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..... SAMENVATTING 

In de weefindustrie wordt gebruik gemaakt van machines,waaA~de draden 

niet door middel van een schietspoel in het weefsel gebltcackt woi\llltlVJ,WIIIIool 

door een draadinjekteur erin worden geblazen. 

Van een dergel~jke injekteur is een theoretisch model opgesteld. Met 

metingen aan een twee-dimensionaal schaalmodel en aan de echte injek

teur zijn de resultaten van de berekeningen op grond van de theorie 

getoetst. Naar aanleiding daarvan is het theoretische model op een 

aantal plaatsen verbeterd. Een drietal verschijnselen moet nog nader 

onderzocht worden. 

De uitkomsten van de theorie stemmen nog niet geheel met de experi

menten overeen, maar er zijn aanwijzingen, dat de resultaten van het 

nader onderzoek een gunstig gevolg zullen hebben. 
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1. INLEIDING 

In de weefindustrie wordt gebruik gemaakt van machines, waarbij 

de draden niet door middel van een schietspoel in het weefsel 

worden gebracht, maar door een draadinjekteur erin worden 

geblazen. 

Het doel van dit afstudeerwerk is de werking van een dergelijke 

injekteur te onderzoeken en de resultaten in een theoretisch 

model onder te brengen. Vanuit dit model zal dan worden bekeken 

op welke punten de draadinjekteur eventueel verbeterd kan 

worden. 

Omdat de injekteur vrij kleine afmetingen heeft, is een schaal

model gemaakt. Alle oppervlakken zijn hierbij een faktor 16,35 

vergroot. Door deze manier van schalen stemmen de Machgetallen 

bij gelijke drukken in model en echte injekteur redelijk overeen. 

De lengte van de draadinjekteur 1s apart geschaald, zodat de 

weerstandscoëfficiënt van model en injekteur bij benadering 

gelijk zijn. Hoewel de getallen van Reynolds verschillen, mogen 

we aannemen, dat de stroming daardoor niet anders van karakter 

Het is eenvoudiger metingen te doen aan het grotere schaalmodel 

zonder de processen in de injekteur te oeïnvloeden. 

De eclite injekteur is cirkelsymmetrisch (zie 2.1}. Het schaal

model is tweedimensionaal. Dit heeft het voordeel, dat met 

optisclie methoden de stroming in de injekteur zichtbaar gemaakt 

kan worden. (zie 4.2} 

In hoofdstuk 2 van dit verslag worden de bouwstenen van het 

theoretische model gepresenteerd. De metingen, waarmee de theo

rie zijn getoetst, worden besproken in hoofdstuk 3. De resulta

ten met een diskussie leiden tot enkele wijzigingen 1n het 

theoretische model. Dit is beschreven in hoofdstuk 4. Tot slot 

volgen de conclusies uit dit afstudeerwerk. 
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2. THEORIE 

2. 1 Algemeen: 

Een schema van de draadinjekteur is ~n fig.1. getekend. Vanuit 

een suskamer wordt lucht onder hoge druk via een convergent 

kanaal in het menggebied gespoten. De draa~r de secundaire 

inlaat in de injekteur gebracht. Onder invloed van de stroming 

~n de uitstroompijp wordt de draad versneld of met een constan

te snelheid naar rechts bewogen. In de figuur zijn de verschil

lende gebieden aangegeven, die we eerst afzonderlijk zullen be

kijken om dan later tot een model voor de hele injekteur te 

komen. De grensvlakken zijn genummerd en de grootheden op zo'n 

vlak worden weergegeven met het betreffende nummer als index. 

sus-I 
kamer I 

10 

I 

_,_ 

convergent stromingskanaai 

secundaire inlaat menggebied 

fig.1 schema draadinjekteur 

plotselinge 

tertiair 
uitstroompijp 

Voorlopig beschouwen we de processen in de draadinjekteur zonder 

de aanwezigheid van de draad. 

We gaan er van uit, dat de lucht als een perfekt gas gezien mag 

worden. Dan kunnen we voor druk, enthalpie en geluidssnelheid 

stellen: 

p. = p. RT. 
J J J 

(2-1-1) 

i. = 
y R T. 

J y - 1 J 
(2-1-2) 
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c.=v'yRT. 
J J 

(2-I-3) 

voor J = 0, I, 2, 2v, 3, 4 en s. 

Hierbij is R de specifieke gasconstante. Voor lucht geldt: 

R = 287,28 J/kg.K. 

Het Machgetal wordt gedefinieerd door: 

M. = u. I c. 
J J J 

(2-I-4) 

De totaaltemperatuur en -druk op een bepaalde plaats kunnen 

worden berekend met: 

T . = T. ( I + ~(y-I) M~ ) 
t] J J 

(2-I-5) 

P - p ( I + 1 (y-I) M~ }y/y-I 
tj - j ï J (2-I-6) 

Tenzij anders is vermeld, beschouwen we de stroming in de injekteur 

als compressióel en turbulent, waarbij viskeuze invloeden verwaar

loosd worden. 

2.2 Het convergente stromingskanaal: 

We beschouwen de stroming in dit deel 

van de injekteur als eendimensionaal. 

Verder nemen we in eerste instantie 

aan, dat er geen warmte-overdracht 

plaatsvindt tussen de stromende lucht 

en de wand. Bovendien veronderstellen 

we de stroming isentroop, zonder 

wrijving en homo-energetisch. 

De continuiteitsvergelijking levert nu: 

= 

en behoud van energie (Bernoulli}: 

A 
0 

u 

fig.2 schema convergent 

stromingskanaal 

(2-2-I) 

(2-2-2) 
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Omdat de stroming isentroop lS, geldt: 

po po y T c ( > )y/y-1 -= ( -) = ( --2.. ) y/y-1 = ( --2.. ) 2y /y-1 = 
p1 pl Tl cl l.l (2-2-3) 

Met behulp van bovenstaande vergelijkingen l.S af te leiden: 

(zie hiervoor bijvoorbeeld Owczarek1
) 

Al M 1 + ! (y-1) M2 
11/2 (y-1) 0 . ( 

1 
= 

Ao M1 + !{y-1) M2 
0 

(2-2-4) 

u1 M1 + Hy-l) M2 
l! . ( 

0 
= 

u M + !(y-l) M2 0 0 1 

(2-2-5) 

p1 + !(y-1) M2 
)1/y-1 ( 

0 
= 

po + !(y-1) M2 
1 

(2-2-6) 

= (2-2-7) 

(2-2-8) 
+ !(y-1) M~ 

Met deze relaties is het mogelijk, als de druk p en de 
0 

temperatuur T aan het begin van het convergente stromings
e 

kanaal bekend zijn, de overige grootheden te berekenen. 
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2.3 Het menggebted: 

Ook hier nemen we weer aan, 

dat er tussen lucht en wand 

geen warmte-uitwisseling 

plaatsvindt. De lucht stroomt 

onder een hoek e het meng- A 

de snelheidsverdeling op de 

vlakken I en 4 uniform. 

Vlak 2 kiezen we zo, dat ook 

s 

----1•~ ~x 

fig.3 schema manggebied 

daar het snelheidsprotiel recht is. De lengte van het menggebied 

is dus voorlopig nog niet gespecificeerd. We beschouwen de 

situatie binnen het gestippeld aangegeven gebied. 

Behoud van massa levert: 

+ = 0 (2-3-1} 

of: 

(2-3-2} 

Bij terugstroming in de secundaire inlaat is u
4 

negatief, 

evenals m4. 
Impulsbehoud ~n integrale vorm voor de x-richting: 

ff v p(v.n) df = - ff p cos(n.e ) df x - - - -x 
(2-3-3) 

opp opp 

waarin: n normaalvektor op het oppervlak; deze is altijd 

naar buiten gericht. 

e eenheidsvektor in de x-richting. -x 
v snelheidscomponent in x-richting. 

x 

We kunnen deze vergelijking uitwerken tot: 

waarin: E = sign(u
4
). 

t A 
2 Lt-----i-... U 

r - 2 
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De term K2x representeert de kracht van de kromme wand tussen 

I en II op de stromende lucht. De grootte van deze kracht zullen 

we verderop in deze paragraaf bekijken. In elk geval is K
2

x 

negatief. 

