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Erratum 

formule 2.57 wordt 

CJc = CpmTo[l _ (PO)(l-'"Y)h] (JJ-
2

- P,P,grens)(l- p,) 
Pc 1 - P,grens 

als P,grens :::; p, :::; 1. (1: 
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Samenvatting. 

In dit afstudeerverslag wordt een onderzoek naar de Ranque-Hilsch wervelbuis besproken. 
Een wervelbuis bestaat uit twee basisonderdelen: een rotatiekamer waar het gas onder 
hoge druk tangentiëel wordt geïnjecteerd met daaraan vast een lange buis (de wervelbuis). 
Het tangentiëel geïnjecteerde gas genereert een wervel met een axiale component. Met de 
wervelbuis is het mogelijk om een gas dat onder druk (typisch 6 bar) geïnjecteerd wordt, 
te scheiden. De scheiding vindt plaats door middel van een heftig roterende stroming in 
de wervelbuis. Aan één zijde van de buis verlaat heet gas (1 bar, fractie (1- p,)) de buis, 
terwijl aan de andere zijde koud gas (1 bar, fractie p,) de buis verlaat. Voordeel van deze 
methode is dat zich geen bewegende onderdelen in de koude bevinden, zodat van deze buis 
een betrouwbare koelmachine gemaakt kan worden. 

Tijdens de afstudeerperiode zijn twee opstellingen gebrUikt. De eerste opstelling is 
een proefopstelling en is binnen enkele dagen in elkaar gezet. Het voordeel hiervan was, 
dat meteen met de experimenten begonnen kon worden. Met de proefopstelling is onder 
andere de invloed van de optimale verhouding tussen de diameter van de wervelbuis (D) 
en de diameter van de koude uitgang (De), een zogenaamde flowstraightner, en het aantal 
ingangsgaten onderzocht. De verhouding De/ D zal ongeveer 0.37 moeten zijn voor een 
maximale prestatie van de wervelbuis. Met een flowstraightner in de wervelbuis neemt de 
efficiëntie toe. Hiermeee kan de wervelbuis ook compacter gemaakt worden. Het aantal 
ingangsgaten zal tenminste 2 moeten bedragen, omdat anders de radiële symmetrie van de 
wervel teveel verstoord wordt. 

Tijdens deze experimenten zijn tekeningen gemaakt voor een professionele opstelling. 
Deze nieuwe opstelling kan in een cryostaat geplaatst worden, waardoor invloeden van 
buitenaf verwaarloosbaar zijn. Uitgaande van een theorie opgesteld door de Rus A.F. 
Gutsol, zijn experimenten verricht, waaraan deze theorie getoetst is. Met behulp van 
de professionele opstelling is de invloed van de grenslaag aan de koude zijde, de invloed 
van de rotator-geometrie en de invloed van de ruwheid van de wervelbuis op de prestatie 
van de wervelbuis onderzocht. Hieruit blijkt dat de grenslaag aan de koude zijde zo dun 
mogelijk gehouden moet worden, wil men een maximale prestatie van de wervelbuis krijgen. 
Dit kan bereikt worden door middel van een koude uitgangsnozzle die zo gemaakt is dat 
de uitstroom van de grenslaag als het ware geblokkeerd wordt. Het onderzoek naar de 
geometrie van de rotator laat zien dat onder andere de verhouding tussen de diameter van 
de rotatiekamer en de diameter van de wervelbuis de prestatie van de wervelbuis bepaalt. 
Verder blijkt de wandruwheid van de wervelbuis groot te moeten zijn. Dit lijkt vreemd, 
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omdat dit turbulentie in de buis opwekt, wat een negatieve invloed zou moeten hebben. 
De hete deeltjes worden namelijk gemengd met de koude deeltjes. 

Het maximale temperatuurverschil dat met de professionele wervelbuis behaald is bij 
een ingangsdruk van 5.5 bar is 58 K. Deze temperatuur is behaald terwijl een fractie 
J1- = 0.15 van de totale massaflow aan de koude kant is afgetapt. Het koelvermogen q van 
deze wervelbuis kan berekend worden door het temperatuurverschil te vermenigvuldigen 
met de massaflow aan de koude kant(=J.l- m) en CP. Het koelvermogen bij een ~T van 58 K 
ligt dan in de orde van Q ~ 91 W. De experimenten komen kwalitatief goed overeen met 
de gestelde theorie. Kwantitatief bereikt de theorie een grotere ~T dan de experimenten. 
Een belangrijke oorzaak hiervoor is de verwaarlozing van viskeuze dissipatie in de theorie. 
Verder is tijdens de experimenten duidelijk geworden, dat de wervelbuis een complex ap
paraat is waar nog veel onderzoek naar gedaan kan worden, om hem te verbeteren. Hierbij 
moet gedacht worden aan een betere analyse van de grenslaag aan de koude kant, omdat 
naar voren is gekomen dat deze veel invloed heeft op de prestatie van de wervelbuis. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding. 

Bij de vakgroep Lage Temperaturen van de faculteit Technische Natuurkunde wordt ge
werkt aan methodes om te koelen zonder bewegende onderdelen aan de koude kant. Een 
voordeel van koelen zonder bewegende delen aan de koude kant is, dat er weinig slijtage 
optreedt, zodat een betrouwbare koelmachine ontstaat. Een ander voordeel van koelen 
zonder bewegende onderdelen is, dat geen ongewenste trillingen worden opgewekt. Dit is 
voor toepassingen, zoals in een infra-rood-kijker, relevant. 
Eén van deze methodes voor slijtagevrij koelen maakt gebruik van het zogenaamde Ranque
Rilsch-effect of Ranque-effect. De naam Ranque-Hilsch komt van de ontdekker van dit 
effect, Ranque (zie [Ran]), en de onderzoeker van het eerste uur, Hilsch (zie [Hil]). Als 
perslucht, of een ander gas onder hoge druk, tangentiëel in een buis wordt geïnjecteerd, 
kan plaatselijk koeling worden gerealiseerd. Het principe is weergegeven in figuur 1.1. 
Deze buis wordt wel de Ranque-Hilsch buis genoemd. Een andere naam hiervoor is wel 

perslucht 

@ 
perslucht (6 bar) 

kamertemperatuur + regel ventiel 

\ 
=·~:·~::' 

wervel generator kamer 

Figuur 1.1: Schematische voorstelling wervelbuis. 

de wervelbuis. Dit, omdat de werking berust op een sterk roterende stroming, zoals een 
wervel, in het engeis ook wel vortex genoemd. 
Het basisprincipe van de werking van een wervelbuis is dat in deze buis een wervel gecreëerd 
wordt. Perslucht komt door één of meer tangentiële gaten in een cilindrische generator (zie 
figuur 1.1) die de perslucht dwingt om te roteren. De lucht komt vanuit de wervel generator 
kamer in de lange buis en krijgt een helische beweging (zoals in een tornado). Aan het 
uiteinde van de lange buis (rechts in figuur 1.1) wordt de buitenste luchtlaag afgetapt 
door middel van een regelventieL Deze luchtlaag is warm. De overblijvende lucht wordt 
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HOOFDSTUK 1. 

terug gezogen in het lage druk gebied van de buitenste wervel. Deze koude gasstroom 
wordt met een diafragma aan de koude kant van de wervelbuis afgetapt. Gedurende het 
proces van instroming van de perslucht door de gaten in de generator wordt de energie 
van de gasstroom gescheiden en later wordt ook energie uitgewisseld tussen de warme en 
koude gasstroom. De temperatuur aan de koude zijde die met een wervelbuis gehaald is, 
is ongeveer 243 K. Dit is gebeurd bij een ingangsdruk van 5.5 bar. De koelvermogens die 
met een wervelbuis gehaald kunnen worden zijn direct afhankelijk van de grootte van de 
wervelbuis. Het koelvermogen is namelijk het temperatuurverschil tussen de omgeving en 
de koude uitgang, vermenigvuldigd met de massaflow door de koude kant en de soortelijke 
warmte. Door een wervel buis groter te maken, terwijl de verhoudingen van de aparte 
onderdelen gelijk blijven, kan het koelvermogen groter gemaakt worden zonder verlies van 
het rendement. De koelvermogens in de opstelling die hier gebruikt is, liggen in de orde 
van 120 W bij een temperatuur van 253 K. Het koelvermogen bij de laagst behaalde 
temperatuur 234 K ligt in de orde van 91 W. De wervelbuis is te gebruiken voor het koelen 
van elektronica in een ruimte waar gemakkelijk en goedkoop aan perslucht te komen is. 
Ook zou de buis in de mijn-industrie te gebruiken zijn voor het koelen van apparatuur. 

Dit verslag beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de verschijnselen die plaats 
vinden in de wervelbuis. Dit onderzoek is nieuw in de vakgroep Lage Temperaturen en 
heeft een verkennend karakter. De indeling van dit verslag is als volgt: 
In hoofdstuk 2 wordt een kwalitatieve verklaring gegeven voor de belangrijkste parameters 
van de wervelbuis en de energiekarakteristieken die erin plaats vinden. Het onderzoek richt 
zich met name op de scheiding die plaatsvindt aan het begin van de wervelbuis (de rotator) 
en .op een parameterstudie van de belangrijkste parameters. In deze afstudeerperiode is 
gewerkt met twee opstellingen. De eerste opstelling was bedoeld om een globaal inzicht te 
krijgen in de belangrijkste parameters en dimensies. Met deze opstelling zijn experimenten 
uitgevoerd van oktober tot en met maart. Daarna is een meer professionele opstelling 
ontwikkeld. Deze is bedoeld om meer kwantitatieve metingen mee te doen. Deze buis kan 
namelijk in een cryostaat geplaatst worden, waardoor invloeden van buitenaf te verwaar
lozen zijn. De wervelbuis van de proefopateling zal besproken worden in hoofdstuk 3. In 
paragraaf 3.2 zal de opzet van de opstelling beschreven worden. In paragraaf 3.3 zullen de 
resultaten van deze opstelling besproken worden. Deze hebben betrekking op het vinden 
van de optimale verhouding tussen de doorsnede van het diafragma en de doorsnede van 
de buis, de invloed van zogenaamde flowstraightners en de invloed van het aantal gaten in 
de rotator. 

In hoofdstuk 4 zal de opstelling van de professionele wervelbuis bekeken worden. Hier 
wordt ingegaan op de dimensies van de wervelbuis en op de gebruikte randapparatuur. 
In hoofdstuk 5 zijn de resultaten van de professionele opstelling besproken. Met deze 
wervelbuis is onderzocht in hoeverre de druk aan de ingang het rendement van de wervelbuis 
bepaald. Ook is in deze opstelling kort gekeken naar de invloed van de flowstraightner. 
Verder is onderzocht in hoeverre de ruwheid van de wervelbuis invloed heeft op de prestatie 
van de wervelbuis. Een groot onderdeel van het onderzoek heeft zich echter gericht op het 
onderzoeken van de rotator zelf. In hoofdstuk 6 zullen tenslotte de conclusies hieruit 
getrokken worden. 
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Hoofdstuk 2 

Theorie. 

2.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt ten eerste gekeken wat thermodynamisch mogelijk is met de wervel
buis (zie paragraaf 2.2). Er wordt uitgegaan van de eerste en tweede hoofdwet van de 
thermodynamica en vanuit dat standpunt wordt de laagste temperatuur berekend die de 
wervelbuis kan halen. Vervolgens wordt een hypothese opgesteld van de werking van de 
wervelbuis (zie paragraaf 2.3). Vanuit deze hypothese zal geprobeerd worden enkele schat
tingen over de energiekarakteristieken te geven (zie paragraaf 2.4). Ook zal een poging 
ondernomen worden om een afschatting te geven van de belangrijkste parameters van de 
wervelbuis (zie paragraaf 2.5). 

2.2 Thermodynamica. 

Hier wordt wervelbuis opgevat als een black-box. Dit betekent dat de fysische processen 
die zich in de wervelbuis afspelen buiten beschouwing worden gelaten. Het systeem kan nu 
voorgesteld worden als een systeem met één ingang en twee uitgangen (zie figuur 2.1). D~ 
ingang wordt aangegeven met subscript in, de koude uitgang met subscript c en de hete 
uitgang met subscript h. Nu geldt volgens de eerst hoofdwet van de thermodynamica met 
behoud van enthalpie H; 

(2.1) 

" 
Cl Cl c. H P T 

H in• Pin, Tin > urn I 
'\. BLACKBOX 

/ 

I m 2 (vortex-buis) Hh, Ph, Th / 
_::"_ 

> (1-JJ) m 1 
/ 

Figuur 2.1: wervelbuis voorgesteld als Black-Box. 

3 



HOOFDSTUK 2. 

Hier is Jl de fractie van de inlaat massa-flow die door de koude kant van de wervelbuis gaat. 
Als nu de snelheden bij de ingang en de uitgang worden verwaarloosd kan de volgende 
formule verkregen worden voor een ideaal gas, 

(2.2) 

1in is de stagnatie temperatuur van het ingangsgas. Tc en Th. zijn de statische tempera
turen van de uitgangsgassen. Voor een perfect gas is de specifieke warmte capaciteit CP 
onatbankelijk van de temperatuur. Dit levert dan: 

(2.3) 

Dit geeft vervolgens: 

(2.4) 

De entropieverandering van het systeem wordt volgens de tweede hoofdwet gegeven door: 

(2.5) 

Voor een ideaal gas is de entropie verandering (zie [The]): 

(2.6) 

formule (2.5) verandert nu in: 

T. H Th H 
LlS = Jl[Cpln(T.·c) + Rln( P.m)] + (1- Jl)[Cpln(;p:-) + Rln( ~n)], (2.7) 

sn c Lin JCh 

hierin is R de gasconstante van het gas. Als nu de uitgangsdrukken aan beide uiteinden 
gelijk worden gesteld, zoals in de wervelbuis het geval is, en het geheel gerangschikt wordt, 
dan geldt: 

Door nu LlS gelijk aan nul te stellen, dit is de situatie zonder entropie productie, kan 
vergelijking (2.8) geschreven worden als: 

TP.T,l-p. = T.· ( ~n )-RfCp 
c h m pfp~-p. · (2.9) 

Als nu vergelijking (2.4) herschreven wordt en ingevuld in vergelijking (2.9) zal gelden: 

Tc~ ( Jin - JlTc ) = T.~~,. ( J1n )- (1-!)cp 

1 - Jl 1 - Jl m P! Pi-p. (2.10) 
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HOOFDSTUK 2. 

1000 .,....-------r------;------;-----r-----,- 100000 

1-------4------~----~~~~~-----~--4' 100 10000 

--------~ 
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0 0.2 0.4 0.6 0.8 

Figuur 2.2: Plot van Th en Tc tegen J..l. 

Dit is een transeerlente vergelijking die in het algemeen niet opgelost kan worden. Daarom 
zal deze vergelijking met behulp van Maplegeplot worden, hierbij is P;.n = 5.5 bar, Tin= 
292 Ken Ph= Pc= 1 bar. Het resultaat is te zien in figuur 2.2. Met behulp van vergelijking 
(2.3) kan dan ook Th geplot worden. Opvallend is het dat reeds voor een J-t van 0.2 een Tc 
bereikt wordt van ongeveer 10 K. 

I' ~ 1 Nu zal naar de limietgevallen gekeken worden. Voor de situatie waarin een heel 
groot gedeelte van het gas ontsnapt aan de koude kant (J-t ~ 1) zal de vergelijking (2.7) 
overgaan in: 

( Tc ) ( P;.n ) ( ) D.S =Sc- Sin= Cpln T.- + mn P. . 2.11 
•n c 

Door weer de voorwaarde D.S = 0 te gebruiken, komt men aan de volgende expressie voor 
de lage temperatuur: 

T. _ T.· (Pin)-RfCp 
c- m Pc . (2.12) 

Men kan dit terugzien zien in figuur 2.2. Dit is de temperatuur die ook wordt verkregen als 
al het gas adiabatisch geëxpandeerd zou worden. De relatie die geldt voor een adiabatisch 
te expanderen gas wordt gegeven door formule (2.13) (zie [The]): 

Po 1=2 
Ta= To(-) .., · 

Pa 
(2.13) 

Hierin is 'Y de verhouding Cp/Cv= 1.4 voor lucht of stikstof. Voor T0 = 292 K, P0 = 5.5 
bar en Pa = Pc= 1 bar zal gelden: Ta = 179.4 K. Voorts geldt dat volgens vergelijking 
(2.3) de temperatuur aan de hete kant naar het oneindige zal gaan (zie figuur 2.2). 

I' ~ 0 Als wordt gekeken naar de hoge temperatuur geldt voor p, ~ 0 volgens vergelijking 
(2.3): Th = 1in· Als dit ingevuld wordt in vergelijking (2.7) en de uitgangsdrukken aan 
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HOOFDSTUK 2. 

beide zijden van de wervelbuis gelijk worden gesteld aan P0 , dan geldt voor vergelijking 
(2.7): 

Als ÄS = 0 dan geldt: 

Herleid deeft dit: 
Pin _...lL 

Tc= Tin( ph) Cpp. • 

Nu wordt de limiet genomen J.l ~ 0, en dan geldt: 

• . ~n _...lL 
hmTc = hm( n ) 0P~' = 0. 
p.--tO p.--tO rh 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

Hiermee wordt duidelijk dat de temperatuur aan de koude kant het absolute nulpunt zal 
naderen als J.l ~ 0. Dit is te zien in figuur 2.2. Voor zeer grote waarden van J.l (J.L ~ 1) zal 
de temperatuur van de hete kant naar het oneindige gaan. Dit komt omdat de wervelbuis 
wordt opgevat als een black-box. In deze black-box zou een koelmachine kunnen zitten, 
die de warmte van de ene stroom naar de andere stroom transporteert. 

