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Samenvatting

van de

in een

en de

verstoring

van de

van de

In een tweefasenstroming treedt er achter een

zogvorming op. Om een indruk te krijgen

drukafhankelijkheid (c.q. snelheidsafhankelijkheid)

grootte van het zog wordt de druk gemeten aan de omtrek

verstoring en in het zog erachter. Dit meten gebeurt

verticaal opgestelde buis waarin de vloeistof stroomt

verstoring zich bevindt.

Als verstoring wordt een rond buisje genomen waar de druk aan de

omtrek wordt gemeten door middel van een ingebouwd pijpje. Aan.de

top van dit plJpJe wordt de referentiedruk gemeten. Met het

buisje, dat in verschillende uitvoeringen aanwezig is met op

verschillende afstanden van de wand gaatjes erin, wordt de druk

gemeten. Door het buisje draaibaar uit te voeren kan aan de

omtrek gemeten worden.

Het meten van de druk in het zog achter de verstoring gebeurt

door een gebogen pijpje vanuit de wand in de stroming aan te

brengen en weI zo dat het omgebogen gedeelte evenwijdig aan de

stroming komt te liggen (de meetmond ligt dan loodrecht op de

stroming). Door dit pijpje op en neer te schuiven kan men door

het gehele zog gaan in de richting van de lengteas van de

verstoring. Dit pijpje kan men ook weer in verschillende

uitvoeringen maken zodat men op verschillende afstanden van de

verstoring kan meten.
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Symbolenliist

c... weerstandscoefficient [- ]

D.d diameter (m]

E elasticiteitsmodulus [N/m2 ]

f doorbuiging em]

9 gravitatieversnelling [m/s2 ]

h hoogte em]

I traagheidsmonent [m4
]

I lengte em]
p druk [N/m2

]

q verdeelde belasting [N/m]

r afstand tot het middelpunt em]

Re getal van Reynolds [- ]

Sr getal van Strouhal [- ]

V.u.v snelheid [m/s]

x positie op de x-as em]

;¢ snelheidspotentiaal [m2 /s]

f) hoek met de x-as (- ]

fJ stroomfunctie [m2 /s]

P dichtheid (kg/m3
]

II viscositeit [m2 /s]
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1. Inleidinq

In een tweefasenstroming treedt er achter een verstoring

zogvorming op. Om een indruk te krijgen van de oorzaak van de

zogvorming wordt de druk aan de omtrek van de verstoring gemeten.

evenals de druk in de zog. Dit meten gebeurt in een verticaal

opgestelde buis waarvan de diameter gegeven is. Het deel waar

gemeten wordt. wordt vanaf nu de meetsectie genoemd.

Het zal duidelijk zijn dat de grootte van de zog afhankelijk is

van de snelheid van het stromende medium, evenals de grootte van

de verstoring. Deze laatste wordt echter constant gehouden.

Om het rekenen wat te vergemakkelijken wordt in eerste instantie

de tweefasenstroming als een een-fase-medium beschouwd, namelijk

water. Dan, na geslaagde experimenten met een een-fase stroming,

wordt overgegaan op een twee-fase-stroming.
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2. Ordeqroottebepalinq van de druk

Om de druk rond een verstoring te bepalen kan gebruik gamaakt

worden van het begrip potentiaalstroming.

2.1. Parallelstrominq + dipool
Wordt een parallelstroming met een snelheid V evenwijdig aan de

x-as gecombineerd met een dipool. dan kan dit gebruikt worden om

de stroming rond een cirkelcilinder voor te stellen. mits er een

goede keuze van de dipoolsterkte en de orientatie van de dipool

wordt gemaakt:

Superpositie van * 11\=_ ~ox
'!' . I H

_ 0 lr'[-

levert: ¢ = \"·x - )~.x H = \' .cos! (j'! o(r _ ~. 'I
- • II' 0 r~ . :2. ~ . \ 0 r

v

Pig.l: Potentiaolstrgminq rOnd ••n cilin4er
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Wordt deze potentiaal gebruikt om de stroming rond een

cirkelcilinder met straal R voor te stellen. dan moet de cirkel

een gesloten stroomlijn zijn of met andere woorden: snelheid U.