Energiebehoud geeft: 

of: 

IJ (!V2 + i} p <!·~) df = 0 
opp 

(2-3-5) 

(2-3-6) 

Bij de uitwerking van (2-3-5} .is gebruik gemaakt van het feit, 

dat de vaste wanden van het menggebied geen arbeid verrichten 

op de stromende lucht, omdat de snelheid aan die wanden nul is. 

Vergelijking (2-3-61 is ook te schrijven als: 

+ = 0 (2-3-7) 

Mede op grond van vergelijking (2-3-Il veronderstellen we, dat 

de totaaltemperatuur in het menggebied niet verandert: 

= (2-3-8) 

We hebben nu dus vier vergelijkingen uit de behoudswetten afge

leid. Samen met de toestandsvergelijkingen op de vlakken 2 en 4 

hebben we zes vergelijkingen beschikbaar om nog acht onbe

kenden te berekenen ( p
1

, p1, T1 en u 1 zijn al met behulp van 

de theorie in 2.2 uitgerekend). Bij de beschouwing van de secun

daire en tertiaire stroompijpen zullen we de twee nog benodigde 

vergelijkingen moeten vinden om het probleem te kunnen oplossen. 



- 7 -

Uit vergelijking (2-3-3} volgt, dat: 

- JJ 
opp AI2 

p.cos(n,e } df - -x (2-3-9) 

We kunnen twee gevallen onderscheiden. Namelijk: 

a) supersone stroming: MI = 
b) subsone stroming MI < 

We kunnen een globale schatting maken van de druk langs het 

gekromde oppervlak AI 2 • Als we de stroming langs dat vlak 

beschouwen als een enkelvoudige expansiegolf, bestaat er een 

eenduidig verband tussen de hoek, waarover de stroming van 

richting veranderd is, en de snelheid. Dus ook tussen de hoek 

en de druk ter plaatse, (Prandtl-Meyer-expansiel Voor een 

gedetailleerde beschrijving van deze expansie zij verwezen 

naar Owczarek1
• 

Il 

•e -x 

--+u 
2 

fig.4 schema situatie instroming menggebied 

Op deze manier is het mogelijk de integraal van vergelijking 

(2-3-~l te schatten. Het resultaat hangt af van de totale hoek, 

waarover de stroming van richting verandert. Het blijkt, dat 

de kracht van de wand op de lucht te schrijven is als: 

(2-3-1 0) 

De constante ~ is kleiner dan 1 en hangt nog af van de totale 

hoek e. 
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Deze afhankelijkheid ~s weergegeven in onderstaande tabel. 

e = = .014 

.089 

15° .138 

tabel: ~-waarde als funktie van e. 

We kunnen in (2-3-4} de term met de druk p1 en K
2
x samen nemen. 

Dan is (2-3-4) te schrijven als: 

Daar de waarde van 8 tussen 10° en 15° ligt bij de draadinjekteur 

nemen we bij de berekeningen: ~ = .10 

Tot nu toe hebben we aangenomen, dat de wanden van de secundaire 

inlaat en het convergente stromingskanaal een scherpe hoek maken 

(zie fig.5}. Maar in werkelijk-

heid is dat niet het geval. Dus 

is A kleiner dan A. In deze 
s 

situatie zal het stukje wand As2 
ook een drukbijdrage leveren in 

de impulsvergelijking. De druk 

daar mag gelijk gesteld worden 

4 

•e -x 

2 

fig.5 schema situatie 

aan p
4

, als er lucht door de secundaire inlaat wordt aangezogen. 

Bij terug blazen zal de druk op As2 aanzienlijk lager zijn. 

Het is ook mogelijk, dat de 

geometrie van de injekteur 

zodanig is, dat het einde 

van de wand van het conver-

gente stromingkanaal (C) 

niet in het verlengde ligt 

van de tertiaire pijpwand 

fig.6 schema situatie 

(zie fig.6). In de getekende situatie ligt C daaronder. Dan wordt 

de kracht K2x van de kromme wand op het stromende medium: 

constante. A11 pi cos8 (2-3-12) 
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Daar A
11 

kleinet is dan A
1 

in dit geval, is (2-3-12) ook te 

schrijven als (2-3-11) met dien verstande, dat~ groter is 

dan wanneer C wel in het verlengde ligt van de tertiaire 

pijpwand. In het geval, dat C boven genoemde lijn ligt, zal 

~ kleiner zijn. 

Voor de twee vormen van de draadinjekteur kan zoals aangegeven 

gekorrigeerd worden in de impulsvergelijking. 

We kunnen op dezelfde wijze als bij de supersone situatie twee 

termen in de impulsvergelijking samennemen tot een term met een 

faktor ~ , zodat we weer vinden: 

0 (2-3-9) 

We kunnen nu voor ~ de volgende benadering maken: 

~ = = 
-!pu~ + !P~2 

PI 
(2-3-13} 

In deze vergelijking zijn p en u gemiddelde waarden voor de druk 

en snelheid langs de gekromde wand A12 • De middeling zal een met 

cos(~12 ,~xl gewogen gemiddelde moeten leveren, analoog aan het 

supersone geval. Het verschil is echter, dat we niet een schatting 

kunnen maken van het verloop van de druk en snelheid als funktie 

van de plaats op het vlak A12 • Als we een lineair verband ver

onderstellen, vinden we voor ~2 /u~, op basis van de geometrie 

van de injekteur, waarden tussen 0.8 en 0.95 . Deze waarden han

gen af van de oppervlakte verhouding A/A1• 

In elk geval is de waarde van ~ voor subsone stroming negatief. 

Als p = 1 bar, is er geen 
0 

stroming en dus: ~ = 0. 

Bij toenemen van p zal de 
0 

stroming in het begin nog 

als incompressibel te be

schouwen zijn en geldt er 

bij benadering: fig. 7 schema situatie 
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(2-3-14) 

Waarbij A2 > A
1 

(zie fig.7). De gemiddelde snelheid u zal kleiner 

zijn dan u
1 

en ~ wordt negatief. Als p
0 

verder verhoogd wordt, 

wordt de stroming compressibel en zal ook de secundaire stroming 

een bijdrage gaan leveren: 

(2-3-15) 

Omdat p
1
/p

2 
> 1, zal door de compressibiliteit de gemiddelde snel

heid ~ groter worden. Door de bijdrage vanuit de secundaire pijp 

wordt dat effekt versterkt. Het hangt nu van de grootte van deze 

beide verschijnselen af hoe het verloop van de waarde van ~ zal 

zijn. 

We gaan liier niet verder op in, omdat het werkgebied van de injek

teur liij suskamerdrukken p
0 

ligt, waarliij er choking optreedt in 

de nauwste doorsnede, dat wil zeggen dat M1 = 1. 
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2.4 Uitstroompijp (tertiair): 

2.4.1 Plotselinge verwijding: 

Deze verwijding is een overgang 

tussen twee apart gemaakte 

onderdelen van de injekteur. 

Om te voorkomen dat door een 

vernauwing de draad, die door 

de injekteur gaat, wordt be

schadigd, zijn de maten zo 

gekozen, dat er een kleine 

fig.8 plotselinge verwijding 

verwijding ontstaat. (D2 = 3.03 mm; D2v = 3.07 mm). Dit betekent 

een oppervlakte vergroting van ongeveer 2.5%. 