Isentrope expansie door een nozzle. Een andere temperatuur waarmee de temper
atuur van het koude gas van de wervelbuis vergeleken kan worden is de temperatuur die 
het gas zou krijgen als het isentropisch door een nozzle stroomt van een hoge naar een lage 
druk. Deze temperatuur wordt gegeven door (zie (Nun]): 

,-1 2 
Tisentropisch = Tin[1 + -

2
-M ]. (2.18) 

Hierin is M het MachgetaL Als nu voor het Machgetal M = 1 wordt genomen, dit is de 
maximale waarde van het machgetal waarbij geen schokgolven optreden, en voor 'Y = 1.4, 
Tin = 292 K, dan volgt: Tisentropisch = 243.3 K. 

De thermodynamica maakt duidelijk wat voor een enorme potentie de wervelbuis heeft. In 
werkelijkheid zullen de berekende temperaturen nooit bereikt worden, omdat de wervelbuis 
hier als een black-box opgevat wordt, waarin een soort koelmachine zit die de energie 
van de ene naar de andere stroom transporteert (in deze black-box gelden de wetten van 
de stromingsleer niet meer). Ook zullen er irreversibele processen plaatsvinden die een 
toename van entropie tot gevolg hebben. Formule (2.8) zal dan niet meer geldig zijn. In 
paragraaf 2.3 zal geprobeerd worden een hypothese op te stellen die de werking van de 
wervelbuis verklaart. 
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HOOFDSTUK 2. 

2.3 Hypothese Ranque-effect, kwalitatief. 

Eerst zal hier uitgelegd worden hoe de stroming in een wervelbuis beschreven kan worden. 
Doordat de stroming door een tangentiële inlaat de buis inkomt, zal een wervel ontstaan. 
De rotatie component van deze wervel kan in eerste benadering beschreven worden met een 
zogenaamde Rankine wervel. Dit is een wervel die in de kern bestaat uit een gedwongen 
wervel (w = vfr) en aan de buitenkant bestaat uit een potentiaalwervel (vr =constant). 
Verder zal aan de wand een grenslaagachtige stroming heersen. In de lange buis ontstaat een 
stroming die axiaal naar het uiteinde van de buis stroomt. Doordat deze stroming wrijving 
ondervindt tijdens het roteren aan de wand van de buis zal de tangentiële snelheid van het 
gas afnemen. Hierdoor zal de radiële druk ook afnemen. Als de axiale drukval niet te groot 
is, dan zal de snelle afname van het radiële drukverschil ervoor zorgen dat een negatieve 
drukgradiënt op de as van de buis ontstaat. Dit heeft tot gevolg dat vanaf een bepaalde 
positie een naar de as gerichte stroming ontstaat. Deze gradiënt betekent dus dat in het 
centrum een stroming ontstaat die tegengesteld is aan de axiale component van de stroming 
aan de buitenkant (zie figuur 2.3). Dit volgt ook kwalitatief uit de continuïteitsvergelijking. 
Als namelijk maar een klein gedeelte van het instromende gas afgetapt wordt aan de 
buitenkant bij het regelventiel, zal het andere gedeelte de wervelbuis moeten verlaten door 
een andere opening. Deze zit aan de andere kant. Hierdoor zal een gedeelte van de stroming 
een omgekeerde richting hebben. Deze stroming bevat het koude gas. 

De achterliggende gedachte die hier wordt gegeven voor het Ranque-effect is bedacht 
door de Rus A.F. GutsoL (zie [Gut]). De belangrijkste vraag voor de werking van de 
wervelbuis is nu: 
'Hoe kan een gedeelte van het tangentiëel binnenstromende gas het wervel-centrum bereiken 
zonder de initiële energie of zonder de equivalente thermische energie?' 
Het antwoord op deze vraag zal in de rest van de paragraaf besproken worden. De kineti
sche energie van het centrale gedeelte van de wervelbuis is relatief gering in verhouding 
met die van de buitenkant van de wervel. In het begin van de wervelbuis ontstaat namelijk 
een wervel waarvan de kern beschreven kan worden door een gedwongen wervel waarvan 
v = wr met w = constant. Hier is v de tangentiële snelheid en r de afstand vanaf de as. 
Het bijzondere bij de wervelbuis is dat de deeltjes in de kern niet opgewarmd zijn door de 

Figuur 2.3: Typisch stromingsprofiel in een wervelbuis. 1. Inlaat. 2. Circulatie stroming 
3. Centraal gebied van omgekeerde stroming. 4. Helische stroming aan de buitenkant. 5. 
Wand van de wervelbuis. 
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deceleratie van het initiële gas, zoals zou gebeuren bij de stroming door een convergente
divergente nozzle. Dit is opvallend, omdat dit een continu proces is, waarbij het gas in de 
kern continu wordt ververst. De volgende hypothese wordt voorgesteld: 
Alleen die deeltjes die een lage kinetische energie hebben, komen in het cen
trum van de wervel. Het mechanisme dat deze scheiding tot stand brengt, 
is de scheiding van gasdeeltjes met verschillende tangentiële snelheden in een 
centrifugaal veld. 
Deze hypothese beantwoordt de vraag die aan het begin van de paragraaf is gesteld. 

Om dit proces beter te begrijpen zal nu iets meer worden uitgelegd over de werking. 
Door frictie ontstaat zowel aan de wand als aan de ingang van de wervelbuis turbulentie. 
Hierdoor zullen gasdeeltjes die binnenstromen in de wervelbuis verschillende snelheden 
hebben. Ze hebben verschillende kinetische energieën, terwijl al de andere parameters, zoals 
druk en temperatuur, hetzelfde zijn. De snelheidsverdeling van deze turbulente elementjes 
zallater besproken worden (zie paragraaaf 2.4). 

Stel er zijn twee elementjes (deze worden microwervels genoemd) die even groot zijn 
en op dezelfde radiële positie de wervelbuis binnenstromen. Het enige verschil tussen deze 
elementjes is, dat het ene elementje een grotere tangentiële snelheid heeft dan het andere 
elementje (zie figuur 2.4). Voorts wordt verondersteld dat in de buis een gemidddeld 
tangentiëel snelheidsprofiel en bijbehorende drukgradiënt aanwezig is. Nu zal al~ gevolg 

Figuur 2.4: Schematische weergave van de ingang van de wervelbuis en de scheiding van 
turbulente elementjes in het centrifugaal veld. 1-tangentiele inlaat; 2-snelheidsprofiel aan 
de ingang; 3-microwervel gevormd door interactie van de wand met de inlaatstroming; 
4-buiswand; 5-microwervel gevormd door interactie van tangentiele stroming en wervel 
stroming; 6-gasdeeltje met kleinere tangentiele snelheid; 1-gasdeeltje met grotere tangentiele 
snelheid. F-resulterende kracht. 

van de centrifugaalkracht het elementje met de lagere tangentiële snelheid naar binnen 
bewegen, terwijl het elementje met de hogere tangentiële snelheid naar buiten beweegt. 
De buitenkant van de wervelbuis zal dus de snelle elementjes verzamelen. Het hierboven 
beschreven effect kan iedereen dagelijks meemaken als hij of zij in een bekertje koffie met 
melk roert. De snelle deeltjes zullen naar de buitenkant geduwt worden en de langzame 
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deeltjes, bijvoorbeeld gasbelletjes, suiker of melk, komen in het midden terecht. Doordat 
deze elementjes wrijving ondervinden aan de wand, zal de buitenkant van de buis warm 
worden. De kern van de buis zal de langzame deeljes verzamelen. In de kern zal als gevolg 
van de combinatie van adiabatische expansie en scheiding die het gas ondergaat koeling 
optreden. De expansie ontstaat, doordat het gas van de hoge druk naar de atmosferische 
druk expandeert. De conclusie is: De oorzaak van de energiescheiding in de wervelbuis kan 
verklaard worden met de scheiding van turbulente deeltjes met verschillende tangentiële 
snelheden als gevolg van centrifugaal krachten. 

Uit deze hypothese kunnen verschillende conclusies getrokken worden. Allereerst duidt 
de koeling van de kern van de wervel op twee simultane processen. Het eerste proces is 
de scheiding door de centrifugaal krachten, het tweede proces is de adiabatische expansie 
van het gasdeeltje naar het lage druk gebied. De scheiding tussen deeltjes met een grotere 
tangentiële snelheid en deeltjes met een kleinere tangentiële snelheid zal altijd plaatsvinden. 
Het tweede proces zal alleen plaatsvinden als het gas of de vloeistof die onder hoge druk in 
de wervelbuis wordt geïnjecteerd compressibel is. Is dit niet het geval dan zal de vloeistof 
die aan de koude kant uit de buis ontsnapt niet kouder zijn dan de ingangsvloeistof, maar 
warmer. Dit komt doordat de energie die eerst omgezet wordt in snelheid, later weer zal 
worden geconverteerd in warmte. Natuurlijk is de vloeistof die aan de hete kant uit de 
buis komt weer warmer dan de vloeistof aan de koude kant. Deze proef wordt beschreven 
in [Bal]. 

Nu zal eerst een dimensieloze grootheid worden ingevoerd die het rendement 'fJ van de 
wervelbuis bepaalt. 

(2.19} 

In deze formule geeft l::l.Tc = T0 - Tc het temperatuurverschil tussen het inkomende en 
het koude gas. l::l.Ta = T0 - Ta is het temperatuurverschil tussen de inkomende gas en de 
temperatuur van het gas zoals het zou zijn als het adiabatisch geëxpandeerd zou zijn (zie 
formule (2.13}). De tweede conclusie van de hypothese is dat de grootheid TJ niet groter 
kan zijn dan 1, dit volgt uit berekeningen die later in dit hoofdstuk zijn uitgevoerd. 
De derde conclusie van de hypothese is de rol van turbulentie in het energiescheidings 
proces. De turbulentie is het gevolg van de gasdeeltjes die binnenstromen met een inhomo
gene tangentiële snelheidsverdeling. Als er veel turbulentie is, zullen er veel microwervels 
zijn en zal veel energiescheiding plaatsvinden. Dit betekent dat de inlaat openingen zo 
ontworpen moeten zijn, dat er veel turbulentie aan de uitgang van deze openingen is. Het 
nadeel van turbulentie is, dat de wervel zelf ernstig verstoord wordt, zodat geen radiële 
symmetrie aanwezig is. Thssen deze twee eisen zal een compromis gezocht moeten worden. 
Het temperatuurscheidings-effect zal niet alleen beïnvloed worden door de turbulentie van 
de ingangsstroming, maar ook door de turbulentie in de rotatiekamer. Deze turbulentie 
ontstaat doordat de inkomende stroming botst met de wervelstroming. Deze zorgt ervoor 
dat deeltjes van de hete buitenkant in de koele kern komen. Dit is ongewenst. Daarom zal 
de rotatiekamer gepolijst moeten zijn, of zal deze moeten roteren. Dit is in verscheidene 
experimenten (zie bv. [Mer), [Kuz], referencies uit [Gut]} geprobeerd met verschillende 
uitkomsten. Dit komt waarschijnlijk doordat turbulentie een duale rol speelt in het hele 
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proces. Als het roteren van de wand de ingangsturbulentie onderdrukt, dan zal de efficiëntie 
van de wervelbuis minder worden. Als daarentegen het roteren van de wervel-kamer de tur
bulentie, veroorzaakt door interactie van de kern met de inkomende stroming, onderdrukt, 
dan zal de efficiëntie van de energiescheiding, dus de wervelbuis, toenemen. 

2.4 Energiekarakteristieken. 

2.4.1 Hypothese zonder grenslaag. 

Turbulentie is een zeer complex gebied voor analyse. Er wordt wel eens gezegd: 'The only 
unquestionable proposition about turbulence is that this is the most complex motion of fluid '. 
Hier zal geprobeerd worden om een schatting te geven van de energiekarakteristieken van 
een wervelbuis. De aanpak die gevolgd wordt, komt van Gutsol [Gut). 

Eén van de belangrijkste aannames van de hypothese, is dat de flow aan de ingang van 
de wervelbuis niet homogeen is. Deze inhomogeniteit zal beschreven moeten worden als we 
de efficiëntie van de wervelbuis willen verklaren. Hier wordt aangenomen dat de stroming 
turbulent is in de ingangsgaten. Dat is gerechtvaardigd, omdat het Reynoldsgetal gelijk is 
aan: 

Re = pvDin = vDin. 
p, ll 

(2.20) 

Na invullen is de schatting voor het Reynoldsgetal in deingangsgaten Re= 100*0.001/1.6E-
5 ~ 6E + 4 . Bij de tangentiële uitgang van de nozzle zal het stromingspatroon aanzienlijk 
veranderen. De stroming zal hier turbulent zijn als gevolg van de wrijving aan de wand en 
door de verstoring van de roterende wervel door de inkomende turbulente stroming. Nu 
zal een belangrijke aanname gedaan worden. Er wordt gesteld dat het totale stromingsveld 
uiteenvalt in zogenaamde microwervels (zie figuur 2.5). Als dan het eenvoudigste model 
wordt genomen voor de snelheidsverdeling van deze microwervels en de stroming een gemid
delde snelheid heeft van Vo dan zal elke microwervel de volgende snelheidsverdeling hebben: 

V= 2\tóJL (0 ~ JL ~ 1). (2.21) 
Yo Yo 

De voorwaartse snelheid van elke microwervel is als het ware geprojecteerd op de gemid
delde snelheid van de stroming. In deze verdeling is y0 de diameter van de microwervel en 

Figuur 2.5: Verduidelijking microwervels en snelheidsprofiel van de microwervel. 
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y staat loodrecht op de richting van de gemiddelde snelheid en loodrecht op de rotatie van 
de microwervel (dit komt overeen met een zogenaamde rollende quasisolid microwervel, zie 
figuur 2.5). Er wordt nog een tweede veronderstelling gedaan. De druk en de dichtheid ve
randeren niet met de diameter van de microwerveL De massa-flow dQ door een elementaire 
sectie met hoogte dy van de microwervel en met 'dikte' 1 wordt nu: 

dQ = pvdy. (2.22) 

De afhankelijkheid van de stroming met y kan bepaald worden door vgl (2.21) te sub
stitueren in vgl (2.22) en te integreren van 0 tot y: 

y2 
Q(y) = Vop-. 

Yo 
(2.23) 

Dit is de cumulatieve stroming door en ten gevolge van de microwervels (zie figuur 2.6). 
De stroming met massaflow dQ heeft een kinetische energie van: 

(2.24) 

Als nu vgl (2.21) wordt gesubstitueerd in deze vergelijking en er wordt geïntegreerd van 0 
tot y, geeft dit voor de totale kinetische energie tot en met hoogte y: 

y4 
w(y) = Vo3Pa· 

Yo 

De specifieke kinetische energie, dit is de energie per stromingseenheid, wordt nu: 

(2.25) 

(2.26) 

De gemiddelde specifieke kinetische energie W0 die de stroming met zich meedraagt is dan: 

( ) 
w(yo) 2 

Wo = W Yo = Q(yo) = Vo · (2.27) 

Er wordt nu uitgerekend welke fractie van de microwervel bijdraagt tot de koeling. Hiervoor 
moet eerst bekend zijn op welke laag van de microwervel de gemiddelde specifieke kinetische 

Figuur 2.6: Verduidelijking cumulatieve stroming. Het gearceerde gedeelte is de cumulatieve 
bijdrage. 
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energie de waarde V0
2 heeft. De specifieke kinetische energie van een laag met coördinaat 

y is volgens vgl (2.21): 
(2.28) 

De laag met coördinaat Ys = y0 /V2 heeft volgens vgl (2.28) de gemiddelde specifieke 
kinetische energie V0

2• Gas elementjes van deze laag zullen uiteindelijk (na expansie en 
vertraging) dezelfde temperatuur krijgen als ze bij het ingaan van de wervelbuis hadden. 
Gaselementjes met een grotere coördinaat, dus met een hogere specifieke kinetische en
ergie, zullen uiteindelijk een hogere temperatuur hebben en gaselementjes met een lagere 
specifieke kinetische energie zullen dan een lagere temperatuur hebben. Er kan nu een 
karakteristieke maat gevonden worden voor de fractie J..L van het gas dat bijdraagt tot de 
koeling. De fractie J..L is het quotiënt van de afgetapte hoeveelheid Q (y), (dus alle lagen 
met coördinaat kleiner dan y) en de totale hoeveelheid gas Q(y0 ). De fractie J..L is dan: 

J..L = Q(y) = (1L)2. 
Q(yo) Yo 

(2.29) 

De maximale hoeveelheid koeling wordt verkregen en hier gedefinieerd als alle lagen met 
een coördinaat die kleiner is dan de coördinaat Ys, zodat ze bijdragen tot de koeling. 
Deze lagen zullen dus na expansie en vertraging een lagere temperatuur hebben dan hun 
Dorspronkelijke temperatuur. De maximale koeling zal dan optreden bij 

Q(y8 ) 1 
J.l.maz = Q(yo) = 2" 

Merk op: Deze fractie gas heeft de gemiddelde specifieke kinetische energie: 

Ws = w(ys) = Wo 
Q(ys) 2 . 