moet nul zijn op de straal r-R:

I ~I -\"·cOSI{jloll+ \" " \" fil \ (
11 r . r = R = ,:ir . r = E - '" '2 "Ii . \ • r~ . r = R = .cost ). ( + '2. Ii . \ • Fi ~ \ = J

dus :\ = --:!. ~. \ .. R~

en ontstaat de volgende vergelijking:

Dit is de snelheidspotentiaal van een parallelstroming rond een

cirkelcilinder met straal r-R. De dipoolsterkte. die gekozen moet

worden. is negatief. dit wil zeggen dat de orientatie van de

dipool 180 moet gedraaid worden. Dit is te zien aan de lijnen

van constante ~ (en constante ~). die getekend kunnen worden.

ook voor het gebied binnen r-R. Voor de verdere berekening is

aIleen het gebied buiten de cirkel r-R relevant.

Op de cirkelwand i~ aIleen Ue aanwezig

liel _ R = 1~ I _ R = -'2·\··sin(e,
r- rcrt r- .

Wordt nu een stroomlijn ABCDE gevolgd. dan wordt met Bernoulli

(aIleen geldig langs een stroomlijn en geen energiedissipatie

door de omgeving) gevonden. dat. indien de druk in A gelijk

genornen wordt aan p .:
III
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voor de drukverdeling opde cirkelwand BCD:
p - p

:L] . 'I LJ)1 :: - U ·sm-lll,
~'f"\.~

p-p
J:

1 \1'1-'f" -"

B
c

1V2

-

bij loslatins

'io.2: Drukverdelinq rond een cirkel.

Neem voor :
P__~_r - 1000 kg/m3

v - 1.2 m/s (maximaal optredende'snelheid)

-> (p - p ). - 720 Pa.
lI!

-> (p - p )c - -2160 Pa.w
p - P bij 150 0 (en bij 300 indien er geen loslating optreedt).

III
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3. De drukmeter

De te gebruiken drukmeters moeten aan bepaalde eisen voldoen, te

weten:

* de drukvariatie die de drukmeter aan moet kunnen is niet

groot. De drukmeter hoeft dus niet snel te reageren op

drukveranderingen. De stroming wordt namelijk stationair

verondersteld.

wHet is de bedoeling dat de drukmeter een drukverschil meet.

Dit drukverschil. zoals berekend in hoofdstuk 2. zal als

maximale waarde ongeveer 2160 Pa zijn.

* Gewenste meet- en afleesnauwkeurigheid +/- 5 Pa.

3.1. Drukmeteronderzoek.

Prandtl-type

Micrometer-type

Air-micromonometer

nauwkeurigheid 0.001 inch water

nauwkeurigheid 0.001 inch water

nauwkeurigheid 0.0002 inch water

Ais waarden genomen:

p - 1000 kg/m3

9 - 10 m/s 2

h - 0.001 inch - 25.4 10-· m.
Met p - p·g·h voIgt dan dat de nawkeurigheid van deze drukmeters

0.254 Pa is.

Bovengenoemde drukmeters kunnen aIleen gebruikt worden alsde

druk nagenoeg constant is.

Deze drukmeters zijn voor ons doel weI te gebruiken maar er zijn

andere drukmeters. welke gebruikt kunnen worden. maar waarvan de

kosten veel lagerzijn. De nauwkeurigheid is te groot voor ons

doel in relatie tot de prijs.
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Andere onderzochte drukmeters waren

elementen. Deze waren te onnauwkeurig en

te gebruiken.

de piezo-electrische

dus niet voor ons doel

3.2. Drukmeterkeuze.

Toen er enig idee was van de grootte van de te meten druk, kon er

gerichter gezocht worden en werd als drukmeter een doodgewone

manometer gekozen. In eerste instantie werd er zelfa nog gedacht

aan een schuin opgestelde manometer, om een redelijke

nauwkeurigheid te verkrijgen, of een twee-vloeistoffen

U-buis.

