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SAMENVATTING In de vakgroep warmte-,en stromings
techniek is een model ontwikkeld voor 
de lange-termijnapslag van warmte in 
de bodem.Daarbij is het opslagmedium 
de bodem met daarin verticale pijpen 
als warmtewisselaar.In het poreuze 
medium bestaat in principe de mage
lijkheid van natuurlijke convectie 
die de warmteoverdracht van de warm
tewisselaars naar het poreuze opslag
medium kan verhogen. 
Oeze natuurlijke convectie kan op twee 
manieren de warmteoverdracht beinvloe
den, namelijk door celconvectie en door 
thermische dispersie.Celconvectie is 
daarbij het warmtetransport ten ge
volge van de gemiddelde snelheid van 
de vloeistof in het poreuze medium. 
Thermische dispersie is het warmte~ 
transport ten gevolge van de lokale 
afwijking van deze gemiddelde snelheid 
in de porien. 

Experimenteel en theoretisch onderzocht 
wat de aard en de invloed van de ther
misqhe dispersie is.Het blijkt dat daar
bij de snelheid in de porien en de per
meabili tei t ·van het medium de bel.ang
rijke variabelen zijn.Voor de mathema
tische behandeling met behulp van de 
behoudswetten van het poreuze medium 
kan thermische dispersie verdisconteerd 
warden in een effectieve warmtegelei
dingscoefficient van het poreuze medium. 
Oaarvoor was het echter eerst nodig de 
dispersieconstante experimenteel te be
palen·: 

Tevens is theoretisch onderzocht wat de 
invloed van diverse warmtetransportme
chanismen op de totale warmteoverdracht 
in het opslagmodel is.Het belangrijk
ste transportmechanisme in de bodem is 
de warmtegeleiding.Van secundaire in
vloed zijn in volgorde van belangrijk
heid: temperatuurafhankelijke warmtege
leiding ,celconvectie en thermische dis
persie.Oaarbij dient opgemerkt te war
den dat door de gelaagde bodemstructuur 
in Nederland,meervoudige celconvectie 
kan optreden.Dit heeft tot gevolg een 
verhoogde bijdrage van het convectief 
warmtetransport op de warmteoverdracht 
van de warmtewisselaar. · 
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1. INLEIDING 

1.1. ACHTERGROND VA.i.'f BET ONDERZOEK. 

Bij het gebruik va..."l een zonne-instal
latie voor verwarmingsdoeleinden, z~n 
vraa.g en aanbod van energie meestal 
niet op elkaar af gestemd. Heel sprekend 
is dit voor ruimteverwarming, waarbij 
men de meeste energie nodig heeft ttj
dens de lange koude winteravonden, als 
de zon allerminst aanwezig is. In het 
voorbeeld van ruimteverwarming zijn 
vraag en aanbod juist in tegen-f ase en 
is een energie-opslag voor het onder
li..TJ.g af stemmen van vraag en aanbod 
noodzakelijk. Een logisch gevolg van 
het gebruik van zonne-energie is, dat 
men voor de aanbodzijde (en dus ook 
voor de vraagzijde) een onderscheid 
kan ma.ken in een dagelijkse en een 
jaarlijkse cyclus._In dit verband 
heeft dan de seizoenopslag betrekking 
op de jaarlijkse cyclus. De tijdens 
de zomer ingevangen zonne-energie 
wordt in de opslag bewaard voor ver~ 
warmingsdoelei..ri.den i.11. de winter. 

De seizoenopslag was en is nog steeds 
een zwalc..l(e schakel in een zonne-in
stallatie. Dit was dan ook in 1976 een 
aanleiding om hierna.ar in vakgroep WST 
een onderzoek op te starten. De behoef
te aan een warmte-opslag met grote ca
paci tei t is sindsdien overigens niet 
meer beperkt gebleven tot zonne-instal-· 
laties. Dit voornamelijk omdat 1973 
tevens het jaar was van de olie-crisis. 
De bezorgd.heid van diverse regeringen 
over het prijspeil en de toelevering 
van de olie heeft geleid tot het in 
ka.art brengen van de natio~ale ener
giehuishoudi..11.g. Het belangrijkste ge
volg hiervan was de ontdek!·d.ng van de 
besparing als nieuwe energiebron. 

Net betrek..l(ing tot het gebruik van 
"laagcalorische warmte" is gebleken, dat 
hiervoor in Nederland ongeveer 40'A van 
de primaire energiebronnen wordt ge-

werd deze energie aan de aanbodzijde be
stempeld als afvalwarmte. Het betreft 
echt~r een hoeveelheid energie die lO:A 
van de totale behoefte kan dekken. 
Een probleem bij het gebruik van deze 
afval- en restwa:rrnte is, dat vraag en 
aanbod meestal niet op elkaar zijn af
gestemd. Ook hier zal dus vaak een op
slag noodzakelijk blijken te zijn. 

In dit kader past het dus beter om de 
titel te lezen a.ls: ":De lange termijn
opslag van laagcalorische wa:rrnte in 
de bodem". 

fi~. 1.1.l Aanbod van laascalorische 
warmte in lJederla."ld. 

bru.ikt. ~it is de vr825zijde die oorspron
kelijk gedekt werd door capacitieve 
energiebronnen a.ls olie, gas en kolen. 
Recentelijk heeft een onderzoek ( 40,fig.l.l.l) 
van de NECH aangetoond, dat er een gr6ot 
onverbruikt vermogen aan laagcalorische 
warmte aanwezig is. :Deze energie is 
veelal afkomstig van het koelwater van 
elektriciteitsbedrijven, raffinadertjen 
e.a. industriele ~rocessen. Tot nu toe 
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1. 2. PROBT.~F:HSTELLilTG. 

Om de subtitel te kunnen verduide
lijken is het nodig, eerst het 
3indhoven-model van een seizoenop
sla.g te schetsen, zoals dit in vak
gTOep WST ontwilc~eld is. (14). 
Kenmerkend voor het Eindhoven-model 
is dat de met water verzadigde bodem 

' • D gebruikt wordt als opslag medium. 1 e 
warmte toe- en afvoer van de opslag 
vindt nlaats door middel van watervoe
rende pijpen. De warmtewisselaars, die 
de warmte overdragen tussen het water 
en de bodem, zijn.vertikaal in deze 
bodem geplaatst. 

- _,_ • ,,. ' .J.. -,_ • ..,,.1 '"·1e+ ~erspec~ieL scne~s = y 

.::;indb.oven-model. 

Het volume, dat de warmtewisselaars 
·gezamenlijk bestrijken, heeft de vorm 
van een·ha.lve bol, dit gedeelte wordt 
de centrale opslag genoemd. Door deze 
vorm va..~ een halve bol te geven is de 
verhouding oppervlak:iil.houd ofwel 
warmtecapaciteit:warmteverliezen gemi
nimaliseerd.. 

Warmteverlies naar de atmosfeer wordt 
voorkomen door de opslag af te dekken 
met een isolatielaag. De warmteverlie
zen door deze laag zijn in vergelijking 
met de warmteverliezen door de halve 
bolwand verwaarloosbaar klein. 

ca-oe~ci t~i t : 
st~2,al : 
isols.t iei:reersta..i."1.d 
renO_enent : 
a2ntal ,lic~rmtet-;iss:9lac.rs 

h83. coo k1t.11 
20 :J. 
r 1 O,..,;,, 
·J, - :n "-'/ "·1· 

15:s 
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Het volume van de opslag is bepaald 
door een fysische- en economische opti
malisatie. Een economische randvoorwaar
de hierbij is, dat de investeringen in 
de opslagkosten (f .1,-- /kwb) moeten op
wegen tegen de toekomstige energieprijzen 
voor warmte (f .0,10/kWh). Daarom heeft 
de opslag een minimum capaciteit van 
500.000 k\Pn, wat betekent een straal van· 
20 m voor de centrale opslag. Deze grote 
capaciteit is vereist om de warmtever
liezen naar de grond te beperken tot ten 
hoogste 2076 van de jaarlijks omgezette 
warmtehoeveelheid. 
]ij een bovenaanzicht van het Eindhoven
model zie~ men, dat het oppervla.~ ver
deeld is in een honingraat-struktuur. 
De warmtewisselaars bevinden zich daar
bij op de middelpunten van de regelmatige 
zeshoeken. Dit is de optimale verdeling 
als men een volume-element snel wil ver
warmen of afkoelen. 

fis. l.2.2 Je honon,sraatstructuU:r van 
de -,.;a::cmtewisselaars in het 
::::; i."'lc°thoven 1:1ode l. 

In het onderzoek wordt het zeshoekig 
element benaderd met een cilinder, die 
verder aangeduid wordt met de 11 eenheids
cilinder", De eeriJ1eidscilinder is nu een 
gesloten ruimte, die begrensd wordt door 
vier vlakken. Een diatherme bi."tl.i.~en
cilinder (de warmtewisselaar), een 
adiabatische buitencilinder (vanwege 
syrr11netrie) en twee eindvlak..~en. De om
sloten ruimte bevat een poreus medium, 
dat uit een vaste en een vloeibare fase 

bestaat. Door deze configu:ratie bestaat 
in prL~cipe de mogelijkheid, dat na
tuurlijke convectie optreedt. 

r1 
rO 

fig. 1.2.3 3enadering va.neen honinz
raat element door de een -
heidscilinder. 

De natuurlijke convectie heeft op twee 
manieren invloed op het warmtetra.~sport 
in de eenheidscilinder. Allereerst door 
celconvectie, waarbij de lichte warme 
vloeistof aan de warmtewisselaar-wand 
opstijgt en de zwaardere koude vloei
stof van de adiabatische wand daalt. 
Een tweede manier waarop natuurlijke 
convectie invloed heeft op het warmte
transport is door therm.ische dispersie. 
Als het vloeistofelement stijgt of daalt 
moet het n.l. een zig""'."zag beweging _ 
om de korrels maken. Hierdoor ontstaat 
een extra warmtetra.nsport wat vergelijk
baar is met het warmtetransport door 
wervels in een turbu1ente stroming. 

De transportverschijnselen in het poreu
ze medium worden mathematisch beschre
ven met behulp van de behoudswetten. 
Daarbij wordt het poreuze mediu.i11 be
schouwd als een ~~n-fase mediu.m. Dit 
heeft echter tot gevolg, dat de ther
mische dispersie (mathematisch gezien) 
niet meer beschouwd wordt als een con
vectieve bijdrage tot het warrntetrans
port, maar hiertoe bijdraagt via de 
warmtegeleidingscoefficient. 
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Het onderzoek heeft als primair doel 
de theoretische en e:q:ieriraentele bestu-
d 

. • ... , . '!,. ~-· •. ering van a.e .,nermiscue '""is:pe:rsie 
van het poreuze medium. 

Ret onderzoek heeft als secundair doel 
de bepaling van de invloed van celcon
vectie, thermische dispersie en tempe
ratuur-afhankelijke warmtegeleiding in 
de eenheidscilinder voor een reele on-
slagsi tua tie. · ~ 
Voor het onderzoek is een proef opstel
ling gebouwd, die naast de simulatie 
van het instationaire proces in de een
heidscilinder ons tevens in staat stelt 
tot het onderzoeken van de thermische 
dispersie. 

1. 3. DIDELING V iu'Vi H:ET RAPPORT. 

Het rapport is te onderscheiden in 
3 gedeelten, te weten: 
achtergrondinformatie (hfdst. 1 en 2), 
theorie (hfdst.3,4 en 5)en experiment 
(W.:dst. 6 en T). 
De achtergrondinformatie bestaat uit 
de inleiding en het ho"fdstuk "orien
tatie11. L"l'l de i...""lleiding wordt de behoef
te aa..'l1. seizoen-opslag en het doel van 
het onderzoek beschreven. 
Eet daaropvolgende hoofdstuk 11orientatie11 

geeft de stand van zaken van het onder
zoek naar la.nge termijnopslag en beschrijft 
het opslag-mediu.m, te weten de Nederla.ndse 
bodem. 
De theorie bestaat uit de hoofdstukken 
11warmtetransnort-mechanismen11 

, 
11behouclsue~ten" en "waJ:.nteoverclra.chts-
~celaties" • Als warmtetransport-
mecha.nismen warden beha..."'1.deldde warmte
geleiding, vrije convectie en thermische 
dispersie. Het zwaartepunt van de theorie 
evenals van het experiment ligt daarbij 
op het onderzoek naa.r thermische disper
sie. In het hoofdstuk ' 11behoudswetten11 

worden de warmtetra.nsport-mechanismen 
wisktmdig geformuleerd met behulp van de 
behoud.s1'[etten. L11. hoofdstu.k 5 word t 
~.e ua::':ltecverdracht in de ee:nheids 
cilinder beschreveb. ;:;:iet behul:? v:J.n 
dL~ensieloze setallen. 

:De meetopstelling die gebruikt wordt voor 
de sirnu.latie van het proces, zeals zich 
dat afspeelt i...'l1. de eenheidscilinder, 
wordt beschreven in hoofdstuk 6. Het 
daaropvolgende hoofdstuk "numerieke me
thoden 11 geeft aan hoe theorie en experi
ment verwerkt warden en tenslotte met 
elkaar vergeleken warden. Dit leidt 

uiteindelijk tot de resultaten van het 
onderzoek (hfdst.8), de diskussie van 

,de m.eetresul taten en afgeleide warmte
'overdracht relatie (hfdst.9) en de con-
clusie va..'l1. het onderzoek met daarin 
suggesties voor een eventuele voortzet
ting (hfdst lO). 

'\. 



2.0RIENTATIE 

2.1. H.STEODE.N VAJJ LANGTE TERHIJN 
OPSLAG. 

In deze paragraa.f zal een kart over
zicht gegeven word.en van wa.t tot nu 
toe de meest bekende methodes van 
lange termijn opslag zijn. Daa.rbij 
zal alleen gesproken worden over de 
op slag van" laae;calorische warmte'' in 
de vorm van voelba.re warmte. De andere 
mogelijkheden van opslag, die niet ter 
sprake komen zijn de dissipatie van · 
energie 5.n reversibele chemische re
acties, a.ls hydratatie warmte, a.ls la
tente wa:rmte of in eutectische zouten. 

In 1976 heeft Givoni (9) een over
zichtsartikel gewijd a.an langl;e ter
mijn opslag. Het betreft hier een kwa
lifikatie naar de bruikbaarheid van de 
diverse opsla.gmedia. Heer suecifiek 
is hierop ingegaan tijdens het Thermal 
Storage Symposium (31). 
Behalve een volledige catagorisering 
van de opslagmethodes werd hier tevens 
een e.a..~tal bestaande onderzoeksprojek
ten uitgediept. 

Veel onderzoek wordt sedaan naa.r de 
opslag van warmte in aquifers. Zen -
aquifer is een poreuze geologische 
formatie die water bevat en aan boven
en onderzijde is afgesloten met een 
voor water ondoordringbare laag. Een 
aquifer die gebruikt wordt als warmte-

opslag moet voldoende permeabel zijn, 
zodat de opslag goed geladen en ont
laden kan warden door toe- en afvoer 
Yan water. 

Een opmerk:elijke methode voor warmte
opslag is de niet-convectieYe zonne
vijver. De omzettL~g van zonne-ener
gie in warmte vindt hier direkt L~ de 
vijver plaats. De zonnevijver zelf 
fungeert dus zowel als collector als 
voor opslag. De zonnevijver bevat zout 
water met een naar onder toenemende 
concentratie en dus ook dichtheid. 
De hogere dichtheid op grotere diepte 
voorkomt, dat het door de zon opgewarm
de water gaat circuleren, zodat slechts 
een geri...'1gwarmteverlies door geleiding 
optreedt. Onderzoek o.a. in Israel (.31 ) 
heeft de praktische bruikbaarheid van 
dit concept aldaar bewezen. In minder 
zonnige klLmaten, zeals het Nederlandse, 
is de bruikbaarheid diskutabel. 

fi,g.. 2 .1. 2 ~J2 .. ~i1teoysla . .s i:1 een Z8r.Ll'le
vi,jver. 

Een andere voor de hand liggende metho
de is de opslag van warm water in gra
te kunstmatige reservoirs. Een nro
bleem daarbij was, dat een der~lijk 
reservoir groot moet zijn, om de ver
liezen over vele maanden tot een klei
ne fractie van de o:pgeslagen warmte 
te k:unnen beperken. Het de tot nu toe 
bekende "olie 11 tanks kon slechts een 
volume bereikt warden Yan l.5xl05 m3 
terwijl voor bijyoorbeeld seizoeno:p
slag minimaal 10° m3 nodig is. 
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De grens voor de grootte van de 
tank wordt vooral be}.)aald door de 
hoge dri.L~ onderin de tank. Een OIJ
lossing c~1) voor dit probleem is 
gevonden door de tank de vorm van 
een kwart elips te geven, daardoor 
wordt de dru..~ gelijkmatig verdeeld 
over de tankwa."ld. Het gebruik van dit 
soort reservoirs, evenals van kunst
matige meren, is erg duux. Ten eerste 
vanwege de constructie van het re
servoir en ten tweede vanwege de be
nodigde isolatie. 

fi:-;. 2. l. 3 ',"/armteOT;Sla.g in een water
ta.n...i;:. 

Ook de bodem kan gebruikt warden als 
·opslagmedium. De toe- en afvoer va."1 
wa.rmte vindt daarbij plaats door ver
tikale warmtewisselaars. De omstan
digheden voor deze methode zijn niet 
altijd even gunstig. Een droge bodem 
bijvoorbeeld heeft in vergelijking met 
een natte bodem een lage warmtecapaci
tei t en een laag geleidingsvermogen. 
Daardoor zijn de wamteverliezen naar 
de onderliggende bodemlaag minder, 
maar is het moeilijker deze opslag te 
laden en te ontladen. ~en probleem bij 
rotsbodems is, dat men voor het aan
brengen van warmtewisselaars boorgaten 
moet maken, wat veel hogere kosten met 
zich meebrengt dan het aanbrengen van 
pijpen in een korrelige bodem. 

fi:.;. 2.1.4 War:o.teci-psla,-;- in d.e rotsbodem 

Hoewel lange termijnopslag als zoda."lig 
niets zegt over de benodigde opslag
capaci tei t, zijn toch vaak grote volu
men vereist. Het belangrijkste argu
ment hiervoor is de economische renta
bili tei t. E:nerzijds omdat bij een groat 
volu.rne de verhouding wanntecapaciteit: 
warrnteverliezen L'1. het algemeen gunsti
ger word.t (Eindhoven-model) anderzijds 
omdat door het schaaleff ekt de aanleg
kosten van een grote installatie per 
eenheid va."1 warmtecapaciteit in de re
gel hoger zijn. 

2. 2. LANGE TERMI.rn OPSLAG DT 
NEDERLAND. 

Uit de voorgaande opsomming van de mo
gelijk~eden van lange termijnopslag 
blijkt, dat overwegend gebruik gemaak.-t 
wordt van natuuxlijk voorhanden zijnde 
materialen. De opslagmedia zijn dan 
water of stenen of een combinatie hier-· 
van en het materiaal wordt gebruikt 
zoals het geologisch aanwezig is. ilit 
heeft als logisch gevolg, ·dat de o:p
slagmethode streekgebonden is. Ty-pe
rend voor Nederland is de met water 
verzadigde korrelige bodem, waarin 
zonder al-te veel problemen een 
wa:rmtewisselaar kan word.en aange
bracht. voor deze omsta.~digheden is 
binnen de vakgroep WST in 1976 de 
opslagmethode bedacht, die al eerder 
als het n-sindhoven-opslagmodelu werd 
aangeduid. Sindsdien zijn over deze 
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configu.ratie onderzoeken gedaan door 
de T.H.3indhoven, T.H.Delft, de Tech
nische Physische Dienst te Delft en 
het Laboratorium voor Grond:mecha.'l1ica 
te Delft. Het werk in deze laboratoria 
in het bijzonder de laatste twee, 
heeft uiteindelijk geresulteerd in een 
projekt voor seizoeno-pslag in Groningen. 
De o-pslag is bestemd voor een ·woning
bouwJ?rojek:t van 200 huizen. Tn de zomer 
wordt de opslag geladen door zonne
collectoren, ieder huis heeft daarbij 
25 m2 collectoroppervlak. 
Het totale volume van de opslag is 
37.000 m3 bij een diepte van 20 m. De 
opslag is af g~dekt met een isolatie
laag van 0,5 m dikte (14). 

Dat deze methode aan opslag thans niet 
meer specif iek Nederlands is te noeinen 
bleek tijdens het laatste ISES World 
SymposiUf:l te Brighton. Ook in Italie 
(IRC, ISPRA) en Engela.'l1d wordt de me
thode onderzocht. Hij kreeg hier de ge
vatte _narun mee va.'!1 "buried pipe method" 
( /:J.) • 

2. 3. Bom::M3IGENSCHAFPE1'1'. 

In Nederland zijn de meest voorkomende 
grondsoorten klei (41%) en zand (43%). 
Jeze uoreuze media zijn meestal verza
digd met water. Voor 85% van het Heder
lands grondoppervlak.geldt namelijk, 
dat de grondwaterspiegel in de winter 
zich op minder dan 1 m onder het maai
veld bevi..."'ldt, zodat de w-arrntewisselaars 
L'l1 het 3L~dhoven-model zich dan nage
noeg geheel in een met water verzadigde 
bodem bevinden. In deze grondwaterzone 
is watergeleiding het belangrijkste 
wa tertrans:port..,.mecha.'l1isme. 
De verzadigi..."'lg met water is kenmerkend 
voor o. a. de Nederla..."'ldse bod.em en a.'l1dere 
deltagebieden. Een tweede karak:teristiek 
is, dat de bodemstruk:tuur een sterke 
gelaagdheid vertoont. Dit vi.'l1.dt zijn 
oorzaak in overstromingen vanuit zee 
en afzettingen van de grate rivieren 
in de diverse geologische period.en. 
Ter illustratie daarvan een dwarsdoor
snede van Nederland en een dwarsdoor
snede van de Poot van Eetz bij E:indhoven. 

tabel 2 .. 3. 3 \larmte:s·eleidin~~·sco8ffici2n.t 
van diverse 'oodemsoorten-

- 'f .. 1 o_ -

5 

0 

-s 

-1-Q 

riirier 
de Vecht 

1 

!lg. 2.3.1 ~en dwarsdoorsneci.e 
~Jederla..YJ.d. 