Omdat het hier een kleine korrektie betreft, mag worden aangenomen 

dat de verwijding incompressibel gebeurt. Er kan worden afgeleid, 

dat geldt (Roberson and Crowe6 ): 

P2v = P2 1 ) (2-4-1} 

We vergelijken deze uitdrukking met hetgeen gevonden wordt bij 

een geleidelijke verwijding: 

Az 

P2v = P2 + !p2u~v( A! - 1 ) (2-4-2) 

Daarbij zien we, dat er ondanks een druktoename bij plotselinge 

verwijding toch sprake is van een onomkeerbaar drukverlies. Dit 

verlies &p is: 

(2-4-3) 

Voor een nauwkeuriger korrektie kunnen uit de drie heboudswetten 

en toestandsvergelijkingen relaties tussen de grootheden voor en 

na de verwijding worden afgeleid voor het compressibele geval. 
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2.4.2 Pijp met wrijving: 

In dit gedeelte beschouwen we de 

stroming eendimensionaal en homo

energetisch. De warmte-overdracht 

wordt weer verwaarloosd. Een af

schatting van dit effekt voor 

deze situatie is in de appendix fig.9 tertiaire stroompijp 

te vinden. De wrijvingscoëfficiënt 

veronderstellen we onafhankelijk van de plaats in de buis. 

Omdat de doorsnede van de pijp constant A is, vinden we voor 
u 

massafielioud: 

= (2-4-41 

De impulsvergelijking in de x-richting ziet er als volgt uit: 

A pudu + A dp + dF = 0 
u u 

(2-4-51 

waarin dF de wrijvingskracht aan de wand representeert. 

Voor een klein s.tukj e buis kunnen we stellen: 

dF = T C dx (2-4-61 

T x x+dx 
c 

schuifspanning 

omtrek van de buis fig.IO schema situatie 

De wrijvingscoëfficiënt wordt gedefinieerd met: 

f = (2-4-7} 

en de hydraulische diameter van een stroomkanaal: 

4.A/C (2-4-8} 

In het geval van een ronde pijp ~s de hydraulische diameter gelijk 

aan de gewone. Voor de tertiaire uitstroompijp dus: Dh = Du. 

Bij een pijp met vierkante doorsnede is de hydraulische diameter 

gelijk aan de breedte. 
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Met behulp van genoemde vergelijkingen en definities is het 

mogelijk relaties tussen de grootheden op vlak 2v en vlak 3 

af te leiden (zie bv. Owczarek1 }. Het resultaat: 

T3 + Hy-n M2 
2v 

= (2-4-9) 
T2v + Hy-1 l M2 

3 

u3 P2v M3 + !(y-1) M2 
} ~ 2v = = -- • ( (2-4-10) 

u2v p3 M2v + !(y-1) M2 
3 

p3 M2v . ( 
+ !(y-ll M~v }! (2-4-11) = 

P2v M3 + !(y-1) M2 
3 

4f L 1 1 y+1 
M2 + Hy-1 l M2 

wu u 2v 3 } = ( --- )/y +- ln{ --. 
D M4 M2 2y M2 + !(y-1) M2 u 2v 3 3 2v 

waarbij: f wrijvingscoëfficiënt uitstroompijp 
wu 

L lengte uitstroompijp 
u 

2.4.3 Wrijvingscoëfficiënt: 

De wrijvingscoëfficiënt is afhankelijk van het Reynoldsgetal 
3 

betrokken op de diameter van de buis. Voor ReD> 4.10 geeft de 

formule van Von-Kármán-Nikuradse een goede benadering voor de 

wrijvingscoëfficiënt in de gladde pijpen, die we in de draad

injekteur hebben (zie Owczarek1 en Roberson and Crowe6
}: 

1/.f4f = -0.8 + 2.log(ReD . .f4f l (2-4-13) 

met: Re = puD /n 
D u 

Ook in het geval van pijpen met een vierkante doorsnede, zoals 

(2-4-12) 

in het schaalmodel, geeft deze vergelijking goede resultaten. Dit 

is gebleken uit de stage-werkzaamheden van H. Marinus~ 
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In de secundaire inlaat is het ook mogelijk, dat de stroming 

laminair is. Dan is de wrijvingscoëfficiënt te berekenen met ( 1
'

6
): 

4f = 64/ReD 
3 

Ren< I ,6. IO (2-4-I4) 

In het overgangsgebied tussen laminaire en turbulente buis

stroming veronderstellen we ( 1
'

6
) 

4f = 4.Io-2 3 3 
I , 6 • I 0 ( ReD ( 4 . I 0 (2-4-IS} 

Genoemde vergelijkingen voor de wrijvingscoëfficiënt zijn geldig 

voor volledig ontwikkelde buisstromingen. We zullen ook nog 

rekening moeten houden met aanstroomverliezen. Deze verliezen 

zijn weer te geven in de impulsvergelijking door een term, waarin 

!pu2 wordt vermenigvuldigd met een verliesfaktor ~· Roberson 

and Crowe 6 (zie ook 7
) geven voor een afgeronde inlaat, zoals 

de stroming die ziet bij aanzuigen in de secundaire pijp, een 

verliescoëfficiënt ~ = 0.1 of kleiner. Voor een richtings

verandering van 180°- wordt gegeven7 : ~ = 2.2 . Omdat bij terug

stroming in de secundaire inlaat de stromende lucht een rich

tingsverandering van ongeveer 170° ondergaat, brengen we hier

voor een verliesfaktor in rekening van : ~ = 2.0 • 

2.4,4 Slot: 

Met vergelijking (2-4-9)_ tot (2-4-I2) hebben we de verbanden 

tussen de in- en uitgangsgrootheden van de tertiaire stroompijp 

gevonden. Er is echter nog een extra gegeven: 

af: pomg of: = (2-4-I6) 

Hiermee hebben we een van de twee vergelijkingen gevonden, die we 

nog nodig hadden voor de berekeningen in het menggebied. 
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2. 5 Secundaire "inlaat: 

Ook hier beschouwen we de stroming 

eendimensionaal, homo-energetisch 

en zonder warmte-overdracht. De 

wrijvingdcoëfficiënt is constant 

verondersteld over de pijp. 

We kunnen nu twee gevallen onder

scheiden, namelijk aanzuiging, met 

-----~•~ e -x 

fig.I1 secundaire inlaat 

· u
4
> 0, en terugstroming met u4 (0. In beide gevallen ZlJn de aflei

dingen van de in deze paragraaf gegeven vergelijkingen analoog 

aan die in de vorige (zie Owczarek1
). 

2.5.1 Aanzuiging, u4> 0: 

We nemen aan, dat de lucht netjes vanuit de omgeving de buis in 

stroomt. De totaaltemperatuur en -druk verandert daarbij niet. 

Dus: 

T = T = T ( 1 + Hy-ll Mz )_ (2-5-1) 
ts tomg s s 

pts = ptomg = PS ( 1 + Hy-I) Mz )_y/y-1 (2-5-2} 
s 

Verder geldt, dat: 

T4 + Hy-I 1 Mz 
s (2-5-3} = T + Hy-1} Mz s 4 

u4 PS M4 + Hy-1} Mz 
} i ( 

s (2-5-4) = = • u p4 M + i(y-1) Mz s s 4 

p4 M + H -1) M ! s ( 
s ) 2 (2-5-5) = 

ps M4 + H -1) M4 

4f L I 1 y+1 1 { 
Mz + Hy-1} Mz 

ws s s 4 } (2-5-6) = (--- )/y + -- n 
D Mz Mz 2y Mz + !(y-1) Mz s s 4 4 s 

waarin L en D de lengte respectivelijk de diameter van de pijp zijn. 
s s 
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2.5.2 Terugstroming, u
4 

<O: 

We hebben 1n paragraaf 2.3 al gezien, dat de totaaltemperatuur van 

de lucht, die uit het convergente stromingskanaal de secundaire 

inlaat instroomt, niet verandert: 

Tt1 = Tt4 = T
4 

( 1 + !{y-1) 

Verder geldt natuurlijk: 

T + Hy-1 l M2 
s 4 = 

T4 + Hy-I > M2 
s 

u p4 M4 + Hy-I) s • ( = = 
u4 PS M 

+ !(y-I) s 

ps M4 + !(y-1} M2 
! . ( 4 F - = 

p4 Ms I + Hy-11 M2 
s 

4f L I I x:.!_ 1 { ws s = (--- )/y + 2y n D M2 M2 s 4 s 

Als IM I< I geldt bovendien: 
s 

ps pomg 

M2 
4 

M2 
4 

M2 
s 

M2 
4 

M2 
s 

} 

)! 