(2.30) 

(2.31) 

De gasdeeltjes zullen de specifieke kinetische energie W vergaard hebben ten koste van een 
afname in de enthalpie H. Daarom zal de specifieke kinetische energie gelijk zijn aan: 

W = Ho - H = epTo - epT = ep(T0 - T). (2.32) 

Hier is Ho = epTo de specifieke enthalpy van het ingangsgas. Uitgaande van de thermody
namica is de temperatuur waartoe het gas afkoelt bij een isentrope adiabatische expansie, 
bepaald door het drukverschil en de stagnatie temperatuur T0 : 

Ta= To(~:)(l-'Y)h. (2.33) 

De gemiddeld opgeslagen kinetische energie is gelijk aan het enthalpieverschil behorende 
bij de temperatuur T0 en Ta: 

(2.34) 
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Figuur 2.7: Vergelijking 2.38 en 2.39 geplot, m = 1 kgjs, CP = 1 Jj(kg K), P0 = 5.5 bar, 
'Y = 1.4 en T0 = 292 K. 

Dit proces draait om als het gas weer afgeremd wordt, bijvoorbeeld aan het uiteinde van 
de wervelbuis. De temperatuur van het koude gas wordt dus: 

Tc = Ta + Wc. (2.35) 
"Cp 

Hier is Wc de energie opgeslagen in het koude gas. Met andere woorden, het verschil van de 
temperatuur van het ingangsgas en het koude gas hangt af van het verschil in de opgeslagen 
kinetische energie in het betreffende gasdeeL 

AT. _ ,.." _ T. _ Wo- Wc _ .!._ w(yo)- w(y) _ [1- (yfyo) 2]V/ (
2

.
36

) 
u c- .LO c- Cp - Cp Q(y) - Cp • 

Omdat volgens vgl. (2.29) J.l gelijk is aan (~)2 en volgens vgl. (2.27) V0
2 gelijk aan W0 , 

geldt voor vgl. (2.36): 

l::l.Tc(J.l) = (1 - J.l)Wo. (2.37) 
Cp 

Als nu ook nog vgl (2.34) gesubstitueerd wordt, krijgt vgl 2.37 uiteindelijk de vorm: 

i::l.Tc(J.l) = To[1- (p0 )(l-'Y)h](1- J.l). (2.38) 
Pc 

Deze temperatuurafhankelijkheid is geplot in figuur 2.7. Uit de figuur is te halen dat het 
temperatuurverschil bij kleine fracties van J.l nadert tot de temperatuur die bereikt zou wor
den bij volledige adiabatische expansie. Volledige adiabatische expansie kan echter alleen 
bereikt indien hierbij arbeid wordt verricht. Als J.l-+ 1 zal geen koeling plaatsvinden. Het 
koelvermogen Qc kan hier uitgehaald worden door deze vergelijking te vermenigvuldigen 
met J.l, de totale massa-flow per seconde m en Cp, zodat verkregen wordt: 

(2.39) 
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Ook deze functie is weer geplot in figuur 2.7. Hier is duidelijk dat het maximum ligt bij 
J1. = 1/2, zie vergelijking (2.30). 

2.4.2 Hypothese met grenslaag. 

Dit temperatuurverschil en dit koelvermogen worden in werkelijkheid niet gehaald, om
dat onder andere een gedeelte van de stroming via de grenslaag weglekt. Hier wordt 
nu geprobeerd om de hypothese uit te breiden, waarbij rekening wordt gehouden met de 
grenslaag aan de koude kant (zie figuur 2.8). Door deze grenslaag ontsnappen enkele pro-

grenslaag 

Figuur 2.8: De grenslaag aan de koude kant. 

centen van het gas zonder dat deze gescheiden zijn in de wervelbuis. Nu wordt gesteld 
dat de ontsnappende fractie door de grenslaag P,grens = <49rens/Qo, Hier is Qo de totale 
flow, en Q9rens de flow door de ontsnappende grenslaag. De totale flow Q0 is gelijk aan: 
Qo = Q9rens + Vopyo = Jl.grensQo + Vopyo, zodat geldt: 

Qo = VoPoYo . 
1 - Jl.grens 

(2.40) 

Als de fractie J1. kleiner is dan de fractie Jl.grens die door de grenslaag ontsnapt, zal de 
stroming van het koude gas alleen bestaan uit gas van de grenslaag. In tegenstelling tot 
vergelijking (2.23) wordt de flow: 

Q( ) 
_ Q _ VopyoJJ. 

y -JJ. o-
1 - Jl.grens 

Q(y) = Qgrens + {11 
dQ = VoPYoJl.grens + Vopy

2 

Jo 1 - Jl.grens Yo 

als 0 :=:; J1. :=:; Jl.grenSl (2.41) 

als Jl.grens < J1. :::; 1. (2.42) 

Om nu de vergelijking voor de kinetische energie op te stellen is het nodig om een aanname 
te maken over de snelheidsverdeling in de grenslaag. Het uitgangspunt is dat de stroming in 
de grenslaag wel wordt gedomineerd door de microwervels, maar dat de gemiddelde snelheid 
van de microwervels belandt in de koude zone. Voor de totale flow door de microwervel 
volgt uit vgl. (2.23): 

Q(yo) = VoPYo· (2.43) 

Verder volgt voor de totale kinetische energie van de wervel met vgl. (2.25): 

w(yo) = Vó3 PYo· (2.44) 
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Uit vgl. (2.43) en vgl. (2.44) volgt: 

w(yo) = VlQ(yo). (2.45) 

Nu volgt voor 0 :::; p, :::; P,grens met vgl. (2.41): 

w(y) = Q(y)Vl = VrlPYoJ.l-
1- P,grens 

(2.46) 

Als J.l-grens < p,:::; 1 dan dienen hier de twee termen van vgl. (2.42) op de juiste manier te 
worden meegenomen. De eerste term Q9rens zal net als vgl. (2.41) vermenigvuldigd moeten 
worden met V0

2 en de term dQ zal vermenigvuldigd moeten worden met v 2 /2 en daarna 
geïntegreerd worden van 0 tot y. Men krijgt dan de volgende vergelijking: 

fY 1 2 
w(y) - Wgrens +Jo 2v dQ 

VoPYoP,grensVo2 + [Y !(2Vo]L)2. 2pVo1Ldy 
1 - P,grens Jo 2 Yo Yo 

""3 ""3 4 _ 0 PYoP,grens + P o Y 
1 - P,grens Y3 

4 
w(y) = '\'o3 p( YoJ.l-grens + ~.3) J.LJJrens :5 p, < 1. 

1 - P,grens Yo 

Met behulp van de definitie p, = g,~>) wordt p,: 

Q(y) VOPYOJ'gren• + ~ 
P, = __ = 1-l'gren• 1/0 

2 Q(yo) VOPYOJ'gren• + Vopy0 

1-l'gren• 1/0 

YoP,grens + (1 - P,grens) fo
YoP,grens + (1 - P,grens)Yo 

J.l- P,grens + (1 - P,grens) ( JL )2 

Yo 

Na herleiding kan bepaald worden: 

P,grens :5 P, :::; 1. 

( JL )2 = J.l- - P,grens 
Yo 1 - P,grens 

als P,grens < p, :::; 1. 

De specifieke kinetische energie W (y) zal dan worden: 

VélPYol' 

W(y) = w(y) = 1-l'gren• = Vt2 
Q (y) VopYol' 0 

1-l'grena 

als 0 < p, < P,grens, 

( ) Yt3 ( 1/0J'gren• + ~) 
W(y) = W Y = 0 p 1-l'gren• Yo 

Q(y) VoPYOJ'gren• + ~ 
1-l'gren• 1/0 

als P,grens < P, < 1. 

15 
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Figuur 2.9: Vergelijking 2.55 en 2.57 geplot, rh = 1 kg/s, CP= 1 Jj(kg KJ, P0 = 5.5 bar, 
1 = 1.4 en To = 292 K, /-lgrens = 0.06. 

Dit kan herlèid worden tot de volgende relatie: 

W( ) _V? (yfyo) 4
(1- J-l9rens) + J-l9rens 

Y - 0 /-lgrens + (1- J-lgrens)(Y/Yo)2 • 

Als vgl. (2.48) hierin wordt gesubstitueerd geldt: 

W(y) = ViJ-l
2 

- 2J-lJ-l9rens + Jl9rens 
J-l - /-l/-lgrens 

als /-lgrens ~ J-l ~ 1. 

' (2.52) 

(2.53) 

In analogie met de berekening van ÀT voor de situatie zonder grenslaag ( vgl. (2.36) tot 
en met (2.39)) volgt voor het temperatuur verschil: 

als 0 ~ J-l ~ /-lgrens, (2.54) 

als /-lgrens ~ Jl < 1. (2.55) 

Voor het koelvermogen Qc moet het temperatuurverschil nog vermenigvuldigd worden met 
J-l, men Cp zodat er geldt: 

als 0 ~ J-l ~ /-lgrens, (2.56) 

als /-lgrens ~ J-l ~ 1. (2.57) 

Het temperatuurverschil en het koelvermogen als functie van J-l zijn geplot in figuur 2.9. 
Hierbij is rekening gehouden met de invloed van de grenslaag. Er is gekozen voor /-lgrens = 
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0.06. Dit betekent dat 6 %van de stroming in de grenslaag verdwijnt zonder gescheiden 
te zijn door de wervelbuis. Voor 0 < J.t < J.tgrens is het koelvermogen 0. Dit komt niet 
overeen met de werkelijkheid. Als J.t -+ 0 dan moeten namelijk effecten van hogere ordes 
meegenomen worden om de temperatuurafhankelijkheid te beschrijven. In dit geval zal 
namelijk een gedeelte van de hete buitenste laag in de grenslaag kunnen komen, waardoor 
de fractie koud gas J.t een hogere temperatuur kan hebben dan de ingangstemperatuur. Dit 
kan ook gebeuren als de diameter De van de koude kant te groot wordt. Dan zal namelijk 
een gedeelte van de hete stroming rechtstreeks verdwijnen door de koude kant. 

2.5 Geometrische parameters. 

In de volgende paragrafen zal een schatting gemaakt worden voor de ingangsdruk die 
opgelegd moet worden aan de wervelbuis. Er wordt geprobeerd om deingangsdruk P0 te 
vinden waarbij de wervelbuis een maximale prestatie levert. Verder wordt gekeken of de 
scheidingstijd van het voorgestelde mechanisme de lengte van de wervelbuis bepaalt. 

Binnengebied. 

Er wordt aangenomen dat turbulente elementjes adiabatisch zullen worden verdeeld op 
een straal in de hoofdwervel behorende bij hun initiële kinetische energie. Er wordt nu 
gekeken naar de radiële distributie van de belangrijkste parameters: de druk, temperatuur 
en dichtheid in de gedwongen wervel. Voor dit doel zal een model aangenomen worden van 
een quasi-solid ideale wervel (w = ~ =constant} met radius R1. Hiervoor geldt de ideale 
gaswet: 

p 
pT = constant. (2.58} 

Er wordt aangenomen dat de turbulente elementjes al gescheiden zijn en dat dit proces 
adiabatisch gebeurd is. Nu zal dus de Poisson vergelijking voor de gedwongen wervel 
gelden: 

p 
- = constant = {3. 
p'Y (2.59} 

Nu wordt van de Navier-Stokes vergelijkingder-component genomen en er wordt aangenomen 
dat de radiële (vr) en de axiale (vz) snelheidscomponenten verwaarloosbaar zijn. Ook wordt 
axiale symmetrie opgelegd (:0 = ~ = 0). Dit levert dan de volgende vergelijking: 

Dit zal met de relatie v = wr leveren: 

dP pv2 

dr r 

dP 
- = pv}r. 
dr 
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substitutie van vergelijking (2.59) geeft: 

dP (P)1h 2 
dr = f3 w r. 

Dit levert de volgende differentiaal vergelijking op: 

p-1hdp = f3- 1hw2rdr. 

Integratie van het centrum van de wervel naar een plaats op coördinaat r geeft: 

rp p-lhdp = lr f3-lhw2rdr. 
)pl r1=0 

(2.62) 

(2.63) 

(2.64) 

Als nu naar de gedwongen wervel gekeken wordt, hier ,geldt: w = Vtf Rh en als vergelijking 
(2."59) weer gebruikt wordt, dan geldt: 

p [1 + 1/2 'Y -1 (PI/ P}1-th( VI )2r2]f-"r 
pl 

-
'Y pl ., RI 

p 
(1 + 1/2 'Y- 1 Pt ( _.!:_ )2V2] f-"1' (2.65) 

pl 
-

'Y P1 Rt I 

met c1 de geluidssnelheid gegeven door~= 'YPd p1 volgt hieruit: 

p = [1 + 'Y - 1 ( v, )2 ( _.!:_ )2] ~. 
pl 2 Ct R, 

(2.66) 

Met behulp van deisentropische relaties geldt dan voor de temperatuur en de dichtheid: 

(2.67) 

(2.68) 

Hier zijn Pt, T1 en p1 de parameters van het gas in het centrum van de wervel. v, is de 
snelheid van het gas aan de buitenkant van de gedwongen wervel en Ct is de geluidssnelheid 
in het centrum van de wervel. Als wordt aangenomen dat de snelheid van de buitenste 
laag van de gedwongen wervel (r = R1) de lokale geluidssnelheid heeft (Vt = Cf), kan de 
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Figuur 2.10: Verduidelijking van de ver·schillende drukverhoudingen. 

snelheid v1 worden uitgedrukt in de geluidssnelheid c1 en in de verhouding Cp/Cv = 'Y· 
Vergelijking (2.67) wordt dan: 

(2.69) 

De verhouding T1 jT1 kan ook verkregen worden door gebruik te maken van de definitie 
van de geluidssnelheid c = ..;;:çl{r. Dit levert: 

T1 = rRTJ = (1)2. (2.70) 
T1 rRT1 c1 

Gelijkstelling van deze twee vergelijkingen geeft voor de verhouding (c1/c1) 2 : 

(')2 = (v1)2 = _2_. 
c1 c1 3-'Y 

(2.71) 

De drukverhouding van vergelijking (2.66) wordt nu: 

~ = [1 + [-1_2_(_!_)2]~ 
P1 2 3- 'Y R1 

(2.72) 

Na invullen van de waarden van 'Y = 1.4 en r = R1 geeft dit met P = P1; P1/P1 ~ 2.184. 
Dit is dus de verhouding van de druk op de overgang naar het buitengebied en de druk 
in het centrum. Om nu de drukval te berekenen tussen de druk aan de uitgang van de 
koude kant Pc en de druk op de buitenkant van de gedwongen wervel P" moet nog een 
uitdrukking gevonden worden voor een verhouding tussen de druk Pc en de druk in het 
centrum van de wervel P1 (zie figuur 2.10). De druk Pc wordt gelijk gesteld aan de druk 
die heerst op een afstand vanaf de as van r = Dc/2. Deze druk is de druk op de rand 
van de koude uitgang Pd. De verhouding van deze druk en de druk in het centrum van 
de wervel kan op dezelfde manier gevonden worden als de verhouding P1/P1• De radiële 
afstand r die dan in vergelijking (2.72) ingevuld moet worden is Dc/2: 

Pd = [1 + 'Y -1_2_(Dc/2)2]~. (2.73) 
P1 2 3- 'Y R1 

19 



HOOFDSTUK 2. 

Nu invullen van de numerieke waarden ('y = 1.4, Dc/2 ~ 0.37 · Rh situatie voor de 
professionele wervelbuis) geeft dit: Pd/ P1 _ Pc/ P1 ~ 1.125. 

Buitengebied. 