25 

20 

-15 

10 

£sgrond 

E ee}(bezanding 
le em 

fi.;;. 2 .. 3. 2 

Als achtergrond voor het verdere on
derzoek zijn ook een aantal gegevens 
verzameld over de warmtegeleidings
coefficienten i.YJ. de verschillende 
grondsoorten. Zowel deze gegevens als 
de doorsneden rnaken duidelijk, dat 
warmtestroom-berekeningen a.an een o:p
slag door de lokale variaties in bodem
eigenschappen alleen al bijzonder moei
lijk zi,in. 

luch"c 
i..rater 
natte veen5:cond 
n?"tte rn . .e .. rsh~rg-.cond 
112,tte crond 
z211d V·9:::'Zadi=-d. ::;2t 
natte z2"1.C:.i~s--e ~:lei 
za.:...,_d. -Terzs.di -~c1_ ::-:iet 
~·:lei 1rerz2 .. c~.i~:;,;:. -~.e·t 

i.-fs.ter 

1.·T?:.ti._:~r 
1<2 .. ~e:c 

0,03 
c~G 
015 
1 ? .J .. ,_ 

1,2-3,5 ., ·:'.:) 
...:.. ''...,) 

1,3 
2,0 
2,9 
1,6-2,l 
2, 
2, 

~34) 
?O\ 
-7 I 

(29) 
(29) 
~29l 
20) 

(20\ 
\ / I 

110) 
1 '"''\ "- - J 
1 "'\ 
,~-V) 

in .:1 -:::i. _; -----------------------------------
2_-_. 



vorweerde klei 16-20 
salaat;de Ir.lei 14-16 
J:"•..:: 
J. i .Jn zand 12-16 
veen 11-13 
z2..nd 9-12 

5--ravel 7-9 

lcleigorond 10-16 
leemsrond 10-U. 
losssrond 10-14 
z2ndc;rond 10-12 

-
tab el 2. 3. 4 :?ermeaoiliteit va.11 diverse 

bod.emsoorten. 
- 10105(permeabilitelt) in m2 

-
3ij het onderzoek van de vrije convec-
tie verschijnselen L11 de bodern zijn 
twee a..'1.dere relevante parameters de 
porositeit en de permeabi~iteit. 
De porositeit is gedefinieerd als de 
vloeistof volu.~e iractie van de met 
water verzadigde bodem. 
:Oe permeabiliteit wordt gewoonlijk ge
definieerd m.b.v. de wet van Darcy (::;e.r. 
3.A). Deze dru.kt de weerstand uit die 
de vloeistofstroming in een poreus 
medium onde:rv.L."l.d t. 
hierbo~rer, enkele verzamelde gegevens 
t.a.v. de porositeit en permeabiliteit. 

2.4. LITERATUTJROrrDERZOEK. 

Het boek nsolar energy thermal processes" 
van Duffie & :Seckman ( ~t ) is waarschijn
ltjk het rneest bekende naslagwerk op het 
gebied van therrnische processen, uit
gaande van zon.11e-energie. In dit boek 
wordt oak, zij het sumrnier, aandacht 
besteed aan de seizoenopslag. Einnen de 
T.H.E.L."ldhoven zijn hierover aanwezig de 
(13) coliege stencils va.'1. 9rof. c. van Koppen. 
L"l het hoofdstu.~ seizoenopslag wordt 
onder andere ingegaan op het Eindhoven
mode l, waarbij enkele eerste orde 
engineerings-berekeningen voor deze 
opslag worden behandeld. 

zandsteen 10-20 
grc..v·el en zand 30-35 
;.:-ra·-.re l 30-40 
fijn z2nd 30-35 
z2,."ld 30-40 
£;rof zancl 35-40 
slib 40-50 
klei 45-55 
teelazrde 50-60 
veen 60-80 

t2))el 2.3.5 ?or.Jsiteit va."l'l ·~liverse 
bodemsoorten. 
in volu11e :procer..ten (1). 

Verder zijn er p~blikaties L~ het vak
tijdschrift "Solar mergy" van ISES, 
die de la.nge termijnopslag in de bodem 
beha.'1.delen. Givoni (9) geeft een over
zichtsartikel betreffende diverse 
configuraties va.11 lange termijnopslag 
L11 de bodem, Shelton (29) behandelt 
analytisch een kleine ondergrondse 
lange termijnopslag voor het verwar
mingssysteem van een huis. 

6nder auspicien van T.N.O. is in A..rnster
da..rn einde 1980 een 2-daags symposium 
gehouden: "Thermal Storage of Solar 
Snergy11 (31). l)e voordrachten die daa:r 
gehouden werden gaven de stand van za
ken weer op het gebied van de seizoen-. 
ops lag. 

'T..,~T_Tr>\r~T '"'~("'l~---.T 
:_1_, - ..!.-'-' t .:...'.:.. -! _\.} . __ ·.:... 

Wat betreft het Eindhoven-model 
zijn de vroegste verslagen afkoms-
tig van vakgroep WST. 
Allereerst de publikatie "3asic 
aspects of seasonal storage of solar 
heat L"l'l the ground", waarL11 de oelcng
rijkste data va.'1 het Eindhoven-model 
gegeven worden. ~eneens 'dOrdt hier 
, .L. •• t d + ~ . D81, JUlS genoem e eerswe ora.e engi-
neeringsmodel en een econ6mische 
optimalisatie oeha..'1dela.. Eierou wordt 
dierier ingegaan in twee af stud~er ver
slagen. Puts behandelt daarbij de in-

e __ 



stationaire warmtegeleiding (25) en 
Hartens de stationa.ire convectie in 
de schil (18). 

Literatuur op het gebied van vrije 
convectie in poreuze media is niet 
dire kt voorhanden. Wel is er ui tge
breid materiaal voorhanden over de 
deelgebieden, te weten: vrije-convec
tie, warmtegeleiding in poreuze media 
en massatransport in poreuze media. 
11The:rmal Conductivity" deel l van Tye 
(32) beschrijft in hoofdstu.k 6.4 het 
wa:rmtetransport door geleiding in po
reuze materialen. Hij geeft enkele 
methodes aan hoe theoretisch uit de 
warmtegeleiding vaz1 de componenten de 
totale warmtegeleiding van het poreuze 
medium berekend ka.~ warden. 

Vieer is bekend over het massatransport 
in een poreus medium. Het boek van 
Bear nDynanrics of Fluids in Porous 
Eedia!? (1) kan warden beschouwd als de 
bijbel op dit gebied. Van recentere 
datu.m is het (43) boek van Dulien 
11Porous Eedia11 ; in beide boeken wordt 
ook aandacht gescho~_1<:en aan de mecha
nische ·dispersie va.D verontreinigi~gen, 
een tra...~sportmechanisme dat veel over
ee:n....1<:omst heeft met de thermische dis
pers ie. 

De grondslagen va..~ betwarmte- en massa
transport worden verd.er behandeld in 
de coll,egedictaten nFysisc.he Trans9ort 
Verschijnselen" en 111.Iarmtetranspo:rt in 
Grenslagen (~?,39) en het boek nphysical 
Fluid Dyna.mies" van T:ritton (.3&). 
Analytische oplossingen va..~ warmtege
leidingsproblemen worden gegeven in 
rrconduction of Heat in Solidsn van 
Carslaw & Jaeger (5). 
Verder bestaan er publikaties die 
dicht in de buu:rt van het onderwerp 
van onderzoek komen. 
Te weten over vrije convectie in po
reuze media en.1<:ele publikaties van 
Tien en medewerkers - (4, 33,2. , ~ ) en 
Hontakhab (19) .en over therrnische 
dis9ersie van Kvernvold (16) en 
Cheng (22,23). 

_9_ 



3. WARMTETRANSPORT-
MECHANISMEN 

WARMTEGELEIDING 

3.1.l. 1:i.<L'RI·iT.EGELEIDilTG VAN IBIT 
T1;BE-FAS3 E!!:iJIDI·~ 

De bodem bestaat uit vele vaste stof 
comnonenten met verschillende thermische 
ei~nschappen,waardoor het bijzonder 
moeilijk is de relaties en interacties 
in cl.it heterocene men5sel te bepalen. 
De methode V2!1 de ~egeneraliseerde 
conductiviteiten is de meest verbreidde 
en bekend.e methode voor de oestudering 
van een heterogeen systeem.Uit het 
systeem wordt daarbij een re:presenta
tieve elementaire eel geisoleerd, waarvan. 
de the:rnische eisenschappen be:paald 
·worclen.:De eieenschappen van de elemen
taire eel warden clan gebruikt in de 
mathematische beschrijving (met behul:p 
va.11 de behoudswetten) voor het gehele 
sys teem. 

De gecor:lpliceerdheid va.11. het probleem 
vc>n de effectieve warmtegeleiding, 
heeft ertoe geleid dat ond211..ks de 
g-£ote interesse in poreuze media er 
bijzonaer veel formules bestaan,om de 
effectieve ',·rarmtegeleiding te voor
spellen. (32) .Eeestal wordt daarbij de 
eff ectieve warrnte::seleiding gegeven 
als fun.l.ctie van de warmtegeleiding van 
de componenten en de porositeit.Alle 
f.ormules warden echter begrensd door 

q 
---+ 

f.. = A\ )\'l. 
(\ -& ) ~'l. 1-£. )\' 

3.1.2 
schakeli1v; va."'1 
wecrstanden. 

3.Ll 

serie-
tl1e:r!niscb.e weer-

r:Iaxwell was een va.11 cle eersten die de 
methode van gegeneraliseerde coriducti· 
viteiten gebruikte voor de berekening 
vcm. het geYnduceerd :nagnetisch veld. 
3ucken (32; past deze forBule toe o~ het 
het thermisch model.Kenmerkend voor dit 
model van het :poreuze ·systeem is dat 
de korrels een dusda.ni~e afstand hebben 
dat ze ell(2..2.r niet r"'\:en.Tussen de bol
vorr::iiGe korrels oevindt zich de continue 
fase.3ucken vindt aldus: 

q __..,. 

e:n ma:d.male uamte~eleiding big . 'kc _ \. { 3 A c ( _ A?. ) }/ { 3 - l I\- Az. \} 
bij :parallelschakeling en een min:l..1-nale !::!. - ~ _2. 1- .2. (... \ _ '- - J 
warmtegeleidin6" bij een serieschak.eling At X1 A\ A 1 ,. >\, 
van de thermische weerstanden.(fig.3.1,.s) 

;:u. l. 

fi'!, ... 3.1. l ·~-:-aJ..~rte.:;eleiclin:; bi,j een 1:)2.r2 .. -

2.lelscl1a..1.:elinc; 'i2~n the:r::ische 
1.-ieerstru.1den,. 

3.\.3 

fi -;... 3 .1. 3 1Ja~rm.tes·elei6.in~~, .. V""02-._~)~ens 

=ucken. 

Als de componenten v2n de tuee mecHa 
ra..11dom vereleeld zijn,leidt dit tot een 
wc>.t eenvoucli(Iere fornule: 

10 



q 
----+ 

fig. 3.1.4 it,'a.rmtegeleiclin.; bij een 
rc:u:1d.omverdelinc; van de 
f asen. 

In het exyer~~ent zal de effectieve 
vrarmte2;eleicling be:paald warden door 
een combinatie va..n serie-,en :parallel
scha..'l<eli...'1g. L'1 formule : 

~= a>" \?,. + b A2- + c >\\ 

q 
----t 

1'.d\-d) +.- /..?. d 

3.1.S 

fiJ. 3.1. 5 1,.'armtee;eleiding bi.j een 
gecombineerde serie- en 
~;aralJ,elschakelin3 van 
warmteFeerstanden. 

Ji t sodel van gecombineerde serie- en 
para llelscha.keling van de thermische 
weerst2..nden is als eerste voorgesteld 
door \flJllie en Southwick (32). Woodside 
en Hessner.(32) concludeerden dat deze 
f ormule een goede overeenkomst vertoont 
met hi.m exper.inenten aan een sranulaire 
structuur. 

3en me~r seava...'1ceerd model ~at eveneens 
berust op het combineren va...11 wa::cmte
weerstanclen, is segeven door de Vries(34). 
Deze heeft de effectieve warmtegeleiding 
theoretisch afgeleid voor een :poreus 
mediTu~ dat bestaat uit korrels in de 
vorm van een elli:rsoid.e. 

Om praktische redenen is sekozen is 
e;ekozen voor de formule waarin behalve·de 
de warmtee;eleidinc;coefficienten van.de 
afzonderlijke com:ponenten,alleen de 
:porositeit a1s geometrische faktor voor
voorkomt.:Deze porositeit is ex:reriDen
teel eenvoudi5 te be:palen,en is voor 
vele bodemsoorten een "bekende e;root
heiJ(fig. 2.3.3). 

:Door de contactweerstand tussen de 
korrels als oneindig te beschouwen en 
dia.gonale symmetrie toe te passen,kan 
het model v2~'1 de elementaire eel ver
eenvoudiRd word.en _(vgl.3.1.6 ,fig.3.1. 7). 

Ver,:;elijkin::S' voord.e "bepalin :·; 
iT221 cle effectieve 1.·.rarmte-

>-.. = (1-ib)~~>--s 
b A~ +(,-'o).A:i 

Overgang naar de 
elementaire eel. 

b .. 

3.1'~6 

fi:~">· 3.1. 7 :Jle::Le1!-ta.ire eel vooi ... 1.,reJTI1te
:.:,~-2leic:i11,_~·; vol ~·ens fc~::..~-_::ile 

3.1.6. 



In figi_..Tt.1.r 3.1.8 is aangegeven wat de 
effectieve warntegeleicling van de 
noreuze nedia is voor de benaderings
fomule van geco::~bineerde serie- en 
n2,rallelschakelinG ten o.pzichte van de 
- • ' .!. d .C'~ ' • uiters0e ;g:r:enzen van e e~rectieve 
war:nte,s:eleidLrtg.Hierbij valt op dat voor 
voor een pra..1<tische situatie als bij 
rivierzand de effectieve 1·1amtegeleiding 
erg gevoelie; is voor een afwijking in 
de norositeit. Yoor. rivierzand Geldt in 
het .. relev2.nte !S·ebied cl.at -:l.Ae I t,,c ~I,~ w;. .. ,.:c 
en voo:!:' :1e-'c e:x:21e!'i1,1entele nec~i1.in 
A Ae I .a.C:. ~ oJ 6 \.//""' •c.,. 
Het e~;;ierLsentele medium (geexpandeerde 
::_,olyst:rreenk:orrels en water, par. 6. 7) 
vertoont daarbij door de veel kleinere 
verhouc.ing v2n de w2.rnteg·eleiding in de 
vloeib2,re en v2,ste fase, een grotere 
2.f:ri.a.."lkelijkheicl van de IJorositeit. 

:z..o --------------------, 

1.9 

r 1.6 

.)\ 
·..,,, 

"1/rn "c l.'1 

1.1 

1.0 

o.6 

o.~ 

o.t 

0 

1 serie 
2 !ar2 .. l~el 
3 ::'i ~re i~':'s2ni:-1 

? ""'"'-?':::'? .. llel 
~. ~o ~-~.:-str-ee:i.l<orr9 ls 

O.l. o.4 o. 6 o.8 \.0 

c-
1Jarnte ,:;i::leidin~ ::t .. ls fu.:11lC:ie 
'T2_ri cle 1:JOrosi tei-t voor 
rivierz2.11d !!let water -=n 
9olystyreenkorrel s w.et u2;ter. 

3.1. 2. ~TARI7.r.SG:SDTDETG :2H T3f-.iP:SEA'l'OUR
_/u!.,...,,.LUTIGLIJKHEIJ. 

Over het 2,l5emeen ,s-eldt d2,t vloeistof
eic;enschajJpen sterk tenIJeratuirraf'.a.a..11.ke
lijk zijn.:De tem:;en:i;tuure,fha..."1keli,jk."leid 
van de dichtheid is viade vrije con
vectie zelfs de basis voor dit onder
zoek. Ook de warmtec;eleidine; van water 
vertoont L11. het relevante temueratuur-
2ebied v211 20-80°C een aanzie;lijke 
temperatuu.:.:af".a.a:."'lkelijl<li_eid.(fis.6.7.2.) 
Voor het poreuze medium is clHze tem!)e
ratuurafhan.kelijld1eicl :!:'el2,tief minder 
door d.e aan\1ezicheid van de vaste stof, 
Haarvan de fysische eic:enscha:r:ipen na
g-enoes onafhankelijlc zijn van cle tempe
ratuur. 

%.O ~--------------------, 

t 
)... 
i,r\ 

1.a 

1.6 

v.llm ·c 
1.4 

1.2 

1.0 

o.8 

0.6 

0.4 

0.1 -
10 60 80 

T ~ •c. -

~.-.Tar:nte·::;eJ.ei:~.i!l~~ 8.2-s f1J:..vi~-:-tie 

ir-=>n ::l_e tA:-:r::'?!'~.t1J..1.l~ ~ra·:J!."' 

\,r....,-ei."Y" '· :_,._,,.__. 
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~iguu.r 3.1.9. la.at zien hoe JTOOt de 
invloed vein de tem?eratuu.r is op i.e 
warmtegeleiding va.'1. het cxperimentele 
noreuze mediuin( nol vstvreenko:::::-rels eri~ 
;.rater).:Dit wordt t~ve~s ver::seleken met 
een }!raktische situ.a.tie als rivierzand. 
Jij de berekenine van de tec.!Jeratu.ux
afhen.'!(e li j khe id is ui t gegaein va...YJ. de 
fomule 3.1. 6. voor de gecombineercl.e 
w2,rm.ter:;eleid ing. 
Voor rivierzand geldt: 
AA/A\".:: \O-~ V//m 0 (.

1 

en voor het exnerimentele medium: 
6.V.o T ~ O.'$"<f\' ,~-l \v'/W\•G1. 

CELCONYECIIE 

3. 2 .1. VB.IE COITV:SCTIE HT EE:U GESLOTRl'J 
RTJn.IT3. 

Alhoewel ee:t1 IJ!t'eus mediun een twee-fase 
menc;sel is,worcl.en de behoudswetten ver
eenvoudi,::,-d tot die vein een een-f2,se me
d.i um. :Dit or:i.dat anders een oplossing van 
de thernodyna'Tiische ver5elijkingen te 
secom~liceerd is.Zeals u.it het volgende 
hoofdsh1k 113ehoudswetten:r blijkt, is het 
daartoe ve:!'.'O_er vereist de uar:wteover
drachtscoefficient tussen korrel :r::n 
vloeistof als oneindiG te beschouwen, ~ 
veronderstellen dat de visceuze krachten 
tegengesteld en evenredig zijn met de 
snelheid en eff ectieve warmtegeleidings
en te veronderstellen dat de visceuze 
krachten tecengesteld en evenredig zijn 
met de snelheid.Daarbij dient eveneens 
een effectieve warmte(1'eleidL"lgs- en soor
telijke \·iar.ntecoefficient s-ei...7itrodu-
ceerd te warden• _ 
Tn dit Hoofds-b..L~ zal vdornamelijk vrije 
convectie i...'1 gesloten ru.imten behandeld 
wora_en. Om het beerip 11v.rije convectie" 
wat n2,der te specificeren wordt dit be-
!)e:clct tot d.e mc...croscol1ische stroming ten 
sevols-e van dichtheidsgre.clienten en en
der invloeci va..n. de zwa.c,rtel:racht.Deze 
~ije convectie Ln. ~esloten ru.L~ten zal 
verder wo:rclen aaD.[;"8d.u.id met ncelconvectie" 
om claarnee ee~-c ender scheid te h.1_m.nen 
ma.ken met dispersie en meervoudige cel
convect ie. In a_e ener5ievere;elijki.."1.g 
wordt hier massgtrans}_Jort door celcon
vectie aa..."le;eduid met de term 11advectie 11

• 

Voor het onlossen van het themod~ma
misch ::.:irobleem van vrije convecti~,moe-
.... d .... . -+ . + 1 . ·1 • • t..en e con:..Ln.UJ.._,ei..,sverge_1JKL.'1g.1 cle im-

pulsver2;'elijY.,j_'l'lg en de enerciever5elij
king sir:rult2..C1n word.en O!JSelost.:Beicle 
laatste differentiaalYercelijkinc;en 
hebben na.~elijk de snelheid en temne
ratuux <?.ls variabelen.Het strominc;
rirofiel wordt beriaald door de temne
ratuurverd.eling,maar deze is door- 2,d
vectie en dispersie a.f'.!lankelijk V"'Jl 

het stromincsprofiel. 
Als bovendien het Ln.stationaire nro
bleem beha.11deld wordt,dan is het - du.i
delijk d2.k door het 2211tctl ite:ratie:riro
cessen een nv.z:i.erieke o:plossine; veel 
rekenti,jd verc;t. 
Infornatie over vrije convectie is va.e,}: 
afkomstiJ van er:?erimenten 82..."1 opstel
linc;en vm een eewroudi5e confiC;"LD:'atie 
bfvoorbeeld con.fi21.tratie lanc;s vertica
le wanden 1 rand cylL11ders en rechthoek
ige rui..~ten.~en benaderde oplossin0 Ln. 
de vorm vein empirische relaties is dan 
vaak voor deze specifieke confisuratie 
moceli.jk. 
De confi'?;IJ..ra,tie we,ei,r de eenheidscylin
der het beste bij a,a,.'1slu.it,is de recht
hoek met een STOte hoo:o;te-oreedte ver
hou.dinz. Ile ver.h01.1din;:s word t aanzeduid t 
met de term slanld1eid.Het stGtionair 
9roces wo:rdt verd.er s-ekaralcte::::-iseerd 
doordat de vertikale wanden met afstand 
b en hoogte h een temperat"!.Ul.J:'1rerschil 
T, -T bestaat. 

.L 0 

h 

T1 To 

··--eslote:: r;J.i::.-Lte .. 
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Iiiterc.>,tu:u.r, s~eci2,al over deze confi
~.>i.i.r2/cies, ~S o .. fl(OT::sti~~ v2n J • J • rrri tton 
(38) en :.;.~.:.1-:.Sd1i:rJ{el (27).In rl.e::ze li
ter2.tuur wor6.t s:yeciaal 2z...11clacht 'besteed.t 
o.cn c1.e invloec1. V2ll celconfiG,1J.ratie en 
mecl~itrr:ei::enscl1eJ;?!Je!l o:p c1e lramteover
dx2.cht. 

3. 2. 2. VRIJ.2 COJ.TV3C'rI3 Zl'T ZIJH DII-BH-
8I~LOZ8 IcsrTCrET1\.LL~T. 

Karakteristiek voor vrije convectie 
. ' l' . ' , , . . 't 1 is 1 da~ C!.e sne_neio. Q2 .• aroi.J nooi 2, s 
r2_r1ctvoorwaard.e voorkomt. (in de neeste 
si ti..12,ties is de ter:rneratuur de kara._'k:
teristieke reno.voor.::22.ro.e). Daa.rdoor 
zi;n de d~-nensieloze cetallen die by-

u 

voorbeeld direct uit de Havier-Stokes 
vercelijld.ng vol5en,niet bruikbaar.Cm 
toch tot een voor i:n:pulstransport ka-. 
ra.kteristiek di.!:lensiloos ::;-etal te ko
nen, worclen cLe t·wee d~-nensieloze ge
tallen 1.i.it de lTavier-3tokes vercelij
lcinc; (r.:.~~L/~oVi.) en(''?/~oV\...). 

e;ecombineerd tot het getal vc.n Grashof. 
- .:l • '.i.. d . . 1 .I- 1 . k .... 11 J...:.'1 Ql v l.T!lel'lSJ.e_OOS e;e t..a.-. - OTD.t.. a _een 
cle temperatuv..r a.ls randvoorw2,arde voor. 

~en a.YJ.der bel8.ncrijk climensieloos se
tal is het getal ve.n Prandtl is een 
naat voor de celijbrormigheid va.::1 war.:1-
te-, en D~pllistrans:port.In het getal van 
Fra.'11dtl komen alleen stofei5enschap:pen 
voor. 