(2-5-7) 

(2-5-8} 

(2-5-9) 

(2-5-IO) 

+ !(y-1} M2 
-----~s} (2-5-II) 

+ !(y-I} M2 
4 

(2-5-I2) 

De wrijvingscoëfficient f wordt bepaald, zoals in paragraaf 2.4 ws 
1s aangegeven. De korrektie voor de aanstroomverliezen wordt 

weergegeven door in (2-5-6) en (2-5-II) bij het linkerlid de term 

~.!pu2 op te tellen. 

Voor zowel terugstroming als aanzuiging hebben we nu verbanden 

tussen in- en uitgangs grootheden vastgelegd. Daarbij hebben we 

in beide gevallen ook nog een extra vergelijking voor de druk. 

Daarmee is de tweede benodigde vergelijking, die we in het meng

gebied te kort kwamen, gevonden. 
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2.6 Rekenschema-: 

Op de volgende bladzijde is het flowschema gegeven van het reken

programma, dat gebruikt is om de verschillende grootheden op de 

controle-oppervlakken te berekenen. Dit voor het geval, dat er 

choking optreedt in de nauwste doorsnede (M1 = I), dus voor sus

kamerdrukken p > 1.9 bar. 
0 

De grootheden, die achtereenvolgens berekend worden staan in de 

rechthoeken. In de ellipsen zijn de paragraafnummers vermeld, waar 

.de voor die berekening benodigde vergelijkingen te vinden zijn. 

Voor de schatting van nieuwe waarden voor Pz is gebruik gemaakt 

van intervalhalvering. Dit omdat bij gebruik van de direkt voor 

de controle berekende Pz het iteratieproces oscillerend divergeert. 

Bij de schatting van p
4 

als E = -1 is de situatie analoog. In alle 

andere iteratie-lussen wordt telkens de vlak voor de controle 

liereRende waarde gebruikt als nieuwe schatting. 

In dit schema is de korrektie voor de plotselinge verwijding nog 

niet opgenomen. Deze korrektie verandert het rekenschema niet 

wezenlijk. 

Het rekenprogramma is in Algol geschreven en onder de naam 

JAN/IMADIAB in het gelieugen opgeslagen. 
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fig. 12 rekenschema 
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3. METINGEN 

3.1 Inleiding: 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke metingen gedaan zijn en 

op welke manier. Deze metingen zijn van belang om het theoretische 

model te testen op zijn waarde. 

Omdat de metingen in de injekteur het te meten proces verstoren, 

kunnen alleen experimenten van óuiten af worden uitgevoerd. 

Aan de eclite draadinjekteur zijn massadebieten bepaald als funk

tie van de suskamerdruk p • Ook de kracht, die de stroming op 
0 

een stilstaande draad uitoefend, gemeten (zie 3.2). 

Voor de start van dit afstudeerwerk was van het menggebied slechts 

weinig oekend. Daarom is het schaalmodel voorzien van vensters, 

zodat met behulp van visualisatietechnieken informatie verkregen 

kan worden omtrent de stroming in het menggebied. Voor een aantal 

geometrieën van het injekteurmodel zijn schaduwopnamen gemaakt. 

Zie hiervoor het interne rapport (R-471-D): "Schaduwopnamen van 

liet menggebied van een model van een draadinjekteur." Een kwa

litatieve beschrijving van deze opnamen volgt in 4. 2 • 

De metingen, die aan het schaalmodel verricht zijn, worden in 3.3 

oesclireven, 
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3.2 Metingen aan de draadinjekteur: 

3.2.1 Massadebietmetingen: 

Aan de echte draadinjekteur zijn bij verschillende oppervlakte

verhoudingen A/A
1 

en twee stroompijplengten de massadebieten als 

funktie van de suskamerdruk p gemeten. Een schema van de meet-
o 

opstelling is in onderstaande figuur gegeven: 

van 
compressor --. __ __, 

(p=7 bar) 

ventiel + 
filter 1 

injekteur 

fig.l3 schema meetopstelling (massadebieten} 

flowmeter 

Het tertiaire massadebiet mt is met behulp van een flowmeter 

óepaald. Deze zogenaamde verdringingsmeter geeft via een digitale 

uitlezing het debiet in m3 /h met een onnauwkeurigheid van .02 m3 /h. 

Dit volumedebiet is om te rekenen in een massadebiet met ( 10 ): 

1 m3 /h_ ~ .3555 H kg/s (3-2-1) 3.67T - 2.277 

waarin: H luchtdruk in bar. 

T temperatuur in K. 

De onnauwkeurigheid in het zo verkregen massadebiet bedraagt 
-6 -4 -3 7.10 kg/sop gemeten massadebieten van 5.10 tot 5.10 kg/s. 

Het primaire massadebiet is gemeten met een zoganaamde rotameter. 

Deze meter heeft een schaalverdeling, die evenredig is met de hoe

veelheid door de meter gestroomde lucht. Deze meter 1s geijkt met 

behulp van de flowmeter, die voor het tertiaire debiet is gebruikt. 

De onnauwkeurigheid in de bepaalde pr~ire debieten is ongeveer 
-5 1,4.10 kg/s. Dat is aanmerkelijk groter, dan de fout in de ter-

tiaire massadebieten. 
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Het secundaire massadebiet is het verschil tussen het ter~a~re 

en primaire debiet. De fout in m is ongeveer 1,6.10-S kg/s. 
s 

De suskamerdruk p is gemeten met een Econosto-drukmeter met een 
0 

absolute onnauwkeurigheid van ongeveer .02 bar (na ijking). 

De drukmeter P is in de opstelling opgenomen, omdat de waarde, 
r 

die de rotameter (m l aangeeft bij een bepaald debiet, nog afhangt 
p 

van de druk waarbij gemeten wordt. Die druk kan door middel van 

het reduceerventiel I constant gehouden worden. Het tweede redu

ceerventiel wordt gebruikt om de suskamerdruk p in te stellen. 
0 

3. 2', 2 Krachtmeting: 

De kracht, die de stroming op de draad uitoefend, is voor het 

stationaire geval gemeten. Dat wil zeggen, dat de kracht gemeten 

is, die nodig is om de draad in de injekteur op zijn plaats te 

houden. Deze kracht Fd is als funktie van de suskamerdruk p
0 

en 

voor een drietal oppervlakteverhoudingen A/A1 getekend in gra

fiek 7. 

Het ligt voor de hand, dat de kracht F op de draad zal afhangen 
d 

van de gemiddelde dichtheid en snelheid van de stroming in de pijp 

en van de totale lengte van die pijp volgens: 

;::: constante • pu2 L totaal (3-2-2) 

De kracht is gemeten voor een draad van polyester-katoen (32 tex). 

Met het theoretische model is het gemiddelde van pu 2 berekend 

als funktie van de suskamerdruk p • Samen levert dit een verband 
0 

tussen Fd en het zojuist genoemde gemiddelde maal de totale pijp-

lengte, zoals dat in grafiek 8 getekend is. 
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3.3 Metingen aan het schaalmodel: 

3.3.1 Inleiding: 

Op de foto hiernaast is 

het schaalmodel te zien. 

Onderaan bevinden zich 

de slangen, waardoor de 

primaire lucht wordt 

· aangevoerd. Door het 

venster zijn de einden 

van het convergente 

stromingskanaal (links 

en rechtsonder} goed te 

zien. In het midden van 

de foto bevindt zich de 

tertiaire uitstroompijp. 

