met 

Rt = 8 en Ja~20. Figuur 9 illustre r- rt een numeriek resultaat. Duidelijk 

zijn de oscillaties te zien in de belstra~l,de temperatuur aan de 

belwand en het tweede collocatiepunt. 

Zoals figuur 7a aantoont is er een duidelijk verschil in gedrag 

bij het gebruik van twee collocatiepunten vooral als het tweede 

collocatiepunt in de grenslaag rondom de bel ligt. Ten eerst n~emt 

de implosietijd toe en daarmee samenhangend verschijnen er oscillaties. 

De fysische achtergrond van de oscillaties berust op het volgende: 

In eerste instantie implodeert de dampbel volgens de Rayleighoplossing 

(zie 1.4 en (75) ) omdat de verzadigingatemperatuur , temperatuur van 

de damp (= 330 K)~0.47 K beneden de nieuwe temperatuur van de vloeisto~ 

ligt. Onder aanname van constante dampdichtheid in de bel conde~seert damp 

aan de belwand door de volume verkleining van de bel en komt conden-

satie warmte aan de belwand vrij.Deze warmte wordt dan via warmte

geleiding afgevoerd naar de omringende bulk-vloeistof. 

De afvoer v~n deze warmte gaat betrekkelijk langzaam,zodat de temperatuur 

aan de belwand gelijk wordt aan de verzadigingatemperatuur en er 

zelfs bovenuit komt. Als gevolg hiervan gaat de bel weer even groeien. 

Daarna treedt weer condensatie op, etc. (figuur 9) 

We kunnen voor dit mechanisme een qualitatieve schatting geven voor de 

tijdAt waarop de temperatuur aan de belwand gelijk is aan de verza

digingstemperatuur. 

Bij benadering kan de dikte van de thermische grenslaag rondom de bel 
1 

gelijkgesteld worden aan de thermische indringingsdiepte, 4.(at)~, die 

geldt voor warmtegeleiding met een temperatuursprong aan de oppervlakte 

(s] . 
Hier is de thermische indringgingsdiepte gedefiniëerd als de afstand, 

waarover de temperatuursverandering 99 % van de oorspronkelijke 

totale temperatuur-sprong is. 

fta een bepaalde korte ti j d At is de temperatuur aan de belwand dan 

opgelopen tot de verzadigingswa.arde T, terwijl de temperatuur aan de 





1 

vloeistofzijde van de 

rond de bel gelijk is 

thermische grenslaag - met de dikte 4(a 6 t) "'2" -

aan T - Q * ( e * = onderkoeling). 
0 0 

9-e gemiddelde temperatuur van de grensla~g bedraagt :dan ongeveer 

T - t9 *• 
0 

De enthalpiebalans voor het s~steem bel-grenslaag, luidt 

411 rft•l J ~ ~~ 1 y.l Ll i= 4111\
1

· 4 (ut);, -p, C!. • '/z. e.• 
nu: 

ofwel ( ~~ '1 At - ~ ·a. · d ~l+Y~~t ) 

Met (118) is nu ook te verklaren wa rom de temperatuur aan ae belwand 

fluctueert met een afnemenede trillingstijd. De afname van deze tril

lingstijd volgt nu uit de steeds r,rotere afname van dR(t), die volgt 

uit de Ra~leighoplossing, na elk maximum dat optreedt in de belstraal, 

wa~rdoor de warmte, die nodig is om de belwand beven de verzadigiglngs

temperatuur uit te laten komen, in een korte tijd vrijkomt. 

1.11.2 Grote onderkoelingen 

Het is duidelijk dat bij grote onderkoelingen jt volgens (118) zal 

toenemen omdat Ja groter wordt, maar dR(t)/dt minder groot wordt. 
1"\ 

Laten we de bel implod~en volgens Rayleigh dan is 

d rü•l/d~o "(l' {e~,,. e.)'~t (u')) ~ ... = ~. e. 
(118),(119) en (120) geven _ 6 (l~eT' . Gllt)t. 

At - ,, a, .?: .1,1. o 

Volgens (121) is dus A t<l'~ wat kan inhouden dat een bel al geÏmplodeerd 

kan zijn op het moment dat de temperatuur aan de belwand gestegen is , 

tot de verzadigingstemperatuur. Op dat moment zul len de differentiaal

vergelijkingen·-( 101) en ( 1 02) zoals beschreven in 1. 9.3 nauwelijks 

een rol meer spelen;.· De temperatuur aan de belwand kan zelfs (bij 

heel grote onderkoeling) nauwelijks gestegen zijn. 

OOk kan men zich afvragen of bij deze grote onderkoelingen, waarbij 

korte implosietijden optreden, men nog van een thermodynamisch evenwicht 

aan de belwand kan spreken ofwel dat de wet van Clapeyron nog geldig 

is (zie 1.3.1 en 1.4). Men moet de damp in de bel dan als een gas gaan 

beschrijven omdat doot de niet-evenwieht-situatie de damp als het ware 

geen tijd meer krijgt om te condenseren. _ 

Concluderend kan gezegd worde n dat bij implade r ende dampbellen 



in water met grote onderkoeling ( (): !::::' ~5 K ) a l_ leen vergelijking 

(31) nog een re~listische beschrijving 

w~arbij voor de term in het rechterlid 

kan worden: 

r~ = druk op oneindig 

r~ = druk in de bel op t~ 0 

geeft van het implosie proces 

= - y. of Clapeyron ingevuld 

y 

f• = druk op tijdstip t< 0 )(voor druksprong 

V•= volume op tijdstip t (o~ of onderkoel ing) 

V =volume van de bel 0 0 

Willen we weten in hoeverre de implosie verloopt volgens (31) in 

combinatie met (122) of (31)in combinatie met (123) dan moet 'm we 

ons gaan verdiepen in de niet-evenwichtsthermodynamica. 

In praktijk kunnen we ons beperken tot de uitspraak dat een gedeelte 

van de implosie veroorzaakt wordt donr de combinatie van (31) met (122) 

en ee~ gedeelte door de combinatie van (31) met (123). Hoe de percen

tages van beider bijdragen liggen, kan voorlopig alleen nog experimenteel 

bepaald worden. 

1rer il lustratie laten de figuren 10 en 11 de oplossing zien voor 

respectievel-ijk de combinatie (31 ) met (122) en (31} met (123) [i4]. 
Fig··u r 10 laat de implosiet ijd zien van een bel,uitgerekend met de 

combinatie (122) en (31 ) met 2 collocatiepunten voor 3 waarden van R'\ 
nl.R~ =10,R1 =7 en ~ =2. Hoe dichter het collocatiepunt bij de belw~nd c c At. 
gekozen wordt des te sterJer zal de bel imploderen. Door het kiezen 

van een collocatiepunt dat ver van de belstraal ligt (d.w.z. niet in 

de grenslaag) zal een te dikke grenslaag worden berekend waardoor 

de warmte die ontstaat door condensatie van de damp niet zo snel worden 

afgevoerd door de kleinetemperahl\lrs~jradient. :tie temperatuur aan de 

belwand zal hierdoor sterk stijgen (zie figuur 10) ( bij 1.5 ms is 

gRt =0). Voor R = 7 en R = 10 zitten we al duidelijk in de grenslaag. c c 







De temperatuur aan de belwand daalt ook veel ~inder snel en begint 

een oscillerend gedrag te vertonen. Alleen is deze oscillatie klein 

t.o.v. de totale oververhitting ~%). Hierdoor is deze oscillatie 

nauwelijks of niet merkbaar in de straal van de bel. De beste overeen

komst met de experimentele resultaten vertonen dan ook de krommen met 

R = 7 en R = 10. c c 
Figuur 11 laat de belimplosie zien van een bel uitgerekénd met de 

combinatie (31) en (123) Vt!J. 
Hier treedt ook een oscillatie op maar deze heeft een geheel andere 

reden dan de oscillaties bij lage onderkoelingen. Want diffusie en 

massadiffusie spelen bij deze berekening geen rol: het proces verloopt 

adiabatisch. Men kan de bel nu als eenniet lineai~ maasa~veersysteem zien 

dat door een plotselinge druksprong (of onderkoeling' ~p =0,172 atm. 

en 9
0 

=-30K ) zal gaan oscilleren met een periode dme ongeveer gelijk is aan 
I 

f.:: eo +A~ 
fo 

= frequentie vanMinnaert 

p = druk in de bel 
0 

R(O) = beginstraal van de bel 

p 
= druksprong 

Voor de vergelijking met de experimentele resultaten zie 2.4.1.2 • 

1.11.3 Minimale implosietijd. 

Om uit te rekenen wat de minimale implosietijd is van een dampbel 

kunnen we de volgende redenering opzetten; We veronderstel len dat 

de damp zich gedraagt als een gas, d.w.z. dat de moleculen bewegen 

1(mb) 

zoals in een gas.van de moleculen dlhe zich in de bel bevinden zal een 

bepaald percentage tegen de wand van dè bel botsen. Als we nu stellen 

dat de onderkoeling zo groot is dat elk molecuul dat tegen de wand botst 

niet meer terugkeert in de damp van de bel maar onmiddelijk door de 

vloeistof rondom de bel wordt opgenomen, dan kunnen :~e uitrekenen 

hoelang het duurt voordat een bepaalde dampbel verdwenen is; 

We nemen onze toevlucht tot de . kinetische gastheorie ~ We veronderstellen 
thermodynamisch evenwicht in de dampbel. Voor de verdeling in de 6-dim. 
faseruimte geldt dan: 



een ~mxwellse verdeling aannemen voor de dampbelmoleculen in de bel. 

We schrijven voor de genormeerde Ma~l-Boltzmann verdeling 

"'(4J):: lnr {,. 7t:f7 r~ 1()-1. e~ [- 1;,v~ 
v = snelheid deeltje Îh t.b ihter..tA.I v """' v+otv 

m = massa deeltje 

i = konstante van Bol~mann 
T = temperatuur van het gas. 

We zien nu ieder molecuul als een punt in de 6 dim. phase ruimte met 

coÖrdinaten ~,",z ' x,y en %: 
Het aantal deeltjes dat in een 6 dim. volume elementje zit,is: 

• • 
waarbij P(x' •••• Z)dx ••• dZ ~e kans is ~at een bepaald molecuul zich in ~ 

dit volume elementje bevindt. P(x, ••• ,Z)is de kansdichtheid en N~het 

totaal aantal deeltjes. 

Daar de snelheidsverdeling isotoop is kunnen we overgaan op bol

coÖrdinaten, zoda t 

t..- 4J"(!d)~ ~ 
~="'"~~~~ ~ 
i ="'"~~~<f 

ook kunnen we schrijven dat 

V = totale volume 

(125),(126) en (127) leveren nu 

cl b'H :. h · cl ) V' · p l (\)I~ I <f) ~ t>'" cl~ J f .J' .,k~ Cif 

n = Mtot/V = aantal deelt j es/volume eenheid. 

Opsplitsing van P ( tt)7 ~ 1\) levert 

'P' c ...,/;}, r) ol "'.~'i}" 'f = f"' ( .,.)ol.,. ~ c~) . ~ c. 1) "~ r d~ 
Schrijven we voor of~ ol <f ~'""' 9 :: of2 SL 
waarbi.i.5l de ruimtehoek is. 