De druk en temperatuur verdeling in de buitenste regionen van de wervelbuis kan gevonden 
worden door een radius onafhankelijke snelheid Vf = wRf in te vullen in vergelijking (2.60). 
Na het invullen van vergelijking (2.59) hierin, wordt de volgende differentiaal vergelijking 
gevonden: 

Hieruit volgt: 

p-lh dP = /3-thvJ dr. 
r 

Door deze vergelijking te integreren van Rf tot r, volgt de volgende relatie: 

{P p-thdP 
}p, 

(2.74) 

(2.75) 

(2.76) 

Nadat vergelijking (2.59) ingevuld wordt in vergelijking (2.76) en gebruik wordt gemaakt 
van c;J = 1Ptf Pf volgt voor deze vergelijking: 

P Vf 2 r ...L - = [1 + ('Y- 1)(-) ln(-)]-r-1. 
pf Cf Rf 

(2.77) 

De snelheid in de buitenste regionen van de wervelbuis wordt constant verondersteld en 
gelijk genomen aan de lokale geluidssnelheid: Vf = Cf. Uiteindelijk zullen de volgende 
relaties gevonden worden: 

p r ...L 
- = [1 +(I- 1)ln(-)]-r-1, 
Pf Rf 

(2.78) 

(2.79) 

Hier is weer gebruik gemaakt van de isentropische relaties. 
Met deze vergelijkingen kunnen de druk Pp, dit is de druk op de buitenste radius van 
de rotatiekamer, en de temperatuurTpaan de rand van de rotatiekamer bepaald worden. 
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Door de straal van de rotatiekamer Rp = 1.32 · R1 (situatie in professionele wervelbuis, zie 
appendix C) in te vullen in deze vergelijking krijgt men de volgende verhouding: 

P. 1.32Rf ~ 
_.!!. = [1 + ('Y- 1)ln( )]-r-1. 
P1 R1 

(2.80) 

Invullen van 'Y = 1.4 in deze vergelijking geeft: Ppf P1 ~ 1.45. ' 
Als laatste moet een verhouding worden gevonden tussen de stagnatiedruk( =ingangsdruk 
= Po) en de druk aan de buitenkant van de rotatiekamer (Pp)· Als de wervelbuis opti
maal werkt, zal de snelheid van het gas bij de inlaat net niet de geluidssnelheid halen 
die behoort bij het gas van de buitenste laag van de gedwongen wervel, dit is Cf· Als 
de snelheid namelijk hoger is dan de daar heersende geluidssnelheid, dan zal het gas een 
verwarming ondergaan als gevolg van schokgolven. De piek-snelheid van het gas bij de 
nozzle uitlaat zal daarom VP = v, = Cf zijn. Het Machnummer dat het gas dan heeft 
in de buitenste regionen van de wervelbuis is dan te berekenen doordat met vergelijking 
(2. 79) de temperatuur verhouding tussen het gas aan de buitenzijde van de wervelbuis 
bekend is. Voor de geluidssnelheid op deze plaats geldt: Cp = J'Y RTp. De snelheid van 
het gas op deze plaats is gelijk aan de snelheid van het gas van de buitenste laag van de 
gedwongen wervel (Yp = v, =cl). Het corresponderende Machnummer is dan gelijk aan 

Mp = Vp/Cp = c1jep = JT1}Tp = 0.95. Voor de verhouding T1jTp zie vergelijking (2.79). 
De stagnatie druk P0 van het inkomende gas kan berekend worden met vergelijking (2.18) 
en de isentropische relaties: 

Po 2~ p: = (1 + 0.5(1'- 1)Mp]-r-1. 
p 

(2.81) 

Dit is de formule voor een adiabatisch versnelde stroom van gas door een uitlaat. Invullen 
van numerieke waarden geeft: P0 /Pp ~ 1.78 

Met behulp van vergelijking (2.82) wordt dan een verhouding gevonden tussen de stag
natie druk P0 en de uitgangsdruk Pc (zie figuur 2.10): 

Po PoPpPfP1 1 
-P. = -P. -p -p P. = 1. 78 . 1.45 . 2.184 . -2- = 5.02. 

c p 1 1 c 1.1 5 
(2.82) 

Bij deze verhouding tussen de ingangsdruk en de druk aan de koude kant zou dan het 
grootste temperatuurverschil moeten zijn volgens de hypothese. Dit zal bekeken worden 
in hoofdstuk 5. 

Scheidingstijd 

Nu zal gekeken worden naar de scheidingstijd van de elementjes. Voor dit gebeurt, worden 
een paar veronderstellingen gedaan. De minimale diameter van de inlaat nozzle(s) is h. De 
karakteristieke grootte van een turbulent elementje is dan h/2 en de snelheidpulsaties zijn 
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in de orde van V0/2. De kracht waarmee zo'n elementje naar het centrum van de wervel 
wordt getrokken is dan: 

p(h/2)3Vo2 p(h/2)3 (Vo - 1/2Vo)2 

R R 
_ (~)3 p[Vt- (Vo- Vo/2)

2
] "'(~)sPVt. 

2 Ro ·i 2 4Ro 
(2.83) 

Aangenomen wordt dat de scheidingasnelheid Vd van de turbulente elementjes berekend 
kan worden door de gelijkstelling van deze kracht en de viskeuze kracht. Echter de waarde 
van de snelheid Yct die wordt gevonden, is veel groter dan de geluidssnelheid. De scheiding 
van de turbulente elementjes vindt dus erg snel plaats. Verondersteld wordt daarom dat 
de weerstand van de beweging van de elementjes komt van het drukverschil tussen de 
voorste en de achterste kant van het bewegende elementje en wordt veroorzaakt door 
traagheidskrachten. De kracht van de weerstand is dan in de orde van: 

(h)2 2 Ft"' 2 pVd. (2.84) 

Door gelijkstelling van de krachten F1 en Fe kan de karakteristieke maat van de radiële 
snelheid bepaald worden. 

(2.85) 

(2.86) 

Een karakteristieke maat voor de scheidingatijd wordt dan gegeven door Td - Ro/Vd. 
De lengte waarover deze scheiding plaatsvindt kan gevonden worden door deze tijd te 
vermenigvuldigen met de maximale voorwaartse snelheid. Deze maximale voorwaartse 
snelheid kan gevonden worden doordat bij de inlaat bijna al het gas naar de regelkraan gaat 
en dat dit gas een volume bezet van r0 tot Ro. De dichtheid van het gas wordt gelijkgesteld 
aan deingangsdichtheid en de maximale snelheid wordt 2 keer zo groot verondersteld als 
de massa-gemiddelde snelheid. Dit geeft voor de maximale voorwaartse snelheid Ud: 

u. "' 2\'o7r(h/2)2 

d "' ( 1}2 2) . 7r .. "0 - ro 
(2.87) 

Voor de scheidingalengte Ld geldt: 

Vo(h/2)2 Ro Vo(h/2)2 Ro 
Ld"' TdUd ~ 2 (.m- r~) Vd = 2 (.m- r~) 0.125hRo/Vo. (2.88) 

Invullen van de numerieke waarden van de gebruikte wervelbuis (h ~ 0.2Ro) geeft: Ld ~ 
0.4Ro. Omdat uit vele experimenten te voorschijn is gekomen dat de lengte van de wervel
buis vele malen de diameter is (L ~ 35D), kan uit deze schattingen geconcludeerd worden 
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dat de scheidingstijd niet de lengte van de wervelbuis bepaalt. Er zal daarom nog kort 
gekeken worden of de lengte van de wervelbuis invloed heeft op de return-wervel . 

Als de wervelbuis korter gemaakt wordt, zal de return-wervel tegen het regelventiel 
liggen. Hierdoor zullen de hete deeltjes gemakkelijk in de koude stroom kunnen komen, 
waardoor de temperatuur van deze stroom toeneemt. Hier zal alleen gekeken worden naar 
de limietgevallen van de lengte van de returnwervel X0 . 

Er is een radiële drukgradiënt, die afneemt in de richting van het regelventieL Als er 
geen massa-gemiddelde stroming is van de rotator naar het regelventiel, p, ~ 1, dan zal 
de drukgradiënt op de as gericht zijn in de richting van de rotator. De lengte van de 
return-wervel zal dan moeten naderen tot oneindig als de fractie p, naar 1 gaat. Als p, < 1, 
en er :;;al een massa-gemiddelde snelheid :;;ijn in de richting van het regelventiel, dan :;;al 
op een zekere afstand de viskeuze kracht, groter zijn dan de kracht, veroorzaakt door de 
drukgradiënt, welke is gericht in de richting van de rotator. De viskeuze kracht werkt op 
het binnenste gedeelte van de wervel en is afkomstig van de buitenlagen. Deze is gericht 
in de richting van het regelventieL Onder deze condities zal de lengte van de return-wervel 
afhangen van de fractie p, door de uitgangsnozzle. Dit is alleen een kwalitatieve kijk op het 
fenomeen van de return-flow. Verder onderzoek moet uitwijzen of de aannames juist zijn. 

23 



HOOFDSTUK 2. 

24 



Hoofdstuk 3 

Proefopstelling. 

3.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk zal de proefopstelling die gebruikt is in het begin van de afstudeerperiode 
besproken worden. Deze proefopstelling is binnen enkele dagen in elkaar gezet. Hierdoor 
kon direct gestart worden met de uitvoering van de eerste experimenten. De opzet van 
deze opstelling zal besproken worden in paragraaf 3.2. Tijdens de metingen met deze 
opstelling is aangevangen met het ontwerpen van een meer professionele opstelling die 
in een cryostaat geplaatst is. Deze opstelling zal besproken worden in hoofdstuk 4. In 
paragraaf 3.3 zullen de resultaten van de proefopstelling besproken worden, waarna in 
paragraaf 3.4 de conclusies hieruit getrokken zullen worden. 

3.2 Experimentele opzet. 

De proefopstelling heeft een eenvoudige geometrie. Het basisconcept bestaat uit 6 onderde
len (zie figuur 3.1). Deze onderdelen zijn van elkaar af te schroeven, waardoor gemakkelijk 
een en ander uitgewisseld kan worden met soortgelijke onderdelen van iets andere geome
trie. De 6 onderdelen zijn: 1: De rotator. 2: De rotatiekamer (hierin wordt de perslucht 
geïnjecteerd waardoor de lucht roteert. 3: De wervelbuis zelf (Lengte L, Diameter D). 4: 
De koude kant. 5: De uitgangsnozzle (Diameter De)· 6: Het regelventieL Dit regelt de 
hoeveelheid lucht die aan de warme kant ontsnapt. Aan de koude en warme uitgang van de 
opstelling is een Pt-100 thermometer geplaatst in de gasstroom. Via een weerstands-meter 

Figuur 3.1: Schematische weergave proefopstelling. A:ingang. J:rotator. 2:rotatiekamer. 
9:wervelbuis. 4:koude kant. 5:uitgangsnozzle. 6:regelventiel. 
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Figuur 3.2: Schematische weergave rotatiekamer 
met rotator. A:ingang. 1 :rotator. 2:rotatiekamer. 
3:hete kant. 4:koude kant. 

Figuur 3.3: Schematische 
weergave van verschillende 
flowstraightners. A: Vier
poot. B: Driepoot. 

kan hiermee de temperatuur gemeten worden aan beide zijden. Met behulp van een flowme
ter aan de ingang kan het debiet bepaald worden dat door het totale systeem gaat. Aan de 
koude kant is een tweede flowmeter geplaatst. Deze flowmeter staat stroomafwaarts van 
een warmtewisselaar die ervoor zorgt dat de koude luchtstroom genoeg opgewarmd is voor 
de flowmeter. In het begin van de proeven was alleen een thermometer beschikbaar aan de 
koude kant en waren er geen flowmeters. In de loop van de tijd kwam steeds meer meetap
paratuur beschikbaar, zoals de tweede flowmeter met warmtewisselaar en een thermometer 
aan de hete uitgang, waardoor nauwkeuriger onderzoek verricht kon worden. Gedurende 
het onderzoek zijn telkens weer modificaties aangebracht aan de opstelling. Zo kwamen 
steeds meer onderdelen beschikbaar die onderzocht konden worden met de wervelbuis. 
Deze onderdelen zijn bijvoorbeeld: een zogenaamde fiowstraightner, verscheidene rotators 
en verschillende ingangen. Zo zijn in de rotatiekamer enkele rotators geplaatst waarmee 
onderzocht kon worden wat voor invloed het aantal ingangagaten (zie figuur 3.2) heeft op de 
temperatuurscheiding. Verder is met de proefopstelling de invloed van een flowstraightner 
onderzocht. Deze flowstraightner is aan het einde van de hete kant in de buis geplaatst (zie 
figuur 3.3). Het doel van deze flowstraightner is om de wervelbuis korter te kunnen maken. 
Hij zal de wervel in de buis opbreken en zodoende de returnflow eerder laten plaatsvinden. 
Hierdoor wordt de wervelbuis korter, waardoor hij gemakkelijker te hanteren is. 

3.3 Resultaten proefopstelling. 

3.3.1 Inleiding. 

Hier zal kort worden uitgelegd wat in de volgende paragrafen behandeld zal worden. Ten 
eerste zal een typische meting aan de wervelbuis van de proefopstelling getoond worden (zie 
paragraaf 3.3.2). Daarna zal in paragraaf 3.3.3 de optimale verhouding tussen de diameter 
aan de uitgangsnozzle en de diameter van de wervelbuis bepaald worden. Deze verhouding 
zal in de rest van de proeven gebruikt worden. In paragraaf 3.3.4 zal de invloed van de 
fiowstraightner op de prestatie van de wervelbuis besproken worden. Hierbij is onder andere 
gelet op de prestatie van de wervelbuis als functie van de lengte van de wervelbuis met en 
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zonder flowstraightner. Ook is gekeken naar de invloed van de lengte van de flowstraightner 
op de prestatie van de wervel buis. Als laatste is gekeken naar de invloed van de vorm van 
de flowstraightner op de prestatie. In paragraaf 3.3.5 is tenslotte beschreven welke invloed 
het aantal ingangsgaten van de rotator heeft op de prestatie van de wervelbuis. 

3.3.2 Typische meting. 

Een typische meting van de wervelbuis wordt verkregen door aan het regelventiel aan de 
hete kant van de wervelbuis te draaien. Hiermee wordt de hoeveelheid koud gas bepaald dat 
wordt afgetapt aan de koude kant (zie figuur 3.1). Door nu het ventiel langzaam open te 
draaien en daarna de temperatuur aan de koude kant te meten, zijn data verkregen waarmee 
een grafiek geconstrueerd is. Hierin is de fractie 11 uitgezet tegen i:::J.Tc =Tin- Tc (zie figuur 
3.4). Deze meting is uitgevoerd met de volgende afmetingen van de wervelbuis, L=600 rnm, 
Dc=6 mm, D=14.5 mm. In deze grafiek is te zien dat bij 11 = 1 het temperatuurverschil 0 
is. Dit is in overeenstemming met de hypothese van paragraaf 2.4.1. Als 11 kleiner wordt, 
zal volgens de hypothese het temperatuurverschil oplopen, dit is ook te zien in figuur 3.4. 
Wanneer 11 nog verder terugloopt, zal het temperatuurverschil steeds groter moeten worden 
volgens de hypothese zonder de invloed van de grenslaag. Zoals te zien is in figuur 3.4 is dit 
niet het geval. Dit komt door de invloed van de grenslaag (zie paragraaf 2.4.2). Hierdoor 
zal een meting de vorm hebben zoals in figuur 3.4. In paragraaf 5.2.8 zal verder worden 
ingegaan op de invloed van de grenslaag. Dit, omdat met de professionele opstelling meer 
gedetailleerde proeven zijn uitgevoerd, waardoor een betere analyse gegeven kan worden. 
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Figuur 3.5: Typische meting van het koelvermogen aan de wervelbuis van de proefopstelling. 

In figuur 3.5 is het koelvermogen van de wervelbuis uitgezet tegen J.l· Dit is gebeurt bij 
dezelfde parameters als bij de meting van figuur 3.4. Het koelvermogen is gedefiniëerd als 
het temperatuurverschil M'c vermenigvuldi,gd met p,~ CP en de totale massaflow ri;t: 

(3.1) 

Omdat het koelvermogen van verschillende wervelbuizen moeilijk met elkaar te vergelijken 
is, dit komt doordat de meeste wervelbuizen een andere totale massaflow m hebben, is in 
deze grafiek een ander soort koelvermogen uitgezet. Dit is gedefiniëerd als koelvermogen = 
J.l6.Te. Het maximum van dit koelvermogen ligt bij een grotere J.l dan bij het tempera
tuurverschil. Dit komt doordat het temperatuurverschil vermenigvuldigd is met de koude 
fractie J.l, waardoor het maximum verschuift naar grotere waarden van J.l· 

3.3.3 DcfD. 

De eerste proeven die met de proefopstelling zijn uitgevoerd waren bedoeld om de optimale 
verhouding tussen de buisdiameter D en de diameter aan de koude kant De te bepalen. 
Door steeds de diameter De verder uit te boren en daarna de laagste temperatuur Te,l 
te bepalen zijn data verkregen, waarmee in een grafiek het temperatuurverschil 6.Te,l = 
1in- Te,l is uitgezet tegen De· Er zijn twee sets metingen uitgevoerd, één bij een constant 
massadebietmen één bij een constante ingangsdruk Pin· Het resultaat van deze proeven 
is te zien in figuur 3.6. Met deze figuur is de optimale verhouding De/ D bepaald. Deze is 
4.2/11.6 ~ 0.36. 
Met de data verkregen uit deze metingen kan nog een andere grafiek worden geconstrueerd, 
waarbij J.l is uitgezet tegen De. Deze J.l is telkens die J.l waarbij het grootste tempera
tuurverschil 6.Te,l behaald is. Het resultaat is te zien in figuur 3.7. De fractie J.l neemt toe 
als de de diameter De toeneemt. 

28 



HOOFDSTUK 3. 

40 D a a a a a a a a aD a a a 
a a a a a 

35 
a 

a a • a . ... .. . • a 
a . .. . . a 

30 a . .. 
25 

a . 
g • . F=const=20 mA3Juur 
d'20 a =const=6 bar ... 
<I 

15 

10 
--

5 

1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 

o. 
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p,. Gemeten zijn de laagste temperaturen bij een bepaalde diameter De· 

29 



HOOFDSTUK 3. 

3.3.4 Flowstraightners . 

. ,. r---...-----r--.--,----.--r--,----,---r---, 

2~~-~---+----~--~---+----r---~---+----r---~ 

•~L---~~----~---,L~--~----~.~----.~ .. --~ .. ~.--~ ... ~~~--~
•~a .. bUl• (mrn) 

_..,._T_czondel' 
--e-T_h:I!Onder 

- ..--T _a milt (.0 mrn) 
_....,_T_hm.t(40mm) 

···•·· T_c tnM(S mm) 
···•·-T_hnwt(5mm) 

Figuur 3.8: Invloed van de lengte van de wervelbuis op de prestatie van de wervelbuis, 
zonder flowstraightner, met een flowstraightner van 40 mm en één van 5 mm. D=11.6 
mm. 