Op de achtergrond zijn 

nog enkele delen van de 

gebruikte opstellingen 

zichtbaar: de flitsbron 

en een lens, die gebruikt 

zijn om voor een aantal 

geometrieën van het model 

schaduwopnamen te maken. 

fig.I4 foto schaalmodel 

Zie hiervoor het interne rapport (R-471-D}. 

3.3.2 Drukmetingen: 

In de wand van de tertiaire uitstroompijp van het schaalmodel 

zijn op een aantal plaatsen gaatjes gemaakt, waardoor de sta

tische druk gemeten kan worden. Op bovenstaande foto zijn de 

slangetjes te zien, die de gaatjes met de Waltace & Tiernan 

drukmeter verbinden. 

De resultaten van de drukmetingen Z1Jn weergegeven in grafiek9 

op bladzijde 34· 
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Met behulp van de door meting bepaalde Machgetallen aan het uiteinde 

van de tertiaire pijp (zie 3.3.3) en de theorie van paragraaf 2.4 

kan het drukverloop in de pijp ook berekend worden. Voor twee geval

len is het resultaat van deze berekeningen weergegeven in grafiek 9. 

Daaruit blijkt, dat de theorie uit 2.4 een korrekte beschrijving 

geeft van de situatie in de tertiaire uitstroompijp van het schaal

model. 

3.3.3 Pitotsonde-metingen: 

De totaaldruk op een bepaalde plaats in een stroming kan gemeten 

worden met oehulp van een pitotsonde. Becker en Brown8 geven aan 

hoe dit in een turoulente stroming gedaan kan worden. Er is gebruik 

gemaakt van een roestvrij stalen en een glazen sonde. Beide hadden 

een uitwendige diameter van ongeveer 1 mm. De inwendige diameters 

waren respectievelijk voor staal en glas ongeveer 0.7 en 0.2 mm. 

De resultaten van deze twee sondes verschillen minder dan de meet

onnauwkeurigheid van elkaar. 

Het uitstroomoppervlak van de 

tertiaire pijp heeft een afme-

ting van 11.0 bij 11.0 mm. Op 

121 punten is de totaaldruk 

gemeten voor een aantal suska

merdrukken p . Uit die 121 
0 

metingen is telkens het reken-

fig.15 uitstroomoppervlak 

kundig gemiddelde bepaald: pt. Het gemiddelde Machgetal ~s dan te 

berekenen met: 

= (3-3-1} 

Dit onder de voorwaarde, dat er geen choking aan het einde van de 

pijp plaatsvindt. 

Het resultaat van de metingen is in de tabel op de volgende bladzij 

te vinden, De lengte van de tertiaire uitstroompijp was hierbij: 

Lu = 106.0 cm. De oppervlakte-verhouding A/A1 = 5. 
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-
p o,abs (bar) M 

2.5 0.44 + .03 

3.0 0.52 

3.5 0.59 

4.0 0.65 + .03 

tabel : gemiddeld Machgetal als funktie van p 
0 

In grafiek 10 is de totaaldruk als funktie van de positie in de 

y-richting voor verschillende z-coordinaten bij een suskamerdruk 

p = 4.0 bar weergegeven (zie fig.l5}. 
0 

Hoewel de totaaldruk niet helemaal constant is over het oppervlak, 

zal het snelheidsprofiel toch redelijk recht zijn, omdat de tempe

ratuur ook niet overal gelijk is. 
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4. GRAFIEKEN 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de verrichtte metingen 

in grafiek-vorm opgenomen. Een bespreking ervan volgt in hoofd

stuk 5. Een overzicht van de grafieken: 

nr. verband tussen: opmerkingen 

. L .230 m en po = m. p u 
2 tÎl en po L = .230 m. s u 
3 tÎl en po L = .230 m. t u 
4 . L .140 m en po = m. p u 
5 tÎl en Po L = .140 m. s u 
6 

. L . 140 rot en po = m. u 
7 Fd en po L = .230 m. u 
8 Fd 

2 L .230 en pu.Ltot = m. u 

9 p en x voor verschillende po 
10 pt en y voor verschillende z 

In grafiek 1 tot en met 8 zijn resultaten van metingen aan de 

draadinjekteur weergegeven. In grafiek 9 en 10 van experimenten 

aan liet scliaalmodel. 
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3.0 4.0 5.0 6.0 

• p b (bar) o,a s 

Verband tussen primaire massadebiet m . p 
en suskamerdruk p voor L = .230 m. 

0 u 

a. A/A
1 

= 1.95 c. A/A1 = 2.98 

b. A/A
1 

= 2.16 d. A/A
1 

3.66 
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Grafiek 2. 

------1.... p b (bar) o,a s 

Verband tussen secundaire massadebiet m s 
en suskamerdruk p voor L = .230 m. 

0 u 

a. A/ AI = I • 95 c. A/AI = 2.98 

b. A/AI = 2.16 d. A/AI = 3.66 
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1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 

p b (abs) o,a s 

Grafiek 3. Verband tussen tertiaire massadebiet mt 

en suskamerdruk p voor L = .230 m. u 

a. A/A
1 

= 1.95 c. A/A1 = 2.98 

b. A/A
1 

2.16 d. A/A
1 

= 3.66 
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3.0 4.0 5.0 6.0 

p b (bar} o,a s 

Verband tussen primaire massadebiet m p 
en suskamerdruk p voor L = .140 m. 

0 u 

a. A/A
1 

= 1.95 

b. A/A = 2.16 
I 

c. A/A
1 

= 2.98 



• 6 

m (g/s) 
s 

I 
.4 

• 2 

0 

-.2 

-.8 

1.0 

Grafiek 5. 

- 30 -

2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 

p b (bar) o,a s 

Verband tussen secundaire massadebiet m 
s 

en suskamerdruk p voor L = .140 m. 
0 u 

a. A/A
1 

= 1.95 c. A/A
1 

= 2.98 

b. A/A
1 

= 2.16 
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Grafiek 6. Verband tussen tertiaire massadebiet mt 

en suskamerdPuk p voor L = .140 m. 
0 u 

a. A/ A
1 

I. 95 c. A/A1 = 2.98 
b. A/A

1 
= 2.16 
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Grafiek 7. Verband tussen de kracht op de draad F d 

en suskamerdruk p voor L = .230 m. 
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a 

5 10 IS 20 25 

Grafiek 8. Verband tussen pu2 .Ltot en kraaht 

op draad Fa voor Lu= .230 m. 

a. A/Al = 1.95 

b. A/A1 = 2. 16 

c. A/A1 
2.98 



p b (bar) a s 

) 

- 34 -
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Grafiek 9. Verband tussen statische druk p en 

pLaats x op uitstroompijp (tertiair). 

Einde van de pijp: x = 0. 

Tussen haakjes staan de bijbehorende 

suskamerdrukken vermeLd. (in bar) 

-----berekend met f = 4.10-3. w 
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Grafiek 10. Verband tussen totaaldruk pt 

en plaats in uitstroomvlak. 

~t z = 1 rrun. 

o z = 2 rrun. 

6 z = 3 rrun. 

a z = 4 rrun. 

... z = 5 rrun. 

• z = 6 rrun. 
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5. RESULTATEN EN DISKUSSIE 

5.1 Inleiding: 

In paragraaf 3.3.2 ~s al verwezen naar grafiek 9, waaruit blijkt 

dat de theorie voor de tertiaire uitstroompijp goede resultaten 

geeft voor het schaalmodel. 

In de volgende paragrafen zal eerst worden ingegaan op de gemaakte 

schaduwopnamen, die in rapport R-471-D zijn afgedrukt. Vervolgens 

komen dan de gemeten en berekende massadebieten aan de orde. Tot 

slot volgt nog een enkele opmerking in verband met de gemeten 

krachten. 
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5.2 Resultaten van de schaduwopnamen: 

In rapport R-471-D is de meetopstelling beschreven, waarmee de 

schaduwopnamen van de stroming in het menggebied zijn gemaakt. 