Dan is tenslotte met (130),( 129) en (128) 

cl 'H ~ Y\. i?M (lUw) . ~ ot 3 v' of"'" ot 'l5L. 
2 Als we nu willen weten hoeveel deeltjes een oppervlak d A passeren 

in een volume V met Htot deeltjes, dan gaan we over op andere coör

dinaten namelijk met de x,~1 enZmaar de t,~,Lgemeten op x= xref 

d.w.z. het tijdstip waarop het deeltje het vlak x = x f passeert en re 
de positie j,~in dit vlak. 

We krijgen voor (131) nu niet mP. er het aantal deeltjes dat zich in 

een volume elementje d V bevindt, maar het aantal d8elt ·jes dat in een 
2 tijdsinterval het oppervlakte element d A passeert ofwel , 7 l een 

stroomdichtheid = flux. 

We vinden: dx = - ~ = - cJ- (!,.(n~ 
dt x 

(131) en C132) geven 

ol 6fl = - n .f11 (•') {f M 'ir-oléoi"A olu ol ~ 

Inte~r~atie over ~~an 0~~ levert met 

~ = ] tt) f",r(o) c/lf)-

cl • N =
0 

_ n ~ th- etn ~ cl t ,/ "Yt d!Jè 
Kijken we nu alleen naar de deeltjes die van links naar rechts door 

het oppervlak gaan dan vinden we met 

Jt.7T 111/z 
0 [. ~~fl4>~~;.,9-d9-]oly - I -'I 

dat (133) overgaat in . 
otl./{ • -U h1F olt ofZA 

Inte~~atie over het oppervlak geeft als resultaat 

ot~. - rr r. c Rt.~ ott 
Als we alleen de deeltjes bekijken die een bol· met straal R uitgaan.Het 

aantal deeltjes per volume eenheid in de bol is n = ~~fTTR}) 
Hieruit volgt 

=<> 

Als er dus geen deeltjes meer de b01 inkomen dan geeft (136) de afname 

van het 

Nu is 

aantal deeltjes per tijdseenheid. 

H ==' Ha.v: • Ç~ . ~ rr ~~ 
M 

zodat (136) wordt 



~ rr N.w · f2. 
J rt' 

5~ 
\ o\t + 

o \ vJ~I ol R =-
clt 

Als we nu kijken hoe groot ~ is 

vinden we hiervoor ~ ~- 125 m/s 

1 cm grootte in ongeveer 0,1 msec 

noemde condities. 

voor water bij ongeveer 300 K daa 

• Dat houdt in dat een dampbel van 

verdwenen zou zijn onder de bovenge-

Men kan deze grens zien als de minimale implosietijd van een dampbel. 



1.12 Dampbelgroei van een vrije bel in een uniform oververhitte 

vloeistof. 

Zoals in 1.11 beschreven staat treden bij belgroei grote Jacob-getallen 

op (Ja~100) zodat de gradienten vooral in het begin-stadium van de 

belgroei vrij groot zijn. 

Vergelijking (107a) vertelt ons dat de bel in metastabie~venwicht 
heeft (zie 1.3.2) omdat dan verkeert zolang hij de evenwichtsstraal R 

0 

ket rechterlid van de vergelijking 0 is. Een kleine start van dR = f 
dt 

f>o brengt de dampbel uit zijn evenwicht en laat hem groeien. 
Om 'overshoot' te voorkomen 1 is ton eerste een andere 

functie voor de temperatuur genomen (exponentiele functie) en ten 

tweede is niet mmer de Runga Kutta procedure toegepast. 

Deze nieuwe procedure heeft de volerende gedaante 

A.._+t (i-)= Rn(~) + Át · ( d 5t))n 
waarbij At een te kiezen stapgrootte is,n neemt toe totdat men het 

gewenste tijdbereik heeft uitgerekend. 

Eenzelfde procedure als (13,) werd toegepast voor de snelheid en de 

temperatuur. Voordeel van deze procedure was dat de stapgrootte 

niet aangepast werd zoals bij de bibliotheek procedure van het 

Rekencentrum wel het geval was en waardoor gewoon over onnauwkeurigheden 

heengerekend werd. 

Al deze maatregelen leidden tot sterke verkÓting van de rekentijd,mRar 

toch nog acceptabele resultaten. 
A+b 

Figuur 12 laat een resultaat zien van de oplossi tcg van de differentiaal 

vergelijking zoals in 1.9.5 geformuleerd staat. Het temperatuur ver~oop 

vertoont enige discontinuiteit die er opzettelijk ingebracht zijn. 

Laten we een bel groeien volgens de in 1.9.5 geformuleerde different iaal

vergelijkingen d~n zal de t smperat· ~ ,r aan de belwand:6Jt) afnemen tótdat 

hij iets beneden de verzadigingstemperatuur een asymptotische waarde 

krijgt. Hierdoor zal de snelheid van de belwand afnemen.Deze neemt 

zo sterk af dat hij negatief wordt. Volgens voorwaarde (113) en (116) 

zal nu ~~~> I moeten zijn ofwel de temperatuur aan de belwand moet nu 

boven de verzadigingatemperatuur + de oververhitting uit stijgen. 

Deze voorwaarde is als procedure in de berekening gestopt zodat op 

het moment dat de snelheid va·: de belwand·~~gatief wordt de temperatuur 

plotseling een sprong maakt. 

Zoals bij de implosie zi in onk bij de groei oscil ~ aties aanwezig 

waarvan de trillingstijd toeneemt in tegenste l~ ing tot de belimplosie. 

Er treedt het omgekeerde effect op als bij de belimplosie: gedurende 







"7 

het initiële opblazen van ee n dampbel daalt de oververhit · ing 9'(~) aan 

de belwand (vanwege vereist e verdampingswarmte). Indien'k~) voldoende 

negatief is geworden. stopt de belgr oe i even, omdat de invloed van de 

onderdruk (in de bel ) dan gel i jk is aan de t egengestelde invloed van 

de warmtediffusie. Daarna gaat de bel weer :~roe ien, et c. 

Evenals bi j de belimpl osie, s t ij gt de trillingst i jd van de osc i l l aties 
.t'i ' \ tMf.r 

omdat. bij belimplos ie de v4,tJ langz; il:8 toeneemt en bij belgr oei 

de 9,_{{-) langza~afvalt. Bi.j hogere druk ltorne n snellere oscillaties 

voor hoewel de belgroei voornameli jk door warmtediffusie wordt bepaald, 

omdat de dR(tJ/dt gemiddeld na elk minimum afneemt.(zie figuur 1~ en 

formule (118) ). 
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II Eaperimenten. 

2.1. De opstelling 

2.1.1. Het kookvat 

De experimenten zijn uitgevoerd in een kookvat met een inhoud van 

ongeveer 100 liter. In het vat bevinden zich:: 

- mengpomp - los thermokoppel 

-verwarmingsspiraal - thermometer 

- verhitters - hittedraadanemometer. 

- verhitte kookplaat 

met daarin thermokoppels (zie figuur 13) 

De mengpomp dient ervoor om een goede verspreiding van de vluchtig•te 

(tweede) component in water te bewerkstelligen. De verwarmingaspiraal 

dient ervoor om de vloeistof op temperatuur te houden. De verhitters 

dienen ervoor om in het begin de totale vloeistof op te warmen. 

De verhitters in de kookplaat dienen er in eerste instantie voor om 

een oververhitting aan de horizontale kookplaat te bewerkstelligen. De 

thermokoppels in de ~okplaat dienen ervoor om de temperatuur aan het 

opperTlak van de plaat en in het blok te bepalen. Er is er één voor 

de zijkant van de plaat en één in het midden van de plaat. Beiden zijn 

vlak onder het oppervlak bevestigd. Onder het thermokoppel dat zich in 

het midden bevindt zijn nóg twee thermokoppels bevestigd in verticale 

lijn om daarmee de warmteflux door het oppervlak te kunnen bepalen. 

In de zijkant van het kookblok zit een opengespaarde ruimte, die 

Tacuum gezogen wordt opdat daar een goede warmteisolatie ontstaat en 

de warmte afkomstig van de verhitters in het kookblok alleen via de 

bovenkant van het blok aan de vloeistof afgestaan kan worden. Het 

vermogen dat de verhitters in het blok èn de verwarmingaspiraal dissipe

ren, is regelbaar. Bovendien is het afgestane vermogen in het blok 

meetbaar, doordat spanning en stroom afleesbaar zijn. 

Ongeveer 5 cm boven de kookplaat bevint zich een 5e thermokoppel, waar

mee de temperatuur van de bulk- vloeistof gemeten kan worden en in 

combinatie met het thermokoppel dat de temperatuur van de kookplaat meet 

vlak onder heybppervlak kan de oververhitting van de wand bepaald worden. 

Ter controle van het zich in de bulk-vloeistof bevindende thermo

koppel is er ook nog een thermometer aangebracht, waarmee ook nog de 

tEemparatuur van de bulk-vloeistof gemeten kan worden. 
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Aan de zijkant va het kookvat zijn 4 vensters aangebracht in kruis

vorm, zodat daardoor de bellen, die op de kookplaat ontstaan, geob

serveerd of~.· aetil.md kunnen worden. (zie figuur 13) 

Ook bevindt zich vlak boven de kookplaat een klein draadje, waardoor 

gedurende korte tijd een stroom loopt, zodat vlak boven het oppervlak 

een plaatselijke oververhitting bewerkstelligd kan worden. Wil men een 

bel laten ontstaan, dan wordt een stroompje door het draadje gestuurd, 

waardoor een belletje op het draadje ontstaat. Is dit belletje vol

doende groot en het draadje dicht genoeg bij het oppervlak dan zal 

dit belletje verder gaan groeien op de kookplaat en 'weet' deze bel 

na korte tijd niet meer of hij nu op het oppervlak ontstaan is of op 

het draadje • 

Het oppervlak van de kookplaat wordt zo glad mogelijk gehouden om spon

taan ontstaan van bellen op het oppervlak te voorkomen. Wel is een klei

ne dQ*~ern aangebracht vlak op de plaats waar het hittedraadje zich 

boven het oppervlak bevindt met een diameter van 25)'m en een diepte 

van 100jJJA• 

Aan het vat is een waterstraalpomp bevestigd waarmee de druk in het 

vet verlaagà kan worden. Deze druk is regelbaar meteen cartesische 

manostaat en kan hiermee op een constaat niveau gehouden worden. 

Vlak na deze manostaat wordt de druk gemeten met een kwikmanometer. 

Bij het vat zit een raflux-condensor in de leiding van het kookvat 

naar de pomp om te voorkomen dat de damp, die zich in het vat bevindt 

de pomp bereikt. 

Tenslotte is aan het vat een luchtvat bevestigd, waarvan het volume te 

regelen is door er meer of minder water in te laten staan. Door 

plotseling een vlinderkraan open t e draaien, kan op die mani er de 

druk in het kookvat verhoogd worden. 

2.1.2. De high speed camerao 

Voor het filmen van de bellen is gebruik gem !.akt van de nieuw aan

geschafte Hitachi 16HD high speed camera, die voor een van de vensters 

geplaatst werd. Er werd altijd gefilmd met een beeldsnelheid van 4000 

beelden per seconde. Op de camera was een 50 mm lens gemonteerd. 

Deze nieuwe camera had het voordeel t.o.v. de oude dat na het aan

lopen van de film, de beeldsnelheid constant bleer. Verder traden 

er geen problemen meer op t.a.v. het breken van de film.De gebruik

te film was een high speed film van 30 meter lengte. 