::Je dyna.rnische zelijkvormigheid bij 
vrije convectie hans-t af v2.n deze twee 
;]a.ra.".Jeters, de get all en va..YJ. Grashof en 
Prandtl.Het getal van Grashof ~epaalt 
:oet wat voor type stroraing we teDaken 
hebben en is een m2,at voor de belang
rijl-"J-J.eicl van visceuze-, en traa,zheid
lcracb.ten in vergelijkinc; tot de "1.rchi
D.edeskrachten. 
\ 1 d ..:l J... • J... . 'cl . . . ( 1 , . . _:.,,_s ._e al,vecvJ..e,Jerr:i i ein is, \zo2._s oiJ 
i;oreuze neclia) is een kar2,kteristiek
C,TOotheicl. ook het 5et2,l van Il::i,:-leigh. 
Di t 5et2,l is het :produckt van de :.;e
tallen van Grashof en Pram1.tl 1 en gee.ft 
cle verhoudinc van advectie en conductie 
tern a.an. 

3ij l}oreuze nedia Hordt via de wet van 
7} ( A 2 ) • ' ·~ '.1.. •.J.. .:...arcy :;ar. 4. • cte :perne2,0l.LJ. veJ. v (Se-

b:ru.ikt voor de definitie ven het e;etal 
van :?.aylei3h. 

Ra::: % 30 [? AT KL 
))()( 

In deze vorm is R direct vercelijk
baar met het 5eta! van P~clet dat ook 
de verhouding- van 1·rarmtetrans9ort door 
advectie en conductie e;eeft. 

~en bela.11.C,Tijke rol bij wa.:r::iteoverclr2.cht 
speelt het getal vm Husselt.Dit seeft 
de verhoudine; van de totale wamteover
dracht, tot de wru.."'"l"ilteoverdracht door con
ductie. 

Nu 9 d/ >..LlT 

In het ale;e:,1een is het c;etal van iius
sel t een functie va.."'1 het getal v2n Ray
leigh. F.J.er zal die:rier o:p in.~;e52,an wor
d.en in het Hoo.fdstuk :n:rarnteoverdra.chtll. 
(Hoofdshtl: 5). 

3. 2. 2. E~ERVOTJDIGB CELCOifll'l::CTIE. 

:Sen op:r.erkelijk v-erschijnsel dat bij 
vrije celconvectie 1:..::.-m :plaa-tsvind.en, is 
het ontstaan va..'1 secu:.'1.daire ?.leinere 
convectiewervels.Jit vh1c1.t zijn oo:!:'
Za<?,k in de visceuze wrijving tussen de 
vloeistofelenenten met te3ensestelde 
snelheicl.. 

3ij observatie van b~i\rooroeeld Elder 
, _,...) . • 1 ' • ' 1 1 • 1 
\.)O is e;eo_e1cen c.a~ c.eze secunc.Laire ce_-
convectie k.9.n ontsta.an r)ij hoce waarc.i.en 
v~;in Fr ( l OJ ) en ho c;e Wi'!.a.rden va.'1 R • 
(n. is ::;roter dan 3.10J).Eet is on9: 

"' \·i2~i'rschijnli,jl~ dat c1.eze u,rrijetr hleer-
vouclic;e celconvectie zal oritreclen L"l 
een :yoreus r:lediun. ondat daar n2E.elijk 
\Ter0elijl<Oc:t;ce 11ose F:c8nd.tl en ~2 .. :rleig-h 
1·!8..c..,,,rden niet voorkomen. 
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Jen e..nalooe verschijnsel,de gedwonsen 
11neervoucti5e 11 celconvectie,kan wel o:p
tred.en.Hieroncler Hardt verstaan het 
O:£)treclen van secundaire we:rvels in een 
c;elaaccle bod.emstructuux. 

.... b ... 

h 

li To 

ee11 .~2;ela2...=~-~d noret1s Decliv.l~. 

In een met 1·rater verzacli::;de baden, 1-:aar 
horiz·ontale las-en met ve:?:'schillende 
9emeabi1iteit en :porositeit voorko
r'.'.en,Doet na.meli,jk ve:?:"'.-racht Harden de,t 
verschillende intercellulaire snel
heden, res:pectieveli,jk m2,ssastromen, 

T1 

~· rig. 

bestaan. Varn·1ege de continu.Iteitsver
gelijking zal dit verschil in verti
cale massastroon bij de crens van 
t·wee :poreuze media, tot horizontale 
stromin~en lei.den.Alleen in de lasen illet 
kleine :pe:rme2,bili tei t zal ,:;-een celcon
vectie o:ptrecJ.eD.Je hier beschreven 
meervoudic;e celconvectie zal ver-3.er 
bijdra.:.::,·en tot een extr2, warmteo,.rer
dracht. :Sen vergelijkba,re si tuatie 
waarbij di t leicLde tot extra warmtc:
overclracht 1 deed Zich VO Or bij onder
zoekin3;en naar convec·~~ie bij zormecol
lectoren (27).Cm oij een zonnecollec
tor de v.rarmteverliezen cl.oar convectie 
tussen collector en .::;lazen afdek]laat 
te onc1,e:!X1.rv.kken, i:·rercl de r:ui::J.te ver
deeld in horizontale se.ytenten.Eet 
bleek a.at de \·.'ar:.iteverliezen ",Toter 
werden a.ls de se:::,menten een vierk2nt 
oenadercl_er"' 

hi 

- q2 q1 
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THERMISCHE DISPERSIE. 

3. 3. l. DISPERSIE ET E31T POR.l!.1JS !i'.:8-
JTUH. 

?~ennerkend voor·disyersie is,dat n_aast 
de .c-er1idclelde snelheid v;:i..n het bewe,send. ,_, 
seo.iu.s ie'" er ele!:'.ent ven di t bewe::;end 

_, · · · · 1 ' 1 lhei' h<>ef'.:.. ::te<.i.l1.'..8 zi.;n ei:.::en _0K2,_e sne_. _o_ -~ -"· 
In d.i t .:;eval zi.jn l1et vloeistofele
menten die verstr1Joid word.en door de 
vaste stof korrels(het disyerserend 
medium).Het verschijnsel v2..n disIJersie 
lau1 het best ve:rc1.u.idelijkt word.en cv:W"'1. 

• .J.. (, ) C:.e hand v2n een ex:peri2env ,..L • 

In een noreus :r.ed.ilun W2.ar een stroming 
T)J.ci,atsvindt worclt een tracer 5eL'1,jec
teere .• Het bli.ikt dat da..vi de tracer zich 
!Jeha,lve ;.,,, de :i:-ichtins vcn de hoofd
st:i:-omin.: ook in de richtin-:r loodrecht 
OD de stromino; Ve:rnlc>~atst • 

..... - .J... • • 

Je ver"'llac,tsing·van de veronvreini-
:-.:encle tracer lood:recht o:ri de stronin::;s
;ichtins vindt zijn oorzaa..1< in het fei t 
dat c'.e c.ragervloeistof zich zijwaar~;s 
be11ees-t om de korrels te kmm.en passeren. 

'!"-l:r·~.ro ~'-~_:-r.:.:::; 5_ ::-c: ~.~.e 
V!?n Pe:-: +:r~.C'.~::-., 

De c,fHi,jkende snelheid vc.'rl de vloei
stofeler::enten ten· O:'J~ichte va.71 ·:le snel
!"i .. eid van de hoofd.stronin:~, 1:T02?c1~t 2~2.!l-
3'edu.iclt ~J.et de tern "r:i.ech2..71ische dis-

nersie 11 .Je versnreidinE; va.11. cl.e tracer - . 
door d.e stroming· in het noreuze meditun 
wordt c.cn'jec'.uid .r.et het oe;,STip '1hyc1.ro-

• , ,. • • " T\ • d.J.. • ...: clyne.:"'.1isc.ne ruspersie. ~Jeze vin \, zi . .Jn 
oorz2,ak L""l -~; .. 'ee fysische verschijn
selen. Ten eerste in de verstrooiL1s· 
van cle a.:r.P·:erv-loeistof, de nechanische 
dispersie, die zich afspeelt op het nive· 
au va...71 de vloeistofelenenten en hepaald 
':rordt door het stromin:::;sveld en de 
norienstructuu:r.Ten tweede door het 
;roces van Boleculaire diffusie v2n 
de tracer in de clra.:,;ervloeistof, cen 
diffusienroces a.at ook zonde r de a2n-
1-·rezichei~l va.."'1 een stromin;?; 9laa··~svindt. 

De tot nu toe bekende theorieen over 
disT)ersie in een 1)0reus medhm zijn ont
wiklcold ten behoe;e van de ke:nnis op het 
5ebied van de ::;-rond:waterverontreini.:;ing 
en de olieT)roductie.Het betreft dus 
theorien o~rer hyo.i-odyna:;.ische dispersie 
Een van de theorien die een .::;oed. 
inzicht verschaft in de dispersie is 
ontwikkeld door Saffman (1) en oehoort 
tot het zocena.amde rcindom f enomeno
locisch type.O:adat de bevindin.:;:en van 
Safma.11. in nauwe relatie staan tot de 
in de vol;·ende :para,e;r22.f te 1Jel:andelen 
thermische dispersie zullen deze wat 
ui tvoeric,"Br 'oeha...""ld.eld 110rd.:::m. 

L"l het statistisch model van 82,ffma.."1. 
wordt de relatie tc.{ssen de mecha.."1.isc~:.e 
dispersie en d.e molecul2,ire cliffusie 
coefficient (J d) 3'e ·.:even. Het ::?oreuze 
medium. oesta..."Lt .. daarbij ui t een systeer:i 
van ca:p:pilairen van ::,·elijke len--te en 

( 3 -, ? \ Tr 1 ' • ' • ' diameter fi'j. • ). -} ., r-..ara,ccerl.S~l.eKe 
::,Tootheden voor de 2echanische 
cUsne"l"s:ie zi.~n c1.e ler..s"t2 v2n r'" c2,"Dillai...:. 

" 71) ' .. . l' . ' ' . . ren \ en 0,e sne neio. v2n Cle sL:r~Ynn:~· 

(v?) i..71 de porien. 

:)·e~JI'llil:~ i:1 r:!.e ·:heorie \TO.ll 

32 .. ff=i211. 
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Af!:.a..11kelijl: v2n de relatieve invloed 
y2.n rr.echa.11ische dis:persie en ~olecu
:taire diffusie \ror:::"teYi een a&"'l.tal 
situaties onderscheiden • 

Als de necha...Dische dis9e::-sie overheerst 
, :;eldt voor het eet2.~~ v2n :?6clet: 

Eet behul:p v2.n k211sberekenin_:: vindt 
Saffman een relatie voor de 10:.1::;-itu
dinale- en tra...11sversale >;,rdrodynarnische 
die onafha..Dkelijk is va..11 r.1oleculaire 
diffusie: 

- .L 
11 

3 .3. \ 

LDdien soleculaire diffusie overheerst 
is het :':et2.l van P~clet veel kleiner 

~ . 
als een.De daarbij behorende relaties 
zi jn da...YJ.: 

o. 2. 

Pd= m+ Pe.. /40 

3.3.2. 

7oor a.e si tuatie waar de snelheic. v2x1 
een vloeistf element en diffusie snel
he id van verc;elijkbare orde van grootte 
zijn ::eldt: : 

Dl. =(9e.) \Yl (ili)-1!2.&)-IR)1.. &1 

+ 
od 6 2. \ J 2 \ e ~ 8 

.(m + ~) +- 0 (\/Pe) 

l. l. 

+ (R) Pe e '40 

0 (I/ Pe) 

In deze forrn.1.les is R c.e str2.2.l v2.n de 
car9illaire buizen.Het domein va..11 ie 
::?~clet:;eta:::.len is: l. 

1 << Pe <<- &(~) 

.... _ 

Eet verschi.jnsel v2n de the:rmische dis
:persie is en2.loo~' aa.n. dat VC'Jl de nYdro
dyna.".J.ische d.is9ersie, net di t verschil 
dat men daar'8ij niet E:;einteresserd is 
in het tr2.nsriort v2n :"lassa (de ve:::ont
reinig-ende tracer) ,naar in het tran-. 
snort van warmte.Ook nu is de sechanische 
dlsnersie een van de tra..."lsYJort mech2.-

- J.. • ~ ~ 1 . nismen, maar he v~:n~oces van l'101.ecu_aire 
' C<iffusie Wordt Yerv:m·:;·en door d2.t V8...."l de 

de thermische diffuse. 
~~en tweede verschil met de hyd.rodyna
mische dispersie is dat thermische 
diffuse zowel in de vloeistof fase als 
in de v2,ste fase rla2,tsvindt. Di t terwi.jl 
molecul2,ire diffusie van een tr.seer 
alleen in de vloeibare fase ~laatsvindt. 

3venals bij hydrodyna~ische dis~ersie 
zijn snelheid in de 9orien en ~orien-

. len~e kar::iJ:teristieke --ro0therl.en voor de 
r10 rriol"'h,.,.,., i scho ,..:; ; C::T\01"81.' 0 "."\ • '·!~..,,.,:< + ech+r ·~· ...... _,,.._.,,_, .... ~~ ... -- ..i. ...... .......... __ ~--- ~-.:..Jd \ .J ___ -.J _ ... oJ 

ve~ran::;en i:foor de effectieve ten:;era
tuurvoreff enin~:scoeff icient v;m het 
-;ioreuze mec'.ium als -:;eheel. Eet ·etal 
vein P~clet i,.rora.t daaJ:cloor ~ .. :8definiee~c1. 
3..ls: 

)>=; ~~~l-.ir;,..:.-i_r12 sne:_: ... w2i~~- ~n 

.:i_2 ~.~:'i.~·~ -:.·J~·:.::=11=..Jc,~ >i.~ 
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~ijdens het afstudeer onderzoek zijn er 
t1;ee :mblik.2,ties Ye::-schenen ten aa ... '1.Zien 
v211 ther:~1ische dis71ersie .Kver.rold en 
~rv2ncl (16) :;even ~en theoretische 
studie over dis:nersi·2 effecten bi.j 
vrije convectie.~{e".; onderzoek heeft 
:rntrelrJdn:.:· 011 het :;ebierl waar ther
""1ische cUffusie overheerst boven , . , . . . c~ , ) -- . , .. mecneniscne a.is:nersie .t:e<.< _ .H.ieroi;; 
wordt ··ebruik e;enaakt van de resul taten 
v2n SaffD2..!1 voor hydrodynar:ri sche 
dispersie.Doel van het onderzoek is de 
invloed v:;;n dispersie or het ontstaa,."1 
ven convectieve stromingen te bepalen. 
Eet "!JOreuz~ medium wordt (l_aarbij Y2..r1 

onderaf door een horizontaal vlak ver
war:nd, zod2,t de w2,r::ctestroom en zwaa::::te
lcrachtdezelfde richtL11.~ hehben. 

Cheng en Ver::i.a (22, 23) 3;even zoHel een 
theoretische als ex;_:Jerimentele studie 
over thermische dispersie.Zij·werken 
in een s·eaied w2,ar de druksradient even
ev·::mredi;3' is raet het kwadraat va.."1 de 
snelheic1- van de vloeistof en de l ineaire 
wet ve.n Darcy dus niet meer :::;-eldig is. 
Het doel va.YJ. het onder~oek is d.e invloed 
va..'Yl de thermische d.isrersie o::;i de warmte
ove::xlr2,cht te bepalen.Het l)Oreuze mec1.itm1 
word.t daarbij vanaf de zijka.YJ.t door een 
ve:i::tikaal vlak verwar;;:id, zoda-C de w2.:rmte
stroom en de v;1aartekracht loodrecht o:p 
elkaar staaxr. 

Voor een mathematische beschrijving va..'1. 
I'illt st2 .. tionaire \va:::mtetransport zijn 
zowel Kvemvol ~ · Tyvand c:,ls Chen:;- en 
Ver:r12. ui t:;e::;aan v2n de thoerie vc:m, 
3ear (l).Deze .:;eeft:'.aan dat in de wet 
van behoud van ener5ie zowel de eff ec
tieve wa:rmte:;eleidins als de therdsche 
cl.ispersie tensoren zi.jn.Als het mediUL:i 
echter horao::;ee:n en isotroop is ( zoals 
ve:i::onde:i::steld in c1.i t onderzoek) gaat 
de tensor ~r2-YJ. effec-t:ieire 1:!arite 3~eleidinc 
din::,· over in een sca.lar. 

::::e thersia.che :iis:iersie is _een tensor 
omd2.t de J.onc;i tudinale- ( tra..l'l.syort door 
dis;:ersie in c1.e richtin3 van c.e hoofd
stro::iin_s- ) en tr2.nsversale disnersie 
(tra:lsnort door disnersie lood;echt on 
de hoofc1,stro2in;-) o.;.er het alzemeen • 
verschillend zijn.Deze co2ffici9nten 
Oe"trinden zich ov 11et S!)OOr ir2n de ten
sor .. 

stroom en massastroom loodrecht op 
elkaar staan en e::- dus zeen tenperatuu.r
veref f enL'1.~ door celconvectie en lonci
tuclinale dispersie :1laatsvindt.3:ierdoor 
'.2,aat de therr:iische dispersie tensor oveJ'.'_ 
over in een scala,r voe-:: tr2nsve:?:"sale dis:persie' 

In 1.l.e natheoatische beschouwing is het 
-poreuze medium. oeschreven als een 1-fase 
mediu.m.:::1aa::::-c1oor best2.at er seen onder
scheid. in cle r.lathern,..:itische oescli..::-i.jirin;
v2..n cl.e mechanische dispersie en de 
ther.:iische diffusie. 3eide verschi,jnselen 
k:unnen in ~en effectieve w2.r.ntecelei-
., • ... ""'f" • ~ •• ..L.. '"! • t: , 
aingscoer~~cien" vero.iscorl:~eero. warden. 
Bear veronderstelt ·iat tt.ermische -:"iis
persie do0r de vloeistoffase :pa,rallel 
:plaatsvindt aan het :proces vsn :;ecom
bineerde warmte.?;eleicline; in zowel 
vloeistoffase als vaste fase • .B:et is 
echter beter te veronderstellen dat 
warmteseleiding en thermische dispersie 
:parallel aan elkaar in de vloeistof
fase :plaatsvindt.=)e effec·~ieYe v~:p;ite
e;eleidine; is d.2..rl een funktie van de 
':rarmteGeleic1.inc in de v2,ste f2,se en 
\·rarmtetra.ns-po:i::t d.:::or ::;-eleidin:?,; en 
dispersie in de Y:!.oei''!-2:''? f8.se(:par. 3.1.1). 
Zo2 .. ls fis1xu.r 3.1.812 ... 2 .. t zien bete:(errt 
di t dat d2,a:i::d.oor de 0ffectieve He.mte
:·eleidin::; in de si tuatie v;:m nr2.lJ.el 
wamtetransport in de~ vloeist~ffase 
lager is. 
~ 1 , .. 1, ~ •... · __ .e c.aaro l. j sevo _ :;cte reo.ena ~ ie is eni ·~-
z ins a.'1.aloo3" in clie v2.n Xrischer, ::'sdorn 
in Tye (32) en de Vries (34).Zij ver
onderstellen dat het effectieve ':T?,r.te
trans:por"t in de 'Jaterdamp bevatteno.e 
intercellulaire holten,de som is V2n de 
w2,r:mte(;eleidinc van h\cht en latent 
warmtetr2ns:port door diffusie vm Hater
dam:ri. 

7oor de eeri_'ri.eic1.scilinder ':rorC!.t nu veroncier- fi:,_', 3. 3. 3 
stelC.. de .. t de hoof-:~st~o2in.; y21r2'6ll8l 2 .. an. de 

'r:i21rr::testror.ien riie cle effec
t ie1..r13 \·re ... :-c:-::te ze le i0.i::.~:~:=;c~ 'J ~ =
fic iAn-t ~Je??-.len. W2.nd verloo9t.Jit 'oetekent d2.t war.:rte-

1.8_ 



3. 3. 3 .W1t ~,CTI-~TI ~J.q_ill.~T:SC~EL~I~!)Il,TG 1 
D ISPSRSI~iC GlIST.AlJT~ 

In de vori:;-e par:::i.~':Taaf is ae>.n:;·e::·;even 
hoe them.ische rlis~ersie en warmte-

l . . 1 ..1- • • "",..._ J.. • :s·e..c.eJ..dJ..ng resu_t..eren in een errect..J..eve 
warnte·::;eleidin:-:::. Therr:iische ci.is9ersie 
en warmte2;eleidi.'1.2,' va...'1. de vloeibare fase 
zi~n i:rarmtet:rans::iortnechanis~11en cue 
:iarallel naast elb.ar plaatsvinden.Het 

q ... 

B2 ~rF.t:c::-lte :.:.. .. cle if1.j_r:.cscc:5 f-:~i-
r.~ ·~~.:.. "'.,.., ~:r,,,,, Cle v-~.:..e ,.,.:..o.c- \ 
.•-!..i...-::.:..!. V....,..:..l. -:;.,,!_ ·-'· .J' ~:.,....:>I.I .....>LI ~ /\51 

vJ:o2istfA , sn therr~ische 
,..:JO: I'"'"_,......,... ...... ; ...... ~" 

·_..!_,'");_Jr:- .... ..:> ..... •::~. 

·wamtetransport door celeiding en 
dis:rie:rsie in de vloeibare fase en \·Ta:rnte
e~eleidin:S" in de vaste fase resul teren door 
de for:rrule V?.n :;ecosbineerde warmte- .. 
seleidins (form. 3.1.6) in de effectieve 
1.·;arntes·eleidinsscoefficient. Cs deze 
f ormuletoe te kun .. '1.en passen moet de 
themische dispersie vertaald. warden 
in een 11armte3eleidingscoefficient .Ji t 
k2n met behull) c:2.n Cl.e '.'iP.rmteseleidings
coefficient zeals ;'.'.;edefinieerd in de 
klassieke thermod:;1n2.::i.ica (36). 

LC U e, 
3 I/ 

Voor de thermj_sche disDersie is C 
- v 

de soorteli,jke wa:rmte v2n de vloeJ..-
stof '.)er volune een...'1.eid.Ile ~:emidc.eld.e 
s!lelheid he0ft betreYJcin:; O] de sn'3l
:i1eicl van een vloeistof eler.1~nt tusse!l 
r;_,~ korrelii.J..ls ::;emiclc:elde i.--rec;len::te 
wordt de woc:-tel uit cle :::iermeaoiliteit 
::,'ekozen.Jit is on ;:iraktische redenen. 
De IJer::ieaOili. tei t is n2 ... r:i~eli"jl( 'Toor 
~rel::; Ooder1soo~~::!! een Qelcen.ci.e r~:coot!-!eid. 
C::·10:12 .. ?.l is re::: een orde kleiner cl2l'l 

de sern.iddelde korreld.iameter).AJ_s even
redir:::hej.dsf.?.ktor O}! de snelheid. en de 
vrije '\·reglengte wordt de clis:persie
const2..n.te JC ;ec!.efinieerd .• De warmte
geleidincscoefficient voor thermische 
dis:persie wordt claartoe cesc:b...reven: 

3.3.5" 

~e uiteindelijke formule voor effectieve 
warrntegeleiding wordt met behul:::i van de 
forrrrtlle ... ,ocr gecornhin.eerde idar::i.te ..... 
:;eleiding. 