Daarin wordt ook vermeld hoe de geometrie van de modelinjekteur 

eruit kan zien en hoe deze kan worden vastgelegd in een modelcode. 

Bij de eerste serie foto's is de diameter van de secundaire inlaat 

evengroot als die van de tertiaire stroompijp. De nauwste doorsnede 

is zo ingesteld, dat de oppervlakteverhouding A/A1 = 5.0 • We zien 

dat voor lage suskamerdrukken (2.5 - 3.0 bar) de lucht als een jet 

het menggebied instroomt. De jet blijft langs de wand aanliggen. 

De dikte van de jet neemt toe met de suskamerdruk p • 
0 

Bij waarden van p boven 3.3 bar laat de jet los van de wand en 
0 

zien we een niet symmetrisch patroon. Door externe beÏnvloeding 

(bijvoorBeeld tertiaire uitstroomopening even dicht houden}_ is 

dit patroon ten opzichte van de as van de stroompijp te spiegelen. 

(zie foto's op Bladzijde 17 van het rapport). Er zijn dus twee 

stationaire toestanden. De overgang van aanliggen naar loslaten 

van de jet is overigens goed hoorbaar. 

Als de suskamerdruk p verder verhoogd wordt, z~en (en horen}_ we 
0 

dat er terugstroming optreedt in de secundaire inlaat. Inmiddels 

is de stabiliteit van de bovengenoemde twee stationaire toestanden 

sterk verminderd en de stroming "flappert" heen en weer van de 

ene in de andere toestand v.v. Door de korte belichtingstijd van 

ongeveer 100 ns. zijn de verschillende standen van de jets vast te 

leggen. 

Bij serie 2 is de oppervlakte verhouding A/A1 = 3.0 ingesteld. 

De verschijnselen zijn ongeveer dezelfde als bij serie 1. Alleen 

lilijkt hier liet moment van loslaten van de jet samen te vallen 

met het begin van terugstroming in de secundaire inlaat. Dit is 

Bij een suskamerdruk p van ongeveer 3.2 bar. Boven deze druk 
0 

zien we ook weer de instabiliteit van de stroming in het menggebied. 
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Bij de derde en vierde ser~e is de diameter van de secundaire buis 

kleiner dan die van de tertiaire. Hoewel de nauwste doorsnede gelijk 

gehouden is aan die in serie 2 (A/A1 = 3.0}, ligt die nu niet meer 

aan het einde van de scheidingswand tussen convergent stromings

kanaal en secundaire pijp, maar een stukje stroomopwaarts. 

fig.I6 plaats nauwste doorsnede 

De lucht komt nu door een nettere nozzle (Laval-tuitl en ook onder 

een kleinere hoek met de x-richting het menggebied binnen. Het 

is duidelijk te zien, dat de stroming zich sneller over de gehele 

doorsnde verdeelt en dat er geen terugstroming optreedt voor sus

kamerdrukken Beneden 6.0 Bar. 

Bij serie 4 is nog te zien, dat de secundaire stroming turbulent 

wordt Bij hoge p -waarden en de lucht als een jet het menggebied 
0 

in stroomt. 
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5.3 Resultaten massadebietmetingen: 

In de grafieken 1 tot en met 6 op bladzijde 26 e.v. zijn de gemeten 

massadebieten als funktie van de suskamerdruk p weergegeven voor 
0 

uitstroompijplengten L van 23.0 en 14.0 cm. 
u 

Een kwantitatieve beschrijving volgt in 5.4 en 5.5. 

De belangrijkste kwalitatieve conclusies zijn: 

a. Het beeld is bij beide pijplengten ongeveer hetzelfde, zij het, 

dat de secundaire en tertiaire debieten bij de korte pijp wat 

groter zijn. Dit is ook volgens de verwachting, omdat het effekt 

van de wandwrijving bij de korte pijp kleiner is, dan bij de 

lange. 

b. Er treedt terugstroming op in de secundaire inlaat, zoals we dat 

ook op de foto's gezien heboen. 

c. We zien discontinuÏteiten in het secundaire en tertiaire massa-

debiet, Hierbij vallen drie dingen op: 

1. de deoieten worden bij een discontinuÏteit altijd kleiner voor 

hogere p - waarden. 
0 

2. als bij een bepaalde oppervlakteverhouding A/A1 steeds terug-

stroming optreedt ~n de secundaire inlaat is er geen discon

tinuÏteit. 

3, Afhankelijk van de pijplengte is de sprong in de massadebieten 

te vinden bij hetzelfde tertiaire debiet. Namelijk mt = 2.7 g/s 

voor L = 23.0 cm. en m = 3,3 g/s voor L = 14.0 cm. 
u t u 

Een verklaring voor dit verschijnsel moeten we zoeken in het feit 

dat de discontinuïteit samenvalt met het van de wand loslaten van 

de jet, die uit het convergente stromingskanaal het menggebied 

instroomt, Het is dan voor de hand liggend, dat er bij terug

stroming geen discontinuÏteit optreedt, omdat er dan geen jet 

langs de wand van het menggebied is, die kan loslaten. 

Dat de debieten opeens kleiner worden houdt in, dat de wrijving 

bij het loslaten van de wandjet verhoogd wordt. Welk mechanisme 

hiervoor verantwoordelijk is, is nog niet duidelijk. In de lite

ratuur (10 ' 11
} worden wel situaties beschreven, die met loslaten 

en weer aanliggen van jets te maken hebben, maar een beeld van 

hetgeen zich in de injekteur voordoet geven ze niet. Douglas 7 

beschrijft wel een methode hoe een oplossing berekend kan worden. 



- 40 -

Hij stelt, dat de stroming 

door een kleiner oppervlak 

moet gaan (vena contracta)_. 

Het drukverlies van 1 naar 2 

berekent hij, alsof het een 

plotselinge verwijding is. 

Deze oplosmethode blijkt in 
fig.l7 schema situatie 

de praktijk goede resultaten op te leveren, maar het geeft niet 

aan volgens welk mechanisme dit loslaatverschijnsel extra ver

liezen oplevert. 
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5.4 Het prima·ire massadebiet: 

Volgens de theorie voor het convergente stromingskanaal in 2.2 

zou er een rechtevenredig verband bestaan tussen het primaire 

debiet m en de suskamerdruk p • Dit onder voorwaarde, dat de 
p 0 

snelheid van de lucht in de nauwste doorsnede gelijk is aan de 

geluidssnelheid (choking). 

De meetresultaten wijken echter 

iets af, zoals dat in de figuur 

hiernaast getekend is. Het snij

punt van de rechte met de p -as 
0 

ligt bij ongeveer 0.15 bar voor 

alle metingen. 

We kunnen het convergente stro

fig.18 m - p (gemeten) 
p 0 

mingskanaal beschouwen als een niet perfekte nozzle. In de 

praktijk zijn er twee oorzaken aan te wijzen, waardoor het 

gedrag van een nozzle afwijkt van het ideale (Emmons~). Op 

de eerste plaats is dat de wrijving, die optreedt in de grens

lagen. De stroming is buiten die grenslagen nog wel isentroop. 

Een tweede oorzaak is te vinden in een te sterke kromming van 

de nozzlewand of een te sterke verandering van de nozzle-door

snede, 

Om nu binnen de eendimensionale theorie voor deze effekten te 

korrigeren, zullen we eerst naar het massadebiet kijken. We 

definieren de zogenaamde discharge-coefficient als het coëffi

ciënt van het werkelijke en het ideale, dus isentrope, massade

oiet: 

c 
m = m 1 m. 

1S 
(5-4-1) 

Deze discharge-coefficient is afhankelijk van de vorm en grootte 

van de nozzle, van de wandruwheid, van de soort en de toestand 

van het erdoor stromende gas. In het algemeen kan gesteld worden, 

dat de waarde van c dicht bij 1 ligt voor grote nozzles en bij 
m 

lioge dichtheden. Voor kleine nozzles, bij lage dichtheden en 

nozzles met een gekromde as kan die waarde aanzienlijk kleiner 

zijn, 
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Ook het verschijnsel van vena 

contracta kan hier een rol spelen. 