Als fotonenbron fungeerden twee koolspitslampen, die gericht waren op 

het venster dat tegenover het venster lag waar de camera op gericht 

was en waaro~ een kalkvel was aan~ebracht (mat~las) om in het vat 



-6~-

diffuus licht te verkrijgen. 

2.1.3. Versterking en tkistratie van de te meten temperaturen. 
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Voor het bepalen van de temperatuur~ in het vat absoluut 

andere temperatUln'en werden door verschilllllttill' bepaald. 

" ,, 
,, 
" 

gemeten, de 

Alle temperaturen konden zo absoluut bepaald worden achteraf. Ver

schillen in temperatuur werden gemeten om de eenvoudige reden dat dit 

aauwkeuriger is. 

Er zij twee spanningsbronnen in het circuit opgenomen (zie figuur 

14) zodat een tegenspanni ng gegeven kan worden als het temperatuur

verschil te groot is. Op de visieorder is namelijk bij eenx t e groot 

temperatuurverschil de galvanometer niet meer te zien - de grootte 

van de schaal van de visieorder was 20 cm; de galvanometer gaf een 

uitslag van ongeveer 1cm per graad. De ingestelde verschilspanning 

kan afgelezen worden en na het experiment kan de gemeten temperatuur 

gecortigeerd worden door er een bepaalde temperatuur (afhankelijk van 

de instelspanning en de versterkingafaktor van de verstekers A,B, 

C,D,E) er bij op te tellen of er af te trekken. De gevoeligheid van 

de thermokoppels was 40)'V/graad. De versterking van de versterkers 

was ongeveer 1000 maal, maar werd experimenteel nauwkeurig bepaald. 

Voor de ex~erimenten zijn nieuwe versterkers gebouwd omdat de oude 

1 

!l.. 

3 
s 
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niet meer voldeden om de volgende redenen: 

- te lage ingangsimpedantie 

- grote ruisfaktor 

- last van brom 

Door de te lage ingangsimpedantie trad bernvloeding op van de 2 of 

3 signalen die op &'n ingang van een versterker waren aangesloten. 

Door de grote ruisfakto• waren kleine variaties in het signaal niet 

meer van de ruis te onderscheiden.50 Hertz brom of hogere harmonische 

van 50 Hz is uiteraard ook storend. 

De versterkers A,B,C,D,E zpals getekend in figuur 14 waren gelijkspan~ 

ningsversterkers; frequenties van 0 - 1000 Hz konden op deze manier 

gemeten worden. Frequenties hoger dan ongeveer 1000 Hz waren niet te 

bepalen doo~ de traagheid van het the~okoppel en de galvanometer. 

De outputs van de versterkers werden uitgeschreven op een visieorder 

De uitslag van de galvanometers i n de visieorder was dan ongeveer 

1 cm per graad 
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2.2 Uitvoering exnerirnent 

bij de uitvoering van het ex:)erü,ent werd eerst de visieorder .c;esta.rt 

voor de re s istrat ie van de t !~ p eratuursveranderincen.Daarna werd de 

ka:::era gestart . Een delay zor cde ervoor dat op het moment dat de fi lm 

op snelh e i d was,er een stroompuls do or het hi ttedraadje ge s tuurd werd , 

zodat een bel geinitie erd ·:e~d .Afhankelijk van h et feit of he t ex~erimen t 

met onderkoelinG wa s of niet,werd bij de onderl:o c l inc ,op h et moment dat de 

vloeistof kookte ,v66r het starten van de visie ord er de dru; ~ in het vat 

plotseling verhooGd door h e t openen van. de 7lindc;r!·:rn.an, na c1.<.tt de pomp 

a f Gesloten was.Dit om te voorl~om en dat de druk t G snel weer zou dal en • 
. .r.o h ' 1 .. , d . l t h lh . d " 1 t . d d ,. . t. , .", .L an .~ e lJ c: van e lnge a en oc;vee Cl .L ue n r;roe l e .e ~elnJ. leera.c 

bel aan het kookoppervlak om dan te ünlloderen of groei de a :. ~ n (ie over

v er hitte \vand,liet los en <lmplo d e ~' rde i n de bulk-vloeistoj!. 
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~nterpr etat i e van de ex;)erimentele r esultaten 

De druk 

De kwil:manometer waar de druk in het vat op af te lezen \·Jas bevond zich 

bij de cftesiscl1e r,lanostaat .Dan liep er een slang vaa onceveer L!- u et cr 

n · ~ ar het vat waarin ook de reflux-condensor zat.Omdat er ge en stroming in 

de leiding was,leverde dit cee n problemen op. Toch was het beter ~ ewc est 

wanneer de druk gemeten had kunnen \•Jorden op de plaats van de bel,of 

in ieder geval op dez elfde hoogte omda t het weleens gebeurde dat er een 

vloeistof-k~lom in de r e flux-condensor zat en er bovendien no c on geveer 

30 en water boven het kookop,ervlak stond.De afwijkingen i n de dr uk 

kunnen dan oplopen tot 1 c r;1 Hg-dru.k zodat voor:J.l bi j l age drnkken en 

voor he t met en van kl e ine drui:sprongen - v ~:JOr het experin-:::nt van de onder

ko eling waron de druksprongen ongeveer l cm Hg-druk - er aanzienlijke 

afwij: .ingen ' .unnen optr e•:i. en t. a .v. de \verkeJ.ijke dru:: die de be l !'zi et n. 

Er Ü> nu een drükopnem er aange . ~: .:hé.èft die i n de vloeistof c;er:10nt::erd l:an 

worden. 

pe t en1peratuur 

De temperatuurbepaling met de i n 2.3.1 bes proken thermokoJpels was tot 

op ongeveer 0, 2 K nauwkeurig. 

Het grootste probleem was ec hter het feit da t de meting van de t ~mperatuur 

in de vloeistof slechts op ~én pl aat.s gebeurde . ;Iet \·Jas handi r; ge ·.-/(~ ·9Gt als 

er wat meer informatie v er kregen had kunnen worden over bi jv . de opbouw 

van de tempera tuur grensl a g boven het kookop~ervlak en vooral over het 

gedrag van de t emperatuur a an de belwand,ofs choon dit vri j moeilijk is. 

Hierme e i s een begin gemaakt doordat nu 3 extra thermokoppels zi jn aange

bracht waarmee men op instelbare plaats en boven het oppervla k de t eDnera -

tuur in de vloeistof kan metén.Tijdens mijn afc tud e erperiode is van deze 

13ogelijkheid noc ceen gebrui k eernaakt omd2t de thermokoppel s no c niet aan

wezig waren. Ve l i s a l i mprovisories eerneten da t bij 2 e~ implos ~e van een 

bel de t emperat uur van de vloeis tof i n de buur t van de bel wand gaa t 3t i jgen. 
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Het opmeten van de bell en 

De films werden uitgemeten op een c otion-analyser.Bij het opmeten werd 

rotatiesymetrie verondersteld .De bel werd opgedeeld in een ellipsorde

segment,een bol-segment en een kegel-segment (zie figuur 15 ) . 

figuur 15 

\1 ,\:\3~4~5l6 werden opgemeten 

en uit het volume van de bel 
1 

Vbel =! Tr T,À2. + i 'Ir À.) c~).~ "t~t, -t\).,. 
3
+ jtr A.5 (:\~+À~+)..,).~ 

kon de equivalente belstraal bepaald 

vlorden (zie 0-5] ) . 

Dit alles gebeurde met een kl ein computer programma.Mischien zou dit nog 

verbeterd kunnen worden vfa,J.rbfj a,b,c,d,e,f op een ponsband getikt v1orden 

en dan zo ingelzen kunnen worden op de comput er. 

Het uitmet en van de films le~erde problemen op bij de onderkoelde bellen 

omdat bij het loslaten van de bel er een jet gevormd werd,die door de 

bel schoot.Hierdoor traden st erke vervormingen op van de bel welke het 

opmeten sterk bemoeilijkten. 

Het is mis :~ chien r ::,adzaam om geen bellen aah de wand t e laten :2;roeien, 

maar vrij in de vloeistof (gloeidraad,pulslaser) zodat er geen jet vor ming 

moer optreedt.Vanwec;e deze jet vorming beperkt en we ons t () t nie t t e l age 

drukken waardoor de bellen niet te groot werden en duardoor ook niet de je t~ 

Het proble em dat nu optrad vlas dat het staafje \vaar het gloe:_ cï.r:.:: d je aan 

vast zat de belgroei en i mplosi e bernvloedde omdat het st ~afj c nu t e 

dik was in verhouding tot de grootte van de bel.Hierin is verbe t2ring 

gebracht door aan he t st aafje twee lanc e draadjes te maken waaraan het 

gloei dr , adje z,at en die wel lüein Haren t.o.v. de bel. 

De concentratie van het mengsel. 

Aan water werd een van te vor en bepaalde ho eve elheid van een of andere 

vluchtige component toegevoegd.Daarna werd geroerd.Het probl e ~m aa t h i erbij 

optrad was dat op het moment dat het mengse l l~o ckt e niet nG t e caan was 



of de van te voren berekénde concentratie overal in de vlo eisto~ nog 

aa.m1ozig vlas .De vlucht igsU component zal bi j vervw.rr!1ing meer in de danp 

aamJezig zijn dan water,zodat,él.onr de ruimte die b·:) v :m de \•l oeistof 

in bet vat aanwezie; was,er een 1.dtputting kon optreden van de vluc htigetz 

component.Orndat voor de meting al verschil! ende bel len aan het oppervlak 

ontstaan waren,~aakte de vloeistof boven het kookoppervlak uit ceput met 

de vlucht~-c...U component .Dit alles kan een ongunst ig effect hebben op de 

meting.De werkelijke concentra tie van het menssol zal op de plaats 

wa.;.r de bel ontstaat minder zijn dan de verwachtte. 

Dampdichtheid en verdampingaenthalpie in mengsels. 

Omdat van verschil l ende mengEels voor verschillende concentrat ies niet alle 

stofconstanten bekend zijn moe ten deze theoretisch bepaal d worden.Vooral 

de dampdichtheid en de ve r dampingaenthalpie zijn belangrij k om te wet en 

omdat deze het meest variëren met de concentra·:; ie ·D2J 
* Bij cons t ante l ase druk geldt voor mengsels me t de vergel ijking van 

Cl;apeyron: 

( &1) - T~ 
J ~ - (cl,. /~~tP )"" 

Figuur Jb laat zien da t voor de verschillende concentraties de {p,T) kromme 

ongeveer het zelfde verloo p vertonen in het mengs el water-ethanol[l7], 

als men de kromme vopr de vers chillende x (=concentratie) horizontaal 
0 

verschuift.Hieruit volgt dat: 

-r..,. T' 
!::::::' e -

( 411~p)l41 (cl' 117), 
'r 

ofv1el 

l", is dan nog eventueel te bepalen met behulp van gegevens ui t de litera

tuur[làJ ,[1~ bek end over ez,m" 

Dit gaat alsvolgtf 

Volgen~ de gaswet geldt de volgende vergelij king: 

Dan volgt hi eruit: J1 
f ~: 1.·7' 

bij constante druk en temperatuur is dan: e 
2

<.1;) M ofwel 

r2,water ;p2 ,component , == --~water· _ :· Mc;mponent. 
is een bepaalde conQentratie x van een component x in water aanwe zig 

0 

dan is de dampdic~theid van het mengsel: 

e2,m = <~2) ·e ~water + k, -:ez,component 

'* M~~Q-hth41pia..« "'~"olCILW1ri~~b\~riQ.. 
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\'laa rbij de kf de fracti e vc.n de component in de damp is bij een bepa.z.làe 

concentrat ie x in de vloeistof en bepaalde druk en ter,1perz,tuur. 
0 

Dan,is ook: 

(fis uit de lit eratuur bekend . 