Met de proefopstelling is de invloed van een Howstraightner getest. De Howstraightner 
is geplaatst aan het uiteinde van de hete kant, juist stroomopwaarts voor het regelventiel 
(zie figuur 3.3). Ten eerste is de invloed van de flowstraightner op de lengte van de buis 
getest. De laagst haalbare temperatuur wordt gemeten als functie van de lengte van een 
buis. Deze meting wordt uitgevoerd zonder flowstraightner, daarna met een flowstraightner 
van 40 mm en één van 5 mm lengte. Zo worden drie sets metingen verkregen die uitgezet 
zijn in figuur 3.8. Er is te zien dat als de verhouding L/D(=lengte/diameter) van de 
wervelbuis groter is dan 35, de prestatie van de wervelbuis hetzelfde is met en zonder 
een flowstraightner. In een later experiment is namelijk een flowstraightner getest die een 
lengte heeft van 1 mm. Deze flowstraightner levert vergelijkbare resultaten als een langere 
flowstraightner. Als de verhouding L/D kleiner wordt dan 35, dan zal de prestatie van de 
wervelbuis zonder flowstraightner steeds minder worden in vergelijking met de prestatie 
van de buis met een flowstraightner. 
De conclusie is, dat de wervelbuis met een flowstraightner een betere prestatie levert dan 
de buis zonder, indien de lengte van de wervelbuis kleiner is dan 350 mm (of L/D < 35). 
De wervelbuis kan dus korter gemaakt worden als er een flowstraightner in wordt geplaatst. 
Dit is gemakkelijk, omdat het de wervelbuis hanteerbaarder maakt. 

De flowstraightner kan gebruikt worden om een schatting te maken voor de verhou
ding tussen de axiale en de radiële snelheid van de wervel. In deze schatting wordt een 
flowstraightner met 4 pootjes gebruikt en een lengte van 1 mm. Om nu een afschatting 
te maken voor deze verhouding wordt gekeken naar de afstand die het gas aflegt in axiale 
richting, dit is de lengte van de flowstraightner, gedeeld door de afstand die het gas aflegt 
in radiële richting, dit is de afstand van één pootje van de flowstraightner naar het volgende 
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Figuur 3.9: Invloed van de ftowstraightner {vierpoot) op een karakteristieke meting. Pin= 
4.6 bar, L = 16 cm, De = 4.2 mm enD= 11.6 mm. 

pootje. De axiale afstand, L flow = 1 mm, gedeeld door de radiële afstand ( =7r D /4) geeft 
dan een schatting voor de minimale verhouding van de axiale en de radiële snelheid. Dit 
geeft dan ~ ~ 1/(3.14 * 11.6/4) = 0.11. Dit geeft aan dat de radiële snelheid meer dan 

V rad 
een factor 9x zo groot is als de axiale snelheid. 

Om een beeld te krijgen van de JL-afban'kelijheid van de wervelbuis op tl.Tc is D-Tc van 
de drie metingen, (zonder flowstraightner, met één van 40 mm en met één van 5 mm), 
uitgezet tegen JL (zie figuur 3.9). Dit is gedaan bij een lengte van de wervelbuis van 16 
cm, zodat de invloed van de flowstraightner goed te merken is. Duidelijk is te zien dat de 
meting zonder flowstraightner over het gehele meetbereik (0 < JL < 1) slechter presteert 
dan de metingen met flowstraightner. 

35~----~----~--~~--~----~----~----------~ 

sr-----~----~--~~--~----~----~----~----~ 

0~----~--~~--~~--~----~----~----~----~ 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 

" 
0.5 0.8 0.7 0.8 

Figuur 3.10: Invloed van de vorm van deftowstraightner. Pïn = 4 bar, L = 16 cm, De= 4.2 
mm en D = 11.6 mm. 
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De volgende metingen zullen duidelijk maken of de vorm van de flowstraightner invloed 
heeft op de prestatie van de wervelbuis. De metingen die uitgevoerd zijn om de invloed 
van de vorm van de flowstraightner te testen zijn uitgevoerd met één bepaalde set-up van 
de wervelbuis (L=160 mm, D=11.5 mm, Dc=4.2 mm). De vorm die de twee onderzochte 
flowstraightners hebben, is te vinden in figuur 3.3. Tijdens de metingen is het temper
atuurverschil tussen de ingangstemperatuur Jin en de uitgangstemperatuur van het koude 
gas Tc bepaald als functie van /1· De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 3.10. 
Het is zichtbaar dat de vorm van de flowstraightner er niet toe doet. Wel is duidelijk dat 
een wervelbuis met een flowstraightner een betere prestatie levert. Er is op te merken dat 
de meting zonder flowstraightner een maximaal temperatuurverschil heeft bij een kleinere 
waarde van /1· 

3.3.5 Aantal ingangsgaten. 

40~----~--~~-----T----~------r-----~-----r-----, 

.. ·;•:.:__ ... 
. ·:..' -........ 

35~----~-~----~~~---~--~ ... -... --4------r-----+------~--~ 
... ;~' ............... · ..... 

30~--~+------r-----+--~~~----~----+------r----~ 

,ll -- .. :~~~······ ... 
25r--7~~~~~ ~~=-~~~--+-----~~~--~-~--.-... ---+----~r-----; 

.. " ..______ ----·:····-. ~ 20 ·~---..<+------r-----+---=-....:::~------~--"'--.o-'P-.::-----r----~ I --------~ -- ·<·~·.:·.:---. 
15 1---+--,+---+----+----t-----lr-=-....... -.......,~---------~ ..... ---l 

10~----+------r-----+-----4------~----+-----~~--~ 

5r-----+------r-----+-----4------~----+------r----~ 

0~----~----~----_.----~------~----~----~----~ 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 .. 0.5 0.8 0.7 0.8 

Figuur 3.11: Invloed van het aantal gaten op de temperatuurscheiding bij een constante 
druk. 11.n = 6 bar. 

Met de proefopstelling is ook nog een proef uitgevoerd waarbij de invloed van het aantal 
gaten in de rotator bepaald is. Hierbij is een dunnere wervelbuis (0=8.0 mm, 1=22 cm, 
Dc=2.5) gebruikt, waardoor in de rotatiekamer een rotator geplaatst kon worden (zie figuur 
3.2). De verhouding Dc/D = 0.33 is ongeveer gelijk gebleven. Er zijn proeven gedaan met 
3 rotators. Het aantal gaten was respectievelijk 1 (Diameter ::::::: 2.4 mm), 2 (Diameter 
::::::: 1.65 mm) en 4 (Diameter ::::::: 1.2 mm). Doordat verschillende rotators gebruikt zijn, 
is de totale flow door de wervelbuis echter niet gelijk gebleven. Dit maakt het moeilijk 
om de verschillende metingen met elkaar te vergelijken. Toch is dat hier geprobeerd door 
twee sets van drie metingen uit te voeren, in één set wordt de ingangsdruk ( 11.n = 6 bar) 
gelijk te houden, terwijl in de andere set de totale flow (.Ftotaal = 14m3 /uur) gelijk wordt 
gehouden. De resultaten zijn weergegeven in figuur '3.11 en 3.12. Het verschil tussen de 
rotators met 1 en 2 of 4 gaten is heel duidelijk in beide grafieken. De rotator met 1 gat 
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Figuur 3.12: Invloed van het aantal gaten op de temperatuurscheiding bij een constante 
flow=14 m 3 /uur. 

presteert duidelijk slechter dan de andere twee. Dit komt waarschijnlijk doordat de wervel 
in de buis ernstig verstoord wordt door de ingangsstroming. Doordat er meer gaten zijn 
stroomt het gas gelijkmatiger in de wervelbuis, waardoor een stabielere wervel ontstaat. 
Voor meer informatie over de .resultaten van de .proefopstelling wordt verwezen naar [Rob]. 

3.4 Conclusies proefopstelling. 

De verhouding van de diameter aan de koude zijde De met de diameter van de wervel
buis D moet ongeveer gelijk zijn aan 0.35. Deze verhouding levert namelijk het grootste 
temperatuurverschil en het grootste koelvermogen van de wervelbuis. Als deze verhouding 
groter gemaakt wordt, zal een gedeelte van het hete gas afgetapt worden aan de koude 
kant. Dit beïnvloedt de prestatie van de wervelbuis negatief. 
Om een korte, dus gemakkelijk hanteerbare, wervelbuis te maken, is het nodig om aan de 
hete zijde van de wervelbuis een flowstraightner te plaatsen. Deze flowstraightner maakt 
het mogelijk om dezelfde prestatie met een veel kortere wervelbuis te bereiken. De vorm 
en de lengte van de flowstraightners hebben weing invloed op de prestatie. Dat de lengte 
van de flowstraightner weinig invloed heeft duidt op een hoge radiële snelheid van het gas 
ten opzichte van de axiale snelheid, Vax/Vrad = 0.1. 
Als laatste is in de proefopstelling het aantal gaten van de rotator getest. Deze metin
gen zijn moeilijk met elkaar te vergelijken, omdat de flow door de drie gebruikte rotators 
niet constant is met dezelfde drukvaL Toch is hier geprobeerd een vergelijking te maken 
tussen deze drie rotators (1 gat, 2 en 4 gaten). De rotator met 1 gat presteert duidelijk 
slechter dan de andere twee rotators. Dit komt doordat de wervel in de buis ernstig ver
stoord wordt met maar 1 instroomopening. Het is daarom aan te bevelen om meer dan 1 
instroomopening te gebruiken. 
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Hoofdstuk 4 

Experimentele opzet professionele 
opstelling. 

4.1 Inleiding. 

De tweede opstelling die gebouwd is heeft als doel het bestuderen van onder andere de inlaat 
rotators. Bij het ontwerp van deze opstelling is hier dan ook rekening mee gehouden. 
De opstelling bestaat net als de proefopsteling uit 6 hoofdonderdelen. Een rotator, de 
rotatiekamer, de wervèlbuis, de uitgangsnozzle, de koude kant en het regelventieL In de 
rotatiekamer wordt een rotator geplaatst die verschillende dimensies kan hebben. Tijdens 
het ontwerpen van de opstelling is rekening gehouden met het vervangen van de rotator. Het 
vervangen van een rotator met een andere rotator kost dan ook weinig tijd (20 min). Verder 
kan met deze opstelling de diameter aan de koude kant (De) aangepast worden, doordat 
gemakkelijk een andere uitgangsnozzle in de opstelling geplaatst kan worden. Bovendien 
kan het geheel in een cryostaat geplaatst worden (zie figuur 4.1), waardoor invloeden van 
buitenaf geweerd worden. In paragraaf 4.2 zal in detail worden ingegaan op de afmetingen 
en onderdelen van de wervelbuis. Daarna (paragraaf 4.3) zal in het kort een schematische 
voorstelling van de opstelling worden gegeven, waarbij de randapparatuur wordt besproken. 
In paragraaf 4.4 zullen tenslotte de problemen en oplossingen besproken worden die aan 
het begin van de experimenten aan het licht zijn gekomen. 

4.2 Wervelbuis. 

Nu zal gekeken worden naar de specificaties van de wervelbuis zelf. De professionele op
stelling (zie figuur 4.1) is gemaakt van roestvrij staal (RVS) en nieuw zilver. Het RVS is 
gekozen omdat er RVS buizen gebruikt zijn. Omdat spanningen in de opstelling zouden 
kunnen optreden als gevolg van verschillende uitzettingscoëfficiënten van de materialen, is 
voor de andere onderdelen van de wervelbuis ook het materiaal RVS gebruikt. Door op 
de RVS onderdelen telkens een piefje van nieuw zilver te maken, is het erg gemakkelijk 
om de verschillende RVS onderdelen aan elkaar te solderen met tin. De onderdelen zijn 
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1------- micrometer 

---~-~ afvoer heet gas 

f----- cryostaat 

H+--lf-------t-Ht--+----- afvoer koud gas 

-+------ regelventlel 

---+-+---r----- druklelding 

--+----- wervel-buis 

Thermometer 
-+---- en druk meter 

Figuur 4.1: De opstelling. 
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B 

Figuur 4.2: Rotatie-kamer van de wervelbuis: A:ingang. B.·gaatje voor drukbepaling. 1:ro
tator. 2:rotatiekamer. 3:hete kant. 4:koude kant. 5:uitgangsnozzle. 

zo gemakkelijk los te koppelen en eventueel te vervangen. Voor de piefjes is nieuw zilver 
gebruikt, omdat de groep Lage Temperaturen hier goede ervaringen, wat betreft solderen, 
mee heeft. 

Er is gekozen voor een buis met een vaste diameter. Deze diameter is bepaald op 010;6 
mm intern. De buitendiameter is 011.2 mm. Met behulp van de proefopstelling is de 
verhouding bepaald van de buisdiameterDen de diameter aan de koude kant De· Deze 
verhouding is ongeveer 0.36. Dan wordt de diameter De dus 3.8 mm. De lengte van de 
wervelbuis is vastgelegd op 350 mm. Deze lengte moet lang genoeg zijn zoals bepaald 
is met de proefopstelling. De lengte zou ook korter kunnen zijn, als een flowstraightner 
in de buis geplaatst zou worden. Tijdens het ontwerpen van de opstelling was dit echter 
nog niet voldoende onderzocht met de proefopstelling. Doordat een lange buis in de op
stelling is gebruikt en dus genoeg ruimte overgelaten is, kan later tussen het koude en 
het ingangsgas een warmtewisselaar geplaatst worden voor toekomstig onderzoek. Deze 
koelt het ingangsgas dan voor. De wervelbuis heeft in tegenstelling tot de proefopstelling 
twee tangentiële ingangagaten naar de rotatiekamer (zie figuur 4.2). In de rotatiekamer 
kan een rotator geplaatst worden met specifieke eigenschappen. Voor de afmetingen van 
de rotators zie appendix A. De koude kant kan met twaalf bouten vastgezet worden aan 
de rotatiekamer. Thssen de twee componenten is een Indium 0-ring geplaatst. Dit is 
gedaan omdat de temperatuur aan de koude kant zo laag kan worden dat een gewone 
0-ring broos zou worden. In de koude kant kan een uitgangsnozzle geplaatst worden (zie 
figuur 4.2). Deze uitgangsnozzle is gemaakt van hardweefsel, waardoor het koude gas min
der warmtegeleiding heeft met de hete of de ingangskant. Een en ander kan gemakkelijk 
vervangen worden. Aan de hete zijde van de rotator bevindt zich een Viton 0-ring die de 
rotator hard aandrukt tegen de hete kant en tegen de uitgangsnozzle. Hier is gekozen voor 
een gewone 0-ring, omdat deze 0-ring de functie heeft van het aandrukken van de rotator 
in de rotatiekamer. De rotator is zodanig vervaardigd, dat bij toepassing van de 0-ring hij 
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4 

Figuur 4.3: Het regelventiel. 1 :koppelstuk. 2:afsluitstuk. 3:luchtkamer. 4:piefje waar 
ftowstraightner geplaatst kan worden. 

klempas komt te zitten tussen de koude en warme zijde, zonder dat lekken optreden. De 
hete kant wordt net als de koude kant met schroeven vastgezet. Hier is ook een gewone 
0-ring gebruikt, omdat de temperatuur hier niet extreem hoog of laag is waardoor een 
gewone 0-ring volstaat. Tevens zal vaak een rotator verwisseld moeten worden en dat is 
gemakkelijker met een gewone 0-ring dan met een Indium 0-ring. Aan het uiteinde van 
de wervelbuis is het regelventiel geplaatst {zie figuur 4.3). Dit wordt bediend door een 
micro-meter die buiten de cryostaat is geplaatst. Deze micrometer staat in verbinding met 
het afsluitstuk door middel van een lange buis. Hiermee kan de hete uitgang bijna volledig 
worden afgesloten, waardoor p, gevariëerd kan worden van 0 tot 1. Voor de bouwtekeningen 
van de wervelbuis wordt verwezen naar appendix C. 

4.3 Randapparatuur. 

Een schematisch flowdiagram van de opstelling is te zien in figuur 4.4. Aan het begin 
van de opstelling bevindt zich een kraan, waarmee de toevoer naar de Pressure Swing 
Absorber (PSA, zie paragraaf 4.4) wordt geregeld. Doordat de PSA stikstof produceert 
in twee opvolgende processen zal de druk aan de ingang van de wervelbuis niet constant 
zijn. Om dit probleem op te lossen is na de kraan een reduceerventiel geplaatst dat deze 
drukschommelingen opvangt. De maximale druk die behaald kan worden is 7 bar. Meestal 
wordt gewerkt bij een druk van 6 bar, zodat er minimale drukschommelingen zijn. Na dit 
reduceerventiel passeert het gas een flowmeter die de totale massa-hoeveelheid gas die door 
de wervelbuis gaat bepaalt. Nadat de temperatuur bepaald is met een thermometer wordt 
de stroming gesplitst in twee stromen. Voordat deze stroming tangentiëel de wervelbuis 
binnenstroomt, wordt eerst nog de druk gemeten. Als het gas door de wervelbuis gestroomd 
is, wordt zowel aan de koude als aan de hete zijde van de wervelbuis de temperatuur geme
ten. Aan de koude kant wordt de druk en het debiet gemeten. Dit gebeurt respectievelijk 
met een drukmeter en een massa-flow meter. Voordat het gas door de massa-flow me-
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1 Kraan 

~ 
2 Reduceerventiel 
3 Flowmeter 
4 Wervel-buis 
5 Warmte-wisselaar 

bete kant koude kant 6 Flowmeter 

Figuur 4.4: Schematisch flowdiagram van de opstelling. 

ter stroomt is het opgewarmd door een warmtewisselaar zoals uitgelegd in paragraaf 4.4. 
De thermometers zijn net zoals in de proefopstelling Pt-100 weerstand thermometers. Ze 
zijn in de stroming geplaatst, zodat het gas goed contact maakt met de thermometers 
(zie figuur 4.5). Met behulp van een weerstand-meter wordt de weerstandswaarde van de 
thermometer afgelezen waarna de temperatuur bepaald kan worden. De drukmeters zijn 
aangesloten op een 8 V voedingsbron en worden afgelezen met Volt-meters. De druk is 
hierbij lineair gerelateerd aan het aangegeven voltage. De flowmeters geven eveneens een 
spanning af die lineair is met de massa hoeveelheid lucht. 