1'e_::.(1-1b)f..r.>--s +- ib1'~ 
b )\\- +- (\- b "!)) 

2. b + b(\-lb) :::~ 

A~=.A.u+f..d 

>..cl= OC. ~ qc.." Op* 0(' 

3,.3.6 

3. 4. V3RG3LIJ:rIT~LTG V1lUT DE \·LL\JlI·'I·I1TP1-U,TSPORT 
1·!:3CH.:\.1TIS:·I8N GEL2IIlr:LTG • CELCOFVBCTIE 
EN TH::B.I·J:SCBE DIS?~SIE. 

In de voorgae.nde 9ar2,_::,Tafen is reed.s 
aa.nsegeven hoe wa:r:r:itetrans:port c1.oor 
3eleiding,celconvectie en themische 
clisnersie nlaatsvinclt.:=r zal nu .::,·etracht 
Wora.en Offi ~en o:rr:-~e V2...'1. :S;TOOtte Jenade'.'.'" 
rin:~· te geven v2n c:.e wamtet:ra..."'lsyort 
mecha...YJ.ismen.:Daar11oor worclt eveneen2 
teru;::;gee;reyen oy de defini tie V2..."2 d2 
\•[8.!:'r!lte.::eleic1.in::sco8fficient in r-:_e 

-'rl c iolr~ J...1 o~o...::,m~=n.....,ir":~(...,....,l"'.1..,.._ ~ 3 :::;') -~a ...... s_... ...... ""' ..... _. Lifl.._..;_~.~ 1~· •• .l ... .1.._._.~_-.;c .. -__.·c: . ..:.... • ..1• •,.,; • 

Voor de diverse wamtet:ra..."'lsrortmecha:
nisrnen bestaat er een ::;root verschll 
in de afmetin:;-en van een re:;resentatief 
voJ.uEle, de iT.Cije '\·reglenste en c~e e;emic~

delcle snelheid. 
Cn een ver~·:elij}~i11.r~ .. te l<:i .. rr1~"1-1en n2~lcen r~et 

tb.emiscl1e r..is31ersie 1·.rorC_t \reronCl_arsteld 
dat nen~·in · ve...71 C .. e "'iloeistof eler.enten 

· 2.lleen plaa.tsvinrlt in de intercell:1-
l2.ir9 hol ten tussen c:e korrels. Je vrije 
\·re.zlen.::,'"te 'T2...."Y}. cle vloeistof ele!".1enten 
is c~ax1 ter ::;Tootte van cl;:: koc:-relo.ic:;:,eter 
:Je geEliddelCte snell1eicl V2...:.~ de 1rloeistf-



element en kc"Ul 2.f.:~;eleid. vorclen ui t de 
'•i"-'~t v2.:1 Jarc:r.De snelheicl va.."'1 een vloei
stofele~e:'.lt is natuu.rlijlc 2,ls de ~;enid.

d.elde snelheid in. de holle r'.1.imt~m. 

:Jarcy vond. 
lazen s·old: 
1;122,rin: 

exnerinenteel dat voor 

v~:: K6P/I( h 

v de su:9erficiele snelheid 
Ks de permeabilitei t 

zand-

D.? het dru.kverschil in de vloeistof 
over de zancllaag 

~ de dynanische viscisiteit· 
11 d.e dikte of de !1oocrte va.YJ. de zencl.

in de richtinz v2n de stronins 
Je su:perficiele snelheid is dc.arbi,j 

2·edefinieerd als de voli..L"'T!e hoeveel
heid vloeistof die 9er eelli~eid v2~'1 
dH2,rsop~ervlakte per tijdseenheid door 
de z2ndlaa:: stroont. 
V2n de superfi.eiele snelheid k2n cle 
·,e2iddelcle snelheid cl.oor de holle 
rLt.L:-tten worden af.::;eleid. Het verba:."'1d 
tussen de oeicle snelheden wordt 
oe}j2,ald door de prositeit. Y~:6Vp 
Je wG"kelijke snelheicl van de vlo6istof· 
ele:::e:::iten ( v ) is echter ::;rot er als 

3 .v: . ~ f ...... , 
V n en V"' • lJ d.e i..;.G enl vl9 VC...'1 Cle 
1.-rar.1te::;eleidin--;scoeffici8nt in c.e 
lcla,ssielce tl1emocl.yna11ica is de gr-ootte 
V2l1 de snelheicl v2n de cleeltjes in 
ierlere richtin.::;- ::elijk .Je om:·ekeercle 
rer1enatie leidt tot een f2.ktor 3 e.ls 
verhouo.inrr tussP.n de »:erkeli.jke s!1el
heic1. van een vloeistofelement en de 
·enid.delc1.e snelheid door cle holle 

.ruinten. 

Voor de celconvectie is c-1.e ·:::ernici.deld.e 
we<_),>lene--te va..11. de tem;::ier2.tuurvereffenins 
r! e strae,l van cl.e cilinder. :'.:en re!}re sen
tat:Lef elenent voor c·'?lconvectie is 
ter ·;rootte v2n Deerrl.ere korrels.Je 
-:;-esiddelde snelhei;;'. v2.:.r1 rel)resentatief 
eleD.ent is nu niet de snelheic1. v2..n eeri 
vloeistof element ,r:l2.ar woro.t 'oena2,ld 
d00r de su:!:Jerficiele snelheid.:~r wordt 
daarbi,j verondersteld dat de '.·ra:::nte 
overdra,cht tussen v2,stestof en vloeistof 
0:1eincl.i~ is en dns r:e korrels en H2,ter 
in een re:::iresentatief element cl.ezelfde 
temperatuu:r hel)ben. Di t in te ··enstellinj 
1·rat veronr:1~ers~eld is bitj therri.ische 
dis:'._Jersie. 

fig.3.3,.4 Degemiddelde snelheid (2) en 
.,. de v.rije weglengte (3) bij 

thermiscpe dispersie .. 

fi .-.:~ 3. 3. 5 J0 ~·~eni.cl/\~lc1.~ sn9I:-;.e i·~l. v 5 
er1 C.e ;r.ci.;2 ·.:e---.. J-:;r.-~e :1i ~ 

c:::: J_ cc:::1ii~r;"t j_:~· , 

Cm een ver--:·eli.jl-:in-·· "tran r1.e teT:1:1erat1.ru.:r 
ve:!:'eff::::!lin::; t·nssen celco11irectie en 
themische r1.is:ye:rsie :··;Q":_'eli~~<: te :·1a::Cen 
';noet oij celconvectie no-~· ~:ecor:ri .:eerd. 
Hord.en VOOr !let volu.-rne cl.at betrek'.dn·; 
heeft op teBperatuu:rvereff enin;.:;.:e 
De vloeistof heeft 2,lleen in de ui t
eind.en. v2n'~~e cilinder een .snell1ei 1-: s~0nno:r 

perctt1-i.l.i_r.~-:-ro..C .. i9Ylt. rre::-iT18r2 .. -t1JJ .. lr'rereff:::nin:~) .. 
or..der invloed v2n ce1convectie vi.:-1..r~t 
cl_en ook: 1ioorn2._r12li . ..::~·.: ~J.22,;ts ir.!. l1ct 
bovenste en onderste :edeelte v2n ~e 
cilin0.er. ::)e ·:'.22.rJ.i t vo 1. ·-:en/ e evenre
Qi:'".:)1e ic3 .. sfa~ctor, 1:To~clt 22 . .:.'lE','e':"i.1..1 .. ici n:.et rle 
+e.,,.,-.., s, -·-,lc-h"'i·,-~ (o,-,1.· ,.,~1 "Snee-'- .,...,,,+i·o v _..... l..c...L ... -~- .... ~'- ,J .. \.. .1r::....i... cv _.; _, V _:;:.,v 

::,·enoesr'.) en is hier de V8rhouc.in:: tu.ssen 
cle str22~l en cle hoosi;e \ra:'1 cle cili~C .. er. 

2.0_. -



De ver:eli.~kin3' v2n de -::i2.r::rte tr?I!.S;?ort
~9c~2.n.is~en leic~_t tot de i:rolende ·t.-r2J?-rclen 
vAn '3.·2 uten::er2.tuuT"'rer<?ff eriin:scoeffi
cgnten~ Als ~oreus oedi<J.B is d2.aroij 
'.:;elco··;e:;i het c;oer1_ :::er::".e2.oele ri1.rierz211c~ 
I ' • . • ~ \ voor o.e eigenscne..::111en zie· parac;Taar 
7.3).Je af:-:ietin:~·en va."1. cl.e eerl1eirls
cilinder zijn: 
hoogte h=20 o 
straal r=0.5 m 

!' 
, 0-G 
..J..'.J 

!' 

2, 5. • 1 '1-o 

2J_ 



4. BEHOUDSWETTEN 

Cill te kor.ien tot een wiskr.4'1dize formu
lering veil het wamtetrans9ort in de 
eenheidscY·linder, isuigegaa.ri van de be
houdswetten in de differentiaalformu
lering. In vrijwel allenaslagwerken over 
I'.1.aSS2,-, en Wa::'I!Jtetra.."11.Sport Worden O.eze 
behoud.swetten beschreven. 
Alsui tzg..ngs-pu..'1.t heb ik :enomen het boek 
v-e..n .J.Be9.r,setiteld; 11D~maJnics of 
Fluids L""'l' :::oreus Eeclia 11

• In di tnasl2.e;-
1·1e:c:<: \·rorr:it O:!.J een c:egelijke en __ )_~0n
di3·e 1·rijze het poreus mediUt-:; beschreven. 

Hetd.oel van de vol~.:;end.e paragraven is 
ci.e "t:.':ms-portmechanismen in eerste in
sta.YJ.tie te kathe·~;oriseren om deze 
vervol~ens·te vereenvoudi5en tot een 
:;cschikte probleemstelling·. 

Je ooder:i in de ha.YJ.;vrater-, en capil-
12.ire zone is een c.rie-fa,se mediu.T!l., 
'oenec.en het :praktisch vlak in de de 
e;,Tondw2.terzone k2-'1 e;esproken warden 
va...'1. een twee-fase l7l.edi1J.m. Cmdat de H2m

tewissela2.rs in het :Zindhoven-model 
zich voor het grootste deel in de grond
Haterzone bevinden, wordt alleen het 
wa.r!"'.ltetransport ineen twee-f ase medi-
UJ!l Oekelcen. 
Omdat het medium besta2.t ui t een vaste 
en een vloeiba,re fas2,wordt warmtetr8ns
port door straling verwaarloosd. Warmte
tra.'1sport · L'l de vaste fase vindt alleen 
:plaats door .:;eleici.ing en in de vloei-
1Jare fase door s-eleiding en convectie. 
Je bodem is in het algemeen een inhomo
ceen en 2..nisotoor mediu.~,dit geldt 
waarschijnlijk ook,maar in veel nindere 
mate voorhet -poreuze IJ.ediun "'::Jij het 
experir::.eYit.I:i de theoretische :::irobleen
stelline; 1-rord t het meciiu..r"""'.l ter vereenvou
dis;ing honoe;een en isotroor- veronc.er
steld, vaardoor de coefficienten van 
geleiding,dispersie en :9ermeabiliteit 
~een tensoren zijn,maar scalars. 
Je stromin:; is lai'1i:iair veronderstelcl 
en in het i;oreus mediu,s zijn .seen 
war.:i.teb:-cormen of rutten a2.1'11J8Zi:;. Teve::s 
is _3;e0riik c;'?D2,2.h.-t van de consti tu
tie\re ve;c~~~elijki!l.3'en. 

Jij .cle oeschrijvinz va.YJ. de behoudswet
ten is .:;eorv.ik .~·emaakt v2.n de ~instein
:notcl.tie. Eoe1."fel de w·etten in differen
tiaalvorm 1:ro:t'den :;egeven,i.·rorC~en zij 
0et~okken cedacht op een volu_me-ele-

sent,dat zoveel korrels omvat dat zin
vol over het elenent Jenid.deld. k2!1 wor
den. 

De wet van 1)ehoud van oa.asa wordt 
alleen geclefinieercc voor de be1.-rc.~'C'E.c'.2 

vloeistof. In d.eze ver,:;-elijkin.2· is de· 
snelheid V. de ~emiddelde snelheid van 
de vloeistBf in~de holle ruinten tus
sen de korrels (in :paragraaf 3.4. gede
finieerd 2,ls Y ) • 

n 

0 

li.Lt.1. 

De eerste twee termen in de vergeli,j
king zijn in de orde van: YA~ IL. 
:Ue verhoudinc; va.1'1 deze te:."lTien tot de 
derde tern is: A~/~. 
Jeze verhoudiYJ.c; is in het E:ind.hoven
model met een tem~eratu~i.roereik van 
20-80 ° G kle iner ~,8.!l 0, 04 en o.a2.rom in 
eerstein.stantie ver.-r2.arloosba2.r klein. 
~it leidt tot de volgende benGde~ing 
VOOr de Wet Van beh0'.-1.0. Y2.:n massa VOOI' 

de vloeistof: 

4.1.2 
0 

4. 2. \·I3T v_n,J.:T 33'.:-IOUJ VAH IHFULS. . 

Als ui t~"';'P . .ngsIJ1mt is n.e i.-ret vein hehoud 
vcn i~'.)l'tls toe-=~e:1ast O?) 9en 9leI::.8ntair 
lca_'t'J.2 .. al in het :Jorg1J_ze r1e0_i i ... 1.1::. 

4.2..l 

-1.n2J.oo.r;; 2.an ne consti-f:ntieve ver'"7eli.j
lcin.:;en ·wordt \Ts~o~6_9rsteld d~~t in een 
210-.retlS nedi1...i.m r:~e viscel1-Ze kr2 .. chten. 
e'rer1::--9di:q:- ~ij~ met C:..e sI1ell1eiC., en een 
:dchtin-:; he~)'oen c'.ie te::engesteld is 2va.n 
(ieze snelheicl .. 



In c1eze ver:I":lli:jlcins is B de concl.1.i.cta.i.'1-
te v221 een ~orie. 

'I1evens word t de con~.-: :::t ieve versnel
ling verw2?..:doosba2.r klei:c. ~cl.acht.Joor 
oversCJnS o:i e~n vast coordinate:r.sys
teer.1 in 11et :90reuze raediu.IT!., vols;t hier
vi t de wet v2n i)ehou<J. van lineaire iiu.
IJUl s V8...'1. d.e vloeistof.(l) 
Jit heeft tevens tot gevolg de invoer
in,s V2l1. de pe:rmeabili tei t z: zeals deze 
vol:::;t; ui t de wet van :'.)arcy (parae;raaf 
3.4. ). 

rz. v.~ + 
- l f) 

4.?..l 

De tra2,,:;-}1eioste:r:'.il is in d.e orc.e v2n 
o Y'L/L J.. • ·1 d · · · ~o , 1,erwi.J~ . . e T:f2'.'lJVln~sterm 

is in :e o:c3.e v2n: ?Y/.&::?V/q2.. 
~e verno1-1.clln~ va..n. deze term.en is: R(. ~ 
in Cle pr2.l.--ti.jk is 0.eze >rerhoudin.:s veel 
kleiner 0.2.n een. 
Je resterenc.e ver'o;eli,ikinc staat 1Jete::
oekenrl als c1"e experi::i.enteel gevonden 
i:·ret Y'::...11. TJ::i,rc' ... r (Dar" o.,,.::i" .c- -::: 4 '\ \. - .., _ _ .. ~;:;• _,...._...1. .,,1- • I ,. 

4.2..3 

Als er :;e~n ui t 1.-.rendige krachten on het 
Svc:-'-oem ve7'1~o"' o"" a'"' ., 1 ~ l' ~ . , .; -;- "':-- ,,_ ., • --'--u .L • ·- o.rtu::verae ing. in 
ne~ stromin,:;-::!C1.o:Jein hydrost2,tisch is, 
n 0>n i"' ~ = - 0 ~ ~ _., ___ - - -ax· ;, 0 o ~,K· 
on i '°' "',... JC!D'Y'~lre --,,,-.~ ,,..,..,; 'ii"' CO_~_-iTPC.L•,_;, '.:, 
,,__., __ ->-J ...... _ .....,_,_::.::...:.'.... l/::=;~J. '--·..;-- 'f ~ '::' 

Door de vloeistofcEchtheid te ontwik
kelen in een Te,ylor-.ceeks naar de temne
ratuu.::- en deze · reeks af te ka:r;r9en n2,~ 
de 't':.reed.e te:r'!l\ <<s~.:::;~ .. -~0 ~(T-\,,}-1t ...... ) 
ontstaa/c d.e vol[:;'enc.e vereenvoudigd.e ver
,.,.,,,, i -iki-(17• 
.__, ._, - - '.,.) -----:.:.. " 

v:=-~'}~~" (T-1;,) 
c. 12 

:0e'0e verceli.jkins geeft ci.e verhourl.in::; 
tussen de 0en1icl. 1:1elde snell1eid in ~orien 
en het ter:1.:ieratuu.rverschil in het - rio
reuze med.ii.x:1. Vi en T zi.jn daa.rbij de 
lokale snelhei-l e:i tenperat"J.ur. ~o 
en T zijn respectievelijk de refe-

-'-0 '. h', . - f J... ' re::lv1ec1.1c ."G!leia en re erenule"GeD}_)e-
ratuu.r (in de si tu2,tie V2.Il de eenheids
cylinder zijn de :::;-emidO.elde dichtheic1. 
en tem:rier2.tuur v2n het med.iu1'7! over een 
horizontaal vlak.HieraaJ1 ligt o.e ver
onderstellin5 ten ~:rondsla5 clat de 
st2,tische dn1Jc in een horizontaal vle.k 

+ I • "' consv2l1"G is.) 
De 'Tercelijkin::; d.rukt 1J.it da.t cle 'Tis
ceuze krachten en d.e netto invloeCi_ vs11 
de z1·rac--irtelcra.cl1t .·:;elijk:,n~ar tesen.~~e
steld cericht zijn. 

Omda.t wa:r::1te.seleiclin:,' in beicle fasen 
:pla2.t svind t, word t ?:owe 1 voor de vloe i
stof, als voor d.e Y2,ste stof cl<S ener
giever,:;elijkir .. ::o~-~·esc:~rg-.ren. 

~-3.l. 

De t·.·'88 oehouds':Tetten V?n ener·::ie :,;or-
., a -... "I ~. - ~ ! -.J o ... n :.oecor:io.::i..neero. rcoor -ce veronclersJ~el-
len O~at c1.e :,.;-;.rrJ.teo,rerclra.cr.!.t tusseri kor
reJ.s en vloeistof oneindi3 is, 1::·~.2.:c
a.oor 11 = T+'= T. s ' 



1/2~.:,"slijki!l.~ (. 3.1. ;1ordt nu \Ter::Leni3·
'T11-l~.i~ .. C. !::et l en ve::'~~elijkin.~-- 4. 3. 2; 
1:rord.t ve:rr2er:i:,,·v1J.ldi5d 2et c.e factor 
(' -€.) • Vervol~,·ens lrorden heide verc;e
li.jJ::in;~~·en gesoni..r::eerd. 
=:e r-;ffectie"'tre ':~? .. rstecB..)aci tei t is da,2,,r-

De effectieve '\·ramteseleidin:.:; is daar-
d.oor: >-e.:: l ~l ~ (\-£ ).>..~ 4 EE. 

Zoals in para::;raaf 3.1.1. is vermeld 
i)etekent c1it een parallelsch;:ikeliri_g 
van de wa:rrnteweersta."ld.:Dit _;;eeft een 
ta :-:cote bijdre..z-e ve..n het \·1B~stet~2ns
port door ~eleiding.Voor de effectie
ve u2,r:nte,::;eleiding z2,l dan ook ::;e
substi tueerd 1 •• 'orclen c_e fomule '/a.'1 de 
::::.J..""'-F':':'lc..!..i :.:'.:IV""' 'ra-~-4-e.··el e.: c3in-~., 7 oal LO -e--1" --:-~':' "-':;' ·; ·: -'-"'" ._;, - ~ .!.. ·- ..,'-'' '-' ""'.:."' u ·..:.1.:)-
~ln~e~ra in parasraar 3.J.3. (rormu
J..e J.;.8.). 
In de eff-9ctieve wa:rmteceleidin::;s
coefficient is cl.an tevens verdiscon
teerd het warmtetr2.nsport C..oor ther-
2ische dispersie. 
~·=s:t behulp va..'1 de wetvan :Jarcy kan de 
J. • J... ' y ~ 1 J.. d o.issipa0ie;:;erm <l ar.::;escnai, wor en. 
(Ji t is ver::;elijlcbaar met a.1dere ez
:!_)erinentele wetten die een ve:rba.nd 
tussen flux en affiniteit geven,oy
voorheelcl de vet va..11 Olun V= Ix?i. w2zr
bij het :;ed.issi~')eerde vermogen P=Vxn 
Je verhouc'.Lris van deze dissir2,tietern 
tot de 8.-'1.C.ere tero.en is in de orde van 

Voor het exnerirn.ent is deze verhou-
.;; · , · • ;· i , o oo~ I' , •_.l.:.'12,' 031\rooroee_a 1 .:..o en ems ver-
waarloosoaar l-clein. 
:De enerzieve::-::;elijkinzen s,a,a.'tl hier
Dee over in de enkele ver5elijkin3 
voor het poreuze mediu..m als·~eheel; 

o ("' C>T) + 
ox. ~~xi. 

l 

Je ti:rs~ terD.sn in het rechter lici 
st2,9n voor het 1:re..J:':1tetr211sr;ort door ----e
leictin :1 therr:iische d.is:rersie en con
vectie. 

~-· 4. 3EECIBS~I3TT.81-T Il'T CY~I~TJ-~~CC"R-

3ij de over:;cin,.::; o::;i cylino.ercoorclin2,
ten ·zien de ver.:;elijkin·~·ener .e,ls vol::;'t 
lli t: 

+ t)r +- cH.74 
r ()z. 