2.4 Bespreking van de experimentele resultaten 

2.4.1 Belimplosie 

Lage onderkoeling in water 

De experimenten zijn uitgevoerd met het in 

2.1.1 beschreven kookvat.De vloeistof (w~~er) werd opgewarmd tot de 

verzadigde kooktemperatuur,hetgeen correspondeerde met de van t e voren 

ingestelde verzadigingsdruk.Dan werd instantaan een hoeveelhfdd lucht 

aan het vat toegevoe~d zodat de gehele bulk-vloeistof een aantal graden 

onderkoeld ra<dde. (zie 2.2 en figuur 11) .De hoeveelheid lucht Herd zo 

gekozen dat de bel nog losraakte van de wand, 

voorda t hij implodeerde. 

A is beginsituatie 

p1 gaat naar p2 = p1 + AP 

B is nieuwe situatie 

in punt B is de vloeistof ~T = Tt - T~ 

onderkoeld t.o.v. verzadigingspunt c. 

In Tabel 1 zijn de experimentele resultaten uitgezet en vergel eken met 

de aangepaste theoretische kromme .De grafieken 1 tot en met 4 laten zovlel 

de experimentele kromme van de e quivalente belstraal zien als de daarbij 

behorende theoretische kromme,die vergeleken is met het implosiestadium. 

Omdat nog geen volledige theoretische beschrijving gevonden is vo or de 

groei van een dampbel aan een wand die vervolgens implodeert in de vloei

stof,heb ik mi j beperkt tot het implosiestadium.De moeilijkheden die dan 

optreden,spreken voor zi ch.Omdat de buJ.kvloeistof onderkoeld is,zal een 

groeienèe bel niet zijn maximale straal bereiken. '.lelke temperatuur heerst 

aan de belwand op het punt dat de bel zijn maxi male straal heeft,is niet 

bekend.Tussen het tijdstip waar op de bel zijn maximale straal bereikt en 

de loslaat-tijd implodeert de bel ook al.Voordat men de bel dus al s vrije 

bel kan beschouwen is de t emperatuur aan de belwand al wee r eni gzins op

gelopen.Dit effect ~~an een verklaring zijn voor he t feit d~t , zoals ~abel 1 

l aat zien,de theoretische onderkoelingen beneden de experi rn ent e f& 
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Opvallend is ook dat juist waar grotere onderkoelingen toegepast zijn de 

theoretische onderkoelingen nuar verhouding lager liggen dan die bij minder 

grote onderkoelingen.Wel is een grotere onderkoeling merkbaar in de 

maximum belstraal,dus in de totale bestaantijd van de bel.(Vergelijk 

grafiek 1 en 2 of 2 en 3). 
Om te weten te komen welke onderkoeling de bel zelf nziet:r,is het raadzamer 

e on drukopn omer te plaatsen op de plaats waar de bel ontst .at en verewijnt 

zoals gesuggereerd is in 2.~.1 Dm precies het temperatuur verloop aan de 

belwand te leren kennen,is het ro.adzaam meerdere thermokoppels in de 

vloéistof te plaatsen zoals gesuggereerd is in 2.3.2 

De foto's 1 tot en met /1 ,die behoren tot de film o6 (zie punten 

die uitgezet zijn in grafiek 2) laten duidelijk zien hoe de bel vervormt. 

Zij tonen aan hoe moeilijk het is een bel goed uit te meten.Toch moet 

men de oscillaties die optreden in de belimplosie,niet als meetfouten zien, 

omdat op de film duidelijk te zien is dat de bel even stopt met imploderen. 

Het effect is natuurlijk nog duidelijker te zien als men opnamen maakt met 

een hogere beeldfrequentie .. (bij onze experimenten 4000 bee lden per seconde). 

Draait men de film af met een beeldfrequentie van 15 beelden per seconde 

dan ligt de duur van de oscillaties bij de gemaakte films rhnd 1 ~ 2 seconde. 

In grafiek 5 zijn de numerieke resultaten uitcezet die horen bij de film 

o
9

;figuur 9 laat deze zien voor de film o4 • 

2.4.1.2 Grote onderkoeling in \vater 

Grafiek 6 laat de twee theoretische krommen zien zoals beschreven in 

1.11.2 en de experimentele resulcaten dthe ontleend zijn aan [10. 

Duidelijk is te zien dat de impladerende do.mpbel meer als een dampbel moet 

worden gezien do.n als een gasbel.Alleen in het laatste stadium van de 

implosie,wao.r de bel weer even gaat groeien,gedraagt de dam~bel zich als 

een gasbel.Een bevredigende theoretische beschrijving waarbij de beide effek

ten,zoals beschreven in l.ll.2,meegenomen worden is nog niet gevonden. 

~kl laat de grafiek zien in ~elke mate beide effekten een rol spelen. 
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Belgroei in mengsels. 

' 
In ~abel II zijn de metineen uitgezet,~ie gedaan zijn in de verschillende 

mengsels.Voor het mengsel water -1butanol ZlJn ,voor zover bekend 

uit de li terat ·m.r geen (p, T) diagrammen bekend vo or verschillende con

centraties bij subatmosferische druk.De experimenteel geneten druk bij 

het mengsel water - ethanol liet over ~et algemeen lager dan die welke 

bekend is uit de literatuur -voor een bepaalde concentratie.ue reden 

hiervoor kan zijn dat de hydrostatische druk van de vloeistofkolom boven 

het op )_) ervlak niet is meegeno: ,,en.Als er namelijk een vloeistofkolom van 20 

cm water boven het kookoppervlak staat dan is dit gelijk an ongeveer 1, 5 c~ 

Hg druk.Dit kan vooral bij lage druk grote percentuele afwij ki nc;en geven. 

Bovendi en \'!Ordt de kaokte1~1 pcratuur van de vloeistof , di e ho cer i n he t vat zit, 

lager.Dit heeft natuurlijk ook zijn invloed op de croei van de bellen die 

ongeveer 6 cm hoog wor den.Reductie in de belgroei t.o.v. zuiver water, 

dat kookt bij dezelfde temperatuur CQ6 300 K) vindt alleen plaats bij 

meting no 8 en no 14. 
De waarden vo or c

1 
;c

1 
,JI" en Ja zijn m.b.v. een computerprogramma 

,m ,p 
berekend zoals ook de theoretische kromEJ e van de grafieken 7 tot en me t 16. 

Hierbij is voor de berekening van de theoretische krommen ge bruik gemaakt 

van de formules zoals die geformuleerd staan in 1.7 Het uitzondering van 

de verdampingaenthalpie en de soortelijke massa van de damp (zie 2.3.5) 
zijn alle stofconstanten voor all e nengscl s gelijk genomen aan die van 

zuiver water bij dezelfde temperatuur.Het getal van Prandtl Pr is niet 

genomen bij de kooktemperatuur maar bij de kooktemperatuur plus de halve 

oververhitting.Diffusie coifricienten voor de ver s chillende mengsels 

bij v ::rschiL ende concentratie zijn ontleend a an de liter a tuurt 1~ [1 ~ . 
Zoals grafiek 17 laat zien,blijkt de belgroei in het beGinstadium bij 

alle mengsels en a~.l e concentraties hetzelfde verloop te vert onen als 

water dat kookt bij dezelfde temperatuur (41111&"-•.,. .. ~C.~.,).De reden hi ervoor 

is duiclelijk.Bij l ase druk do1üneert de Rayl e i gl1 oplossing (zie 1.~- en 1.5) 

Aangezien de Rayleigh oplossing onafhankelijk is van de conc entra tie 

en alleen van de \iand overvel~hi ttins krijgen \ve voor elk mengs el in het 

be ginstadium hetzelfde verloop,voor deze temperatuur. 

Bij de meeste mengsels i s een hoGere R(t
1

) gevonden d~m di e van zuiver 

water bij dezelfde temperatuur.Dit result eerde in een grote b~ 
Redenen hiervoor zijn o.a. dat in de initi~le s roei de Haylei ch-oplos sing 

domineert en mis s c~ien nog wel l anc2 r dan de substitutie formule van 

Cooper en Vijuk su~ ,·; e1·cert. 



Misschien is zelfs deze substitutie formule niet m0er geldig voor nengsels 

ge:::.!ben de volgende parar;ra,fen die meldinr; maken van oscillaties in de 

belgroei .Deze oscillRtie s ku:::nen uitdempen in mengsels vmarc1oor e en niet 

zo sterke remm ing (veroorza~'t door deze oscilla ties) in de groei optr e e ~t . 

Let andere \·!Oorden de temperatuur aan de bel vw.nd zal in meP gsels minder 

snel dalen dan bij zuiver wat er zodat dit effect de remning , die optreedt 

bij diffusiegroei,;al tegen werken. 

Een theoretische beschrijving vo or belgroei in mengsels v ol gens de behouda

wetten bestaat echter nog niet. de l geven de experimentele resultaten 

een aanwijzins in deze richt i ng. 

2 .4.2.2 Belgroei in water 

De grafieken 18 tot en met 22 laten de vergelijking zien tussen eerder 

gedane metinr;en (20] in de aan e en oververhitte 1vand ( ovcrveThi tting =~) 
groeiende bellen in water bij subatnosferische druk en in een uniform 

oververhitte vloeistof (oververhitting =~ ) groeiende vrije bel,die 
0 

numeriek berekend is met het in 1.12 beschreven theoretisch model. 

Zoals uit de experimentele resultaten blijkt,neemt de frequenti e van de 

oscillaties toe bij hogere druk en neemt af bij lagere druk.Dit i s volledig 

in over eenste1:1ra ing met de theOl~ie (zie 1.12 ) en formule (118) .OOk de 

duur van de periode tijd en de toenam e van de peri ode tij d is binnen 

10 -20 cl 
JO in overe enstemming met de theorie. Verder neemt de gei'1i cL~elde 

dR(t)/dt af na elke stop in de groei.Bij hogere drul: ofuel bij hogere 

frequenties in de belstraal zullen deze frequenties nog nauwelijks merk

baar zijn.Dan isalleen noG een afnemende dR(tJ/dt merkbaar,zodat men 

hier van asymptotische (diffusie)groei kan spr eken. 

Alleen de grootte van de straal vertoont de ereetste afwijl:ing.Dit is om 

de volgende reden begrij pelijk: 

Bij de bel die groeit aan een oververhitte wand zal deze in de bulk

vloeistof komen die niet uni f orm over verhit is r.1aar de verzadiginga

temperatuur bezit.Er is nog wel een dunne oververhi tt e grenslaag rondom 

de bel,manr deze zal afkoelen (zie 1.6.l).Hierdoor zal de eindstraal van 

het theoretsich model ho::;er lig ;en dan die van de experimenten. Hetg ~ en 

ook het geval is. 



Slechte overeenstemm ing is er vooral in he t be [:;ins t adium van de belgroei. 

uorzaken hier~oor kunnen liggen in het feit dat slechts ~fin collocatie

punt gebruikt is bij de numerieke berekening of dat de numerieke procedure 

voor het uitrekenen van de dif f erentiaal vergelijkingen,zoals geformuleerd 

in 1.12 formule (139) te onnauwkeurig is.ioor drukken tussen 50 en 

150 mbar. loopt in het beginst~ium de theoretische belstraal boven de 

experirnentele,voor drukken eronde r en erboven is het juist andersor.J. 