I Meter Type model afwijking I 
Flowmeter branekhorst f-113ac-ha-44-v 0.8% 

982053868 
Drukmeter microswitch 

solid state 240pc 5% 
pressure sensor 

Thermometer Pt-100 <O.OSK 
Warmte- Exergy; shell and 00-540-1 -
wisselaar tube Hx 23 serie 

Figuur 4.5: Plaatsing van de 
Thermometers. 

Figuur 4.6: Gebruikte randapparatuur. 

4.4 Problemen bij het experiment. 

Aan het begin van de proeven werden drie problemen ontdekt. 

39 



HOOFDSTUK 4. 

• De perslucht die gebruikt werd tijdens het experiment is verontreinigd met olie en 
water. Het water geeft problemen, doordat de koude kant bij voldoende lage tem
peraturen dichtvriest. De olie zal de flowmeters verontreinigen waardoor deze kapot 
gaan. Om deze problemen te ontlopen, is de opstelling aangesloten op een zoge
naamde Pressure Swing Absorber (PSA). Deze PSA filtert de lucht en maakt er 
stikstof van (99.5% zuiver). 

• Een tweede probleem van wervelbuizen is dat ze een enorm lawaai maken(> 100 dB). 
Als het gas uit de wervelbuis stroomt in de atmosfeer, zal turbulentie in de buitenlucht 
ontstaan. Deze turbulentie veroorzaakt een enorm lawaai. Door het uitstromende 
gas via een slang naar een andere ruimte te leiden en te laten ontsnappen zal het 
lawaai verplaatst worden. In feite is dit geen oplossing voor het probleem, maar een 
verplaatsing van het probleem. Toch is gekozen voor deze 'oplossing', omdat deze 
veruit het goedkoopste is en het snelste uitvoerbaar. 

• Net zoals bij de proefopstelling stroomt bij deze opstelling het gas aan de koude kant 
door een flowmeter. Dit gas zal eerst opgewarmd moeten worden met behulp van een 
warmtewisselaar, omdat de flowmeter maar binnen een bepaald temperatuurbereik 
werkt. De warmtewisselaar die gebruikt is, is een water-gas warmtewisselaar. Het 
gas wordt voldoende opgewarmd door deze warmtewisselaar. 
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Resultaten professionele opstelling. 

5.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk zullen de resultaten die bereikt zijn met de professionele opstelling wor
den besproken. Als eerste zal een typische meting van het temperatuurverschil b,.Tc en het 
koelvermogen van deze opstelling gegeven worden (zie paragraaf 5.2). Daarna zal in para
graaf 5.2.2 de invloed van de druk op het rendement van de wervelbuis bekeken worden. 
Dit zal gedaan worden voor het rendement van de temperatuur 1J en voor het rendement 
van het koelvermogen 1Jk· Vervolgens zal in paragraaf 5.2.3 de invloed van de grenslaag 
op de prestatie van de wervelbuis besproken worden. In paragraaf 5.2.4 is gekeken naar 
de invloed van de ruwheid van de wervelbuis op de prestatie van de wervelbuis. Verder 
is de invloed van de ruwheid van de gaten van de rotators op de prestatie van de wervel
buis onderzocht. Ook in de professionele opstelling is kort gekeken naar de invloed van 
de flowstraightner (zie paragraaf 5.2.5). In paragraaf 5.2.6 is de invloed van het aantal 
ingangsgaten op de prestatie van de wervelbuis onderzocht. Hiermee samenhangend zijn 
in paragraaf 5.2.7 verschillende rotators getest. Tenslotte worden in paragraaf 5.2.8 de 
energiekarakteristieken van de wervelbuis besproken. Hier worden de gemeten waarden 
vergeleken met de berekende waarden die gevonden zijn door gebruik te maken van de 
hypothese beschreven in paragraaf 2.4.2. Er zal een schatting gemaakt worden voor de 
waarde van J.Lgrens· Als laatste wordt gekeken naar de afwijking van de eerste hoofdwet 
van de thermodynamica als functie van J.L· De metingen behorende bij de verwijzing van 
de metingnummers in de volgende paragrafen zijn te vinden in appendix B. 

5.2 Metingen. 

5.2.1 Typische metingen. 

Als eerste zal een typische meting (meting022) met de wervelbuis getoond worden. Door 
aan het regelventiel te draaien werd de hoeveelheid afgetapte stikstof geregeld aan de 
koude kant. Op deze manier kan de J,L-afhankelijkheid van Tc en Th bepaald worden en dit 
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is uitgezet in figuur 5.1. Het maximale temperatuurverschil aan de koude kant D.Tc wordt 
bereikt bij een JL ~ 0.19. Het temperatuurverschil aan de hete kant loopt langzaam op 
bij oplopende J.L· Als JL ~ 0.9 zal dit verschil weer kleiner worden. Dit is de verwachting, 
omdat bij JL = 1 het temperatuurverschil aan de koude kant D.Tc = 0 is. Om te voldoen 
aan de eerste hoofdwet van de thermodynamica zal het temperatuurverschil aan de hete 
kant ook nul moeten zijn. 
Het koelvermogen van de wervelbuis kan berekend worden door de fractie JL te vermenigvuldigen 
met het temperatuurverschil D.Tc, de totale massaflow m en de CP. Omdat dit koelvermo
gen moeilijk te vergelijken is met andere wervelbuizen, wordt hier een soort dimensieloos 
koelvermogen gebruikt. Dit is gedefiniëerd als: koelvermogen = JJD.Tc. 
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Figuur 5.1: Typische meting aan de professionele wervelbuis. 
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Van het koelvermogen is ook een typische meting (meting022) uitgezet in figuur 5.2. 
Hier is te zien dat het maximale koelvermogen bereikt wordt bij J1. = 0.5. Dit koelvermogen 
wordt dan bereikt bij een temperatuurverschil !l.Tc = To -Tc van 36 K. Het koelvermogen 
bij het grootste bereikbare temperatuurverschil !l.Tc,l = 55 K zal in de orde liggen van 9.2 
K. 

5.2.2 Rendement. 

Met de opstelling is vastgesteld wat het rendement van de wervelbuis is. Het rendement 
TJ is hier gedefinieërd als het temperatuurverschil tussen deingangstemperatuur 1in en de 
uitgangsnozzle van de wervelbuis Tc, gedeeld door het temperatuurverschil dat bereikt zou 
worden als het gas een volledige adiabatische expansie zou ondergaan: 

!l.Tc 1in - Tc 
TJ = !l.Ta = To[l- n(l--r)h] · 

(5.1) 

Hier is n de verhouding van de ingangsdruk P0 en de uitgangsdruk aan de koude kant 
Pc· 'Y is de adiabatische coëfficiënt gedefiniëerd als Cp/Cv. Dit rendement is bepaald bij 
één setup en bij verschillende drukken (metingOl tfm meting05). Duidelijk is te zien dat 
het rendement TJ, wat betreft de laagste temperatuur, toeneemt als de druk toeneemt (zie 
figuur 5.3). Het rendement lijkt op een maximum rendement af te gaan bij een druk 
van ongeveer 6 bar (zie figuur 5.4). Deze waarde van Pïn is in overeenstemming met de 
schatting uitgevoerd in paragraaf 2.5. Het rendement is maximaal bij een fractie J1. van 
ongeveer 0.35. Naarmate de druk stijgt, verschuift het maximum van het rendement naar 
kleinere waarden van J.l.. 

0.45 ,....----.----..--......--~---.-----,...--..-----.---..----. 

0.4 1----+-----l---1---l---+----l----+------l----1---l 

-a bar 

-..-..-5 bar 
···•··4bar 
-·M·-3 bar 

-··· 2bar 

~ ~ !I 
0.05 ffi1t-' ---1---1----1---+--+---+---+---+---+--~~ 

if ~ 
0 • 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.8 0.7 0.8 0.9 .. 
Figuur 5.3: Rendement van de temperatuur TJ van de weroelbuis bij verschillende drukken. 
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Figuur 5.4: Rendement TJ uitgezet tegen druk bij verschillende p,. 
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Figuur 5.5: Rendement van het koelvermogen T/k van de wervelbuis bij verschillende 
drukken. 

Het rendement van het koelvermogen TJk, gedefiniëerd als: 

~Tc· J-t 
TJk = . 

~Ta(J-t = 1} 
(5.2) 

Dit is het rendement van de laagste temperatuur vermenigvuldigd met p,. De meetcurve 
heeft dezelfde tendens als het rendement van de laagste temperatuur (zie figuur 5.5). Het 
verschil is dat dit rendement al bij lagere drukken een maximum bereikt heeft. Ook ligt 
de waarde van het maximale rendement bij een grotere p,, namelijk p, ~ 0.6. 

5.2.3 Grenslaag. 

Volgens de hypothese van paragraaf 2.4.2 heeft de grenslaag aan de koude kant een grote 
invloed op de werking van de wervelbuis. Met de volgende proef is geprobeerd om de 
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Figuur 5.6: Invloed van de uitgangsnozzle De met {A) en zonder {B) afbramen. 

2D • ---~~ 
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~~~ 
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~~ 
6~---+----;---~r----r----+----+----;-----r----r-~~_, 

0~~~--~~~--~~~----~--~~--~~~~~--~~~ 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 .. 0.6 0.7 0.6 0.9 

Figuur 5.7: !:::..Tc tegen J.l bij verschillende uitgangsnozzle's De. 

invloed van deze grenslaag zichtbaar te maken. Om dit te testen zijn twee identieke uit~ 
gangsnozzle's gemaakt met één klein verschil. De eerste uitgangsnozzle (A) is afgebraamd. 
Dat wil zeggen dat de hoek afgevlakt is. De tweede uitgangsnozzle (B) daarentegen is niet 
afgebraamd, zodat de grenslaag niet gemakkelijk weg kan stromen (zie figuur 5.6 B). Met 
de opstelling is de temperatuur-afhankelijkheid van J.l bepaald. Dit is gedaan met twee 
verschillende rotators. De resultaten van de metingen (meting013, meting014, meting016 
en meting017) zijn te zien in figuur 5.7. De uitgangsnozzle zonder het afbramen behaalt 
duidelijk lagere temperaturen dan de uitgangsnozzle met de afgebraamde kant. Het groot
ste temperatuurverschil treedt op bij 0.1 < J.l < 0.2. Dit komt, omdat de grenslaag veel 
invloed heeft bij kleine J.l· De invloed van de scherpe rand bij uitgangsnozzle B is hier 
dus het grootste. Dit bevestigt de hypothese dat de grenslaag invloed heeft op de werk
ing van de wervelbuis. Er is nog een proef uitgevoerd om de invloed van de grenslaag 
te testen. Hierbij is de uitgangsnozzle weer iets veranderd (zie figuur 5.6 onderdeel C). 
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Figuur 5.8: Invloed van randje De op de prestatie van de wervelbuis. 

De uitgangsnozzle (C) is niet afgebraamd. Het verschil is dat een klein randje (0.5 mm) 
de grenslaagstroming blokkeert (zie figuur 5.6). Het resultaat van deze metingen (met
ing024 en meting025) is te zien in figuur 5.8. De meting zonder blokrandje heeft een groter 
temperatuurverschil dan de meting met blokrandje. Dit zou kunnen betekenen dat het 
blokrandje te groot was, zodat in de rotatiekamer geen gedwongen wervel kan optreden. 
Het is duidelijk dat hier nog meer onderzoek naar gedaan moet worden, om de besté hoogte 
van het blokrandje te vinden. 

5.2.4 Ruwheid. 

Een volgend onderdeel van de proeven was het onderzoeken van de invloed van de wand
ruwheid van de wervelbuis. Er zijn twee buizen gemaakt van dezelfde lengte maar met een 
verschillende wandruwheid. De eerste buis was glad van binnen, de tweede is met behulp 
van een beitel ruw gemaakt. De krassen zijn in de axiale richting aangebracht in de buis. 
Dit bevordert de turbulentie in de buis het beste. De krasssen zijn in de orde grootte van 
100 micron. De proeven die zijn uitgevoerd zijn met dezelfde setup van de rest van het 
systeem uitgevoerd. Het resultaat van deze metingen (meting020 en meting021) is te zien 
in figuur 5.9. De resultaten wijzen erop dat een ruwe buis beter werkt dan een gladde 
buis. Om dit nader te onderzoeken is een derde buis gemaakt, waarvan de wand gepolijst 
is. Een set van twee metingen (meting028 en meting029) is uitgevoerd. De resultaten van 
deze metingen zijn weergegeven in figuur 5.10. Deze figuur laat zien dat de wervelbuis met 
een ruwe wand opnieuw beter presteert dan de wervelbuis met een gepolijste wand. Het 
temperatuurverschil tussen de twee metingen is nu niet zo groot als de vorige set metingen. 
Dit impliceert dat turbulentie in de wervelbuis de prestatie van de wervelbuis verbetert. Dit 
lijkt vreemd, omdat de hete en koude elementjes dan gemengd worden, wat een egalisering 
van het temperatuurprofiel zou betekenen. Er wordt opgemerkt dat in de hypothese de 
turbulentie een belangrijke rol speelt. Mocht namelijk de ingangsstraming door de ruwe 
buis turbulenter worden, dan zou de energiescheiding inderdaad moeten toenemen. 

46 



80 

50 

40 

~30 
<I 

20 

10 

0 

80 

50 

40 

~30 
<I 

20 

10 

0 

0 

KOELVERJOOEN 

~--a -~ -
/ ---..a.._ 

/ -.......... 

;; .-.--
-~ ~ 

,,......_ 

r~ _"-
' ~ 

l ~~/ ,, ' 
~ ~ 

,,.., 

h 3 

// ~ 
\ '4 

~ ~ I~ ' 

/ ~T/ .... ~ 

~ ~ 
V G 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 .. 0.6 0.7 0.8 0.9 

HOOFDSTUK 5. 

20 

16 

16 

14 

12 

6 

4 

2 

0 

-2 

Figuur 5.9: Invloed van de ruwheid van de wervelbuis. Pin= 4.6 bar. 

/ 
~ ~ 

rJ 
-...;:: 

~ 
[/ " ~ ~ ~ 

0 0.1 02 0.3 0.4 0.6 .. 0.6 

~ f"..-
....... 

~ 
0.7 0.6 0.9 

Figuur 5.10: Invloed van de ruwheid van de wand op de prestatie van de wervelbuis. ~n = 
4.6 bar. 

Mocht echter de ingangsstroming hetzelfde blijven en de turbulentie in de buis zelf 
toenemen, dan zou dit op het eerste gezicht een negatieve invloed op het scheidingsproces 
moeten hebben. 

Er is ook een proef uitgevoerd waarbij twee identieke rotators gemaakt zijn (rotator 
8a en 8b, zie appendix A), met als enige verschil de ruwheid van de gaten van de rotator. 
Dit is mogelijk gemaakt, doordat de gaten van één rotator (Ba) gevonkt zijn, terwijl de 
gaten van de andere rotator (8b) geboord zijn. De gaten die gevonkt zijn hebben een ruwer 
oppervlak dan de gaten die geboord zijn. De resultaten van de metingen (meting021 en 
meting023) staan in grafiek 5.11. De conclusie die uit deze proef getrokken kan worden, 
is dat de invloed van de ruwheid van de gaten weinig invloed heeft op de werking van de 
wervelbuis. Deze conclusie is misschien overhaast, omdat de verschillen tussen de gladde 
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Figuur 5.11: Invloed van de ruwheid van de gaten van de rotator. 

en de ruwe gaten misschien te klein waren om een verschil in temperatuur te zien. Aan de 
andere kant is deze proef uitgevoerd om te kijken of de turbulentie aan de ingang beïnvloed 
kan worden door de ruwheid van de gaten. Als de snelheid in de gaten al erg groot is, zal 
de stroming door de gaten sowieso al turbulent zijn, waardoor de invloed van de ruwheid 
van de .gaten verwaar1oosbaar is. De snelheid door de gaten van rotator 8 is in de eerste 
orde te berekenen door de totale massa-flow m te delen door 4 (dit, omdat er 4 gaten in 
de rotator zijn), de dichtheid op die plaats van het gas en de oppervlakte van één gat: 

m 26.4/(3600. 1.293) 
v = 4pA = 4 · 5.4 · 1r(l.8 * lQ-3 /2)2 = 109 m/ s. (5.3) 

Het Reynoldsgetal aan de uitgang van het gat ligt dan in de orde van: 

Re 
= pvD9at = 109 · 5.4 · 1.8 * 10-3 

104 ------- ~ 6 * . 
IJ 18 * 10-6 

(5.4) 

Deze waarde van het Reynoldsgetal is dus al zeer groot, waardoor de stroming door de 
gaten van de rotator al hoog turbulent is. Om de schaal van de turbulentie groter te 
maken, zullen in de gaten obstakels geplaatst moeten worden. 