Dat houdt in, dat als dA/dx # 0 

aan het einde van de nozzle, de 

stroming buiten de nozzle nog 

verder convergeert. De effektieve 

doorsnede ligt dan buiten de 

fig.Iq vena contracta 

nozzle en is kleiner dan het nozzle-uitstroomoppervlak. 

Niet alleen het massadebiet, maar ook de snelheid wordt kleiner. 

De kinetische energie van de lucht, die door de nozzle stroomt, 

zal dan ook lager zijn. Voor de situatie in het convergente 

stromingskanaai kunnen we een energie-coëfficiënt invoeren: 

= (5-4-2} 

De kinetische energie ~s immers evenredig met het kwadraat van 

de snelheid. Nog steeds onder de voorwaarde, dat er geen warmte 

uitgewisseld wordt tussen de wand en de lucht, leidt Emmons~ af, 

dat voor de druk in de nauwste doorsnede geldt: 

( J 
Hy-1} M~ 

PJ = Pto -
CE ( J + Hy-I }__ M~ l 

Hieruit is af te leiden, dat: 

pl = PJ is ( I- Hy-J}M2 (I/cE- I) I 

Natuurlijk geldt: 

= 

en hieruit volgt eenvoudig: 

= pl • • c I ..;c:.E 
~s m 

}y /y-I (5-4-3} 

ly/y-I (5-4-4} 

(5-4-5) 

(5-4-6} 

zodat nu alle grootheden in de nauwste doorsnede gekorrigeerd 

kunnen worden voor het afwijkende gedrag van de nozzle. 
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Emmons~ leidt verder nog een benadering af voor het verband 

(5-4-7) 

Hierdoor kunnen we met slechts een paramater volstaan bij 

bovengenoemde korrekties. 

Shapiro2 geeft de volgende waarden voor de energie-coëfficiënt: 

= 0.94 

0.90 

0.99 

0.95 

(nozzles met rechte asl 

(nozzles met kromme asl 

Daar niet prec~es bekend is hoe de waarde van cE in een bepaalde 

situatie van de draadinjekteur is, nemen we aan, dat: 

= 0.9B (5-4-81 

bij de kleinste oppervlakteverhouding A/A
1

, dat wil zeggen 

de grootste geBruikte nozzle, bij een druk van ongeveer 

6 bar (ahs), dat wil zeggen bij de hoogst voorkomende dicht

heid. 

Op grond van deze aanname is het mogelijk de waarde van cE voor 

de overige situaties te bepalen. In grafiek 11 is cE als funktie 

van het Reynoldsgetal betrokken 

op de diameter van de nauwste 

doorsnede uitgezet. Dus: 

In grafiek 1J is te zien, dat 

fig.20 diameter d van de nauwste 

doorsnede 

het verband tussen cE en R~ 

goed te benaderen is met een1rechte: 

= -6 
2.39 • 10 • R~ 

1 
+ .915 (5-4-9) 



Grafiek 11. Verband tussen de energie-coëfficiënt cE en het ReynoZdsgetaZ ReD 

betrokken op de diameter van de nauwste doorsnede. 
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5.5 Secundaire en tertiaire massadebieten: 

Bij de berekening van de secundaire en tertiaire massadebieten 

spelen een aantal parameters een rol. Dat zijn: 

1. kE voor de aanstroomverliezen ~n de secundaire inlaat, 

2. ~ bij de instroming ven de lucht in het menggebied, 

3. de wrijvingscoëfficiënt f • 
w 

Daar voor de werking van de injekteur de uitstroompijp verreweg 

het belangrijkst is, zullen we voornamelijk naar het tertiaire 

massadebiet kijken. In grafiek 12 op bladzijde 47 is dit debiet 

voor een oppervlakteverhouding A/A1 = 2.16 uitgezet als funktie 

van de suskamerdruk p
0 

voor de volgende situaties: 

- gemeten 

- berekend, met ç: = 0. 1 zonder korrektie aanstroomverliezen 

- oerekend, met ç; = 0.1 met korrektie 

oerekend, met ç; = 0.2 met korrektie 

Ter vergelijk is ook het gemeten prlinaire massadeoiet getekend. 

We merken op, dat de berekende tertiaire massadebieten zonder 

korrektie voor de aanstroomverliezen in de secundaire inlaat 

aanmerkelijk lager liggen dan de gemeten. Dit beeld is bij de 

andere oppervlakteverhoudingen analoog. 

Het blijkt, dat de korrektie voor de aanstroomverliezen zinvol is. 

In het geval van terugstroming is er een duidelijke verbetering. 

Bij aanzuiging is het verschil minimaal. Dat is volgens de verwach

ting, omdat de stroming bij aanzuiging een nette afgeronde ingang 

ven de secundaire inlaat ziet, die een zeer kleine weerstand op

levert. Omtrent de exacte waarde van de verliescoëfficiënt bij 

terugstroming bestaat nog onzekerheid. Bijvoorbeeld door experi

menten aan het schaalmodel kan hier verder onderzoek naar gedaan 

worden. 

De tweede parameter, die een rol speelt bij de berekeningen, is ~. 

In paragraaf 2.3 hebben we de waarde van ~ geschat op basis van 

de een-dimensionale Prandtl-Meyer-expansie. We vonden: ~ = 0.1 • 

Het is echter duidelijk, dat de stroming zich anders gedraagt, dan 

in die theorie wordt verondersteld. Een andere manier van schatten 

is de volgende. We nemen aan, dat de lucht vanuit het convergente 

stromingskanaai het menggeoied instroomt, als door een diffusor 

met een oppervlakteverhouding A/A
1

• 
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Dan vinden we voor A/A
1 

= 2.16 niet een reduktie van de druk over 

de kromming met een faktor 2 (P-M-expansie), maar met een faktor 6.5 . 

Dat levert dan een waarde van de parameter ~ op van ongeveer 0.4 . 

Deze schatting is weliswaar even onbetrouwbaar als de eerder gemaakte, . 

maar er blijkt wel uit, dat de waarde van ~ groter kan zijn, dan we 

eerst aannamen. Het blijkt, dat voor een waarde van ~van 0.2 de be

rekende en gemeten tertiaire massadebieten beter met elkaar overeen 

komen (zie grafiek I2t. Het is van belang om meer inzicht te krijgen 

in de processen bij instroming in het menggebied, omdat de invloed 

ervan op de resultaten van het theoretische model relatief groot 

zijn. 

Wat de wrijving betreft kunnen we nog twee dingen noemen, die beke

ken dienen te worden. Als eerste het mechanisme, dat bij loslaten 

van de wandjet een vergroting van de weerstand veroorzaakt. In 5.3 

is daar al wat over gezegd. Het tweede is het feit, dat als de lucht 

in een smalle jet langs de wand stroomt, dit een hogere wrijving 

tot gevolg heeft, dan bij een gewone buisstroming het geval is. 

De secundaire massadebieten zijn in absolute waarde aanzienlijk 

kleiner dan de tertiaire. De afwijking van de berekende ten op

zichte van de gemeten debieten is daarom relatief veel groter, 

dan dat oij het tertiaire debiet het geval was. 



-------~.------
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2.0 
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Grafiek 12. Verband tussen tertiaire massadebiet (berekend en gemeten(t) l 

en de suskamerdruk p
0 

voor A/A1 = 2.16 en Lu = . 230 m. 

Ook gemeten primaire massadebiet (p} is uitgezet. 

Berekend: ~ = 0.1 zonder (T} en met (x) korrektie aanstroomverl.iezen. 