Het eedrag van deze numerieke kromme vertoont echter veel overeenkomst 

met de belgroei zoals deze beschreven wordt aan een wand door Cocper en Vijuk 

of door Hikic- RohsenoW'en G·dffith[ 20,22,2~ .Zie hiervoor ook het 

volgende hoofdstuk waarbij de vrije belgroei zoa l s beschreven door Cocper 

en Vijuk vergeleken vJOrdt met de hier toec epast c numcr ie1:e ber -:::kening 

m::tar dan vo or vloei baar Ha tri u,-1 . 

Bi j graf~ek 21 en vooral crafiek 22 en de groei b ij de f ilr.1 Og toont 

nog een tweede oscillatie,nameli jk een zwak minimum voor de eerste stop 

i n de belgroei.Dit is moeilijk te vcrklar en muar kan het gevolg zijn van 

het feit dat de bel die aan een wand gr<I>ei t niet overal aan de bch rand 

dezelfde oververhi t ting heeft.Dc mate van oververhitting h eeft nar.~eli jk 

invloed op de fre quentie van de oscilla tie (zie 1.12 en formule (118 ) ). 

Belgroei in Natriu~ 

Omda t bij de snel l e kweekreactor,die t e Kalkar gebouwd gaat worden, 

vloeibaar Natrium als koelmiddel wordt gebruikt,is met behulp van de 

voorgaande theorie,die ge toetst is op water,gckeken naar he t gedrag van 

vrije dampbellen in kokend natritun,-vlaarbij de vloeistof 80 K cverver-
W. 

hit is. 

Natrium \vordt in deze react or ge bruikt als ko3lmidclel bi j een temperatuur 

van rond de 500 à 600 K en een druk van 1 tot 10 atmosfe c: r.Dan is het 

Natrium vloeibaar.Tr eedt bijv. ergens in de reactor een verstoppinG op 

dan zal plaatselij l: de tempera tuur ~aan st ij gen zodat bij ongeve ~ r 900 K 

de vloeistag gaat koken (bij 1 atmosfe er).Deze stijging van teGperatuur 

is bui te il :' e l'e :_l_ ct or nauwelij ks meetb -~ <J.r omda t voor de verstopping 

e en von Karman-wervel ontstaat. I·Iierdoor 4"'-"t de vloeistof voor de. 

"'tt'Stoffillj de reactor nie t meer. 

~Gegevens ontleend aan Drs.J.E.de Vries,verbonden aan he t RCN.Ben over

verhitting van 80 K lijkt reëel volgens hem in deze si h~atie. 



Treeè. t nu belvorrüne; op tijdens het koken van c~e vloeistof dan ~ :é<.:'l ö.i t 

fatale gevolgen hebben.Uit de resultaten blijkt (grafieken 23 tot en 

met 27 ) da t bellen bij deze druk a l gauw e ~n diameter hebben van 
,, ~ 

e.e.n me..te.r 1 (ongeveer na ee!'. ~'lal ve 3 <: conde), zodut de rea ctorstaven 

niet meer in aanraking zijn met de koelvloeistof en zullen doorbr2nden. 

De stofconstanten van natriun zijn ontleend a~ n[ 2i}. 
In erafiele 23 ziet men het verloop vande belstra len bij verschillende druk 

berekend volgene de method8 van Caoper en Vijuk voor een vrije bel. 

Dui de lijl-:: i s cc::n IJaximum in de teleroei t e ond er scheiden bi j onc,cve er 

een druk v;·.n 0,5 atmosfeer.De oorza~k hiervan li ;5t in het feit da t beneden 

0,5 atmosfeer de Rayleigh-oplossing - inhet groeistadium tot 40 ms -

domineert.Boven dez e druk domineert de difussie-oplos~ing . D e sto f const ante 

die het meest druk afhankelij l\. is,is de soortelijke warmt e van rle damp f'
2

• 

Bij lage druk is r 
2 

klein, bij hoge c~ruk :.:;root • 

Bij de Hayleigh-oplossing is R(t)<::./.)et ,bij de difus .; ie oplossing is 

R
2

(t)ct')YJ\;.Bij toenemende druk zal de R(t) toenemen,maar R
2
(t) zal 

afnemen. Volgens de substitutie formule van Caoper e11. Vijuk domineert de 

kleinste R(t) (zie 1.5) zodat ergens een maximum zal optrcden~Dit is nog 

eens extra gedemonstre ,~rd in grafiek 24, \vaar bij elke druk na een bepG.ald 

tijdstip de belstraal grootte is uitgezet. 

Het maximum ligt hier bij ongeveer o,~- - 0,5 atuosfcer.Het maximum zal 

iets lager komen te liggen naar mate men een later tijdstip n.cmt,maar 

zal voor t~OO een asymptotische \·:aarde bereieleen omdat ook alle belstra

len voor ~00 een asymptotisch verloop vertonen (diffusie oplossing). 

In de grafieken 25 tot en r:Jet 27 is voor Natrium de belgroei zo::üs deze 

volgens Gooper en ifijuk ber ekend wordt en de bel groei zoals die hecchre

ven st .. at i n 1.12 me t oscillerend cedrag , me t elkaar vergeleken vo or 

3 drukken. 

De overeenkomst met Caoper en Vuijk voor vrije belgroei is soed alleen 

wordt nu ook het oscillerend eedrag beschreven .Bij e,5 atmosf 2er ligt 

de periode duur in de orde van 50 ms,bij l atmosfeer in de orde van 20 ~s 

en bij 10 atmosfeer rond de 0,3 ms. 

Ook hier neemt de periode tijd toe na elke stop in dé groei.Alleen bij 

hogere drukken ligt het model va n Caoper en Vijuk l ager da n het collocatie

model,maar dit kan wel reëel zijn omda t,zoals in. pa:ragruaf 2.4.2.1 al 

* JJe diame ter van de reactorsta ven ligt in de ord e van enke le cm. 



gesuggereerd is ,de Hayleigh -olüossing langer z a l domineren in de groei 

dan de substitutie formule van Caoper en Vijuk voorschrij ft . 

Ook is bij de grafieken hog de evenwichtsstraai R vermeld om aan te 
0 

geven in welke orde van grootte de dampkeTnon zijn die bij di '' druk 

a :mgeslagen Horden. Bij een tien l~cer zo hoce druk 'dorden cle<.:e ke rnen 

sle chts 1, 5 m~al zo groot. 



III Conclusies. 

T. a.v. de experimentele ui t voering kan het volgende zeoonoludeerd 

worden. 

Het kookvat zoals dat op het ogenblik bestaat leent zich goed voor 

het verrichten van metingen aan unaire en binaire ayatemen bij sub

atmosferische druk. Om de theorie beter te kunnen toetsen aan de 

experimentele resultaten is het echter belangrijk een uitgebreidere 

druk en temperatuur metig uit te voeren, vooral op de plaats waar 

de bel groeit en evntueel implodeert. Het verloop van de temperatuur 

aan de belwand is de meest belanrijke te meten grootheid. Om een be

ter vergelijk te verkrijgen met de nu bestaande theorie, is het raad

zaam om het experiment meer te idealiser~n door o.a. de druk op 

een willekeurig tijdstip tijdens het bestaan van een dampbel instan

taan- dit moet gebeuren in tijdschalen van ongeveer 0.1ms r te ver

h~gen of te verlagen en door midden in de vloeistof een vrije bel te 

kunnen laten ontstaan, zodat geen hinder meer wordt ondervonden van 

jetvorming (zie 2.3.3.) die het opmeten van de bellen bemoeilijkt. 

T. a.v. de theoretische beschrijving kan het volgende geconclud ':erd 

worden. 

Het theoretisch model voor belgroei aan oververhitte wanden in water, 

zoals geformuleerd door van Sralen, Cole, Sluyter, Sohal,blijkt na 

uitbreiding met de verdampingsmicrolaagtheorie in binaire systemen 

goed te voldoen voor belgroei aan een oververhitte wand in mengsels. 

Nadeel van dit model is dat enige parameters voor ~et verkrijgen 

van de theoretische kromme ontleend moet worden aan het experiment. 

Een zo'n belangrijke parameter is b* (zie 1.7.) ,Jdie, als in de 

praktijk de reductie in de belgroei minder groot blijkt te zijn dan de 

theorie voorspelt, gewoon iets groter wordt, waardoor toch nog een 

passende kromme wordt verkregen. 

Duidelijke reductie in de belgroei is gevonden bij de mengsels 

water-2~butanon in elke concentratie en water - 1 butanol in de 

concentratie van ~ gewichts %. Voor lage druk is bij water - ethanol 

geen reductie in de belgroei gevonden t.o.v. water. ho 
Uit de experimentele resultaten blijkt ook dat vooral bij lage druk• 

ken ( )100 mbar) de Rayleighoplossing zoals geformuleerd in 1.4. 

langer domineert dan de subs)itutie formule van Cooper en Vijuk 

(zie 1.5.) voorschrijft. 

Een theoretische beschrijving voor de belgroei en belimplosie van 



vrije dampbellen, die uitgaat van de bahoudswetten (zie 1.8.),blijkt 

al een vrij goede benade~ing te geven, als de temperatuur slechts in 

die punten van het veld berekend wordt, waar de temperatuur het meest 

verandert. Bij de numerieke berekening wordt volstaan met het uitre

kenen van de temperatuur in twee punten: ~~n op de belwand en 

~~n in de temperajuurgrenslaag rondom de bel. 

Vergelijking met de substitutie formule van Cooper en Vijuk voor vrije 

belgroei laat zien dat met dit model de Rayleighoplossing langer domi

neert ox , vooral voor hogere drukken ( 7100 mbar) (zie grafieken 

t9t/m 22). Ook laumen met het nieuwe numerieke model de oscillaties 

··verklaard worden die zowel optreden bij belgroei als bij belimplosie. 

Voor imploderende dampbellen bij grote onderkoelingen moet de damp 

in de bel gedeeltelijk beschreven worden als e en gas, maar massadiffusie 

en warmtediffusie spelen nog steeds een belangrijke rol. (zie 1.11 

en 1.12) 

Met betrekking tot de toepassing van de beschreven en onderzochte 

belgroei in unaire systemen kan geconcludeerd worden dat het gebruik 

van Natrium als koelvloeistof in een kernreactor grote problemen 

met zich meebrengt. 

In het geval dat plaatselijk in de raactor door een of andere oor

zaak de koelvloeistof gaat koken, zal belvorming optreden die plaatse

lijk een sterke reductie van de warmteoverdracht veroorzaakt, waar

doorburn-out kan optreden. (zie 2.4.2.3.). 



IV Grafiekea, foto's, tabellen, computerprogramma's• 
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Tabel I Onderkoeling 

f'i1m p (ma Hg) T (K) A p (mm Bg) 9: (K) Ja 

thermo- I . thermo- exp. theor. exp. theor • 
meter koppel 

04 130 330,2 330,6 11 1,8 o,47 26,8 7 
-

06 123 329 329,4 5 o,8 0,5 13 7,,:: 

08 94 324 324,5 10 2 0,7 41.8 14,6 

99 94 324 325 5 1 o,8 20 16 

p = druk in het vat 

T = temperatuur in het vat (zie ook 2.1.) 