~.~.\. - 0 

. 0 z-

4.4:~ 

Daarbij i·'erkt de zwa2,rtekracht te c·en-
5esteld acn de z-riclitin~;. vr en vz 

zijn daarbij surerfici9le snelheden. 
~e."c. , he zijn eisenschappenv2n het to
talle :!_Joreuze mediu.rn. 

z 
g 



Je ver~~·elijkin~;en ku.."men ver9envou
C.ie;c1- wo::-den door een stroomf1u1ctie te 
definieren.Jeze stroonfw.1ctie voldoet 
2.utomatisch 2,2..'1 de mass2,verc;·elijkinc:,·. 
:;:)e twee v-ergelijkin,-::en voor de snel
heio. ki.1n.1en da,arna verva....1sen vorden 
door een -i:rer·c~eli.jkin:~"J2,arvoor moet men 
Cte ver.:-;elijkL."'le)·en d~.ffe:: .. ·;11·::n_e:c.~:1 nc,c_,r 
z en r en -i:rervol.:;ens c'.e stroow.functie 
su~:isti ti.1.eren.Joo::- de t 1.!ec: verS'elij
kin5en veivol::::ens van elka,ar af te 
trek..1<en verv2,lt c1e drukterm.Noemr·=m wi.j 
o.e st~?or:i~u.."'lcti~. ~ ::: ( o, ~ ·.~) 
en de11n1eren HlJ c1.e snelhei~csvector 

~==~o'c ~= ({::~ 1 0,-~~) 
c1.a.n '6ien de vereenvoudizcle vergelijk
in:;en er 2,ls vo}.::;t ui t: 

0 

4..4.6 

De verr~·eli.jkin~;en ktL,..1 .. -rien verder ver
ee!lvoud.ic-::_ 1 .. rorden door ::seJruik te 
T'.!.2..ken V8n d.'= ··:rensle,,a~ _.'j9n_112,d.e?:i1~·· .. : 
<>"T <, <i'-T I C>T 'd'-u- C>~w J... ~ 
"bz..'- ~ ~~ ~ y: 1)Y- en ~· '-" ~ .. t- r '1r 

Iri. ')_e ener:-~ie,re:.::-~81i.;kin··· }t:8I!. nen nu 
C_rie ter1en ond_e~scheiden; 
l. d.e tijdafhankelijke tern, 
2. de Oi,jrtra .. ~·:e v.gn celconvectie 1 

3. de ~)i,jcl.r2.rie v2n i,.ie,::0:1~e.~"elei·iinc~ 
en disc-:·e:c:-sie. 

f: .• 5. J..= BBI-iCTJl)SiJ:~TCi;~TT \f'~OR -;;::~IT 

P.A?~\.I:L~LSTl\C·I·:Il~G I~·~ R~I\T Cii 

~Toor een l_Jore11s :·t~CLiur.1 zo.e~ls c~e _2.-rond. 
rJo_; .. en \·re veror..d.erstellen 6_2~t de 1·ra~te
J'eleiclins· het oelP..:r'l.C;ri.1kste trans11ort
r'.19Ch2..nisae is.Het tenrperati..nlI-profiel 
in een oneincli3 la.n::;e cylinder wordt 
d.2n he:022.,lcl. c" oor de inst2,t ion2.,ire 
1:r2,rnteEeleicUn:svere:e1i.jkin:-::. I!! r~_eze 

v2r::o.lijki.."'l::; is de ten-r:er2,tuur in C.e 
cylinder alleen een functie v2n c!.e 
str22.,l en de. ti,jCl. TJit;22nde v2.n v2r
'·:eli,jkin"; .d..2.tL. 0eteke:mt (~it rr2.t (19 

snelheid eveneens 2,::.le<.::n een fl121ctie 
is va,,.'1 de straal en de ti,iC.. Ve::-~:el'ij
kinz (i. 2. 4. g2,2,t 02.ardoor over in: 

u (r, ~) 
'%. 

4.5".l 

Cmda.t er :;een tes:::ier2,tuur.::,-r2,dient in 
de z-richti.n:::; a2 .. nwezic; is, ori.toreekt 
de convectieve tel"'S nu in de ten:pe
r2..tt1uxsver.~:;elijkin::: 

~5.2 

Ret ~ene..cl.e~-:::_0 s!lel~eids~:rofiel 3·elC.t 
even.e2ns i.TOCir het r:i.i,;:::_d(3nStl.tlC 'T2-71 een 
c~rlinc~er !I!et esri_ l(leine \t2:!:'ho11din.:; 'i2n 

a.e ~:·tr8.al ten o-:;zich-te \72.!l (e len .. --~-te. 
( ::n;r'j,::o"'I'~ "A'7ec-r1 • ..,CJ. C.OY] kle.;"'e sl !:l.1'J1---...--· ............. ,:;:i .J.....,.......: ..::)'·~ • .:.--'"-" v ~ ._.__ ~· . _....,_ .i...>.\... 

heicl.) .:Ji t is fysisch pl~rn .. si~)el en 
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Jlijkt ook u_i t cle ~9sul te .. ten 'T~..n 
1:;..:·=·21-..Lrs,o_ie C_::; 'T8~~~elijkincen ~ .• 4.4. 
tot en c:.et t; .• 4. 6. ntrrnerie~< heeft 011-

,5 .. elost ( zie ~l.]pencii::). -
:Je r22:1c1.voor.-r2zrden bij di t stelsel ver
:;elijlcin::·en \·:2.r9n OVe!_"leenko2sti3 d.e 
confi.::, .. u.r2;tie van de eenheidscylind.er 
zo2,ls ver.neld. Hardt in ~)2.ra::,T2.af 7.3. 
TJi t de nUDerieke oplossin:; blijkt d2.t 
d.e te~1ne·,...~tuUX"1;0 .,...d0 1;,.,"' ""8"'!1 fu..11cti 0 is 
v2n z---~-l-~en 2.f;t2-~d-_-~ '"'(;- ls de-~ 
str2,al ;ian de eerJ1eidsc~linRer) v211 
de uiteinden 
Tevens blijlct d.a~t 

-bied ~e snelheid 
Tiein is. 

in het midden;e
v vervraarloosb2.ar 

r 

®.. 

• ', r 

q .... 

fi.-:. 4.5.l 1?2.raJ.lelstrorr:.in.3 in (:.e ee:l
l1ei6scilinC..er. 
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5. WARMTEOVERDRACHT 
RELATIES 

C.!71 ee11~:.:=ter inzicl1t in het \·ta:!:':"1te

tr8nsyort c1.oor convectie in een po-
reus uedit.a te verk:rij3;en, ishetzin
vol on di t w2.mtetr2..."'1s:port te karak
terisren 2et oehuly V2Jl dimensiloze 
~:et2J_len. Daar~Ji,j zal in:-;;eg2,an worde::i 
Ol) het verschiJ. in irarntetr2 . .r1s9ort door 
door therr:iische disrersie encelcon
vectie. Tevens worcLt o.e w2.rmteover-
ccrachtrel,<=>;tie voor thermische 
.sie b'?yaald. 

3.AYL~IGH. 

Eet is voor Q_e hand~ ligg"end om de in
vJ.oecl va..."1 convectieor het i:ramtetrans
:port te karakteriseren "1et behulp van 
het getal van ?eclet.~it di~ensiloze 
3;etal is ::;eclefinieercl 2.lsde verhoucling 
van war'.!ltetransport door convectie ten 
o:izichte V2...~ wamtetra...11.sport door :;e
leiclin::;; 

Pe VL/oc. 

Hetfund2Dent2le verschil tussen cel
convecti2 en ~hermis~he disrersie is· 
d2.t de w<:,rntetrans9ort:mechanisDen o:;: 
een verschillende r::aat voor de snel-
11"'',.:; 8>"' le·n-+ei'e.!-1"'<=>1'1 ~in~· he'oben c~~"" ... ..... ...!..u.. _... - :..:) " v v_'-J ......... -.._._ .... :.:;., _... ~- LJ ........... 

~ - A ) n l .!..' ' riara::;-ra...1..1. .).q. • • ·._,e_convecLle is een 
r2acrosco:;_:>isch verschijnsel ":!a2,rbij het 
~oreuze nedium als een-fase mediun 
beschom:d l~"l ':iorden.Je ke,rakteris
tieke snelheid is de suyerficiele 
snelheid v .Je karakteristieke :;;~E~e-
··.··-·::i..!- • .... ;""'S;::.:::l +'.,.... .. ,n,.,..!- • Y'! rl oc. ·'··'""'" l;::, -~" -~ con ... i 6 u:r·'"""ie var ... ~e ~~n-
heiclscylinder de straa.l r .Jit is een 
:-~"laat "iroor d.e a.fstax1d i:.rctar8ve:c de tempe
ra.t"L1u~rereff enin3 :;12 .. cttsvind.t. 
Eet :;etal van :?eclet voor celconvec
tie is daardoor 2,ls vol::,"t dedefinieerC.. 
hi~~ J_~Q ~ ofTo~+ipve +~~~~~2_,_'l'l"Y<'Tre~
·-:-;_~ • ~ '-"e :·;--;:,:'-' ~::., v•.,, .• ~;c;_ ,Lc.c . .L v .!.. 

er.1enincscoef1icient van het ;ioreuz2 
necl.iun. 

L.'1 ver.:;eli.jkin; set celconvectie is 
~nA-r'rris,.....1-iA ~; ..... ~,...'"\-"'lo..; • • ..: " "' ---''- '-'•·-- . ·-~'-' :J8.L s_,_e een microsco:_;.Lscn 
convectief wc;,::mtetra..'1s:_:iort, clat ~laats 

vindt tussen c'.e kor:!:'els.Het :90reuze 
aediu.rn moet d.2z.rvoor ::cht als eentwee
fase ineclit1In be schouJ:r1_ 1:rorden. Je lc2 .. -
r2"h."teristieke snelhe~id , i2 d2"2,r':1ij de 
.::;enicldeld.e snelheicl in de holle ruiG1-
ten 
::e karakteristieke len.; ~eIJe,at is o.e 

I , "" 1 •.., • +. • ...L.. ( • t,.;ort:el. v2..n o.e yer:neaolJ..l ... el L zie :9ar-
2"::raa.f 3. 3. 2. ) • Het c;etal vaz1 Ieclet 
voor ther:ni:;cne dispersie is daardoor 
als vol ,-t gedefinieercl: 

Joorclat de wet v2J.1 Jarcy bi,j natuur
lijke convectie een lineair ver~'.la...11.d 
·,·eeft tussen de snelheid en de "tsmne
ra.tuur .:cadient, v$:: ~01'<.C)r~ A I/~ -
zi,jn de ;etallen vazi :?eclet. ·direct te 
ver~;eli,jken raet de .:;etallen v2J1 IG.,~--
1 ~, -~ (_;_ ~-~~-~--~ . " ' ..... J..._-_:,J.J. \ Li.i..::: .:_ .... ct._c,. ,-C..d,.l. .'..~-· c:::..). 

J2,c;,rdoor worden de Haylei.:;·h2;et2,llen 
al.~: vol.-;t ~;eC:efi11j:eerd: 

celconvectie: 

disye:csis: 

~(\,A. T ~ %. 
l Vvc(e 

5. 2. "lB T~fi\?J.TT~C.~SJ.°JPu-t~I-~SILST:~~TD ~TC.OR 

TITTir-~ISCRS JIS~·--~~3L. 

! __ ....,_,..,,,.... ......... .....,,....+:' ";:". ~ \ 
\ <::",_;_ .:::::., ...!... ::::.c • ..1. .J , ~ • / ' 

I~1 (~za for~u.le is :'.s e2':'ec~i.3-::-e ·,:2.~.-
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Aeo ::.s :-]::> ef:-?:ct:..eve T.rs:::ste~~elei~l~'.2s
cc2ffici9nt bi,j 11et ontlJrek:en. 'lal1 

the:r:::ische d.is:'.:lersie(de vloeistof 
stas. t st il in de yorj_en) • 
. A.J~s therru.ischs- d.is-;:ersie het eni.'.::-e 
norJ."";rectief 1:ra.r:-:-ltetr2x1s0ortnecha..nis~e 

j_s,~~2r~ l'-let c--e-t2~l 'i8.l1 iTusselt .:ils ~.,ol;t 

~ .. erlefi_:-:ie-~r:. 1:rorden: 

Cf ~et ~Jel1ul:) van de Ta~rlorreek:0cnt
;_ril:k:elin ., eri~ r~et :.-et2,2. ;r2-i ?eclet --:roo:r 

... ;.13 d.s ii!v-loed. \l2.ll. thr=mische dis-:;er
si_2 l~lei11 is of als de effec-tiev2 ·Hc,,rr:-:
-t:e _el2idi:'l~":.-- het :'.:'lodel ":T81! de ~·2Jral

l8lscl:a,!:ol:i.11--: van '!_.;·arr.:te1:Ieerste1'1d~0n ~e
·.-,::ir1,,_.,.,-1-(~,,,.,~.., -:~..,::if'...,) 1 l \ l·<"'., ·_:--,pf: -_._.'Pt,-:>.l 
.. __ .,1.,1_, ......... 'J _:c.;._i:;.J _<:.,.. • ._,,_ • - • - • } - ~ \J - ~-

.. ,~~'~!. ~:-;.1ssel t een. linea.ire ~u.:c~c~ie van 
~1et 2~eta .. l ~ran :?eclet. 
~· • ..:i - • • -!- .L..L. 0 
l'\eo is uaar:JlJ ver .-,700 "ve van c.e -:--eo-

L'.etrische f2.ctor 2.o ( zie A~:;pendi:;:). 

f\lu = 1 -r ~ \;t DC Pe.. ~ . 
d ~(e d eo 

s.1.b 

.. ;.ls er ~~~een s;edi:i·on_-:en cor.1.""·tectie r::a.ar 
een natuLITli.jl~e cor:~.re.:tie p.laa~S"":ti:idt, 
:;~eef~ cli t \-=':_,-: \.rcl_-.~c;:;.:=;.e :~u.ss,?l "t-:12!.J:-lei:--;-h 
rel2Jti.e: 

Nu= 
4 

S.2 . .f 

=:eze tl:eor2tisch a,f,=;eleicle -,-er-:.,,elij
lcin.; 1;;ordt in Hocfclstulc 8 vcr~;elel,en 
net de re sul t2 .. tan 1r.3n het e:C?e:rir:.en~. 

( -"'i' ~·--~ Q 1 \ 
..!.. uu.u..i... v • .J.,. • J • 

5. 3. DS 1J .. ~J:·.:T~CifEP2JRACB.-"TSR~IJ._r_rr~ 1TCCR 
D~ ful:TICIJJSCYLilJD=R. 

Voor de een..'1.eidscylinder a.ls :;eheel 
Km het getal van Eussel t als vol:~-t wor
d en uitgeschreven: 

NL.\= 
q -kAT 

S.3.'2. 

Zeals Jeschre1ren in :::;ar8<3Ta2..f 3. !:-. 
De11 de 't.12.,rrutest~oor?1 dooZ' con\tectie 11i t-
dru.ldcen in prod-u.cten v2.n vrije Weg
lensi:e en snelheid.l)a.arbi.j O.ient o:pc;e
serkt te 1.-rorden daJt tehlyera .. tu~-veref
feninc·; c11..oor celcon"':rectia in d.e uitein
den van de cylinder pL::.atsvindt en de 
a.fIJ.e-tin::_;en v2.n de eenhei0.scylincler be
palend zij::-i. voor de celconvec-tie.Jit 
in te.::,'enstellin"_; tot i,.iar:-;rte,s-eleid.in ~· 
en tl1eTinische d.ispersiG "'..tao .. r de temye
ratu1..U"""VereffenirL._~, lolc8.al in de ele:-Je:r1-
t~ire eel yla.c~tovindt. 
'Toor de· ':,.;axsr~rteov·2~d~ac1:".!:tsr~la .. ties l:eeft 
cli t tot -~se\rol-~ c~a-t de ~~tt,.-?u:t rel a tie 
voor enl-:el t1:e~~ische .-5.is0ersie lol:a.2.1 
~;'edr~finieerd l~an ·wor~:_en. -:Toor de ir;c..m.
teo-v-erdract'itrela.tie ·v~2.n de :;ehele een
heid3c7y-linder Eeeft l1e-~ ~.~etcil ":T2.ll. 

l~t1ssel t ecl:ter betreklcir1. ... o~ h·3t 7;:J-
.L."'1 G ,.,. ..... ~..1..:..o~r .... ...,...,..1 ... ,..,,... .. ,....,.....,.=l ..... ..,.....,..., ...... ~-1 ..... 1,,. I·n 
VC,.....L. \"ic..> .. J..i.;..1VC:: '>;;;; __ ._ __ ..J..C•:Cl.~=-:.. V::_.J.:_1C~ 11..Lc;,,..:,1...• ..:. ... 

yara.~~sJe,f 3.4. heeft C:.it ·J:elei.cl tot :.le 
i:i\roeri~1. -~· \ran de slru-il:..'l-iei& j_ a:s 3"iT2n

redigI'l.eidsfac-toJ.:'. 

Je factor q<.o"'"' /KAT ~'ae:.t nu CJ'f.ter i.11. 
C'l.A V~ 'f"o /o<.f!. 
Zod.at d-2 ~~""J.ssel t-R2 .. 2rlei~1 .. :J. rel2 .. tie VEtn 

de .. ~~el!ele c:rli:!.der :-~et ~Jel:LG.·0 vu.n het 

2._8_ 



_.;·edefi11i·2erd.e lli':.:;-lei~:t-~"!·etal voor cel
corr-v-ecti_e. 

S.~.'J 

everJXedi;-heid.s-
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6.MEETOPSTELLING 
Zie uitvouwblad op bladzijde 37. 
6.1. JE :S:SGIIT- :::;IT RAJDVOOR1:!AARDEIT 

nr DB ISETOFSTELLETG. 

De afmetine;en en cle opwarmtijd va...'1 
de eenheidscili."lder zijn in een 
reeele opsla8situatie te groot om 
laboratorilun proeven·te cloen (14,25). 
Daarom wordt tijclens het experiment 
met een schaalmodel gewerkt. Voor de 
vergelijldns van model:proeven met de 
werkelijkh.eid is bij Lri.stationaire 
wa:r.mtegeleiding heeft het getal va...'1. 
Fourier de belangrijkste funktie. 
L"1. de beschouwde configuratie is dat 
als volgt gedefinieerd. 

1Jaarbij r 0 de straal van de eenheids
cilinder is. In het exper~ment is de 
straal va...'1 de eenheidscilinder 0,15 
:ieter. , Dit is een f aktor 3 kle in er als 
in de prak-tijk. Ret heeft tot gevolg 
dat in het model de o:pwarming met een 
faktor 9 verhoogd word t. Desonda.nlcs is 
c.e duur v2.n een experiment al gauw en
kele da,gen. Dit betekent dat de meting 
en de gegevens verwerking volledig ge
automa ti seerd moeten verlo9en. De een
heidscilinder wordt in het experiment 
bee,-rensd door de volgende vier vla..l.d<en 
( fig. 6.1.1. ). De binnencilinder 

De binnencilinder bestaat uit een 
1-:armtewisselaar die constant on een 
temperatuur T1 e;ehouden worclt (para
:;ra..af 6.2 t/r:i 6.5 ). Je randvoorwaarden 
voor de warmteflux worden in de 03J
stelling gesimuleerd door respektie
velijk een contraverwac:'ming O:T.J de 
buitencilinder en een bijverwaming 
in het ve.rlengde van de eLri.dvlakken 
aan te brengen. Je contraverwe..rming 
moet er voor zorgen clat de temperatuur 
aan de buitenzijde van de elasw211d 
gelijk is aan de temperatuur aa.."1. de 
bL¥-enzijde aan de glasua..."1.d, waardoor 
de warmtestroom door de glas.wand clan 
nul is (pe..r. 6.2 t/m 6.5 ). ~e contra
verwarming wordt seregelcl door het 
temneratuuxverschil over de glasw2.nd. 
Eet. temperatuur"rerschil als funktie 
van de tijd is een van de lli tvoer
gegevens waardoor de juistheid van 
de adiabatische wand gecontroleerd ka..."1. 
worden. 

(r1::0.015 m ), de buitencilinder (r0=0.15 m ) 
en loodrecht daaro:p twee eindvlakken ( h=l.2 m) 
De theoretische begin- en r2.ndvoorwaarden 
(fig. 6.1.1. ) van de ex:perL~enten zijn 
cla.aron: 

begL"r'lvoorwaarden: T(,.,~»ZJ::. T0 

Tl1,Cf ,~):Ti 

randwoorwaarden: d \ ('t"o1<{1:Z) :0 
or 
~Cr,q,o)=D 
oz 
qr (.,.1 ~,\.i)::o o:i. 

6 ~ ,_ .1 

CD er =To 

M\ ~T =O 
\&~'I"' 

<3 ci'T = 0 
~z 

::Le 



De eind.vlak.'k:en van het centrale ge-
deel te zijn ?er.neabel. 3uiten deze 
twee ei....11d.vl2_1C-<:en zijn L'l het verle!'lg-
d.e van cle centrale verwar.nin:;; t·wee 
oijvenra..."""1L"'lgen a.a..115ebracht. Jeze 
Jijverwarminsen moeten een selijk 
temperatuur;;irofiel geven als de centrale 
verwa...">Tiing, om te bereiken dat 5een 
wamte door de eindvlakken stroomt. 
De bijverwaroingen voorkomen de ver-
lie zen door de eindvla..'lcken maar moe-
ten daarvoor zelf ~en hogere warnte
stroom 9er lengte eenheid leveren. 

]e ter.r::ieratuur van de bijverwamin6en 
word.en afzonderlijk geregeld door 
therm.istoren op de wand van de bij
verwaming. 

.;:"; .... 
~lelctrotecru1iscl1 sche:::a. 
\TC.....11. '.ie :ueeto~stellin:3'· 

,,. ? o.-. 

Om aan de besin- en randvoorwaarden 
van het instationaire proces te kunnen 
voldoen is een automatiscne regelkring 
noodzakelijk. (fig. 6.2.1) Deze regel
kring bestaat voor de centrale binnen
verwa.mhl:S' uit 3 elementen, het 9roces; 
het meetorgaan en het regelorza.an (fig. 
6.2.2) 

Het proces bestaat uit een·voedi....'1g en 
een verwarmingselement, eiektrisch 
vermogen word t door de voedL'1g 5·eleverd 
aa.'1 het verwami'r1g element die di t ver
mogen dissireert en als warmte afstaat 
a.a.11 het poreuze mediu.~. 

thermistor 
schakeUng 

J ...___ 
re9elaar 

voe ding 
30V-10A 



De rcincl.voor .. r2..areI.e voor de centrale 
binnenverwaming is d2.t de wa.'11.dtem
peratuur constant blijft, het sie;naal 
dat gereg·eld dient te warden is 
dus de 1·randtem9eratuur. Eet meetor
gaan client voor het resistreren van 
dit si5!laal en bestaat uit een 
thermistor als opnemer en een ther
illistorscha2ce lin5 als meetelement. 
De thermistor seeft een spati.ning 
als inga..'l15ssisnaal aan het meet
element dat evenredig is met de 
wandte:rrmeratuur T • De thermistor
scha.~e1L'1g zet de~e spa...""L.'1L'l1g om in 
een daa::craee even:reclige stroom. 

De reeelaar ontvangt als ingangsig-
naal nu een stroom die een maat is 
voor de temperatuur aa.71 de wand. In de 
regelaar .wordt dit signaal vergeleken 
met een van te voren ingestelde waa~e, 
de theoretische randvoorwaarde. A.r'11an
kelijk van het verschil tussen ingesteld
en gemeten waarde grijpt het regel""
orgaan in op het proces. In dit geval 
wordt de stroom afkomstig van de voeding 
zodanig gecorrigeerd dat deze het ge
wenste vermoe;en levert aan het verwar
mL'l'le;selement. 

© 
I I I 
I I I 

0 
@ 

G) Hel proces 

@ Het meetorgaa11 

@) Het.re9elorgaan 

L --I 

® 

Feitelijk bestaat het systeem uit 4 
.regelk.rL'1gen, een voor de centrale 
bL'rmenverwarming, een voor de contra
verwarming en ·b1ee voor de bijver
warmingen. De ver.·1armh15selementen 
van de bijverw·ar::i. ng zijn echter 

paralel eeschakeld aan die van de 
centrale verwarr.i.L'1g en word.en ook 
g"eregeld door dez'elfde regelaar als 
d.e centrale verwarmmg, zij ku.·tlnen 
daarbij af2,·esteld en bijgesteld wor
den net oehulp van een schuifweer
sta..nd. 
De regellcring van de contravertvarmL'l'lg 
is dezelf de als van de binnenverwar
ming, alleen is hier de geregelde 
grootheid niet de wandtemperatuur 
maar het teraperatuur verschil over 
de Wa..."'ld. 
De elementen van de regelkring zullen 
in de :parag.rafen elektronika en elek
trotechniek van dit hoofdstuk tech
nisch bes:pr aken worden. 