Uiteindelijk werd gekozen voor een configuratie met twee

manometers met ieder een andere meetvloeistof, zodat er twee

meetbereiken werden verkregen zonder dat de U-buis een grote

lengte zou krijgen.

o - 1200 Pa

2

riq.3: Ianomet.ropstel11nq.
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In de hieronder weergegeven tabel geeft d(p) de nauwkeurigheid

aan die bereikt kan worden als de manometer met een

nauwkeurigheid van een millimeter afgelezen wordt.

Tabel 1: De twee gekozen manometers.

Meetbereik
[Pal

0-1200
500-5000

Dichtheid meetvloeistof
[kg/m3 l

1.20E+3
1.75E+3

d(p)
[Pal

2.0
7.5

lengte
[m]

0.6
0.6

Hoe is tabel 1 tot stand gekomen?

= (1.2 - 1)

- 0.2

-> vergrotingsfactor - 5;

P -I' 9 h met p - P ..._.tv10....to4" - P .... t_..-

- (1. 75 - 1)

- 3/4

-> vergrotingsfactor - 4/3

Hieruit voIgt dan een groot meetbereik van 500 - 5000 Pa en een

klein meetbereik van 0 - 1200 Pa (om een redelijke lengte van de

meetsectie te verkrijgen, zie even verderop).

De te bereiken nauwkeurigheid van de manometer hangt af van de

nauwkeurigheid waarmee we kunnen aflezen. Stel dat deze

nauwkeurigheid 1 mm is.

1) p - (1.2 - 1)*10*1'10-3 '103

- 2 Pa.

De meetnauwkeurigheid: 2 Pa.

De lengte van de meetsectie van de U-buis wordt hiermee:
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h
_~ _ 1200 3

p.g 0.2-10-103 - § m - 0.6 m.

2) p - (1.75 - 1)' 103 *10*1'10-3

- 7.5 Pa.

De meetnauwkeurigheid: 7.5 Pa.

De lengte van de meetsectie van de U-buis wordt hiermee:

h • pm_H. 5000 0 66
pog 0.75.103.10 - . m.

De te gebruikten vloeistoffen zijn verkrijgbaar onder de naam

Meriam-oil en tevens in voorraad (bij de vakgroep W.O.P. aan de

T.U.E.) .
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4. De horizontale meetbuis

De meetbuis .c.q. obstakel. dient ervoor om aan de omtrek van de
verstoring (in dit geval de meetbuis zeIt) de druk te meten. Dit

moet over de gehele omtrek van de buis gebeuren en als het kan op
veschillende atstanden van de buiswand waar de meetbuis in
bevestigd moet worden.

4.1 Ontwerp van de meetbuis

--.... -- - - . - . - .

I II

Fiq.4: Eerste ontwerp voor een meetbuis.

Dit idee is technisch nauwelijks

diameter van de meetbuis slechts

echter dat drie verschillende
gemeten kunnen worden.

12

uitvoerbaar omdat de uitwendige

2.0 mm. is. Het voordeel is

drukverschillen tegelijkertijd



·--- e------7r -------- I

p

Fia.5: Tweede ontwerp voor een .eetbuis.

Dit ontwerp is al veel beter
veel beter te realiseren
fig.6.

dan de eerste omdat het technisch

is. Maar het kan nog simpeler. zie

----..~.iij·E·!:i:'!i:i'!:i:'~'!:i:-iii:i'ii:.iiEii·ij-iiCiii·i:.iiQ---_.-

rig.l; Dercle ODtweTP voor .en ••tbui,

De keuze is gevallen op de meetbuis met een kleiner pijpje erin

zoals in fig.6.
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4.2 Globale afmetingen

Uitwendige diameter van uitwendige P1JP: D~ ~ 2.0 mm.
Inwendige diameter van uitwendige pijp: D~ .. 1.6 rom.

Uitwendige diameter van binnenste pijp: d~ .. 0.7 mm.
Inwendige diameter van binnenste pijp: d~ .. 0.4 rom.