AP = gemeten druksprong 

e· -0- de onderkoeling 

- de experimentele hoort bij de gemeten ~p 

- de theoretische hoort bij de numeriek berekende kromme die het best 

overeenkomt met de experimenteel bepaalde kromme. 

94 = wand oververhitting 

Ja = kengetal van Jacob behorend bij de onderkoeling; 

het onderscheid exp. en theor. is zoals vermeld bij de onderkoeling. 

60(K) 

wand over-
verhitting 

14,3 

19,3 

20,8 

20,4 



~bel II Mengsels _.,. _____ _ ( het binaire mengsel bestaat uit water + de genoeade vluchtige component) 

vluchtige component gew.% meting T(K) 9o<K) p(mbar) p(mbar) C rrfC b* Ja ~(t 1 ) (m) t 1 (s) 
no. gemeten theor. 1 t 1 ,p 

2 butanon 10 8 298 26 66,5 0,118 0,956 3362 o,o17 o,o6o 

1 butanol 1 11 302,2 42,7 36 0,566 0,370 2443 o,o435 0,110 

t t 2,4 14 303 36,1 40 0,411 0,969 2057 0,0374 0,065 

ethanol 10 15 302,8 31,4 38,6 53,2 0,5o4 0,708 1810 0,048 0,119 

't 10 16 302,8 35,2 38,6 53,2 0,504 0,757 2029 0,059 0,132 

'' 
22 1? 302,2 32,6 54,5 66,5 0,589 0,566 1788 0,047 0,118 

........ 

'' 
22 18 302,2 28,? 54,5 66,5 0,589 0,?02 15?4 0,049 0,121 

'9 

' ' 
22 19 300 33,3 56,6 60 0,589 0,563 1827 o,o475 0,117 

t' 22 20 300 30,8 56,6 60 0,589 0,58C 1690 o,o45 0,116 . • 

'' 31 22 300 30,8 70,5 66,5 0,665 o,478 1747 o,o438 o, 108 " 
geen 0 - 302,3 34,9 40,8 40,8 1 0,154 1990 o,o42o 0,120 "' 
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Commentaar bij de programma's. 

ad programma 1 

Voor het uitrekenen van R , bepaald uit Vb 1= 41fR3 /3 (zie 2.3.3.) eq e eq 
is een programma gemaakt. Programma 1 laat dit zien. Gerekend werd op 

de P9200. Als eerste wordt n gelezen, die aangeeft hoeveel keer R eq 
bepaald moet worden. Dan worden A,B,C,D,E,F gelezen, die respectieve-

lijk overeenkomen met Jl1 2 3 4 5 6 zoals vernoemd in 2.3.3 •• De 
' ' ' ' ' ' waarden die uitgeprint worden zijn Vb 

1 
en R x schaalfaktor. De 

e eq 
schaalfaktor is afhankelijk van de vergroting of verkleining van 

de film.In regel 0090 wordt deze vermenigvuldiging uigevoerd. In 

dit programma is deze schaalfaktor 1,4 • 

ad programma 2 

Dit programm~ dient voor het uitrekenen van de belstraal voor een vrije 

bel in een uJform oververhitte vloeistof (zie theoretische krommen 

volgens Cooper en Vijuk, grafieken 23 t/m 27). Gerekend werd op de 

P9200. Gelezen worden de stofconstanten van een willekeurige vloeistof 

bij een bepaalde kooktemperatuut T en een bepaalde oververhitting ~0 • 
In het programma wordt de substitutie formule van Cooper en Vijuk 

toegepast zoals beschreven in 1.5 •• 
De leesvolgorde is; 

R01 = J1 ; R02 = ~ ; C = c ; L = 1 I A = a ; TE = T ; THO = 90 ; 

T1 = te kiezen ; SI = 0"; 

T1 geeft de tijd aan tot zover men de belgroei wil volg P. n. Uit

geprint worden : 

JA = Ja ; RO = R0 ; R = Rtot ; R1 = R1 T = t • 

ad programma 3 

Met dit programma werden alle theoretische krommen berekend - zoals 

getekend in de grafiekent t/m/~- met de theorie die geformuleerd 

staat in 1. 7. • Gerekend _'~ver d op de P9200. De inleesvolgorde is de 

volgende: 

PR6 = Pr-1/ 6 ; R81 =~1 ; R02 = J'l.. 
TE= T ; THO = 90 ; T1 = t 1 ; ROO = 

Geprint worden : 

L = 1 ; 

R(t
1

) 

C = c ; A = a ; D = D ; 

DELT =AT DTHO = .1 eo; 

C1,M/C1,P = c1 ,m/c1 ,p R1(T1) = R
1
(t

1
) ; R2(t1) = R2(t

1
) 

JA(TO) = Ja ; R = Rtot ; R1 = R1 ; R2 = R2 ; T = t • 
B* =b* ; 
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ad programma 4 

Met dit programma werden de theoretische krommen berekend • zoals 

getekend in de grafieken 1 t/m 6 • met de theo~ie die geformuleerd staat 

in 1.9.3 •• Gerekend werd op de B6?00. Betekenis van de symbolen: 

RBO = Y 1 RHOV = f2. ; TV = T ; C = c ; L = 1 ; K = K ; S = (Y ; 

RB= beginstraal bel op t = 0; TO = -9: ; ES= te kiezen. 

Als D het tijdsinterval is tussen welke een output wordt uitgeprint, 

dan is D = 10-3/ES s. Gebruik wordt gemaakt van de in de gebruikers

bibliotheek van het Rekencentrum aanwezige Runga Kutta methode voor 

het oplossen van n 1e orde differentiaalvergelijkingen, de RK1M. 

Regel 28: 

P :• -8 *JA/(-8*JA+1) betekend- R * Ja/(- R *Ja+ 1) = 1 1 ; dus R =8• c c c 
Het - teken staat hier vanwege de onderkoeling (Ja< O). 

Uitgeprint worden: 

TO = ê0 ; JA= Ja J TC ='7:; LC =karakteristieke lengte = (4t)t."'t'; 
RO = R0 ; positie 2e collocatiepunt = 1 + 1/(Rc*Ja) ; vermenigvuldigd 

met R(t) geeft de werkelijke positie nl. R(t) +~R • 

Vervolgens wordt uitgeprint de tijd X, de positie van het eerste 

collocatiepunt RS, de oververhitting in het eerste collocatiepunt TS, 

en de oververhiiting in het tweede collocatiepunt T1. 

ad programma 5 

Met dit programma worden de theoretische krommen berekend- zoals 

getekend in de grafieken 18 t/m 22 en 25 t/m 27 - met de theorie die 

geformuleerd staat in 1.9.5. en 1.12 •• Gerekend werd op de B6700. 

De betekenis van de stofconstanten en andere parameters is dezelfde 

als bij het vorige pro~amma. De bel krijgt een kleine start om uit 

zijn metastabiel evenwicht (zie 1.8.5.) te komen met evenwiehts a

straal R0• Op t =0 wordt dan Ytsg = d R(O)/d t = ~ = 10-3 mVS ; op 

t = 0 is bovendien Y (.1] = R(O) = R0 "( t:• = R0 1e 1,1; Q = ~ t (zie formule 

(139) in 1.12); ES x I geeft het aantal iteraties aan. Als ES van 1 

tot 100 loopt dan wordt om de 100 stappen de waarden voor de tijd, de 

belstraal en de temperatuur aan de belwand uitgeprint. 
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)flC() '-,.:~·~t·f\J' ':·.t·nL'(~~~, ;,,i,!· ,t·, J-,: , . :i· ~,1 1,~- '. , ,, :; 
OCi!O 'L'lif~. l,:;;i< '·\i•'~; :<f·!\:::· < ,') ;h .I .J I, t.·, i ( 'C ''·.·· · ,,. '1'); 
outs i\;tJ;>\J\ö::::;·;~:"•t;: 'I' l;·,'!_::::l' .• :~r-' 1''·\' l fL..''·.'' ·,.,. '· :· ·i ' 
00~~0 f.'\: =KF.~\t); ~-.-:: =t~:fó_i); C: =I ._' )..>"·_,r;; i~:= h~· ~,::; ·._.: ::: :. <-~: _.; 
00?5 F: =i-<f./\D;i~ I: =3. 1 ti 1 :J'J :' 
GOJO S:=E*(!Jt:~+Ft:?+D:r.r); 

0040 R:=C•C3*At~+J*)t~+~r?)J 
00:'>0 f::::\t2H;; 
0060 V-3: =C:'?i<l:..l*T +( 1-'I*l-. >l::>+t· J:i· (i) I H 
0070 ~:=VB*0.75/PIJ 
OOHO REJ:=Pt0.33TH 
0090 i'<f:),):=f<:'EC*1· 4; 
0100 ,'\'L.Cld Pr<' 1:'-JI( \:"-'); ::iPL4CEC ::..> >; I'"Kli'l iC !•.F:J >; 'JLCid 
0110 'F.i\JO' i\lLCR 
01?.0 'E:'-JD' 

G:t) 

~---·~- - ~- .-... -- ~- - -·-··--~----···· ·· 

0010 'Bl.:GHI '' R~.AL 'ID 1, P.J 2, C, L, A,'!},, 'lW), T, T l.J A, ï{:-H 
0 0 H> 'RE AL 'R, H 1. .R 2, RO, SI , .f'I ; 
0 020 10 1 := READ; HO:::~:= !tEAIH C: = I~l.AD;L: = :il.AV; A:= ~·U, AD; 'li: =~I: . AD; THO: = Fl A!;·; 
0030 'U:=READ; SI :=?.EAD; H :=;:). 141b9; 
0040 KO:=( 211'I0211'!./I 3*HO l*'i'r.l I t o. f,; 
0 050 .JA:= RO 1* C*THO/ ( :i!) 2*L I; 
0051 00:=21tSI*'l'.JoJ( 00211-L*1HOI; 
0055 NLCHPlLCHPH.CR; 
0060 FrtHl'ITJo.:X'l'( 'I 'JA= 'I 'lH!-:I~TIJAlLif,C!Wi!,Cn; 
0 061 P H!:l 'I' TM. 'I I 'I ' HJ = ' I ' l ;F IiU 'i I P~l I ; ·Jf, C !i; :n C :-; 11 C l"i; 
0065 SPACll 21; 
0070 PRUT'l'F.X'i'l 'I 'R'I'l;SHCFI 1m: 
OCBO PRI l>lTTlX. '11 'I 'Hl' l 'I; SF ACH lbl; 
0030 l'HI:l1'l'EXTI 'I '!t2'l ');Sl·Act.l lUi 
0100 .PR!t~'I!FXTI 'I 'T'l 'I Hli.U~; 
0105 n.CR;'JLCR; 
0 110 'i'O R 'T: = o. 0 0 1 'S 'i! P' o. D 0 1 'Til-11 I L ''l' 1 ' W ' 
0120 'BEGI i' ~l:=KO* 'IHJt o. b*'I; 
o.13o f,2:=.J A'a-1 k:!-'i.'* 1 ?I a 1' o. r:.; 
0140 
('150 
0160 
Cl?Cl '!NI•' 
0 .HO '}:-i D' 

n : = P 1 * F ?! I I~ 1 + ~?I ; 
HI:·l'fl lil; Sl.~CH ?I; }'!d J':·t hl l; SE-ACH :21; 
lii!l'll ~?I;S}·f.Cl- . 1 ?l;b{'l'll lltiLC!··; 
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0010 'BH:Irr' 'h:f :..r.' c, r,, A, 1:, !.i}L~, i10 1, f02, T, 1H (), h i., :.0: 1), .J .~, .t-o1 ( 1, ~·2c, :OIJC, 
0 0 20 ':' 1t B~, P ~th K , ;~ , ~d , :; ? , 'l :!:. , l/!.'H C ; 
0 030 F ~C:-:: :1~~ 1\D; ~:) 1: =:~.!- : U: ; !~0 :?: = n!- Al;::,:=: :~ F ;,r; C: = ~ '!' ,\!..:; .~.:=~!AI;; 
0040 D:= HHD: H: =RL~ i); 'i'tl 0:= H;AL:; 'l Ü= d AlH hCC: = liEAD; UL '1.:= hr. Al'; 
t04b DTHO:= .~!..~D; 