6.3. COlJSTRUCTI:S. 

Hieronder volgt een beschrijving e..an 
het constructie gedeelte va..."1 de o:pstel
lhlg. Ter illustratie van de constructie 
zijh reeds eriJcele foto' s en tekenmgen 
Ln deze paragra:af opgenomen, de vol
ledige werktuigbouwku .. 'l'ldige tekenmgen 
bevL"'1den zich echter in de appendix. 
Als fundament eerst de stelle..ge, daar
L'l'l wordt net behul!J van twee steun
platen de glazen cilinder oygehan6~n 
(fig. 6.~.l). Aan d.e bovenka.nt wordt 
de cilmder af gesloten net een afdek
plaa t, wa,arin 2 door.roorgaten voor 
de warmtewisselaar, thermokoppels 
en een vvJ.o:pening,, De vulopeni.."'15 en 

foto 6., 3 .. 2 ]<J'tie11a.anzicht 1r2n de :w.eet-
0;?3te~li:1_:~, ?..f.::.e:.~12,2 ... t -2n 
ci::_~1·::s:r. 
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het gat voor de warr:itewisselaar warden 
tijdens cl.e proef waterdicht afgesloten. 
Je doorvoer van de thermokop}Jels is een 
open buis op de afdekplaat zodat zich 
L11. de cilL11.der geen drul;: ka.n opbouwen 
tijdens de ;.:iroef, maar de cilinder uel 
cevuld blijft met water.(fig. 6.3.2) 
Cp de onderka..11.t van de cilinder sluit 
een conische glazenpot aan waardoor 
de -yolystereen korrels en het water 
e,f eevoerd kur.nen word en. In de fl ens 
voor de af dichting va..11. de glazen pot 
zit een steun voor de warmtewisselaar, 
die tevens dient voor de centrering 
va.ri de warmtewisselaar .. 

In de cilinder zijn geplaatst de warmte
wisselaar (fig. 6.,3.4) en de spinnen. 
De funk-tie van de S::_Jinnen is tweeledig, 
ten eerste om de warmtewisselaar te 
centreren en ten tweede om de thermo
koppe ls op de gewenste plaats te 
fiseren. Een spLri best2..at uit 2 con
centrische ringen waarop in radiale 
richtL11.g 3.steunen aangebracht die 
precies tussen de glazen cilinder en 
de verwarmine;sbuis passen., De spLri 
is zo gemaalct dat deze de weersta..11.d 
vocr de concvectie stroming i."'l ver
ti:lr..ale richting en de warmte strocm 
in radiale richting minima.al beLri
vloedt. 

Je syinnen voor c1-e fi:-:eri:i.=;-- v2n 
cle t~1er:nok:c:p~els,, 

In totaal zijn O!J de binnenste ver
warrning-sbuis 7 s:pi.ri-"'1.en aa....-15ebracht. 
Daarvan warden 5 spinnen seb:!"Uikt 
voor de bepalillg iTa."l. het temIJera
tuurveld in het centrale gedeelte en 
2 spinnen voor de controle op de 
werking van d.e bijver:iarmi.'1.g. Op ~~n 
van de drie radiale steunen zijn ther
mokoppels c;eplaatst waarbi,i de thermo
koppeld.raden door boorgaten van de 
radiale steun geleid zijn.. De af stan
den tussen de boorg-aten worden in de 
richting van de buitenwand steeds 
grater. De uiteinc1en van de thermo
koppeldraden bevi.'1.den zich op een 
afstand van 2 centDneter van de spin 
zocla.t de ui teinden nog voldoencle 
gefixeerd zijn. 

Om de wa.rmte verliezen naar de on
gevi."'lg te beperken is de gehele ci
linder geisoleerd. Figuur 6.3.5 e;eeft
aan hoe de isolatie is aan~ebra.cht. 

® 

©· 

© 

CD 

CD is,olatie mantel 
@ isolatie materiaal 
@ po~stereen 
© koude bru59ett 

Scheo2.tis6l:e "f..·,~eer.-;G"Te 112n de 
c:~e isolc.,ti-9 "Ta.11 .l~.e T!!eet-
07stellin,~;. 



6.4. ZLEKTRO'iliCHHIZK. 

WA.Bl L'l1EWI S SELA.AR. 

De bL'1!lenste verwarmingspijp bestaat 
uit een glazen buis met een lenste 
van 2meter1 waa.rin 3 afzonderlijke 
glazen buizen zijn a.angebracht eewik
keld met lmm. dikke koperd.raad (de 
centre.le verwarming en de twee bij
verwarmingen). De wa.rmte wisselaar 
is gevu.ld met droog sche:rpzand1 dat 
dient om een homogene warmtestroom 
te verkrijgen en straling van de ko
perdra.den naa.r het poreuze medi'lim te 
voorkomen. Het was daa.rbij onvermij
delijk om oak de ruimte in en tussen 
de 3 kleine glaze buizen te vu.llen. 
Daa.rdoor reageert . de bLT'J.Ilen verwar
ming tra..ger op de in- en uitschakel 
verschijnselen. Deze uitvoering voor
komt echter warmte tra.ns3?ort, door 
convectie in het centrum over de ge-
hele lengte van de buis. De 3 ther
mistoren die de tem9eratuur van de 
3 binnen verwar.:1ingen regelen zijn 
ou de buitenwa.nd van de wa.rmte wis
s~laa.r geplaa~st (fig. 6.4.1), waa.r~ 
door zo geed mogelijk a.an de theo
ret ische r2-ndvoorwaa.rde volda.an kan 
warden. Een volledige tekening va...'1 
de wa:rmte wissela.a.r en de contraver
wa.nning bevindt zich in de appendix. 

foto 6. !:.. 2 ~e ,.,rarilltei.·rissela .. a .. r. 

CONTP,A VERWAHJ:.IIlTG. 

In tegenstellin,'.S tot de bi.n."1.enver
warmL"'lg bestaat de contraverwaroL"le; op 
de buitenste glazen cilinder slechts 

uit ~~n gedeelte. De verwa.rming bestas.t 
uit 2,2mm dikke koperd...."""a.ad1 die direkt 
o:p de glazen cilinder is gewikkeld. De 
erote diameter van 2,2:mm is noodzake
lijk om de ho~e stromen ten gevolge van 
laag s:pa.i."ll'line te kunnen verwerken. 

foto 6. 4. 3 De contraverwarmin-:;. 

BEVEILIGIJ:JG. 

Zeals vermeld in parauc:raaf 6.1 is door 
de lange opwa.rmtijd een beveiliging 
noodzakelijk .. De beveiligi...."1g hee.ft tot 
doel bij eventuele eebreken aa.'1. de 
regelk:ring een oververhi tting va.'1 het 
poreuze medium te voorkomen. De -bevei
liging bestaat uit een ter.rperatuur ge
voelig meetinstrument die de volledige 
installatie uitschalceld bij een te~~era
tuur boven de 80°C. Dit is na.T!lelijl;: 
cle ma::drnaal toegesta...'1.e terrrperatuur voor 
ae polystereen korrels (pa.raG:r~af 6.7). 
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CD centrale ver...tdrming 
® bijverwMmlrig · 

@" " 
© contraven.1arming 

fi:.,·. 6.-4~1 De vel.·warmingselementen in 
de meetopstellins. 

6. 5. ELEKTRONIKA. 

THEBI'IISTORSCIDi.KELiliG. 

De the:rmistorschakeling bestaat uit een 
meetbrug van 5 weerstanden, waarbij de 
thermistor· zelf een van de weerstanden 
is. De na de meetbrug aangebrachte scha
keling, die bestaat uit IC 1 s en tran
sistoren, zorgt ervoor dat de verschil
spar..ning in de meetbrug evenredig is 
met de stroi..rn a.an de ui tga.ng. De line
ariseringsweersta.nd waarover de s:panning 
gemeten wordt zorgt ervoor dat de 
afwijkincr L"!'J. l.i..11ea.riteit tussen spa.~i.11g 
en ter:rperatuur gemini..1112.lisee!XI. wordt. 
.Di t g-eeft een :ma.Y~-:iale afwijlri..i.ng van 
0,5% die echter eventueel gecorrigeerd 
ka.."l'l word.en door 5ebruik te ma.ken van 
een ijkgra.fiek. (.ii1fo:rmatie :CTD J81006.) 

BEGELAAR. 

In :paragraaf 6.2 is reeds aangegeven 
wat de funktie is van de regelaar in 
het systeem. De regela.ar voor het 
experiment is ontwik"l.{eld bij de elek
tronika. afdeli..'1g va.."l'l de c. T.D wa.ar 
de tech.11ische in.fornatie verlcrijgbaa.r 
is onder codenu....-:imer I8000l. 

6. 6 GEGEV2HS VERH:SRICilTG. 

De eegevens die voor een goede controle 
va..'11 het experinent nodig zijn word.en 
door diverse ~eeti...'1.strt.Luenten be:paald 
en vastgelegd. Thermokoppels voor het 
meten van het temperatuurveld in het 
poreuze medium, thermistoren voor het 
meten en regelen va.'11. de wandtemperatu~
renen, stroom- s:panningsmeters voor het 
bepalen van het zedissipeerde vermogen 
(fig. 6.6.1 ). De elektronische signa
len afkomstig van de meetinstrumenten 
word.en door schrijver en datalogcers 
09 :pa:pier vastgeleed. 

CD thermistoren 
® thermo koppel.s 

fie;. 6. 6. l 8chew;::;~tische 'T ... ieer.~·_.a,ie "';ran 
de _=;egev13nsverw1?rkin:_;·. 
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T:'IB?,EOKOPPELS. 

De tenperci..turen in het ?Oreuzemedi1un 
word.en semetenmet the:rrnokonnels van 
het tirne Ch:romel - Alumel (~Ti.Cr-Hi). 
Deze the:rrnokoypels zijn geschikt voor 
het te onderzoeken teoperatuu.:rdomein 
en hebben een 0.ikte van lmm. In totaa.l 
women er 40 thermokop:pels cebruikt 
voor de bepaling van het temDeratu.u:r
veld. De helft hiervan heeft een la.~g
te va..~ lmeter en de a.ndere helft een 
lenci;e van 2 meter zodat de koppeling 
met de connensatieka~el buiten het 
meetw.t li.3;;. De thermokoppels warden 
door de fabriek geleverd.0 met een 
maxi..'!lale afwijkfo.g van 3 C. Omdat een 
ho."'ere nauwkeu:ri-9·heid ~ewenst is wor-

u "" -
den de thermokoppels 1 sa.rnen met de 
comnensatieka.bel, geeikt zodat de uit
eindelijke spreiding 0,1°c is. De com
nensatiekabel bestaa.t uit een coaxkabel 
die voor de minimalisering van de over
eangsweerstand a.an de therrnokoppelkant 
een vergulde kop:pelL"lg heeft en a.an de 
andere zijde a.an de schrijver respe~
tievelijk data.logger is vast gesol
deerd.Dicht bij ·het meetpunt zijn de. 
thermoko:ppeld.raden loodrecht op de 
belangrijkste radiale temperatuux 
gradient gepla.a:tst zodat een afwij
king in getneten tem:peratuur tenge
volge van warmteg-eleiding in het 
thermokoppel mini.rnaal is (fig. 6.6.2). 
Bij metingen aa....'1 een instationair 
:proces kunnen temperatuur afwijkin-
gen optreden tengevolse van de 
ua_T'ffitecapaci tei t van de the:rmokop:pel, 
ma.ar door de tra.agheid van het systeem 
en de klei~e tijdconstante van de 
thermokou-oel is deze afwijking verwaar
loosbaa.r - kleL"l. Een meetfout tengevolge 
van stralL"lg wordt door de kleine 
poreen en de lage temperatuu:rgTadient 
in dit tem:peratuux5ebied eveneens ver
waarloosbaar klei...'1 geacht. 

11 .. E.!~BHI STORElT. 

Voor het meten en regelen va.."1. de wa.."1.d
temueratuxen word.en the:rmistoren ge
oruikt ( UUA 41 Jl ) de thermistor is 
d.aarvoor L"l'l een neetk::cing ;g-e:!,)laatst. 
De ui tei..."1.delijke afwijki.."rlg in de tem
peratuuxbepaling door therr:i.istoren is 
na de thernistorsch2J:eling tenJevolee 
van niet li...11.eari tei t in de meetbrug 
ma::cirn.aal O, 5:~.Doordat echter de afwi.4-

foto 6. 5.1 :'.)e r,?:;el- en meetinstru
;nenten .. 

king in lineariteit als funktie van 
het temperatuurniveau bekend is k2...n 
deze fout gecorriseercl warden 
De the:rmistoren zijn met behulp van 
siliconen rubber on de wand vastgezet 
en hebben daardoor- een e;oed warmte 
contact met d.e glaswand .. :Svenals bij 
de thermoko:ppels zijn ook hier afwij
kingen L'1 temperatuu.:r tenzevolge va.."1. 
traaeheid, straling en het vineffekt 
verwaarloosbaar kleL"'l .. 

V3RNOGEU. 

Het vermogen wordt niet direkt ::;emeten 
maar berekend iut de stroom- en span
singsmetingen .. 



6. 7. I-:3T POELUZ3 I:WID1!. 

Eet :poreuze mediu..":1 be staa.t ui t twee 
fasen, pol;:rstyreenkorrels als de 
vaste fase met da.artussen het water 
als de vloeibare fase. 

POLYSTYR3.i.E1TKORBELS. 

:De korrels bestaan uit kleine cellen 
gevuld met lucht die ontstaan zijn 
door de e:cpansie van polystereen. In 
tabel 6.7.1 staan de fysische eigen
scha.ppen van geeX}?andeerd polystereen 
voorzover deze van belang zijn voor 
het instationair warntegeleidingspro
ces. Deze gegevens, afkomstig van 
Shell Chemie (28), zijn geldig bij 
een temperatuur van 22°c. De thermisc~e 
stabili tei t vc..n de korrels is in het 
voor dit onderzoek gewenste temnera
tuurdomein van 20 tot so0 c eoed:3ij 
een temperatuur van so0 c kan een maxi
male 'volu.meve:rmindering van o,5% op- · 
treden. Gee:cpandeerd polystereen wordt 
i..'1 de spouwmuren speciaal gebruikt als 
vochtwerende isolat.ie, het materiaal 
absorbeert dan ook slechts in geringe 
mate water. -:Bij een absorptie test is eE 
een gewicht'stoen2.me van 2% waarge
nomen over een periode van 7 dagen. 

t..:: 0>03os V//rn°c 

~ 2~ ~/m3 

C= \;2\ k]/\, 0

C. 

~= 7,2 ·10-s 1/ 0 G 
tabel 6. 7 .1 Eigenschappen van 

polystyreen. 

iJATER. 

De fysische eigenschappen van water 
zijn in meerdere naslagwerken ver
meld. Omdat verwacht mag worden dat 
convectie slechts een be;:ierkte in
vloed op het instationair proqes zal 
hebben word.en de releva..'l'lte yarane
ters gegeven als funklie van de tem
::.;eratuur ( fig.6.7.i.-t/m 6.7.3) . 
Oolc i..'1 het rekenmodel wordt zowel de 
i.."'1.vloed va..'Yl c·onvectie als de teffi
peratuuraf'.na.:nkelijkheid va...>J. de pa.ra
~eters in reken.ing gebracht. 

12.00 

600 

400 

So 60 Jo 
TL.n °C 

10 JO 40 

Je warmte_~eleidingscoeffi 
cient v2n \.rater als fu.."lktie 
va...'1 de tec0eratuur. 

2 0 .30 40 S 0 60 -JO . 

ru-i~c 

I.J..~:. 6. 7 .2 Je Ct:r:i2~-::iscl'le \Tiscositeit 
\T;:-~"1. ~.:a.ter ~1 c funk-tie ~rcn 

de tenpera.tuur. 
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20 30 40 So 60 lO 
T~

0

G 

fie;. 6. 7. 3 De dichtheid va..."'1. water als 
funktie van de ten:'._)eratuur. 

Deze para.meters ZJ.Jn linear benade.rd 
in het onderzochte temperatuurgebied 
van 20 tot so0 c. 

A:. O,S 8/ + 0,00\ 1T V/m°C 

~.:: \o 10, \o - OA~ s- \. ~Im~ 
-~ 

c. = L,,\ 6 y + is·\o T J!kd t 
-3 -3 

1z = 1,16 8:10 + o,oll ·lb T ~ltn~ 

tabel 6.7.2 Eigenschappen van water. 

De porositeit en de perneabiliteit van 
het poreuze meditu:l zijn onderzocht door 
het laboratoriun van grond.mechanica in 
Delft. Tevens zijn de zeeffracties van 
het m.edium be9aa.ld ( zie a-p"_9endix ) • 
Daaxbij blijkt d.at de permeabiliteit 
vooral be:pae.ld wordt door de kleinste 
zeeffractie. , De we.rmtegeleic1.ings
coefficient van het poreuze medium is 
be:paals met behulIJ van fomule 3.1.6. 
De wa:rmtecapaciteit van het poreuze 
medium wordt be:paald door de som van 
de warrnteca:paci tei ten van. het water 
en de polystereenko:rrels. De rele
vante eigenschappen van het poreuze 
medi11.1-n zijn gegeven in tabel 6. 7 .3 

C. : O,S\ 

-9 K:::. 6>6 ··\o m7.. 

A= o.1t,s+o,ooosT 

qc. :: 2.\~;z · \o-~o. g, 6T 
_tabel 6.7.3 Eigenschappen van het 

totale poreuze medium 
lpolystyreen en water) 
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1. warmtewisselaar 
2. verwa.mingsdraad 
3. spinnen 
4. the:rmokoppels 
5. the:rmistoren 
6,. af dekplaat 
7. contraverwa:rming 
a.. besche:rmlaa.g 
9. isolatie 
10.stellage 



7. NUMERIEKE METHODEN 

In di t hoofdstu.k word.en de voor he.t 
onnerzoek gebruih.-te reken:prograrr..ma' s 
verduidelijkt.Bij het experimentele 
onderzoek naa.r thermische dis:persie 
is gebruik gem.a.a.kt van de in hoof dstuk 
6 beschreven opstellL7lg. Uitgaande van 
de meetgegevens in dit experiment 
wordt in het rekenprogramma met de naam 
Potpier een schattL7lg gegeven van de 
dispersieconstante. 

~dor het theoretisch onderzoek naar de 
invloed van de natuurlijke convectie 
op de warmtestroom in de eenheids
cilinder warden twee programma's 
gebruikt.Ten eerste wordt de warmte
stroom do_or de wand van de warmtewisse
laar als funktie va..71 de tijd berekend. 
De analytische oplossing va..71 de (insta
tionaire) warmtegeleidingsvergelijking 
vormt het ui te;a.ngspunt van de berekening. 
De naam van het programma is. Aardworm. 

Uiteaa,nde van het prograrnma Aardworm 
wordt een benaderL7l gegeven van de 
overige warmtestromen in instationaire 
toestand in een reeele opslag.De warmte
geleiding is hierbij afha.nkelijk van de 
temperatuur genomen.Tevens warden de 
celconvectie en thermische dispersie in 
rekening gbracht.De naam van het 
betreffend prog:ramma is Hol. 

7 .1. EXPE...'ID·1EUJ!b11E :BEPALDTG VAN DE 
DISPERSIE CONST.AllTE 

De meetgegevens afkomstig van het 
exoeriment zeals beschreven in hoof d
st;k 61 worden verwerkt in het programma 
Potpier.Het uiteindelijke doel daarvan is 
is het bepalen van de dispersie constante. 

Als eerste is d energiebalans van een 
cilindervormig volu.~e-element opgesteld 
(fig 7.1.1). 

:'.:le eerste term representeert de toena.me 
van energie per tijdseenheid L.71 het 
volume element • .Deze is verwaarloosbaar 
klein in vergelijking met de andere energie
energiestromen. iJe hebben dus te maken 
met een quasi-stationair proces. 

Voor het vereenvoudigen van de energie
vergelijking is aangenomen dat de 
vloeistof zuiver ue.rallel aan de wand 
stroomt (par. 4.5:).De energievergelijking 
king gaat nu over in: 

De eerste term representeert nu het 
convectief warmtetra..."1.sport tengevolge 
van een temperatuurg:radient in 
vertikale richting.De tweede term 
representeert de wa...""'ffitestroom door de 
wand van de warmtewisselaar.De derde 
term representeert het wa...""'!lltetransport 
in radiale richting tengevolge van 

. thermische dispersie en wainte geleidin;.;._ 

De balans voor de warmtertomen ziet er 
als volgt uit. 

QD+QS: Ae:~ 2/f'rA ft. /j,Z r.. ATr 
. A.f 

an::Gt.-oc-as 

QC 

if 
b , 

J.l.~. 

71.6 

!'..._ -, v ¢ QG+QD QE 

AZ 

~..ttr 
< 

' 
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De L1'J.voe!"lrariabelen afkoostig van het 
ex:perirnent zijn daarbij de S!)axt.1ling V, 
de stroom I,de snelheid v ,en ~e temr:>e 
,..atuurx::radienten dT en d~ .Je afstanden 
-

0 ~ " z" r .._ L,r
1 

wore.en oe}_)aald aoor de warm ... e-
wisselaa:r:.De afstanden r.i,rB en dz 
wo:r:den bepaald door het volume-element. 
De snelheid van de vloeistof is een 
funktie van de temperatuur in het 
volume-element en het verschil tussen 
de temperatuur van het volume-element 
en de gemiddelde cilindertemperatuur. 
Deze snelheid volgt uit de wet van 
Darcy (par. 4.5). 

De dichtheid ~ en de dynamische 
viscisi tei t tz zijn vloeistof eigenscappen 
di0 in het temneratuurbereik tussen 
20 C en 60°C,lineair benaderd warden 
(fig. 7.1.2 en 7~1.3) 

Je effectieve warmtegeleidingcoefficient 
is een fun..tctie van de temperatuur,stroom
snelheid en de eigenschappen van het 

' . poreuze mecuum. 

De vergelijld.ng voor de gecombineerde 
>1armtegeleiding is verklaard in 
pa:ragraaf 3.1.1.De warmtegeleing van de 
vaste stof is constant (par. 6.7),d.e 
wa....""l'!ltegeleiding van de vloeistof is in 
het temperatuurbereik lineair benaderd 
(fig. 7.1.4).De"warmtegeleiding" door 
dis:!)ersie is een funktie van de snelheid 
,permeabiliteit en soortelijke warmte van 
van de vloeistof. 

Aci.::. u ~ ~ Jv:1 * ~c. -K. DC 

Up= Uz/C. 

;z.1. \0 

7.1. \I 

De methode voor het bepalen van de 
dispersie constante is m.1 atin~·lgt. 
Bepaal de effectieve warmtegeleidings
coefficient uit vereelijking 7.1.3 tot 
en met 7.1.7.Bepaal de warmtegeleidings
co~fficient voor dis-persie uit vergelij 
king 7.1.6 en 7.l.7.3epa.al tenslotte 
de de dispersie constante uit vergelij 
ldng 7.1.10 en 7.1.11·. 