~ = 0.2 met (o} korrektie aanstroomverliezen. 
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5.6 Kracht op de draad Fd~ 

In grafiek 8 op bladzijde 32 is de kracht op een stilstaande 

polyester-katoen draad (32 texl als funktie van de suskamerdruk 

p weergegeven. Uit grafiek 9 blijkt het verband tussen de 
0 

kracht Fd en het gemiddelde van pu2 vermenigvuldigd met de 

totale lengte van de injekteur lineair te zijn. Omdat de berekende 

waarden van de massadebieten niet geheel overeenstemmen met de 

gemeten, zijn ook de berekeningen van pu2 niet juist. In werke

lijkheid zullen de rechten van grafiek 9 steiler lopen, dan nu 

getekend is. Ook ziet het er naar uit, dat ze dan door de oor

sprong zullen gaan. Dit alles wijst erop, dat vergelijking (3-2-2) 

Fd = constante • pu2 
• L 1 totaa 

(3-2-2) 

korrekt is. De waarde van de constante zal uit zowel een verbe

terd theoretisch model als uit experimenten oepaald kunnen worden. 

Door deze oerekeningen en metingen uit te voeren voor andere 

geometrieën van de draadinjekteur zullen verbeteringen in de 

werking ervan kunnen worden gezocht. 
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6. CONCLUSIES 

Aan het eind van dit afstudeerverslag kunnen we een aantal dingen 

concluderen: 

a. Het gebruik van het schaalmodel is zinvol gebleken, omdat: 

I. de gemaakte schaduwopnamen veel informatie verschaft hebben 

over de stroming in het menggebied; 

2. daarmee de theorie van pijpstroming met wandwrijving ook voor 

een niet nette aanstroming, zoals die in de injekteur plaats

vindt, bevestigd kon worden door middel van meting van 

totaal- en statische drukken aan de tertiaire uitstroompijp. 

Verder is de formule voor de wrijvingscoëfficiënt van Von 

Kármán-Nikuradse hiermee geverifieerd. 

b. Met de resultaten van de massadebietsmetingen aan de draadinjek

teur kan het theoretische model op zijn waarde getest worden. 

c, Uit de vergelijking van de resultaten van het theoretische model 

met die van de experimenten blijkt, dat: 

l, het convergente stromingskanaal te beschouwen is als een 

niet-ideale nozzle. De daarbij gedefinieerde energie-coëffi

ciënt cE is als funktie van de suskamerdruk p
0 

vastgelegd; 

2, de fierekende secundaire en tertiaire massadebieten niet ge

heel overeenkomen met de gemeten waarden. Er zijn een drietal 

effekten in het menggebied gevonden, die na nader onderzoek 

misschien tot verbetering van het theoretische model leiden. 

d. De meting van de kracht op een stilstaande draad samen met be

rekeningen wijzen erop, dat die kracht rechtevenredig is met 

het gemiddelde van pu2 maal de lengte van de injekteur. Hiervan 

kan gebruik worden gemaakt bij het zoeken naar efficientere 

vormen van de injekteur. 

Het is zinvol om in een vervolg op dit afstudeerwerk de volgende 

dingen te onderzoeken of uit tevoeren: 

a. De instromingsverschijnselen in het menggebied in verband met 

de onzekerheid in de parameter ~-

Ii, De aanstroomverliezen bij terugstroming in de secundaire in

laat kwantitatief vast te leggen. 
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c. Het mechanisme bij het loslaten van de wandjet, waardoor een 

verhoogde weerstand veroorzaakt wordt. 

d. Uitbreiding van de krachtmetingen op draden om tot een kwanti

tatief verband te komen, dat gebruikt kan worden bij verdere 

ontwikkeling van de draadinjekteur. 

Vooral massadebietmetingen aan het schaalmodel in combinatie met 

drukmetingen kunnen hierbij van grote waarde zijn. 
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Appendix: 

I. Warmtetoevoer in tertiaire uitstroompijp: 

' Hoewel de theorie met wandwrijving voor de tertiaire uitstroompijp 

een goede beschrijving levert voor het schaalmodel, is het mogelijk, 

dat de warmtetoevoer van de wand naar de lucht toch een rol speelt 

oij de echte draadinjekteur. Om een idee te krijgen van de grootte 

van dit effekt, zullen we in de theorie enkele veranderingen aanbrengen. 

We nemen aan dat de warmte, die door de wand aan de lucht wordt over

gedragen per m2 oppervlak en per seconde, bedraagt: 

(a-l) 

waarbij a een evenredigheidsconstante 1s. Deze wordt gegeven door: 

a = Nu • À/L 
u 

Nu getal van Nusselt 

À warmtegeleidingscoëfficiënt 

L lengte van de uitstroompijp 
u 

(a-2} 

In paragraaf 2.4 hebben we de totaaltamperatuur constant veronder

steld. Dat is nu niet meer het geval. Uit de energievergelijking 

in integrale vorm volgt: 

of: 

= qlfD L /in 
u u 

T (x} = T + qlfD x/inc t t2v u p 

Hierin is: in doorstromend massadebiet 

c soortelijke warmte bij constante druk 
p 

D diameter van de uitstroompijp 
u 

Hieruit is af te leiden, dat: 

dT (y-l}MdM qlfD 
u = + 

T I+Hy-I)M2 me T(l+Hy-l)M2
) p 

(a-3) 

(a-4) 

(a-5) 
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Verder hadden we in paragraaf 2.4 al gezien: 

du 
u 

dM 
M 

1dT 
+ --2 T 

= - dp 
p 

dT du 2 
(-- -)/pM 

T u 

(a-6) 

(a-7) 

En de impulsvergelijking in de x-richting 1s te schrijven als: 

2du + 4fdx = 
u D 0 

u 

Dit is te combineren tot: 

4fdx 
--= 

D 
u 

- c-1- + n 
yM2. 

Na integratie levert dit: 

4fL 
u 

--= 
D 

u 

1 1 y-1 
(- - -)/y + - ln{ 
M2 M2- y 

2v 3 

qTID 
u 

I+Hy-I}M~ ___ __:;_} 

I+Hy-I1M~v 

(a-8) 

(a-9) 

(a-IO) 

waarin: T een gemiddelde temperatuur van de lucht in de pijp 
-M een gemiddeld Machgetal 

De verandering ten gevolge van het warmtetransport van de buiswand 

naar de stromende lucht wordt weergegeven met de volgende constante: 

c 
q = ( (a-ll) 

Deze constante kan met (a-lt en (a-2} anders geschreven worden: 

c 
q 

1 À(Tw - Tl 
(- + 1}. Nu,-_.;.;_ __ 

y:M2 c T 
p 

TID 
u (a-12) 
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Volgens de theorie (~' 6 ) bestaat het volgende verband tussen het 

Nusseltgetal en de getallen van Reynolds en Prandtl: 

waarin: Red puDu/n(T1 }_ 

Pr = n(T }/c À 
w p 

(a-13) 

Op deze manier is het mogelijk de waarde van c te berekenen en zo 
q 

een korrektie uit te voeren voor de warmtetoevoer naar de lucht in 

liet rekenprogramma. 

Niet alleen de relatie tussen M2v en M
3 

moet gekorrigeerd worden, 

maar ook die tussen de temperaturen, snelheden en drukken. 

Het is mogelijk af te leiden, dat: 

T3 
(c + J L 

l+Hy-1 )}I~v 
= 

Tzv q 1+Hy-l}_M~ 

Pzv u3 M3 1+Hy-llM~v 
-- = = ( 
p3 u2v M2v 1+Hy-llM~ 

= 

! 
}2 + •c 2 q 

+. 
c 

q 

2( 1+c } 
q 

(a-14} 

(a-15) 

1+Hy-1 )M~ 
( )(a-16) 
1+Hy-1 )M~v 

De invloed van deze korrektie blijkt volgens de berekeningen echter 

uiterst klein te zijn. De secundaire en tertiaire massadebieten worden 

minder dan een procent vergroot. Bij de overige grootheden is de 

verandering van dezelfde orde van grootte. 

Conclusie hieruit is dan ook, dat we geen korrektie voor de warmte

toevoer van de wand naar de stromende lucht behoeven uit te voeren. 