4.3 Stijfheidsberekening
1r'(D 4-D 4)

I .. 32 ~ .. 9.3'10- 13 m4
•

E.~._~ .. 210'10~ Nm- 2 •

Wordt nu het volgende aangenomen:
1 .. 25 rom

v - 1.2 m/s
C..... 1

p .. 1000 kg/m'

I

1I I 1I11I
V

Fig.7: Situatieschets voor het berekenen van de doorbuiging van
het pijpje.
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Door de snelheid van het medium ontstaat er een kracht op de buis

(indien aangenomen dat de belasting geIijkmatig verdeeld is en de

stroming turbulent is):
1F.... - ~. P•v 2

• C.... · D..... I - O. 036 N.

q ~ F
I

.... - 0.036 - 1 44 ~
25'10 3 • m

Vergeetmenietje toepassen:

n. 14 .. 1.44' (25 10..... 3 ) 4

f .. 8'E"I 8*210 . 10'"'''' 9 . 3 . 10 " ."3 - 3. 6 10.-
7

m - O. 36 pm.

Dit is te verwaarlozen ten opzichte van de afmetingen van het

ontwerp. De meetbuis met de maten zoais aangegeven bij g1oba1e

afmetingen za1 dus stijf genoeg zijn.

4.4 Bepa1ing van de eigenfreguentie

Omdat er hier sprake is van een Ioodrechte aanstroming op de buis

kunnen er stromingsgeinduceerde triIIingen ontstaan. Voor de

berekening van deze frequentie wordt uitgegaan van een starre

buis die op ZlJn plaats gehouden wordt in een een uniforme

stroming. Hierbij wordt uitgegaan van fig.7.

UJ.-------------------~--...,

IA

1.1

/
//

I ,
I \

/ \~
/ ~,-----_A---........-

Fia.S: Sr als functie von Be voor ten cilinder.
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Oplossingsstrategie:
- bereken eerst Re: Re - ~ - 1.2·40E-3 - 48000

v 1.0E-6
(Hierbij moet voor D de inwendige diameter van de buis genomen

worden waarin het.medium stroomt: 40 mm. Voor v wordt de

maximale snelheid genomen die optreedt: v - 1.2 m/s).
bepaal uit de grafiek (fig.8) het getal van Strouhal: Sr

Sr K 1.7

- bereken met Sr - f'Du de frequentie f: f _ St·Vo
~ ~

- 1020 Hz.

1.7'1.2
2.0E-3

Dit is de stromingsgeinduceerde mechanische trillingsfrequentie.

Met de kennis dat de belleties met .en frequentie van ongeveer 20
Hz. vrijkomen (in het ongunstige geval kan dit oplopen tot 100

Hz.), zal het weI duidelijk zijn dat de meetbuis niet in ziin

eigenfrequentie zal gaan trillen.
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5. Het zoqdrukmeetapparaat

Het zogdrukmeetapparaat dient ervoor om in het zog, dat optreedt

achter de verstoring in de buis, de druk te meten. Het is de

bedoeling dat deze druk wordt gemeten in zowel axiale als radiale

richting van de meetsectie en dat de meetmond loodrecht staat op

de axiale as van de meetsectie (zie fig.9). Om dit te bereiken

wordt een over een hoek van 90· gebogen pijpje in de meetsectie

aangebracht, en weI zo dat het pijpje heen en weer kan schuiven

in radiale richting. De variatie in de axiale richting wordt

bereikt door op verschillende niveaus te meten met steeds andere

gebogen plJpjes waarvan dus de lengte van het omgebogen stuk

varieert.

5.1. Het ontwerp van het zoadrukmeetapparaat

riq.9. Globale 8chet. yan bet zogdrukmeetapparaat.

Voor de lengte x kan men verschillende waarden nemen om zo op

verschillende hoogtes in het zog te meten. Tevens moet erop gelet

worden dat het zogdrukmeetapparaat het zog niet verstoort, dat

wil zeggen dat het verticale gedeelte het zogdrukmeetapparaat

groot genoeg moet zijn.
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5.2 Globale afmetingen

Uitwendige diameter: Ow .. 0.7 mm

Inwendige diameter: O~ .. 0.4 rom

5.3 Stijfheidsberekening
7'(04-0 4)

I .. 32 ~ .. 2.11·10-~4 m4 •

E.-t:.... 1 .. 210 -109 Nm·- 2 •

Wordt nu het volgende aangenomen met fig.7 in ons achterhoofd:
1 .. 40 rom

v .. 1.2 ms- 1

C_ .. 1
(l .. 1000 kgm-3

Door de snelheid van het medium ontstaat er een kracht op de

buis: F_ - A·p·v2 .C... ·0... ·I - 0.0202 N.