BEPALING VAN DE DISPERSIECONSTANTE · , 
UIT HF1 GEMETEN mIPERATUUR PROFIEL. 

Om de invloed ".ran dispersie O!J de warmte,
te kennen was de eerste gedachtenG<3llg 
deze te be-palen met behulp van de 
differentie methode.De effectieve 
temr:>erat~ur vereffeni.1lgscoefficient 
als funktie van plaats en tfjd kc.n dan 
afg-eleid word.en uit het verloo:p van de 
teD!Jeratuur als funktie van plaats en 
.tijd.In deze effectieve temperatuur 
vereffeningscoefficient is dan zowel 
verdisconteerd de warmtegeleiding als 
de dis-persie. 

Uit~-ide van de i.."1.stationaire warmte 
geleidL1lgsvergelijking i.."1. cilinder
coord.inaten ka."'1 men daarvoor twee 
differentie relaties afleiden (21). 

e. -e. - IX to + 'vl) (e. -e.) _ 't't~I . ~ . ~ l. ~ YI 

1. 1. - - o· - l+i 1. 
S ~th2. L 2. 

;z. I. \l 

VI V'I 

~ ( e~11-e L-\) 7'·\~ 
~L lh 

In deze fo:rmules is s net tijdinterval 
tussen de metL1le;en op ti.jdstip n en n+l. 
h Is daarbi,j de afstand tussen :plaa.ts 
i en i-1 of i+l. 
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3ij het meten van tenperaturen met behulp 
1:ehulp va..."l thermoko:?pels is het niet 
mogeli,jk een ho.g-ere nauwkeurigheid te 
halen als ± .15°c.Dit is dan noe alleen 
mo~elijk indien de ther!r!okoppels eerst 
geijkt warden.Door de fabriek word.en ze 
nai:~elijk gegarandeerd tot± 3°c.om deze 
onnauwkeurigheid te simulereti. zijn de 
temperaturen afkomstig van het progra.mma 
Aard.worm afeeka,pt na. de derd.e decimaal. 

De temper~tu...."'"en v::-_n dit prog:ra.mma zijn 
bepa.ald met een constante wa.rmtegelei-

. d.ingscoefficient.Na. terug:rekening met 
behulp van de differentiemethode_ zou 
dus eveneens een constante warmtegelei
dingscoeff icient moeten volgen.3chter 
door de onnauwkeurigheid in de tempera.
tuurmeti...'lg vertoont de warmtegeleidigs
coefficient als funktie van plaats en tijd 
tijd een grate instabiliteit.Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt omdat de tempe
ratuurverschillen in de tijd- en of 
pla.atsa.fha.nkelijke component,bijzonde~ 
klein zijn. :Deze methode blijk:t dus in 
dit geval geen goede resultaten op te 
ku..""'l!len leveren. 

7. 2. DE IHS'I'.A';rIONAIRE W.iL.':tETEGELEIDING 

Bij het instationaire warmtetransport
proces in de eenheidscili...'1.der zijn 
w~"'Tiltegeleiding,thermische dispersie 
en celconvectie onderling gekoppelde 
verschijnselen.Bij de berekening gaan 
we er echter vanuit dat het warmtetran
sport voornamelijk plaatsvindt door 
geleiding. Oftewel dat de ter.:rperatuur 
verdeling i...'l eerste benadering door de 
warmtegeleiding word.t bepaald. 
De celconvectie en de thermische dispersie 
warden da..Yl berekend uitga.ande van deze 
gevonden temperatuur verdeling.Deze 
berekeningsmethode impliceert dus dat 
de warrntestromen onder invloed van 
celconvectie en thermischedispersie 
klein zijn ten opzichte van de warrnte 
stromen tengevolge van geleiding. 

:Joor Pu.ts (25) is,opbasis Yan gegevens 
van Carslaw en Jaeger (5),de instatio
naire cylindersyrlli--:netrische warmtegeleiding 
geleiding voor een eenheidscilinder net 
adiabatische wanden nu."'!leriek be-paald.:Je 
betreffende vergelijking luidt in 
dLuensieloze vorm. 

C> 9 'if e 4- I C> <9 - ~~1.. ~ () t. ~ 

waa.rbij: 

e= Ti-To ~t'::o<t. ; ~ = r.. 
Ti -Ta r 2. ro 0 

De begi."1- :°"n ra."'1.dvoorwaarden zijn: 

ec~:-r) =-0 ) r <..O 

e (~,,;t )= \ ) G//0 

('de) =0 (>c o 
~7;0 

De oplossi...~g van deze vergelijking is: 

00 -JJ.~./-, 
/ -1 0 

- \- L o. e '* 
i..:\ I 

De warmteinhoud van de cilinder wordt, 
gegeven door te integreren over het 
volume. 

De dimensieloze·warmtestroom a.an de wand 
van de warmtewisselaar is de af geleide 
van ne.ar de tijd. 
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Je consta."11.te ;.M~ volgt ui t de oplos
nethode door scheidL"l"lg van variabelen. 
Uit-de a.a."11.passing aa."11. de homogene 
lineaire randvoorwaard.en volgen de 
constanten 3 .• De constanten D. word.en 
bepaald dooriaanpassL"l"lg aan deibeein
voorwaarde.Je vergelijkingen voor de 

./"'t,~· 1 D~ zijn vermeld in de ap:pendix. 
J i~ de besselfuriJctie van de eerste orde 
s8ort van orcle nul.Y is de besselfunktie 
va.n de tweede soort ?an orde nu1.J

1 
is 

de besselfun...1.ctie va...~ de eerste soort van 
van orde een.Y1 is de besselfunktie van de 
van de tweede sort van ord.e een. 



7. 3. D3 E21'TIBIDSCILINDE.R IN PRAKTIJK. 

In de inleiding va-"1. di t hoofdstu..1< is 
reeds ve:rmelcl dat ·we er va.nuit gaan dat 
warmtegeleiding het bela_11grijkste ~.;armte 
warmtetransportmechanisme is in de een
heidscilinder. Het doel van deze para
graaf is na te gaan wat de L'1vloed van 
de overige warmtetransportmechanismen 
als celconvectie en thermische dispersie 
is o:p de warmtestroom door de warmte
wisselaarwand. Tevens wordt r.agegaan wat 
de invloed van ~2 eigenschappen van het 
voreuze medium rna..~imaal kan zijn op de 
warmtestroom door de warmtewisse~¥-rwand. 

De afmetingen van de eenheidscilinder 
in een J~eeele opslagsituatie zijn 
globaal als volgt. 

hoogte : 20 m 
straal wa:rmtewisselaar : 0.025 m 
straal eenheidscilinder :0.50 m 

Als poreus medium is gekozen het goed 
permeabele rivierzand.De thermische- 2n 
c:~'1l8llrisr.he eigenschappen daarvan zijn 
als volgt: 

(. = o, 3 6 

( ) 6 T \ i1..,...oc AT :. l,l . +O.Q\ WI ... 

6 
~c. = \)680'4t\0 

'Al kit.i.~n: 2,0 

De afmetingen va.."l de straal van de 
wa:rmtewisselaar en de eenheiC.scilinder 
zijn overeenkomstie de conclusies van 
Puts (25).Deze afmetingen volgen '1.:1.2.t 
een opwa,rmti.jd van 300 uur, wat overeen
komt met een getal va:ii fourier va.."l 

to = od:/rot = 01 a~ 

De invloed van de secundaire wa:rmte
tra..nsport mechanismen wordt beschouwd 
vlak na de L11itiele temperatuursprong 
(Fo < 0.04) .De grootste temperatuur
gTadient bevindt zich dan aan de wand 
van de wa:rmteuisselaar zodat een 
berekening va...'1 de warmtestroom door de 
wa..."lci. van de wamtewisselaar eenvoudiger 
is. 

Als uite;a:tlgspu.nt van de berekeningen is 
~nomen het prograrrnna Aardworm. Hier.nee 

is berekend de wa:rmtestroom door de wand 
van de wa....T'ffitewisselaar als funktie van 
de tijd.In de berekening wordt nu 
verondersteld dat er geen wisselwerking 
bestaa.t tussen de di verse warmtetran
s:portmechanismen • .De warm.testroom door 
the:rmische dis!Jersie,celconvectie en 
temperaruuraf'nanJ.celijke geleiding 
worden eenvoudig gesuperponeerd op de 
warmtestroom door geleiding 

TUTI?ERATtJURAFF .. ANICELIJKE WABHT.SGEL~IJJING 

Omdat de situatie vlak na de tem:pera
tuu.rs:prong beschouwd wordt,betekent a.it 
een-grote temperatuurgradient aan de 
wand van de warmtewisselaar.Eveneens 
houdt dit in dat zich hier de g:rootste 
wa:rmteweerstand voor cle warmte.stroom 
door de warmtewisselaar bevindt.De 
eigenschappen van het poreuze medium 
vlak bij de wand zijn nu bepalend voor de 
de warmtestroom door de warmtewisselaar 
wand.Door de warmtegeleidingscoefficient 
te geven bij de sprongtempera,tuur wordt 
nu de ma.."Cimale invloed van de tem:peratuur
afha_"lkelijke warmtegeleid~g op de warmte
stroom door de warmtewisselaarwand gegeven. 

TEEBHISC:E:J: DISPERSIE 

In het l1oofdstuk 3. 3. 3 hoe de thermische 
dis:persie "vertaald 11kan warden in een 
warmtegeleidingscoefficient van de 
vloeistof .De daarbij nog onbekende 
dispersieconstante is bepaald met 
behulp van e:x:perL~enten (par. 7.1). 
De maximale invloed van the:rmische 
dispersie op de warmtestroom door de 
warmtewisselaarwand wordt nu op een 
soortgelijke ma_~ier bepaald als bij de 
temperatuur af'.nankelijke warmtegeleic1.ing. 
Ook bij het afschatten van de the:i..Tiische 
dispersie wordt verondersteld dat de 
medium eigenschappen bepaald warden door 
door de sprongtemperatuur~ 

CELCOl'fVZCTI:iJ 

Het radiale warmtetra.nsport door 
celconvectie vindt :plaats o:p de 
u.iteinden van de eenheidscilinder 
(fig. 7.3.1).Je warmte wordt daarbij 
ver::ilaatst door de radiale cor:r;:Jonent 



va..."l. c.e snelheid op deze ui teinden. 
Het convectief We.rmtetrans:port wordt 
nu benaderd door de warmtebalans op een 
doorsnetle van de cilinder te bepalen, 
waar een ongestoorde parallelstroming 
aa..."1.wezig is. Voor het convectief tran
sport in het bovenste uiteinde geldt 
nu dat wa_T'!llte (%) wee;stroomt uit het 
gebied met een positieve snelheid en 
dat warmte toegevoerd wordt L11 het 
gebied met een negatieve snelheid (o ) 
(fi.a-. 7.3.1).De warmtestroomdichthei§. op een 
op ~en plaats r va..11 de doorsnede is dan: 

Yoor het totale convectief transport 
·op het boven- en beneden uiteinde 
geldt nu : 

Q( 2 \\ ~~ u(r) T(r) d.A 

Deze integraal wordt in het programma 
i>J:ol numeriek bepaald.De fun.'<lies va..."1. · 
het temueratuu.:r-en snelheidsurofiel 
_( T(r) ~n v(r) ) zijn ·a.aarbij reeds 
be:!_Jaald door het proe;:ramma Aardworm 
(par. 7.2). 

De resultaten ten aa.nzien van thermische 
dispersie, temperatuurafhankelijke · · 
warmtegeleiding en celconvectie ou het 
totale warmtetransport worden geg~ven 
in hoofdstuk s; .. 

. -. 

Q:i.. 

T 
A 

fig.7.,3.1 Warmtestroom door celcon, -
vectie op een doorsnede van 
de eenheidscilinder. 



8.RESULTATEN 

De resultaten van dit onderzoek zullen 
in twee gedeelten gepresenteerd warden. 
Het eerste gedeelte betreft de theo
retische-,en experimentele resultaten 
van het onderzoek naar thermische dis
persie. Het tweeds gedeelte geeft de re
sultaten van de invloed van de diverse 
convectieve verschijnselen op het warm
tetransport in de warmteopslag.Oeze re
sultaten hebben een meer toegepast ka~ 
rakter waarbij theoretische en experi
ment'ele gegevens ge-extrapolee!'d zijn 
near de eenheidscylinder in een reeele 
opslagsi tua tie. 

8.1. THERMISCHE OISPERSIE. 

Door het poreuze medium mathematisch 
te beschrijven als ee~ continuOm,kan 
de invloed van dispersie op het warm
tetra~sport beschreven warden met een 
warmtegeleidings coefficient.De·ze warm
tegeleid~~gscoefficient die alleen be
trekking heeft op het convectief·warm
tetransport van de vloeistof,is gede
finieerd naar analogie van de klassie
ke themodynamica. 