5.2.5 Flowstraightner. 

Om de wervelbuis korter te maken zou een flowstraightner in de buis geplaatst moeten 
worden. Hier is een flowstraightner in de buis geplaatst, terwijl de buis dezelfde lengte 
heeft behouden (L/D=33). Nu zijn twee metingen uitgevoerd (meting022 en meting024), 
waarbij dezelfde setup is gebruikt. Bij meting024 is een flowstraightner in de buis geplaatst. 
In figuur 5.12 is het resultaat van deze metingen te zien. Het opmerkelijke aan deze proef 
is dat de buis met flowstraightner een groter temperatuurverschil .ó..Tc bereikt dan de 
buis zonder flowstraightner. Dit geldt vooral met betrekking tot de laagst bereikbare 
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temperatuur Tc,l· In de proefopstelling is de temperatuur Tc,l als functie van de lengte van 
de wervelbuis onderzocht. Hierbij was te zien dat als de wervelbuis een lengte had van 35 
maal de diameter van de wervelbuis, de wervelbuis even goed zou moeten presteren met 
een flowstraightner als zonder een flowstraightner. De hier gebruikte verhouding L/D=33, 
is wellicht te klein geweest, zodat de buis met een flowstraightner beter presteert dan een 
wervelbuis zonder flowstraightner. 
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Figuur 5.12: Invloed van de ftowstraightner. ~n = 4.6bar. 

5.2.6 Aantal ingangsgaten. 

Ook met de professionele opstelling zijn proeven uitgevoerd om te onderzoeken of het aan
tal ingangsgaten van een rotator invloed heeft op de prestatie van de wervelbuis. Hierbij 
is geprobeerd de totale flow door de wervelbuis constant te houden bij dezelfde ingangs
druk. Er zijn zo twee sets data verkregen. Eén set waarbij meting018 en meting019 met 
elkaar werden vergeleken, en één set waarbij meting026 en meting027 met elkaar werden 
vergeleken. De sets kunnen echter moeilijk met elkaar vergeleken worden, omdat de totale 
flow niet gelijk is bij de 4 metingen (zie appendix B). Met behulp van de data van de 
eerste set metingen (meting018 en meting019) is in een grafiek het temperatuurverschil Tc 
uitgezet tegen p,. Bij deze twee metingen was de totale flow (F = 29.5 m3 fuur) en de 
ingangsdruk (l'ïn = 4.5 bar). Bij de volgende set (meting026 en meting027) was de flow 
(F = 28.4 m 3 fuur) en deingangsdruk .l'ïn = 4.5 bar. De resultaten zijn weergegeven in 
figuur 5.13. Het opmerkelijke aan deze metingen is dat de invloed van het aantal gaten 
zeer gering is. Bij de eerste set (meting018 en meting019) ligt het maximaal gemeten 
temperatuurverschil tussen de twee curves op 1 K. Dit ligt in de onnauwkeurigheid van de 
meting. Bij de tweede set is het temperatuurverschil tussen de twee metingen op 1/2 K. 
Dit ligt ook in de onnauwkeurigheid van de data. 
Geconcludeerd kan worden dat het aantal ingangsgaten geen invloed heeft op de tempe
ratuurscheiding, mits het aantal gaten groter is dan 1 (zie paragraaf 3.3.5). 
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Figuur 5.13: Invloed van het aantal ingangsgaten van de rotator. 

Opmerking: Het totale oppervlak van de instroomopening is gelijk gebleven bij deze metin
gen. Bijvoorbeeld meting026 en meting027. Atotaal,026 = 20 · 11"(0.85/2)2 = 11.35 mm2

• 

Atotaaz,o27 = 4 · 7r(l.9/2)2 = 11.34 mm2 • De snelheid van het gas in de rotator is dus gelijk 
gebleven. Het Reynoldsgetal is wel veranderd. Bij meting027 lag dit in de orde van: 

_ pvDgat _ 4m rv 4 · (29.4/(3600 · 1.293)) _ 
6 10

4 
Re- - "' - * . 

J.l. nJ.1.7rD 4 · 18 * IQ-6 · 3.14 · 1.9 * w-a (5.5) 

v = p(~7~>2 , n=aantal ingangsgaten. Bij meting026 zal dit Reynoldsgetal vermenigvuldigd 
worden met een factor 4 · 1.9/(20 · 0.85), omdat de afmetingen van de gaten niet gelijk 
zijn gebleven. Als het Reynoldsgetal gelijk zou moeten blijven, dan zou de totale flow 
door de wervelbuis niet meer constant zijn. Dit maakt het moeilijk om metingen met een 
verschillend aantal gaten met elkaar te verge-lijken. 

5.2. 7 Afmetingen rotator. 

Om de invloed van de rotatiekamer te onderzoeken, zijn 4 rotators gemaakt die verschil
lende afmetingen hebben. Deze 4 rotators zijn rotator 3 t/m 6 (zie figuur 5.15). De metin
gen die hiermee uitgevoerd zijn (meting012 t/m meting015) hebben resultaten opgeleverd, 
die zijn uitgezet in figuur 5.14. In deze figuur is te zien dat de afmetingen van de rotator 
invloed hebben op de prestatie van de wervelbuis. Om de ideale afmetingen van de rotator 
te vinden zal nog veel onderzoek gedaan moeten worden. Dit is tijdrovend, omdat steeds 
een andere rotator gemaakt moet worden. Hiervan is dan ook afgezien. Het is wel duidelijk 
dat de diameter van de rotatiekamer dmin een bepaalde lengte moet hebben om maximale 
energiescheiding te krijgen. Dit hangt natuurlijk samen met het drukverschil Po/ Pc dat 
berekent is in paragraaf 2.5. 
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Figuur 5.14: Invloed van de afmetingen van de rotator op de prestatie van de wervelbuis. 

Figuur 5.15: Afmetingen van de rotators. 
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5.2.8 Energiekarakteristieken. 

De berekende waarden van fiTc en het koelvermogen met behulp van vergelijking (2.55) 
en vergelijking (2.57) zullen hier vergeleken worden met meting024 (zie app B). Bij deze 
setup van de wervelbuis is het grootste temperatuurverschil l:l.Tc behaald, waardoor deze 
meting het meest geschikt is om te vergelijken met de hypothese. Er wordt nu een nieuwe 
grootheid gedefiniëerd: 

W _ fiTc(Jl.) _ (p,- P,grens)(l - p,) ( ) 
- To[l- (~)(l--y)/'r] - (p,- P,P,grens) 

5
•
6 

Deze grootheid geeft het genormaliseerde temperatuurprofiel aan (zie vergelijking (2.55). 
De fractie P,grens geeft aan welke fractie van de totale flow verdwijnt door de grenslaag 
zonder gescheiden te zijn. In figuur 5.16 is deze functieWuitgezet tegen p,. De meetwaarden 
zijn vergeleken met de waarden verkregen met formule (5.6). Er zijn verschillende fitfuncties 
geplot. De eerste fitfunctie (series!) laat een fit zien zonder dat er aanpassingen zijn 
gedaan. dit levert voor P,grens = 0.0180. De tweede fit (series2) laat een fit zien waarbij 
de functie w vermenigvuldigd is met de Fermi-functie (Fermi-functie is gedefiniëerd als: 
P(p,) = I+exp(-(t':_l'gren~)/,8)). Door f3 voldoende klein te nemen ([3 = 0.0001) zal de Fermi
functie een stap-functie worden, die een stap van 0 naar 1 heeft als de waarde p, de waarde 
van p,9 rens krijgt. Hierdoor worden de grote afwijkingen die veroorzaakt worden, doordat 
de vergelijking (2.55) grote negatieve waarden krijgt, als het ware weggelaten. Dit levert 
voor de fractie /1-grens = 0.0218. Vervolgens zijn ook nog drie fits gemaakt waarbij een 
aantal meetpunten daadwerkelijk zijn weggelaten. Er zijn respectievelijk de eerste 2 en 3 
punten weggelaten (series3 en series4). Dit zijn de punten die de meeste invloed hebben 
met betrekkking tot de grenslaag. Dit geeft voor de respectievelijke fracties /1-grens = 0.0356 
en P,grens = 0.0482. Uit deze figuur blijkt dat de temperatuurafhankelijkheid van p, volgens 
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Figuur 5.16: Vergelijking van W verkregen met meting024 en met de waarden verkregen 
met behulp van de gestelde hypothese. 

vergelijking (2.55) kwalitatief overeen komt met het temperatuurverschil dat gemeten is, 
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Figuur 5.17: Vergelijking van het koelvermogen verkregen met meting024 en met de waar
den verkregen met behulp van de gestelde hypothese. 

maar kwantitatief nogal te wensen overlaat. De gemeten waarden van W liggen onder de 
waarden verkregen uit de theorie. Dit is veroorzaakt doordat in de wervelbuis processen 
plaatsvinden die irreversibel zijn, zoals viskeuze dissipatie. Dit geeft entropie productie, 
waardoor het gas opgewarmd zal worden, en dus een hogere temperatuur heeft. 

In figuur 5.17 is het koelvermogen(= JLD..Tc) van meting024 vergeleken met het koelver
mogen volgens vergelijking (2.57). Ook hier is te zien dat vergelijking (2.57) een kwalitatief 
goed beeld geeft van de JL-afhankelijkheid van het koelvermogen van de wervelbuis. Net 
zoals bij het temperatuurverschil zijn de gemeten waarden te laag, als deze vergeleken wor
den met vergelijking (2.57). Dit heeft dezelfde oorzaak als bij het temperatuurverschil. In 
de wervelbuis vinden irreversibele processen plaats. Dit zijn bijvoorbeeld, choking na de 
nozzle-uitlaat en het mengen van de microwervels in de gedwongen wervel. De kwalitatief 
goede afhankelijkheid van het koelvermogen en het temperatuurverschil van JL geeft de 
indruk dat de grenslaaghypothese van paragraaf 2.4.2 juist is. 

Als laatste zal gekeken worden naar de afwijkingen ten opzichte van de eerste hoofdwet 
(zie formule (2.1)). Er wordt gekeken naar het verschil in temperatuur van de ingang en 
de volgens de eerste hoofdwet bepaalde gemiddelde uitgangstemperatuur: oftewel, D.. = 
Iin- [JLTc + (1- JL)Th]· Het verschil zal gegeven worden in Kelvin (K). Er wordt gekeken 
naar verschillende metingen (meting023 t/m meting028). In figuur 5.18 is te zien dat bij 
JL ~ 0.1 de afwijking D.. het kleinste is. De afwijking ligt hier in de orde van 1.2 K. Als JL 
groter wordt, neemt de afwijking D.. toe. Dit gaat door tot een fractie JL ~ 0.6. Dit komt, 
omdat de wervelbuis zelf steeds heter wordt. Omdat de temperatuur pas wordt gemeten 
na het regelventiel, zal er warmte verloren gaan aan de omgeving. Dit warmteverlies is 
groter dan de warmte die wordt opgenomen aan de koude kant, omdat de oppervlakte 
van de hete kant veel groter is dan de oppervlakte aan de koude kant. Hierdoor neemt 
het versecbil D.. dus toe. Als de fractie JL groter is dan 0.6, zal het warmteverlies aan de 
koude kant ook groter worden, omdat nu een grote hoeveelheid koud gas wegstroomt door 
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Figuur 5.18: Afwijkingen van de eerste hoofdwet. 

het diafragma. Hierdoor zal dit voldoende afkoelen, waardoor het meer warmte van de 
omgeving kan opnemen. De grootheid A neemt dus weer af. Bovendien valt op dat de 
afwijking altijd positief is. Dit komt, omdat de uitgangssnelheden van het gas aan de hete 
en de koude kant worden verwaarloosd. Doordat deze niet zijn opgenomen in vergelijking 
(2.1) zal de werkelijke A kleiner zijn. De uitgangssnelheden aan de koude en hete kant zij.n 
namelijk erg groot (orde 200 m/s). De juiste vergelijking zou eigenlijk moeten zijn: 

Hin + ~!/2 = p.{Hc + ~2/2} + (1- p.){Hh + v:f2} 

CpTin + ~!/2 = JL{CpTc + ~2 /2} + {1- JL){CpTh + v: /2} 

(5.7) 

(5.8) 

Deze vergelijking is niet gebruikt in de beschouwing, omdat er geen apparatuur was om de 
snelheid te meten. 
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Conclusies en aanbevelingen. 

Conclusies. 

Het doel van dit afstuderen was om inzicht te krijgen in de processen die zich afspelen in de 
wervelbuis. De wervelbuis is een eenvoudig apparaat waarin zich een complex stromingspa
troon bevindt. De analyse van de wervelbuis heeft zich dan ook beperkt tot het in kaart 
brengen van de belangrijkste parameters met behulp van een zelf ontworpen opstelling. 
Hier zullen kort de conclusies daarvan besproken worden. 

• Invloed ingangsdruk: De ingangsdruk is een belangrijke parameter van de wervel buis. 
Hiermee kan het maximale temperatuurverschil llTc geregeld worden. Hoe groter 
namelijk de ingangsdruk, hoe ·groter het temperatuurverschil. Het rendement van 
de wervelbuis, gedefiniëerd als 'fJ = !~: loopt op met een toenemende druk. De 
maximale 'fJ bevindt zich bij een ingangsdruk van ongeveer 6 bar. 

• Invloed grenslaag: De grenslaag aan de koude kant heeft een grote invloed op de 
prestatie van de wervel buis. De ontsnappende grenslaag zal zo klein mogelijk gehouden 
moeten worden om de prestatie van de wervelbuis te optimaliseren. Dit kan gebeuren 
door de uitgangsnozzle aan de koude kant zo aan te passen, dat deze de grenslaag als 
het ware tegenhoudt. 

• Invloed wandruwheid: Turbulentie speelt volgens de theorie een grote rol. Om
dat de ingangsstraming volgens de theorie zo turbulent mogelijk zal moeten zijn, is 
geprobeerd om dit te testen. Door twee wervelbuizen te maken, één met een grote 
wandruwheid (100 micron) en één met een lage wandruwheid, kan de invloed hier
van getest worden. Het resultaat is dat een ruwe wervelbuis betere resultaten geeft 
dan een gladde wervelbuis. Dit is enigszins verrassend, omdat een ruwere buis de 
turbulentie in de buis zou bevorderen, zodat hete deeltjes gemakkelijk in de koude 
kern kunnen terechtkomen. Dit zou de prestatie negatief moeten beïnvloeden. Dat 
het resultaat van deze proeven tegengestelde is aan de theorie, kan natuurlijk komen, 
doordat de turbulentie een belangrijke en onduidelijke rol speelt in het scheidingspro
ces. 
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• Invloed flowstraightner: Om de wervelbuis compacter te maken, zal aan het eind van 
de buis een zogenaamde flowstraightner in de buis geplaatst moeten worden. Deze 
zorgt ervoor dat de returnwervel eerder in de buis optreedt, zodat de wervelbuis 
korter gemaakt kan worden, terwijl de prestatie hetzelfde blijft. 

• Invloed aantal ingangsgaten: De invloed van het aantal ingangsgaten op de prestatie 
van de wervelbuis is moeilijk te onderzoeken. Als er namelijk meer gaten in de rotator 
zitten, zal óf de totale massa-flow (bij gelijke grote van de gaten), ófhet Reynoldsgetal 
(bij gelijke massa-flow) veranderen. De ingangsdruk is hierbij hetzelfde gehouden. 
Toch is geprobeerd om de invloed van het aantal ingangsgaten te testen. Dit is 
gebeurd bij dezelfe massa-flow. Getest is het verschil in prestatie tussen 4 gaten en 
20 gaten. De verschillen waren marginaal. Met de proefopstelling zijn ook dergelijke 
proeven uitgevoerd, waarbij het verschil in prestatie tussen 1,2 en 4 gaten van de 
rotator is onderzocht. Hierbij werd duidelijk dat de wervelbuis tenminste 2 gaten 
nodig heeft. Dit, omdat anders de wervel in de buis te ernstig verstoord wordt. 

• Invloed afmetingen rotator: De verhouding tussen de wervelbuis (D) en de diameter 
van de rotatiekamer (Dmin) heeft invloed op de prestatie van de wervelbuis. Dit is 
onderzocht doordat enkele rotators zijn gemaakt, die in de opstellling zijn geplaatst 
waarna een meting is uitgevoerd. Hieruit blijkt dat deze verhouding invloed heeft op 
de prestatie. Om de ideale verhouding te vinden zal nog verder onderzoek gedaan 
moeten worden. 