0 050 }..:= 2. 7W 21 PlL Ch; 
0054 '1.:=119 
0055 I{:=EX H -1 W'I 11 t o. 51; 
OOGO .J A:=OOl*C*I 'JHO*~+D'IHOI/1 R~2*T~I; 
0070 X:= 111 l+C*I M l i lt o. ~)*DH 'IIL I; 
0075 PRHl'ITEX'II 'I 'Cl,'~/CltF = 'I 'ILPRl'~'IIXIULCR;nc R ; 

00:30 KO:=I 2"'002*L/I 3-~H;')l*'IEI lt 0.5; 
0 03 0 Rl 0: =!{ 0* Tl*l T~ 0/1<~+ D'IH OI t o. 5; 
0095 P.RHlTTF.X'II 'I 'Rl! Tll = 'I 'I ;p:n :-ITI F:lOI ;JLC!H :lLClU 
0100 H20:=ROO*R10/I RlO-ROOI; . 
0105 PRU TTEX '1'1 '( 'R21 Tll = I I I I; Phiri 'II h201; 'lL CR; 
0106 JA:= 00 1*C*I Ttl O+DTH OI/ I li.O 21tL I ; 
0110 BS:=l·3)0B*R2011X.*JA*I A*Tllt0.51-0·l·J W*.\*P!~(; ; 

0130 ~LCR;rfLC1HPRIWI''.i' EK'H 1 1 1 15* = 'I 'I H' nl ~.Jll HSI ;nc?. ; 
~lLCR; 

PkHJTTEXTI '( '.JAI '!'OI = 'l 'l;l'hPI'l'IJAI;'lLCFr; 
~f!.CR; S?ACEI 21; 
P.RUTTEX'II 'I 'R'l'I;SP.ACH 1Cii 
l'RI P>IT'iEX. 'H 'I 'Hl 
tH.CR;tiLCR: 

H2 

'1''0 .R' T:= o. 0005' S'l'EP' o. 0005 'Uti 'I I L 'Q. 00:1 '10' 

T1 l '); 

01~4 

0 13..? 
0140 
0150 
0160 
0170 
0190 
0190 
0200 
0210 
0220 
0230 
0240 
0250 
0260 
0270 
Oa30 
Oa:lO 
0300 
0310 
0320 
0330 
0340 

'BEGU' K :=ElC PI -I 'I'/ 'Ill t o. 51 ; .J.~:= Ra 1* C*l 'lH O*I(+D'I'H OI /I 00 211-L I; 

'EtfD'i 

Rl:=~O*I 'IHO*K+DTHOit Q.t.*'I'i 
F.2:=1 O. 3?:3*PRG*X+ 1·9544* BSI *Y.* .J A*l A* 'I' I t o. 5; 

R:= !i 1* k2/1 Rl+R21; 
PRUTI RI; SF ACH 21; PHIWII .Rll; SPACEl 21; 
PRI~·ITI R21; SPACBI 21; PBUJ'H 'I I ; :lLCii; 

Ir::> R. 'I:= o. 0 0~. STEP. c. 0 D2. U! I 'l'IL • T 1' 1:0 • 
'BECII.{ 'K:=fX PI -I Tl 'lll t O. 51 ; .JA:= nO 1* C*l TH 0*"<+ DTH Gl/1 hû 2*L) ; 

Rl:=K 0*1 'l'H O*K +D1H OI t o. 5*'1; 

'L.fD' 
'l';:I D' 

R2:=1 o. 3?3* P R6*X: + 1· ~'IE.>44* ES I *X ·:. .J A1•1 .~* 'l I t c. [; ; 
R:=Hl*R2/( Jtl+.R21; 
PH!tl'l'l Hl; SPACF:I 21 HRLl Tl Rll; S?ACI!:I 21; 
PRLITI H21; SPACEl 21 ;.t•hi 'Il'l 'I'l i 'lLC!i 

' . ..· .. . ·,; . 

'.-.~ .. Y· . .':· . ·-~.{~~ 
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- BU_R~OJG~S _86700 HEATHE COMP ILER LEVEL 2.06.000, THURSDAY't 05122/75, 01:33 P'lo 

N I T F I L 0 0 I B U 8 9 L E I G R 0 ~ T ~ 2 
= = = = = = ~ ~ =· ~ = .- ·= = :: = = = = = 

. . . 

, ~~r--to.r rob:~~~~~~,, 
b..e.~ó"\~ b ( \ "f CALCliLAT ION OF THE CQMBINEO RAYLEIGH_ ANO DIFFUSION G~OWTH 

I 
to 
-0 

I 

Û oiiTH T'iE '1ETHOO OF wEIGHTEO RESIDUALS 1 
U OF A SPt-!ERICALLY SY_M .. ETRIC VAPOUR BUH8LE IN PURE WATER 

. ~· FOR T~O COLLDSATION POINTS! 
-~ -- ' 1 FILE 1 OuT l~l\Jû=PRINTE~I; 

' ~-

1 1:-.JH:GE'-~' l•JoES: 
tQEAL' XoJA,~O.DoSUGHoRHO,RHOVtTOtTVtC•L•'<•S•M•FloTCoLCoTloP• 
DE•GAo~E.ALoFoGoH•N•O•RoT,U,FE,RB! 
1 REAL' •40RAY' 1 Y'(1!4]oE(l!f.!J; 
RH0:=9<~'+,S; 

~HOv:=1167il-3! 

TV!=1JO; 
c:=41~3: 
L:=;:>J,<;5ioiS; 
'\!=1c;.7a)-8: 
s:=u.O&t'H 
RP:: J.i,~OOI-3! 

_T0!=-0.47: 
ES:=~ : 
JA::RHO~C*TOIC~HOV•LI I 
RO!=?*S*TVIC~HOV*L*T O I*I-11: 
FJ!:?*S/CR~O•RQI; 

TC!=JA•JA•,.-/FI! 
LC!=TC*SURTIFII! 
R:)::QO/LCI 
=>:=-<j*JA/ 1-8*JA+1 I; 
r,.t_::=>-1; 
~fl'": =Al**? I 
~4::0~1:); 

OE!=GA•I~••3-111 
F:=CAL-111(AL*JA<>JAI; 
G!=IGA-3*ALI/C~E 0 JA•JAI I 
~:=1/(~•BE•JA•JA); 

\J!=CAL-?1/AU 
O:=cALv3+?111JA*AL); 
R::(GA•?.•GAI/IHE*JA•JAII 
T:= G *2"9E-3 
~:=()*AL+11/PI 

FE!=Z*GA*GA*I2*AL+111(Al*JAII 
i!IR I TE I :>UT, <"Hl" oE 12. 4ti11JA 11 oE 12.4,/"lC", E 12 .4•1"LC" • E12.4 oi"RO", E 12. 4•1 

l>oTOoJAoTCtLCtROll 
wRITEIOUT,<"R9"oE12.4~1>t~BII 
~'I !TE I :>JT, <11 POSlT I E_2E-COLLOCA TI EPUNT", E 12.4 •lil I> • 11P I ; 
x:=OI . .. 
'(( 1 1: :q81LC; 
)'[2]:=01 
'1'[3)::11 

00001000 
00002000 
:lLJC'< IS 
00003000 
00004000 
00005000 
00006000 
00007000 

DATA 
0000:!000 
00009000 
0001000() 
00011000 
00012000 
00013000 
00014000 
0001500() 
00016000 
00017000 
0001'1000 
00019000 
00020000 
000<'1000 
0002.:'000 
00023000 
000 ?.'+0 00 
00025000 
00026000 
0002700 0 
ooo.?gooo 
000<''1000 
00030000 
00031000 
00032000 
00033000 
00034000 
00035000 
00036000 
00037000 
0003'\000 
0001~000 
00040000 
00041000 
00042000 
00043000 
00044000 
000'+5000 
00046000 
000'+7000 
00049000 
00049000 

ooo:oooo:o 
ooo:oooo:o 

SEGMENT 00002 
002:0000!0 
ooz:oooo:o 
002:0000!0 
ooz:oooo:o 
002:0000:0 
IS 0006 LO'\IG 
oo?:oooo:o 
ooz:oooo:o 
002:0000!0 
002:0000! ·0 
002:0000:(1 
00?!0002!3 
002:0004:3 
002!0005:3 
002!0006!3 
002!000 8! 3 
oo2:oooA:J 
oo2:uooc:3 
002:000t:3 
002:0010:3 
002:01lll:? 
002!0014!1 
002!001P.:O 
OO;>:OOlA:Z 
00?:001C:4 
oo2:oo1E:c. 
oo2:oo2o:o 
002!0023:0 
002:0024:1 
002!0025:2 
002:0026!4 
002!002'1!0 
ooz:oo2b:4 
oo2:oo2F:o 
002!003!:4 
oo2:oo33:3 
ooz:o oJ6:2 
002:0039!4 
ooz:oo3c:o 
002:003E:1 
002:0042:2 
002!0044:1 
oo2:oosa:s 
002:0067!2 
oo2:oo16:2 
002 0077!0 
002 0078!4 
002 0079:4 
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Y[4) :=1' 
D P=il-3/ I ESoTC I J 
SUGH:=O.OS"RB/LCI 
Er 1 J: =~-8 I 
El2J:=~-a; 
E!3J:=w-8; 
EC4J:=~-8: 
ECSJ:=w-8; 
EC"->J:=J-g; 
Er 7 I: =ïl-8; 
E!RJ ;:öl-F;; 

1 HF.GJN' 
·~EAL 11 PQOCEDJRE 1 FXYJ!XtYtJII 

'1/AL •JE:' )(,J; 
I I'ITfGEq• Jl 
I ~f .4L I )(I 
'?':AL 11 A'<RAY 1 Y[<>J; 
'ë~EG!r~' 

• '-~EAL • A,3,c,o: 

A::Y[lJ; 
':I!=Y!~); 

c:=v!JJ: 
)::Y(4]; 
1 IF' J=l 1 TH~N 1 Fli.YJ:=n: 
'lf' J=2 1 THE~' FXYJ:=-1},5°qog+~O/A+CI/AI 

'IF 1 J=3'THEN 1 FXYJ:=-2°CJA 0 A<>8°F+cC-li 0 G-cn-II 0 H)/(A 0 A 
1 IF 1 J=4 1 THE~'FXYJ::(JA"A"4°B"B"DE+A*B<>OE*IIC-li"~+ID-li*OI 

+ A*d"'fE 
+"? 0 IIC-li"T+CD-11"UII/(A 0 Al: 