A4:· warmtegeleidingscoeffici8nt 
~~~: soortelijke warmte van de vloei

stof 
vp: gemiddelde snelheid in holle ruim

ten 
K: permeabiliteit 

O(.: dispersieconstante 

Ad~= oc _ v VR Dt - ~ I v p-

Voor de bepaling van de dispersiecon
stante, zijn vier afzonderlijke meting1 en gedaan,elk over een periods van drie 
uur.Hieruit zijn uiteindelijk tien re
levante meetpunten bepaald,waarvan het 
gemiddelde en de standaarddeviatie is 
bepaald. 

oc = 4,oe ±-o,a.g 

Dnder de effectieve warmtegeleiding van 
het poreuze medium wordt verstaan het 
warmtetransport door geleiding en dis
persie.Er wordt verondersteld dat het 
warmtetransportmechanisme van disper
sie parallel verloopt aan dat van warm
tegeleiding in de vloeistoffase.De ef
fectieve warmtegeleidingscoeff icient 
is dan als volgt gedefinieerd: 

~e: effectieve warmtegeleiding 
>\~: warmtegeleiding in de vaste fase 
b: geometrische factor 
C: porositeit 

).. := (\-1b)>.s( }\y+~0) + 2b( A\>+ 'J....J.) 
e (,-b)O,vt>-dl1-'o/\s 

Het dimensi~oz~ getal dat de thermi
sche dispersie karakteriseerd,is het 
getal van Peclet: 

Oaarbij zijn v en~ sen ma~t voor de 
gemiddelde sne~heid en de vrije weg
lengte van een vloeistofelement.~ is 
de effectieve temperatuursvereffe~ing
coefficient van het poreuze medium. 
Voor een situatie met vrije convectie 
kan een getal van Rayleigh daaruit af
geleid warden: 

~~,v~ ziJn daarbij eigenschappen van 
de vloeistor.i,~.~e zijn eigenschap
pen van het poreuze medium. fl T is het 
macroscopisch temperatuurverschil in 
het poreuze medium. 



Theoretisch is aangetoond dat voor 
thermische dispersie in een Oarcy-stro
ming een lineaire Nusselt-Rayleigh re
latie gedefinieerd kan worden~Oit is 
geverifieerd met behulp van experimen
ten. (Figuur 8.1.) 
Theoretische Nu-Ra relatie 

Experimentele Nu-Ra relatie: 
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Je lfo.ssel t-Rayleigh relaties 
voor themische .iis:_:iersie 
vol::;ens theorie en e:A1Jerirnent. 
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Je l~ussel t-?i.aylei~~·~h :.--el8."tie 
voo':: therrnische G.isye:rsie 
voor ';)olyst~rreen wet water 
en rivierz2.nd net water. 



8.2. WARMTETRANSPORT IN OE EENHEIOS
CYLINDER. 

Met behulp van een rekenprogramma zijn 
de theoretische en experimentele gege
vens ge-extrapoleerd naar een reeele 
opslagsituatie.Het betreft een een
heidscylinder met een binnen-,buiten
straalverhouding van 1:10.De lengte 
van de cylinder is 20 meter en het po
reus medium bestaat uit rivierzand, 
verzadigd met water.In deze configu
ratie zijn de diverse warmtetransport
mechanismen als geleiding,temperatuur
afhankelijke geleiding,celconvectie en 
dispersie met elkaar vergeleken. Ze
als uit de figuur blijkt is dit oak 
de volgorde van belangrijkheid in sen 
goed permeabele bodem.(Figuur 8.3.) 

Q·wand 
inW 

if 4000 
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1000 

<D warmtestroomdoor geleidtnq 
@ • • temp. af'h geleiding 
@ • .. themlische dispersia 
© . ,, 'elc.onvectie · 
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Figuur 8.3. De warmtestroom door de 
wand van de warmtewisse
laar 

Een conclusie die volgt uit de litera
tuurstudie over de Nderlandse bodem, 
Is de aanwezigheid van meervoudige cel
convectie ten gevolge van impermeabe-
le lagen of lagen van verschillende 
permeabiliteit.De invloed van meervou
dige celconvectie op het warmtetrans
port in de eenheidscylinder is dan een 
veelvoud van het warmtetransport bij 
enkelvoudige celconvectie(Figuur a. 4.) . ) 

h1 

h2 

h3 

q .... 

Figuur 8.4. Meervoudige celconvectie 
in de eenheidscylinder. 

Voor een stationaire situatie· is er 
een lineaire Nusselt-Rayleigh relatie 
voor celconvectie afgeleid.Het Rayleigh 
getal voor celconvectie is daarbij ver
schillend gedefinieerd in vergelijking 
met het Rayleigh getal bij dispersie, 
dit omdat de vrije weglengte en de ge
middelde snelheid voor het continuCm 
verschillend zijn.Oe uiteindelijke 
Nu-Ra relatie voor dispersie en cel
convectie heef t daardoor de volgende 
vorm. 

De slankheid A in de Nu-Ra relatie is 
een geometrische factor die afhanke
lijk is van de afmetingen van de eel. 
Oit aspect ratio verandert dan oak bij 
het optreden van meervoudige celcon
vectie.Oe stofconstanten in het Ray
leigh getal zijn eigenschappen van 
het poreus medium 

Met daarbij het Rayleigh getal voor 
celconvectie. 

~ac.:= <a-\->v ~T ro K 
).) II ex: e. 



9.DISKUSSIE 

THERMISCHE DISPERSIE. 

Voor de bepaling van de dispersiecon
stante uit het experiment zijn alleen 
de gegevens gebruikt waarbij voldaan 
werd aan de theoretische randvoorwaarT 
den.De randvoorwaarde voor de warmte
wisselaarwand is dat de temperatuur 
constant is.Omdat echter het verwar
mingselement een warmtecapaciteit heeft 
is het verwarmingselement niet meteen 
op de gewenste temperatuur.Alleen de 
gegevens na het uitdempen van dit 
startverschijnsel zijn gebruikt voor 
de bepaling van de dispersieconstan
te. 
Bij de formulering van de energiever
gelijking van een vtilume-element aan 
de warmtewisselaarwand·is er van uit
gegaan dat er een zuivere parallel
stroming aanwezig is in dit elem~nt. 
Wordt hier niet aan voldaan,dan zou 
dit betekenen een vergroting van de 
dispersiecohstante die dan eigenlijk 
het gevolg is van de macroscopische 
celconvectie.Zoals uit het simulatie~ 
experiment blijkt, stelt zich bij het 
instationaire proces in de gesloten 
ruimte zich een bepaalde gelaagdheid 
in.Deze gelaagdheid heeft uiteindelijk 
tot gevolg dat oak in het meetgebied 
een radials stroming plaats zal vinden. 
Voor de bepaling van de dispersiecon
stante zijn alleen die gegevens ge
bruikt waarvan bekend is dat er geen 
radials stroming in het meetgebied 
aanwezig is. 

Uit het simulatie-experiment blijkt 
tevens het st~'tisch karakter van de 
dispersie.De stroombanen vertonen een 
onregelmatig,golfvormig patroon,dat 
steeds van vorm verandert.Oit kan een 
oorzaak zijn van de spreiding in de 
dispersieconstante,zoals deze bepaald 
is uit het experiment.Dit statische 
karakter van dispersie bij lage snel
heden is eveneens waargenomen bij ex
perimenten naar hydrodynamische disper
sie (l).(zie appendix 1.) 
De lineaire Nu-Ra relatie is bepaald 
door de eff ectieve warmtegeleiding van 
het poreuze medium te ontwikkelen in 
een Taylorreeks naar de warmtegelei
dingscoeff icient voor thermische dis
persie .Er is daarbij vanuit gegaan dat 
de kwadratische term en de hogere or-

determen verwaarloosbaar klein zijn. 
Voor de verhouding van de eerste en 
tweede afgeleide van de effectieve 
warmtegeleidi~~ geldt dat deze klei
ner is dan 10 zodat de kwadratische 
term terecht verwaarloosd is. 

In de onlangs verschenen artikelen van 
Kvernvald (16) en Cheng (22,23) wordt 
eveneens thermische dispersie experi
menteel en theoretisch behandeld.In 
vergelijking met dit onderzoek valt 
daarbij op dat het getal van Nusselt 
evenredig is met de wortel uit het Ray
leigh getal en de verschillende def i
nities van het Rayleigh getal. 
Oe verschillende formulering van de 
Nu-Ra relatie is een direct gevolg van 
het feit dat het experiment van Cheng 
en Kvernvold betrekking hebben op een 
non-Oarcystroming.Oaarvoor geldt dat 
het drukverschil evenredig is met het 
kwadraat van de snelheid. 
In beide artikelen heeft de Nu-Ra re-
-1a~ie bovendien betrekking dp het warm
tetransport door celconvectie.Als ieng
temaat in het Rayleigh getal is name
lijk een eenheid gekozen die karakteT 
ristiek is voor celconvectie en niet 
de korreldiameter die karakteristiek 
is voor dispersie. 
Oe resultaten van de thermische disper
sie zijn eveneens vergeleken met de 
hydrodynamische dispersie.Voor het mas
satransport door dispersie is eveneens 
het product van intercellulaire snel
heid en korreldiameter een karakteris
tieke grootheid.Voor een Oarcy-stro
ming waar diffusie en dispersie in 
vergelijkbare orde van grootte zijn, 
vertoont het massatransport eveneens 
een lineair verband met het vergelijk
bare getal van Peclet. 
Hoewel de dispersieconstante zodanig 
gedefinieerd is,dat deze enkel afhan
kelijk is van het mechanische convec
tieve transport is een vergelijking 
met analogs constanten bij hydrodyna
mische dispersie niet mogelijk geweest 
door het ontbreken van voldoende data. 

In een voorafgaand onderzoek is door 
Martens de invloed van celconvectie 
op de warmtebalans in hetzelfde poreu
ze medium bepaald(lB) 
Hij concludeerde dat de warmtestroom 
gemeten bij het experiment grater was 
dan de numeriek bepaalde warmtestroom. 
Gezien de invloed van thermische dis-



persie is het mogelijk dat dit verschil 
in warmtestromen een gevolg is van het 
niet verwerkenvan thermische dispersie 
in het numeriek model. 

WARMTETRANSPORT IN DE EENHEIDS
CYLINDER. 

Voor de vergelijking van de diverse 
transportmechanismen voor een eenheids
cylinder in de praktijk,is uitgegaan 
van de instationaira warmtegeleidings
vergelijking met een constants warmte
geleidingscoefficient.De invloed van 
de temperatuurafhankelijke warmtege
leiding en de thermische dispersie is 
benadert door de temperatuur aan de 
wand als representatief voor de een
heidscylinder te beschouwen.Zij geven 
daardoor een maximals bijdrage aan het 
warmtetransport door de warmtewisse
laarwand. 
De invloed van celconvectie is bepaald 
door uit te gaan van een zuivere paral
lelstroming en er geen warmtestroom 
door de uiteinden van de cylinder plaats
vindt. 

Voor de resultaten is alleen de begin
situatie beschouwd.Het temperatuurver
schil in de eenheidscylindec is dan 
maximaal en daardoor is dan oak de bij
drage van dispersie en celconvectie 
maximaal. 
Als voorbeeld is een goed permeabele bo
dem gekozen.Wordt de permeab!±f tait met 
een factor 10 verlaagd totlO ,dan 
is de invloed van convectie kleiner 
dan een procent op de totals warmte
stroom. 
Bij de behandeling van het warmtetrans
port in de bodem is er van uit gegaan 
homogeen en isotroop medium is.In de 
praktijk echter,vertoont de bodem ech
ter grate lokale variaties (zie figuur 
2.3.2. en 2.3.3.).Figuur 3.1.7. laat 
zien hoe de effectieve warmtegelei
ding varieert bij sen verandering van 
de porositeit.De figuur toont tevens 
aan dat de invloed van de variatie in 
porositeit op de warmtegeleiding gra
ter is naarmate de verhouding van warm
tegeleidingscoefficient door vaste . 
stof en vloeistof grater is.Oit effect 
is in vergelijkbare orde van grootte 
als dat van de temperatuurafhankelijke 
warmtegeleiding op het warmtetrans
port. 

~-8-



10.CONCLUSIE 

De natuurlijke convectie heeft op twee 
manieren invloed op het warmtetrans-

_ port in de eenheidscylinder,namelijk 
door celconvectie en thermische dis
persie. 
Celconvectie vindt op macroscopische 
schaal plaats,waarbij vooral de afme
tingen van de eenheidscylinder belang
rijk zijn.Thermische dispersie vindt 
op microscapische schaal plaats waar
bij voaral de afmetingen van de kor
rels in het poreuze medium belangrijk 
zijn. 
Bij natuurlijke convectie zijn celcon
vectie en thermische dispersie gekop
pelde verschijnselen.Oe thermische 
dispersie is namelijk afhankelijk van 
de snelheid tussen de korrels,die be
paald wordt door de celconvectie.Omge
keerd beinvloed thermische dispersie 
de temperatuurverdeling van de een
heidscylinder die de celconvectie be
paalt. 
Voar de behoudswetten kan thermische 
dispersie op dezelfde manier beschauwd 
warden als de warmtegeleiding.Daar
door is de thermische dispersie tevens 
afhankelijk van de warmtegeleiding 
door de vaste fase en de vloeibare fa-
se. 

De invloed van thermische dispersie 
en eel convectie op het warmtetrans
port in het Eindhovenopslagmodel,is 
sterk afhankelijk van de permeabiliteit. 
Thermische dispersie is daarbij alleen 
van belang bij hoge_~0rmeabiliteiten 
(K is grater dan 10 ).Dit geldt even
eens voor enkelvoudige celconvectie. 
Echtet,door de vaak sterk gelaagde 
Nederlandse bodem kan er oak meervou
dige celconvectie optreden.Daardoor 
kan natuurlijke convectie oak bij la
gers permeabiliteiten van belang zijn. 
Behalve door natuurlijke convectie 
wordt het wamtet~ansport in de een
heidscylinder beinvloedt door de tempe
ratuurafhankelijkheid van de warmte
geleidingscoefficient van water.Daze 
invloed is afhankelijk van de porosi
teit. van de bodem en de warmtegelei
ding door de vaste stof in het porueze 
medium. 

VOORTZETTING. 

Ten aanzien van het onderzoek naar 
thermische dispersie dient opgemerkt 
te warden dat de resultaten geldig 
zijn voor een beperkt domein van 
Peclet waarden (Pe~l).Het verdient dan 
oak aanbeveling om de relatie tussen 
thermische dispersie en warmtegelei
ding bij andere stromingscondities 
(bijvoarbeeld non-Darcystroming) en 
andere Peclet waarden te onderzoeken. 
(bijvoorbeeld analoog Saffman ,para
graaf 3.3.1.).0ok de dispersiecon
stante heeft betrekking op de resul
ta ten met slechts een poreus medium. 
Verificatie en onderzoek van de dis
persieconstante bij een verschillen
de porienstructuur is gewenst. 

Voor het bepalen van het warmtetrans
port in de eenheidscylinder ten ge
volge van natuurlijke convectie is 
een voortzetting noodzakelijk.Er is 
nog slechts een eerste benadering 
van de convectieve bijdrage gegeven, 
en daarbij is verondersteld dat de 
warmtetr.ansportmechanismen elkaar niet 
beinvloeden.Een volledige numerieke 
oplossing van de behoudswetten met 
de verwerking van thermische disper
sie is daarom gewenst.Speciaal met 
betrekking tot het instellen van 
een gelaagdheid in de cylinder (dit 
zal niet plaatsvinden bij een stati
onair proces en zal de warmteover
dracht beperken). 
De experimentele verif icatie van de 
numerieke oplossing is mogelijk met 
behulp van de aanwezige opstelling. 
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HOLPEXPERIMENT "TEST AARDWORM" 

Voor de vismalisering van de natuurlijke 
convectie in een configuratie als de 
eenheidscilinder,is een hulpexperiment 
gedaan.Het proefbakje bestaat uit door
zichtige perspex wanden.Op tijdstip t<O 
bevindt het poreus medium en h5t water 
zich op een temperatuur van 20 c.Op tiJd
stip t90 wordt ~~n wand constant op 12 C 
gehouden.De afmetingen van het proefbaje 
zijn: b=O,l m ; ~,6 m • 
De stroming is gevisualiseerd met behulp 
van oost-indische inkt.In totaal zijn er 
twee experimenten op een videoba.nd opgenomen. 
In beide situaties is de gemeten snelheid 
± 5 mm/s .Dit komt ongeveer overeen met 
de snelheid bepaald door de wet van Darcy. 

Opmerkelijk in deze experimenten is de 
rafelige "grenslaag".Tevens vertoont dze 
een golfpatroon dat steeds van vorm ver
andert. Hierui t blijt het statistisch ka
rakter van de dispersie. 
Door de slechte waxmtegeleiding van de 
perspex wanden ka.n het proces als insta
tionair beschouwd worden.Daardoor stelt 
zich ook een duidelijk waarneembare 
gelaagdheid in. 

Op de volgende bladzijden is het proces 
grafisch weegegeven,om het dispersief 
transport beter tot uitdrukking te laten 
komen. 

I 
60!cm 

! 

~ {)erspex wand 
-...,,...., koper wand 

,_, polystyreenkorrels en· water (20°c voor t<O) __ ,__" 3 water (72°c voor t~O) 

-~ ,.. 
10 cm 

Schematische weergave van het profbakje. 
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DE EFEECTIEVE WARMTffiELEIDING ALS FUNK.TIE 
VAN DE WARMTEXiELEIDING DOOR THERMISCHE DISPERSIE. 

- Ae.(')...:, ,Av ,AJ J = (\ -2.b )(,>...v T "d J ,\ + l 'c (Au T ~) 

'oCi\/rAcll + (,-\o '> "-s 

[ l ~-lo'(\t~~~\~)11-\,~ a (,-1., )(AvT~~+ ~lo~ l,\/\-2\,)\- 'i->v~ )\( l-i Vf l( \-\, )' J 
£ ( \-'D) (lt~t 1\i) t 1\) \o ~" 

o,6 
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0,2. 

0,1 

0 
0 11 o,'l. o.~ Ao in <>,:i o,6 

'v//m°C 

De warmtegeleidingsco~fficient Ae als 
funktir van .Xe! voor polystyreenkor:rels 
en water. 



LIST 
1000 t SET INSTALLATION 
1010 f INCLUDE "PLOHIIIRAIH ON APPL" 
1020 BEGIN FILE OUTPUT(KIND=REMOTE>; 
1030 FILE PLOTF<KIND=PLOTHRll)i 
1040 REAL B,C,TV,ST ,MU,HUl ,HU2,F1 ,F2,IIT ,Al ,A2,A3,B1 ,B2,B3; 
1050 INTEGER I,J,K,L; 
1060 REAL ARRAY EW,BI,DICl:20J,RDC1:10J,WID,WSD,TDC0:10J,TTDC0:10,l:IOJ; 
1 070 
1 080 
1090 X ANALYTISCHE OPLOSSING VAN DE 
1100 X TIJDAFHANKELIJKE TEMPERATUUR VERGELIJKING 
111 0 
1120 
1130 BEGIN 
1140 MU:=O;B:=.015; C:=.15; ST:=l.5/C; 
1150 TV:=l.208@-7; 
1160 I1T: =36000; 
1170 FOR K:=O STEP 1 UNTIL 10 DO TD[KJ:=KtDT; 
1180 RD[1J:=15 ;RD[2J:=20 ;RD[3J:=25 ;RDC4l:=30 ;RD[5J:=40 ;RD[6J:=50 
1190 RDC7J:=70 ;RD[8J:=90 ;RD[9J:=120 ;RDC10l:=150 
1200 
1210 X BEREKENING EIGENUAARDEN EN CONSTANTEN 
1 220 
1230 FOR l:=I STEP 1 UNTIL 20 DO 
1240 BEGIN HU1:=MU2:=HU+.5; 
1250 Fl:=F2:=J1CHU2•C>tYOCHU2t[l)-JOCMU2tB>•Y1<MU1tC>; 
1260 WHILE SIGNCF2>*SIGNCF1>=1 DO 
1270 

I 1280 
... i;; 1290 

1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 
1370 
1380 
1 390 
1400 END; 

BEGIN MU2:=MU2+ST; 
F2:=Jl(NU1tC>•YOCMU2tB)-J0(MU2tBl•Y1(HU2•C>; 
ENI!; 
IF SIGN <F2>•SIGNCFI >=-1 THEN ZEROINABCJl CMU*Cl:t:Y0(MU*lll
JOCHU*Bl*Y1 <MU*C> ,HU,HU1,HU2,@-8,@-8); 
IF SIGNCF2>=0 THEN HU:=HU2; 

EUU J :=HU; 
BI[IJ:=-JO<HUtB)/YOCMUtB); 
Dl[IJ:=C2/EWCIJ)t(C•<Jt<EWCil•CJ+BICIJ•Y1(EUCIJtC))-

[l*(Jl(EU[ll*B>+BICIJtY1CEU[IJ•BJlJ/ 
<<C*(JO<EWCil•CJ+BI[IJ•YO<EUCil•C>>>**2-
([lt(J1(EUCIJ•BJ+[IJ[JJtY1 CEWCil•B)lJt•2>; 



I~ 

1410 
1420 % BEREKENING VAN DE TEMPERATUUR ALS FUNKTIE VAN TIJD EN PLAATS 
1430 % UARMTEINHOUD ALS FUNKTIE VAN DE TIJD 
1440 % UARMTESTROOK ALS FUNKTIE VAN DE TIJD 
"1450 
1451 FOR K:=O STEP 
1452 FOR L:=l STEP 
1460 FOR K:=O STEP 
1470 FOH L:=l STEP 
1400 BEGIN 

UNTIL 10 DO TD[KJ:=TV•TDCKJ/(C-Bl**2; 
UNTIL 10 DO RD[LJ:= 1001*RD[LJ/C; 
UNTIL 10 DO 
UNTIL 10 DO 

1500 B1:=l ; B2:=1 ; BJ:=O; 
1510 FOH I:=l STEP 1 UNTIL 20 DO 
"1520 BEGIN 
1530 
1540 
'1550 
1560 
1570 
'1580 
1590 
1600 

A1:=DI[IJ*EXP(-TD[K1*(EWCIJ*(C-B>>**2l; 
A2:=JO<EUCIJ•C•RDCLJ>+BICIJ*YOCEW[l)*C*RDCLJ>; 
A3:=C*(Jl(EUCIJ•C>+BICil•Yl(EUCll*Cll-

B*(J1 (EUUl*BJ+BICil*YI <EUCIJ:t.BJ l; 

B1:=Bt-Al*A2; 
B2:=B2-Al*A3*2/((C**2-B**2l*EU[IJI; 
B3:=B3+Al*A3*2*(C-Bl*EW[IJ/(C+BI; 

1610 END; 
1620 
"1630 
1640 
1 650 END; 

TTDCK,LJ:=Bl i 
UIDCKJ:=JJ2; 
WSD[l<J: =BJ; 

1660 HULTICURVEDRAWZOOMCPLOTF,0,0,20 1 2Q,t,10,1,10,RD,TTD,9,.1,1 
1665 ,10,0,1,FALSE,FALSE>; 
1670 CLOSECPLOTFl; 
1675 CURVEDRAUZOOHCPLOTF,0,0,20,20,1,10,TD,WID,3,0,3 
1680 ,10,0,1,FALSE,FALSE>; 
1 685 
1690 
1695 

CLOSE<f'LOTF>; 
CURVEDRAUZOOM<PLOTF,0,0,20,20,1,10,TD,WSD,3,0,3 

,15,0,1.5,FALSE,FALSE>; 
1700 CLOSE(PLOTFI; 
1720 FOR K:=O STEP UNTIL 10 DO BEGIN 
1730 URITECOUTPUT,<J,10F6.3,>,FOR L:=1 STEP 
1740 END; 
1750 URITECOUTPUT,<l,1tF6.J,>,FOR K:=O STEP 
1760 URJTE<OUTPUT,<l,11F6.3,>,FOR K:=O STEP 
·1 770 ENII; 
1780 END. 

*' 

UNTIL 10 DO TTDCK,Ll>; 

UNTIL 10 DO WIDCKJ>; 
UNTIL 10 DO USDCKJJ; 
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2100 [~::::(); 

2200 FOR J:=.I. STEP 1 UN1"1L 10 DO BFGIN 
2 4 0 0 l.,J I.: . ..J ..I ;. :::: i< :¥. G :i<: i::: * . 4 4 '.::; 4 ( ·r 1.: :i: , .. J + 2 J ·-TI.: :t: v 1. ·1 ) / ( :I. 2 t.. :~l /.{ 1;; ..... 1:. ·- 1 :! . • ..:; :)< t!:· ..... L.. :)'.TL :i: i• .• J + 2 J I ;. 

2500 c:~c+VLJJ%Pl*<RLJJii2-Rt:J-l:J*i2)~l[l,Jt2JtRCi 
:~~6(j() t::Nfl;. 
2700 LDL.tJ:~.603 iL.DL2J:~.o6J ;LDLJJ:~Rcwrucrvc11*K*;.s;r; 

2800 FOR Ni~1. Sl.EP 1 UNflL 3 DO 
2 7' 0 0 I... Lt I.. N J ! "" • 2 2 ¥ L. Li C N J + , / ::l ;f: L l.11.. N :J *I.(~;/ ( • .I. .I. i I.. D L N J + , E: 9:?:: 1... i'.:: ) • 

3000 uc1,r:.i:~1·i.:1~21iPI*CR[l:l.Ji*2-Rl:OJ*t2)tL*L.D[:l.J/R(11J~t2~ 
3100 UL2rlJ:~UL1,lJ*LDl:2J/LU[1J; 
3200 Q[3,1Jl=Q[:l.,IJ%LDC3J/LDL:1J; 
3300 G[-411IJ!.:::C; 
3 4 0 () ~J f:: l TE ( u u ·1 r' u T ' < E: 1~ B •. :.: > :• Ci [ .1 ' l J ' iJ I .. 2 ' 1 j , n 1.· :~ ~· :i j ' Cl [ 4 ' I ::i ' lJ [ .I. :i I(: .I (J 0 (l (i (i ' I.. Di: :I :1 ~ I..)) i:?) 
34:::.;c. , Lni:::·~.1) ~ 
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VERGELIJKING TIIEORIE EN EXPERIMENT 

Het gemeten temperatuur profiel in de 
meetopstelling is vergeleken met het 
temperatuurprofiel bij instationaire
warmtegeleiding zoals bepaald door 
het progra.mma AARDWORM.Het temperatuur 
profiel in de meetopstelling is op 
twee verschillende doorsneden bepa.ald. 
Respektievelijk 25 centimeter boven en 
beneden het midden van de centrale ver
warming. 

De temperaturen zijn bepaald op de 
plaatsen aangegeven met een symbool: 
theoretisch o 
experimenteel boven A 
experimenteel beneden o 

Hieronder het program:ma PICASSO voor de 
vergelijking van de theoretische- en 
experimentele temperatuurprofielen. 
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.015 .03 .045 .06 .o75 .og .105 .12 .135 .15 
45 45 

Tin °c 40 60 min. 40 

t 
35 35 

30 30 

25 25 

20 20 

15 15 

10 10 
-015 .03 .045 .06 .075 .09 .105 .12 .135 .15 

rinm --
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.015 .03 .045 .05 .o75 .09 .105 .12 .135 .15 
45 45 

T in °c 40 90 min. 40 

t 
35 35 

30 30 

25 25 

20 20 

15 15 

10 10 
.015 .03 .045 .06 .o75 .09 .105 .12 .13s .1s 

r in m ~ 

oo 
J 
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.015 .03 .045 .06 .075 .os .105 .12 .135 .15 
45 45 

0 
T in C 40 120 min. 

40 

i 
35 35 

30 30 

'\. 

25 25 

20 20 

15 15 

10 10 
.015 .03 .045 .06 -075 .og .105 .12 .135 .15 

rinm -+ 
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.015 .03 .045 .as .o7s .og .10s .12 .135 .1s 
45 45 

T in °c 40 180 min. 40 

r 
35 35 

30 30 

25 25 

20 20 

15 15 

10 l 0 
.015 .03 .045 .06 .075 .as .105 .12 .135 .1s 

rinm --+ 



PARALLELE STROMING IN DE EENHEIDSCILINDER 

In hoof dstuk 4 is verondersteld dat voor 
een groot gedeelte van de eenheidscilinder 
geldt dat de hoofdstroming parallel aan de 
warmtewisselaarwand verloopt.De numerieke 

'· oplossing (door G. van Meurs,T.H.Delft) 
I 

van vergelijking 4.4.4. tot en met 4.4.6. 
ondersteund deze veronderstelling. 

De randvoorwaard.en bij deze vergelij:ti.ngen . 

zijn. T(r,t)=20°C voor t<O 

T(r~,t)=80°C voor t#O 

T(r0,t)=20°C voor t~O 

De eindvlakken zijn daarbij adiabatisch 
verondersteld.Voor de eigenschappen van 
het poreuze medium zie de tabel op blaa
zijde 42.0mdat de wand van de eenheids
cilind~r niet meer adiabatisch is maar 
isotherm is het temperatuur- en snel
heidsprofiel bepaald op een tijdstip 
vlak na de temperatuursprong (t=l uur) 

De gestippelde lijnen geven het snel
heidsprofiel.De getrookken lijnen geven 
het temperatuur profiel,met de tempera
turen aangegeven~p de plaatsen met een +. 

I 

.I. 
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POROSITEIT,PERMEABILITEIT EN KORRELGROOTTE VAN HET EX.PERIMENTELE MEDIUM 
(J.W. de Feijter,laboratoriu.m voor grondmechanica delft) 
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TOLERANTIES VLGS NIN ll6S P'ROJECTIE IENAHING 

... v •• :1: o.1s • .:'.:. ::~ .L1._ Joe 10· :1: JO" AM 5 r \ n ~-
ASSINGEN VLGS N I02 RUWHEIDSWMRDIN VLGS NIN 6JO MNTAL r HATIRIML t>er ~ya. ,K 

TECHNISCHE HOGESCHOOL EIMDHOVEH SCHAAL 1=1 
DATUM TEKENINGNR. 

AFDELING : 'W W GET. : t: . D el...ke f s \J'y../ 21 - \ \ - A 
GP.OEP: 'vi:)\ GIC. : WljZIGING 
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TOLERANTIES VLGS NEN 2365 PRO)ECTIE 8ENAHING 

11 ... ::1: o 15 • + 0•
10 .A JOO 10· ::1: 30" . • • - 0,25 .L___L AM 

IPASSINGEN VLGS N 802 I RUWHEIDSWMRDEN VLGS NEN 630 MNTAL 4 HATEll.IML 

SCHAAL / :t.., DATUM TEKENINGNll.. 

I 

TECHNISCHE HOGESCHOOL EIHDHOVEH 
AFDELING : VI 'vi i-G-ET-. -, __ F_D_e_\<._l,e_'f_'.':>_-+---1 \;:/'vi 'l \ - \C)' - \-'.I 

GROEP: 'vJS"f GEC.: WllZIGING I I I I I 
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TOLERANTIES VLGS NEN U6S l'ROJECTIE IENAMtNG 

11.v. 8 :I:: 0,15 8 ,:'.:.~:~ ~ 30910' :I:: 30'' 

ASSINGEN VLGS N 802 RUWHEIDSWMRDEN VLGS NEN 630 MNTAL 2' MATERIML 

TECHNISCHE HOGESCHOOL EIHDHOVEN 
AFDELING : \#'VI 
GitOEP: yj'.)\ 

SCHAAL f .''5° DATUM TEKENINGNR. 

GET.: '"f. Del kecs V/W ?.\- \~ \- \-'2... 
GEC. : WIJZIGING 
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TOLERANTIES VLGS NEN 2365 PROJECTIE IENAMING 

b.v. 8 :i: 0,15 8 .:. ~:~ ~ JOO 10' :i: JO" 

ASSINGEN VLGS N 802 11.UWHEIDSWMRDEN VLGS NEN 6JO MNTAL I X 

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 
AFDELING : 'v./ V/ 
GROEP: 'v/5\ 

SCHAAL I: 2 

GET. :T De\t. \..ers 
GEC.: 

ID 

MATERIML 

DATUM TEKENINGNI\. 

WIJZIGING 
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TOLERANTIES VLGS NEN 2365 

+0.10 A 
PRO)ECTIE BENAHING 

b.v. 8 ::l:: 0,15 8 _ O,lS L..__j__ 30" 10' :I: 30" 

ASSINGEN VLGS N 802 RUWHEIDSWAARDEN VLGS NEN 630 AANTAL / MATEIUAAL f! [3.:5/ .. .;;/ 

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 
AFDELING: WW 
GROEP:\;./) f 

SCHAAL / ; .2 DATUM TEKENINGN". 

GET.:'F. Dek.~e.lf'S V/'vl2.\~\cj\-C 

GEC. : WllZ.IGING 
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TOLERANTIES VLGS NEN 2365 PROJECTIE BENAMING 

11 .... a :1: o,1s a ~ ~:~ ~ 100 10· ± lO" 

ASSINGEN VLGS N 802 RUWHEIDSWMRDEN VLGS NEN 630 MNTAL ',.\ )C \ ~ ;>c 2. MATERIAAL 

TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEH 
AFDELING : w W 
GROEP: 'v.I ST 

SCHAAL I :;z_ DATUM TEKENINGNR. 

GET.:"\='. De k\<-e'l5 VI \LI 2.\- \~\-~ 
GEC. : WIJZIGING 
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