Nu zullen nog kort de energiekarakteristieken van de wervelbuis besproken worden. Met 
behulp van resultaten is de theorie getoetst. Hieruit blijkt dat de theorie kwalitatief overeen 
komt met de metingen. Het temperatuurverschil 6.Tc van de meting heeft als functie van p. 
dezelfde trend als met de theorie. Opvallend is dat de metingen een kleiner temperatuurver
schil hebben dan de theorie. Dit kan verklaard worden, doordat in de theorie het ideale 
geval is bekeken. Hierdoor zal geen viskeuze dissipatie plaatsvinden. Tijdens de meting is 
er wel viskeuze dissipatie, waardoor het gas opgewarmd wordt. De uitgangstemperatuur 
aan de koude kant is dan hoger dan verwacht met de theorie. 

Het maximale temperatuurverschil tussen de ingangstemperatuur en de koude uitgang
stemparatuur, dat verkregen is met de professionele wervelbuis is 6.Tc = 58 K. Dit is 
behaald met een wervelbuis van 010.6 mm, een flowstraightner aan de hete zijde, een 
ruwe wervelbuis en rotator 3. De fractie p. van het koude gas waarbij deze temperatuur 
optrad was p. = 0.15. Het koelvermogen is te berekenen door het temperatuurverschil te 
vermenigvuldigen met CP, p. en de massaflow m. Het koelvermogen bij een temperatuur 
van Tc = 234 K ligt in de orde van 91 W. 

Aanbevelingen. 

Hier zal aangegeven worden welke parameters in de toekomst verder onderzocht kunnen 
worden. Doordat de grenslaag een grote invloed heeft, zal deze in de toekomst verder 
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onderzocht moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan een kwantitatieve beschrij
ving van de grenslaag, of aan experimenten om de blokkade voor de grenslaag ideaal te 
maken. Verder kan de afmeting van de rotator geperfectioneerd worden met behulp van 
experimenten. 

Natuurlijk is de temperatuurverdeling in de wervelbuis zelf erg interessant, maar met de 
opstelling zoals die is gebouwd, is deze moeilijk te onderzoeken. Als namelijk thermometers 

' in de wervelbuis geplaatst worden zal het stromingsprofiel in de buis dramatisch veranderen, 
behalve als de thermometers ten opzichte van de wervelbuis extreem klein zijn. Omdat de 
hier gebruikte wervelbuis in de orde is van 0 10 mm, zou de thermometer zeer klein moeten 
zijn (orde 4 mm2

). Beter zou het daarom zijn om een grotere wervelbuis te ontwerpen, 
zodat de snelheid en de temperatuur van het gas bepaald kunnen worden als functie van 
de afstand vanaf de rotator en als functie van de radiële afstand. 

Als derde kan gedacht worden aan het schrijven van een eenvoudig simulatie programma 
dat de prestatie van de wervelbuis beschrijft. Toch lijkt dit meer iets voor de langere 
termijn, als de theorie verder uitgewerkt is. 
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Appendix A 

Nozzle's 

A.l Geometrie 

In deze appendix worden de verschillende rotators gepresenteerd die gebruikt zijn in de 
opstelling. Een tekening van een rotator is gegeven in figuur A.l. 

0 d,., 

f/) 16.0 

~--r-; r~ r~· 
I 

11 d..· )I 

Figuur A.1: Voorbeeld van een rotator. 

rotator dmax dmin aantal gaten din a 
0 22 14 8 0.9 17 
1 22 14 2 3.0 17 
2 22 14 4 1.9 17 
3 26 14 4 1.9 17 
4 22 18 4 1.9 17 
5 20 12 4 1.9 17 
6 26 18 4 1.9 17 
7 22 14 4 1.9 30 
8a 22 14 4 ruw 1.8 10 
8b 22 14 4 glad 1.8 10 
9 22 14 20 0.8 2 .. .. Het ruw biJ rotator 8a en het glad biJ rotator 8b betekent dat de binnenkant van de 

gaatjes ruw (gevonkt) of glad (geboord) is. 
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De totale flow door de rotators is vooraf moeilijk te bepalen. Dit komt doordat de druk 
aan de uitgangszijde van de rotator niet bekend is. Deze kan wel berekend worden, als 
de flow bekend is en de grootte van de rotator-gaten. Men wil natuurlijk de flow vooraf 
bepalen. Als nu ook de begindruk vast staat, kan met behulp van de programmatuur uit 
paragraaf A2 de drukval over de rotator berekend worden. Dit is natuurlijk een schatting. 

Als de drukval en de diameter van de gaatjes bekend is, kan met behulp van het tweede 
programma gecontroleerd worden of de flow waarmee de drukval bepaald is juist is. Als 
deze twee met elkaar overeeen komen zijn de juiste gaten bekend. 

A.2 Maple Programma's 

A.2.1 Programma 1 

Berekening van de uitgangsdruk van het gas als het door een convergente nozzle gaat [Oos). 
Gegeven moet de massaflow zijn, de afmetingen van de nozzle, ingangsdruk en ingangstem
peratuur. Het resultaat is de snelheid van het gas na de nozzle, en de uitgangsdruk en 
temperatuur. De continuiteits vergelijking= 7 + ~ + d: = 0. De impuls vergelijking voor 
hetzelfde controle volume wordt gegeven door PA+ (P + d:i) dA- (p + dP) (A+ dA)
r A,-cos(O) = pA V dV. De tweede term aan de linkerzijde stelt de kracht veroorzaakt 
door de druk op de scheve wand voor. De vierde term aan de linkerkant is de shear-stress 
term, A, is de wand-oppervlakte, en 0 de hoek van de divergentie coniciteit. Door nu de 
tweede orde termen te verwaarlozen en de shear-stress termen uit te drukken in de frictie 
factor krijgt men: dP + pv;t{dX + pV dV = 0. 

Dit kan weeer herschreven worden als: liJ + 'Y M: ~! dX + 'Y M~ dV = 0. 
Vervolgens, gebruikmakend van de idealegaswetgecombineerd met de continuiteits vergeli
jking levert het volgende: liJ = 7 + d,J. =-~- d: +dJ. Substitueren van deze vergeli-

jking in de impulsvergelijking levert dan: - ~ - d: + dJ + 'Y M; ~{ dX + 'Y M~ dV = o. 
Maar de definitie van het Machnummer geeft: d: = 1

2d,'J + d:. Substitueren we dit in de 
vorige vergelijking geeft: _dJ- c1:f + 12d,'J + 1M;~{dX + 'Y~~dT + 'YM~dM = 0. Vervolgens 

maken we gebruik van de relatie dTT = - (-y~l)t:~:M Gebruik makend van deze twee 
(1+-r- 2 ) M 

relaties en een beetje sorteren van de termen geeft uiteindelijk: 
( (r-1) M 2 ) dA dM=_ 1+ 2 A+ (1 + (1-l)M2

) 'YM2 4/dX 
M 1-M2 2 (1-M2) 2 Dh 

1r := 3.1416 Pi 
R := 287.1 Gasconstante van lucht 
1 := 1.4 Cp/Cv 
ê := .0 Wall roughness 
J.L := .000018 Viscositeit van lucht bij 290 K 
To := 293 Ingangstemperatuur 
P0 := 600000. Ingangsdruk 
volumestroom := 2~8 Gedeeld door 4, omdat 4 gaten in rotator 

62 



P ·- _h_ 0 .- ToR 
Din := .0040 
Duit:= .0019 
k := (l2mt)2 -1 D..,. 
u· . _ volumestroom 1.2 
l~punt .- 3600 

L := .004 
N := 10000 
A . ,_ 1r Djn

2 

m .- 4 

Auit := (1 + k) Ain 
dA ·- A,.;t-Ain 

.- N 

dX := f:t 
ain : = V,-'Y_,T.,o~R;r; 
V:· ,_ Mpunt 

m .- poA;n 
Mach· := V;n 

m a;n 

Rey := po Vjn Djn 
,." 

readlib(log10) 

Ingangsdichtheid 
Ingangsdiameter 
Uitgangsdiameter 
mate van taps toelopen 
Massaflow door nozzle 
Lengte van nozzle 
Bepalen aantal secties van nozzle 
Ingangsoppervlakte van de nozzle 
Ditgangsoppervlakte van de nozzle 

Lengte van elke sectie 
Ingangsgeluidssnelheid 
lngangssnelheid 

Ingangsmachnummer 

Ingangsreynoldsnummer 

f: . t' 00625 Fr' t' 1.' t rzc ze := 10 10(---" -+ 11.74 )2 1c 1e 1ac or 
g 3.7 D;n R•11·9 

A:= Ain stel de eerste oppervlakte als de beginoppervlakte 
X := .0 stel begin op 0 
M := Machinstel beginmachnummer als ingangsmachnummer 
T := T0 stel begin Temperatuur als T0 

P:=Po 
dP :=.0 
forjtoNdo od 
Dia := .Jf! begindiameter 

(1+ (-y-1) M
2

) M (- dA + 1 M 2 
4fri,ctie dX) 

dM ,_ 2 A 2Doa 
.- 1-M2 

berekening van verandering van het machnummer na de eerste sectie 
dP := (~~ + g~ ~ dff)P 
dT ·= ~ (7-1) M 2 

dMT 
' ( 1+ (-y-lJ M2) M 

M := M + dM nieuwe machnummer 
A := A+ dA nieuwe oppervlakte 
X := X + dX nieuwe afstand 
P := P + dP nieuwe druk 
T := T + dT nieuwe Temperatuur 
dood 
Machuit := M 
Diametereind := .Jf! 
Tuit:= T 
Puit:= P 

k := -.7743750000 
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Vin := 27.70599178 

Machän := .08073452171 

Machuit := .3898424985 

Diametereind := .001899999543 

Tuit := 284.7285778 

Puit := 542744.3163 

A.2.2 Programma 2 

berekening van de flow door een convergente ([Oos]. De berekening gaat uit van I
dimensionale isentropische flow door een nozzle. In het reservoir bestaat de stagnatie 
conditie, het reservoir is hier de aanvoerleiding. Dit is een aanvaardbare aanname, de snel
heid in de leiding is ongeveer 25 m/s, zodat het gemaakte verschil in stagnatie temperatuur 
ongeveer 0.2% is. Het verschil tussen de echte stagnatie druk en de hier genomen stagnatie 
druk is ongeveer 1.6%. Gegeven moet zijn: Ingangsdruk en -temperatuur, uitgangsdruk, 
gasconstante van het gas, ingangsdichtheid, aantal gaten in de rotator en de kleinste di
ameter van de gaten. Het resultaat is dan de uitgangssnelheid, en de massastroom cq. 
volumestroom, door de nozzle. 

a0 = geluidssnelheid bij begincondities 
Po = dichtheid aan het begin 
Po = druk aan het begin 

'Y - Pz. -c., 
T0 = temperatuur aan het begin 
P1 = dichtheid op een plaats 
p 1 = druk op een plaats 
V1 = snelheid op een plaats 
At = Oppervlakte op een plaats 
a1 =geluidssnelheid op een plaats 
T1 = temperatuur op een plaats 
Pl = dichtheid op een plaats 
Pref= druk op referentieplaats =plaats waar M(=machnummer)=1 
V ref = snelheid op referentie plaats 
Are/ = Oppervlakte op referentie plaats 
are1 = geluidssnelheid op referentie plaats 
Tref = temperatuur op referentie plaats 
Mpunt := P1 Vt At =pO Vt At ~ continuiteite vergelijking 

V1
2 + ~~: = ~~: Energie vergelijking 

!!L = (Il.)(Î)= (2L)C=ff> = (l!l.)(~) isentropische relaties 
ao To PO PO 

2 2ao2(1-(~)2) • ••• • • • • 
V1 = -r-l 0 energie vergehJkmg herschreven, daarna Isentropische relaties m-

vullen geeft: 
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_ 2ao 2 1-C~) .., ) 

( 
( c:r=.!J\) Cl> 

v1 - -y-1 

a0
2 =~geluidssnelheid invullen 

2-y E.Q. 1-Cll) .., 

(

po ( ex=!))) ct> 
V1 = PO 'Y:: inVUllen in de COntinuiteitS Vergelijking geeft: 

2-y El2. 1-Cll) 'Y 

( 
( (x=!))) ct> 

Mpunt = p0 A 1 (;; )C~) Po 
7

_:; De plaats waar de kritische condities gelden 

noemen we de referentie plaats. De kritische condities gelden op de plaats waar de 
snelheid van het gas gelijk is aan de geluidssnelheid (M=l). 
V re/ = ~ Omdat V,.ef = are/ wordt deze uitdrukking geschreven als: 
V. _ . 1 21Po 

ref - V ('r+l) Po 

(-~-)2 = ~I = 2/(gamma+1) met behulp van deisentropische relaties WOrdt dit: 

~1 = (
7
! 1 )C:r!:"ï> Dit wordt weer ingevuld in de hierboven gevonden relatie voor de 

massaflow en dit geeft: 
M. _ p A (-2-)C..,.: 1 ) 2-y Po (:y-1) 

punt - 0 -y+l C-y-1) po C'Y+l) 

Dit is de maximale flow door een convergente nozi1e, de uitstroom snelheid is dan gelijk 
aan de geluidssnelheid en als de druk achter de nozzle lager wordt dan Pref dan treed er 
choking op in de nozzle. Je hebt dus 2 situaties in de nozzle: ten eerste de situatie dat 
de druk achter de nozzle groter is dan de kritische druk Pref ten tweede de situatie dat de 
druk achter de nozzle kleiner is dan de kritische druk. in de eerste situatie moet gebruik 
worden gemaakt van de eerste set vergelijkingen en in de tweede situatie moet gebruik 
gemaakt worden van de tweede set vergelijkingen. 

Puit := 5.43e + 5 
Po:= 6e+5 
To := 293 

R := 287.1 
'Y := 1.4 

P ·- .h_ 0.- ToR 

aantalgaatjes := 4 
d := 1.9e- 9 
A:= 3.14 (~)2 aantalgaatjes 

Pref :=Po (
7

!1)C:y!:T) 

if Pref < Puit then fi 

. ·- (2.0-yPo ~-C~)(~l)) Ct) 
Vust .- (1·-1}po 
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Emt.. ( 1 ) 2.0')' Pol-(~) 7 ) 

( 

( 
p . (:I.=.!)\) <i> 

Mpunt := Po A ( Po ) 7 ('Y-1) p0 

TT l t Mpunt 3600 vo umes room := 1.2 
p (:I.=.!) T · ·- ~ (~) 7 ust .- 0 p 0 

auit := .J"/ Tuit R 
Machuit := aVu~t 

u st 
if ? then else fi 
choking 
V. . ·- 2.0')' 0 

mt .- ('y+l) PO 

M ·= _ lrv p p A (-2-)Cd..,.+__Ill) 
punt · V 1 0 0 'Y+ 1 

Volumestroom := Mpu~~2
3600 

p (:I.=.!) 
Tuit:= To (ra) ..,. 
auit := .J"/ R Tuit 
Mach ·- Xmt uit .- auit 

if?then fi 
Vuit := 128.6725019 

Mpunt := .009687411155 

Volumestroom := 29.06223347 
Tuit:= 284.7616496 
lluit := 338.3150860 

Machuit := .3803333260 

66 



Appendix B 

Metingen 

In de onderstaande tabel worden de metingen weergegeven die zijn uitgevoerd. 
I Meting I Nozzle I Pin I De I buis I Ftot(m3 /uur) I flowstraightner I 

01 2 
02 2 
03 2 
04 2 
05 2 

-Q12 3 
013 6 
014 4 
015 5 
016 6 
017 4 
018 1 
019 0 
020 8b 
021 8b 
022 3 
023 8a 
024 3 
025 3 
026 9 
027 7 
028 3 
029 3 

1afgebraamd 
2met randje Smm 

5.9 
4.9 
4.0 
2.9 
1.9 
4.5 
4.6 
4.6 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.6 
4.6 
4.6 
4.6 

5.0 glad 21.7 zonder 
5.0 glad 18.3 zonder 
5.0 glad 15.4 zonder 
5.0 glad 11.9 zonder 
5.0 glad 8.3 zonder 
3:81 glad 29.8 zonder 
3.81 glad 29.8 zonder 
3.81 glad 29.7 zonder 
3.81 glad 29.8 zonder 
3.8 glad 29.8 zonder 
3.8 glad 29.8 zonder 
3.8 glad 29.4 zonder 
3.8 glad 29.5 zonder 
3.8 glad 26.4 zonder 
3.8 ruw 26.4 zonder 
3.8 ruw 29.8 zonder 
3.8 ruw 26.5 zonder 
3.8 ruw 29.8 met 

3.8:.! ruw 29.8 met 
3.82 ruw 28.4 met 
3.8:.! ruw 28.4 met 
3.8:.! ruw 28.4 met 
3.82 gepolijst 28.4 met 
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Appendix C 

Bouwtekeningen 

Hier zijn de bouwtekeningen van de professionele opstelling weergegeven. 

H+--t--ttft---1-- .", __ ·-

T 

T 

6 9 
8 

-++---t-- drvldohlng 

1-+---

Figuur C.l: Totale opstelling. 
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Figuur C.2: Rotatiekamer van de wervelbuis. 
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(12X) 30" 

Figuur C.3: Koude uitgang van de wervelbuis. 

71 



APPENDIXC 

10 

(6X)60" 

·;r 

Figuur C.4: Regelkraan en hete uitgang bij de cryostaat. 
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8 8 8 
u u u 

Figuur C.5: Koude uitgang en ingang bij de cryostaat. 
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t t 
11-----'------- -r ! 

13 

Figuur C.6: Verbindingsstukken voor de wervelbuis. 
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