:.t:)lTt 10UTt<"X"•f12.4•X3o "'-'5"•f12.4tX3o 
" •.l5"•f12.4,/ 11 T5"•El2.4o(3•"T l"tE12,4o//"> 
•X"TC ,Y[1)"LCoY!2l•Y(3l*TOoY(4J<>TOII 

1 1'"0;:(' 1!:::1 'STEP' 1 1 UNTIL' 200 1 00' 
1 "!EGI'I 1 

Q~l~I4,FXYJIXoYtJioXoYtJtD•SUGHoE•~II 

O:=il-3/IES<>TCl; 
o!QITEIOUTt< 11 X11 oE12.4oX3o 10 QS 11 oEl2,4,X3o 
"'J5"tf.12.'+o/ 11 TS 11 tE12.4,x), 11 T 1"oE12.4,//"> 
.X*TC tY!li*LCoY!2l•Y[3J<>TOoYl4J<>TQI; 

'E 'W' I 
I END'; 

I END' .• 
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007!0025: 1 
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= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

' "lEGT"'' 
I C0'1~E·H I 

CALC tJLATION OF THE COMBINED RAYLEIGH_ AND DJFFUSJON GROWTH 
OF A S~HERICALLY SY~'1ETRIC VAPOUR BUHBLE J"' PURE WATER 
~TTH T~E ~ETHOD OF WEIGHTED RESIDUALS 
>OR TWJ COLLOCATION POINTS: 
1 FlL f ' OJTIKl"'O=PRI"'TERl; 

'I'HF_GEi<' I.JoE.Sl 
1 RfAL 1 XoJA,RO,O,SUG~oRHOoRHOVoTOoTVoCoLoK•S•~•Fl,TCoLC,Q.Y02l 
1 0tAL 11 A~RAY 1 Y[}:)J,E:(l13); 
I REAL I I P~:1CED ·JRF: I T IC.Bl; 
'VA L' IE'C,fi; 
1 REAL'Co6: 

'IF'~'GE~' 0 'T~EN 1 TI=-C**O.S+l'ELSE 1 TI=C**Oo5+1l 
1 RtAL'''-'R:JCEiJ ~IRE 1 FXYJ(XoY,Jl; 
'VAL i.I E' l(,j: 

I I\IT>GE"' Jl 
1 RFAL 1 q 
1 0EAL 11 AORAY 1 Yl1ll 
' "'EG I'I' 

' "E AL' A.d,c: 

A: =Y [ 1}; 
::I: =Y [ ;> ll 
c:=YI3J; 
'IF 1 .J=l 'Trlt:"'' FX.YJ=dl 
'IF' J=2 1 TrlFN' FXYJ =-IJ,S*H**2+ROIA-TICoBll/Al 
'IF' J =.3 'Trl~': 'll' FXYJ =2°1'\ 0021 

J f~Jf) ' ; 

TV!=)331 
~~0:=9~).1); 

RHOV:=J)ODI-)1 

L!=2~.Sqoit51 

<:=JS.Qol-q: 
s:=o.o&">2: 
TO:=J5.20: 
JA:=OHJ*C*TOI!RHOV*Lll 
R0!=? 0 5°1V/IRHOV*l*TOl; 
Fl!=?*SIIRH0°RQ): 
TC!=JAOJAOK/FII 
LCI=TC*SQRT!Flll 
ROI=RO/LC; 
' BEGIN' 
wRITE:IOLITo< 11 T0 11 oF.12.4o/ 11 JA"oE12.4oi 11 TC 11 oE12.4o1 11LC 11 •E12.4oi"R011 oE12.4o/ 
llll>oTO,JAoTCoLC•ROlt 
XI=OI 
y [ 1 I: =R0° 1. I ; 
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00 
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Y{ 3] ::0; 
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11 LI5"•f12,4tX3t 11 T5 11 tE12.4,X3t/> \ 
, X" TC, Y -l_ll "L C' Y { 2 Jo T C Y. { 3 1 • Y ( 2 I l "T o\l ; 

1 F0~ 1 l!=l 1 5Tt:P~ 1 U'JTIL 1 4 80 · 1 00 1 

1 REGTN 1 . 

1 FOR 1 ES:=J 1 STEP 1 1 1 UNT!L 1 l00 1 0~ 1 

1 ~EGI"J 1 

Y02:=Y{?.J: (~~ 
x:=I *'l"F.s : - -.......... 
1 FrJq 1 .J: = 1 1 sT E :> 1 1 1 ~ J'IT r L 1 3 1 on 1 

I ~fJ,j 'J I 
Y(J)::Y[JJ+O*~XYJ(X•Y ,J): 

' F ~Jo' ; 
1 F 1 SI G\JCYI)?l=-SI G•JCY(?J> 1 THE"' 1 v[1J:=n: 
I f'\1 0 1 : 

w:JITFC 0U T•<" X11 of.12. <ttX J , 
11 ' I<; 11 • f . l ? , '+ t ·~ ::< , 11 T S 11 • :: 1 2 , 4, X 3 • I> 

.~• rr: . '1'(1 l " LCoY{?l•T!Y{lltY(?ll"TOl: 
t ~\I i) I ; 

I F \I~""' I ; 

I fl\if) I o 
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V Nomenclatuur. 

a =~(~c) = temperatuurvereffeningscoefficient 

a~,2, •• 6 • dimensieloze temperatuur parameter 
a1··· 2 3 

= temperatuurparameter 
t t 

A = oppervlak 
b = belgroeiparameter 
b* =microlaagparameter voor bel met vorm van bolsegment 
c = soortelijke warmte vloeistot 
cp = ,, ,, stof bij constante druk 
c = volume V 'f tt tt tt tt 
C = R/(&~ )= belgroeiconstante 
D1 =diffusieconstante van de vluchtige component in 

e 

G 
Ja 
k 
kf 
1 
1' 
m 
M 
N 

n 
ni;... 
N av 
Hu 
p 
Po0 
Po 
Pb 
Pw 
/lp 
p 
Pr 
q 

qb 
Clw(r) 
r 
R 

de hoofdcomponent. 
= grenslaagdikte. 
= ,, op de plaats r 

=1/(21'R0 H3fPc/f1>"i = frquentie van Minnaert 

= Maxwell-Boltzmann verdeling 

= 2,718... grondtal natuurlijke logaritme 

=(x0-x)/ly-x) = verdampte massafraktie 
= Pf' Q,1 ( f&l) = kengetal van Jacob 
= konstante van Boltzmann 
= fraktie van de vluchtige component in de damp 
= latente verdampingswarmte 
= plaatsparameter ( <. 1) ;: R~·~/(~e·~o.+1) 
= massa van een atoom of molecuul 
= massagetal van een atoom of molecuul 
= aantal deeltjes dat zich in een bepaald elementje be

vindt. 
= totaal aantal deeltjes in volume V 

= Nt t/V = aantal deeltjes per volume-eenheid 
= ineeger 
= getal van Avogadro 

= getal van Husselt 
= (verzadigings) druk 
= druk op oneindig 

, , in de bel op t ~ 0 
= 
= '' '' " '' '' t)O ,, op de belwand 
= drukverschil 
= kansdichtheid 
= getal van Prandtl 
= warmtestroomdichtheid 
= t t 

= 't = plaats 
= belstraal 

voor de bel 
voor de wand op de plaats r 

= , , Toor halfvorndge bel 
= positie van de belwand in bolcoÖrdinaten op 

: fo~~!A\·~rA41 = 1{*'1 o,o t:: t, = belstraal van dampkern 
= ,, voor de Rayleighgroei 
= ,, ,, ,, Diffusiegroei 
= equivalente belstraal 
= universele gasconstante = 8,314 103 

2 
m /s 

Km. 
2 

m 

J/kgK 
t' 

t t t' 
m/slC 

m
2
/s 

m 

• 
1/s 

m~s~ 

J/kg 

kg 

' t 
t t 

' ' t t 

tt 

tt 

tt 

• 
't 

't 
tt 

' ' 
t t 

t t 

tt 
J/kmol.K 



R 

!lot 
Re 
AS 
T 
T 
T(r) 
T(:x:) 
T(a

0
) 

/:;)T 
t 
tt, 
ó,t 
u 
uo ..,. -..,. 
V 

vo 
V 
ybel 
• 

ll.V 

w 
:x: 
xo 

a9o(t) 
6),( t) 
A,_(t) 

&I>* 
A9o 
~(t) 

~(t) 
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= collocatieparameter (0 ~R0 ~ c::'O ) 

= totale belstraal = R R;r(R +R ) 
= verandering belatraai ged~en&e tijd ~t 
= getal van Reynolds 
= entropieverandering 
= verzadigingatemperatuur 
= temperatuur op oneindig 
= , , , , plaats r 
= kookpunt vloeistof aan de belwand 
= ,, oorspronkelijke vloeistof in binair 

menssel met vluchtige component 
= T(x)-T(:x:0 ) = kookpuntsverhoging 

~ 1~A~~tt-i.)oL = , , waarop r=R 
= tijdsinter....al 
= karakteristieke snelheid 
= d R(t)/d t = snelheid belwand 
= snelheid 
= gemiddelde snelheid 
= volume 
= 
= t ' 

t' 

op t = 0 
bel 

= soortelijk volume 

= veranderillg 

= thermische weerstand 

VOl\Uile 

= massafraktie Yluchtigste component aan belwand 
= , , , , , , in oorspronke-

lijke vloeistot 
= plaats in cartesische coÖrdinaten 

't t ' 't t t 

t' '' '' t t van de belwand 
op tijd t 

= massafraktie vluchtige component in damp 

= (2kT/m)t = karakteristieke snelheid 
= c /c = parameter voor evenwichtstoestand 
= ~ei! getal 
= tijdsafhankelijke grenslaagdikteparameter 

= p0 +Ap/p0 = drukstap 
= klein getal 
= - 90 *' = oververhitting aan de belwand op t=o 

oververhiiting van de wand 
= dimensieloze oververhitting in 1e collocatiepunt 
= ,, ,, ,, 2e 

,, ,, ,, 3e 
= - ~ = onderkoeling aan de belwand 
= oververhitting bulk-vloeistot 

op t=O 

t' ,, 

= dimensieloze oververhitting op 

= t t t t ' ' 

plaats r op tijd t 

,, R" ,, t 

.9i+ R(t) = t' t' '' '' 
R+ R op tijd t 

o;<t) = oververhitting op plaats r op tijd t 

-1r = hoek 
K = warmtegeleidiagcoëtficient vloeistof 

• • 
J/ .. 
K 

't 

t ' 

' ' 
'' 
'' 1!1 

' ' tt 
m/s 
't 

t' ,, 
• 
'' 
~3/km.ol 
t' 

m2x;w 

• 
t ' 

'' 

m/s 

• 

,, 
t t 

t t 

't 
t t 

t' 

t' 

t t 

t' 

rad 
W/'IIX. 
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)l1,2, •• 6 = plaatsparameters 
V = kinematische viscositeit vloeistof 
Tr = 3,14159 •••• 
P = soortelijke massa vloeistot 
z~ = ' ' ' ' verzadigde damp 
o- = oppervlaktespanning 

?:' = I(Ja2/~f =karakteristieke belgroeitijd 

l~ : ::;!kteristiek drukverschil =2d'/uP, R0 ) 
= snelheidepotentiaal 1 
= ruimtehoek 

Indices 

i = 1,2,3, 
j = 1,2,3, 
• = binair mengsel 

n = integer 
p = zuivere vloeistot 
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