F_ 0.0202 0 808 N
q - 1 .. 25'10·'-3". iii

Vergeetmenietje toepassen:
~ _ 0.808*(40 10-3 )4

f - 8El 8*210'109*2.11'10 14 - 5.8·10-~ m .. 58 pm.

Dit is te verwaarlozen ten opzichte van de afmetingen van het

ontwerp. Oe meetbuis met de maten zoals aangegeven bij giobale

afmetingen zal dus stijf genoeg zijn.

5.4 Bepaling van de eiqenfreguentie

Hierbij volgen wij hetzelfde stramien ais in paragraaf 4.4:

- bereken eerst Re' Re - ~ - 1.2·40E-3 - 48000. v 1.0E-6
- bepaal uit de grafiek het getal van Strouhal: Sr

Sr .. 1.7

18



- bereken met Sr - f·D.... de frequentie f: f .. Sr·Ue> -
~ Du

"" 2914 Hz.

1.7-1.2
0.7E-3

..

Deze frequentie

door de met

belletjes

is groot genoeg om niet in trillng te geraken

een maximale frequentie van 100 Hz. langskomende

19



6. Liimadviezen

Omdat de meetsectie in perspex is uitgevoerd, worden de overige

onderdelen ook voor een groot deel in perspex uitgevoerd om een

visuele toegankelijkheid te blijven waarborgen. Om perspex aan

metaal te laten hechten zal er gelijmd moeten worden.

Er bestaat de keuze uit o.a. de volgende lijmen:

Loctite cyanoacrylate adhesive IS 415

Aanbevolen voor metaal op kunststof.
- kan speling tot 0.2 mm opvullen (met activator AC tot 0.5 mm);

- goed bestand tegen oplosmiddelen;
- goede slagvastheid;

hoge trek- en schuifsterkte;

- in 3 tot 90 seconden handvast.

Gegevens:

- schuifsterkte: 20-25 Nmm-2

- treksterkte: 30-35 Nmm-2

(op kunststof: 6-20 Nmnr- 2
)

temperatuurbereik -60 tot 80 ·C

kleurloos

- eindsterkte na 12 uur

(met activator AC: 15 min.)
viscositeit bij 25 C: 1500 mPs.

Loctite adhesive 317 + activator NF eN 736)

Een van de contactvlakken vooraf behandelen met activator NF en
de lijm op andere vlak aanbrengen.

- max. speling: 0.1 mm.

20



Gegevens:

- schuifsterkte: 25-35 Nmm-2

- treksterkte: 35-45 Nmm-2

temperatuurbereik: -55 tot 150 ·C
eindsterkte na 12 uur met verwarmen tot 120 ·C: 2 tot 3 minuten

- viscositeit bij 25 ·C: 3500 mFs.

Anaerobe lijm

(Voor goede

verwarmen tot

Loctite 306

uitharding:

200 ·C).

activator T (N 747) gebruiken of

zeer sterk en chemisch bestendig;

- dito: Loctite 307;

(vrij dik met extra trek- en schuifsterkte)

Keuze

Het ligt voor de hand dat van de onderzochte lijmen Loctite

adhesive 317 + activator NF (N 736) Het meest in aanmerking

komt. Deze levert een hechtere verbinding dan de andere lijmen en

heeft een groter temperatuurbereik. Dit wil natuurlijk niet

zeggen dat de andere lijmen niet zullen voldoen.
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7. Nawoord

Het ontwerp voor een testopsteilling voor meting van drukken in

een twee-fasen-stroming is gereed.

Na de technische realisatie van dit onderwerp kan er mee

geexperimenteerd worden. In eerste instantie met een een-fase

stroming (b.v. water). en in tweede instantie met een twee-fasen

stroming (b.v. water met luchtbellen).

Tijdens de experimenten zal blijken of de testopstelling voldoet.

en zo niet. in welke richting dan naar verbeteringen gezocht

dient te worden.
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