
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Schuimtransport in een verticale pijp

Geusgens, J.T.V.M.

Award date:
1964

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/c75c796e-9317-4134-a6f0-2130d2b32b68


TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

AFDELING DER SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE 

. Sectie Fxsieche Technologie 

SCHUIMTRANSPORT IN EEN VERTICALE PIJP 

J.T.V.M. GEUSGENS 

BINDBOVEN MAART 1964 



Hoof dstuk I 

Hoofdatuk II 

Hoof dstuk III 

Doofd!tlllt IV 

Boofdatuk v· 

-1-

INHOUDSOPGAVE 

Doel van het onderzoek 

Samenvatting 

Inleiding; historie en toepassingen 

Schuim, structuur en eigenschappen 

Definitie schuim 

OppervlakteaktieYe stof 

Schuimvermogen van een oplossing 

Structuur schuim 

Stabiliteit schuim 

Metingen a~n schuim 

Mechanische eigenschappen 

Schuimstroming 

Warmte- en stofoverdracht 

Taake telling 

Het maken en breken van schuim 

Het maken van schuim 

Het breken van schuim 

Stromingschema opstel1ing 

Meetapparatuur 

- De dichtheidsmeting 

pag. 

2 

2 

3 

4 

4 

6 

6 

7 

9 

9 

10 

11 

11 

13 
14 
18 

19 
Meting specifiek oppervlak 20 

De drukmeting 21 

Vloeistofviscositeit en vloeistof-

dichtheid meting 22 

Meetresultaten 

Metingen 

Verwerking meetresultaten 

Nabeschouwing 

Tabellen 

Grafieken 

14;st der gebruikte symbolen 

Li teratuurli.jst 

24 

25 
28 

30 

33 
41 
42 



-2-

Doel Yan het onderzoek. 

Het doel Yan het onderzoek was het opetellen van een model voor schuim

atrolling en bestudering van de belangr~"jkste factoren die van invloed zjjn 

op deze stroming. Op daze manier werd een begin gemaakt met een research

programaa over de techllologische eigenschappen en toepaesingsrnogelijkheden 

van schuia. 

Syenvatting. 
De aechanische eigenschappen van het schuim bepalen het rheologisch gedrag 

Deze eigeaschappen worden vooral beinvloed door het specifiek oppervlak, 

dichtheid en beldiameterspreiding. Bovendien is de aard van het echuim 

belangr\jlt. Oa eerstgeaoemde eigenschappen te meten in stromend sehuim 

aoeat spec'iale aeetapparatuur ontwikkeld ,worden. Hiermee werd een begin 

gemaaltt. 

Voor het oatwikkelen van het stroommodel was belangrljk het meten van het 

atrolling•profiel en de wrijvingsenergieverliezen. Om deze laatste verlie

zen te meten waren drukmeters noodzakel~jk aet een membraan in de pjjpwand. 

Deze meters werden ontwikkeld vo1gens het vaantje-tuitje systeem, waarbrj 

~et aeabraaa de taak Tan vaantje verTUlt. Het stromingsprofiel zou bepaald 

worden aet behu1p van opnaaen met een high-speed filmcamera. Door een tech 

niacbe storing kondea deze metingen tot op heden nog niet uitgevoerd 

worden. 

Voor de schuitnetroming werd-volgend model gevonden: 

Lage scbuiadebieten: Propstroming met snelheidsgradient geeoneentreerd 

1n een d1um.e vloeiatoffilm langs de wand. Het schuim zelf bezit dus een 

kritiache achuifspanning wa~eneden geen afschuiven van cellen mogeljjk. 

is. Het schuia gedraagt zich ala een vast lichaam. 

Hoge schuiadebieten: Propstroming gaat over in een profiel dat o'ite/Yatten 

i• ala een beweging van twee vaste lichamen, een kern met daazfomheen een 

rinc, welke aet verschillende snelheden t.o.v. de ptjpwand bewegen. 

~- dit laatste geval treden er struetuurwjjzigingen op in het grensvlak 

T&D ring en kern; hierdoor is een makkeljjker afschuiven van cellen op 

deze plaata aogelijk. 

Bovenataand model werd bevestigd door de drukval-debiet curven. Tevens 

b~e~k uit deze curven dat de Tiscositeit van de vloeistoffila.aan de 

wand bjj propatroaing evenredig is. met de viscositeit Tan de schuimTloei

•tof. De iavloed van specifiek opperTlak, diehtheid en be~diametersprei

diag op de schuiastroming za1 nader.onderzocht moeten worden. 
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HOOFDSM I 

INLEIDING 

De ·!lnteresse voor achuim is reeds zeer oud. In 16721 verscheen de eerste 

wetenschappelJjke verhandeling over het blazan van bellen uit een zeep

oplossing. Daarna hebben zeer veel mensen zich met schuim beziggehouden, 

getuige het groot aantal publicaties. Dezw schuimliteratuur is,vooral 

. door het gecompliceerd karakter van het schuim zelf ,verward en vaak tegen

stri;jdig. Die tegenstrijdigheden komen vooral voort uit het verschillend 

detiJlieren van allerlei grootbeden. Be voornaa.mste vorderingen op het 

gebied van.achuimatructuur-en stabiliteitonderzoek zijn van zeer recente 

datum, hetgaen vooral te danken is aan de verfijning van diverse meet

techniebn. 

Hoenl 
begint 

Vooral 

Plblicatiea over schuimtechnologie zeer sporadisch voorkomen, 

achuim zich toch een plaats in de technologie te veroveren. 

in rualand2 '3 wordt tegenwoordig schuim bij vele processen toege-

past. De liter~tuur hierover is vrjjwel niet vertaald. 

Het grootate toepaasingsgebied tegenwoordig van schuim is de brandbestrtj

dj_ng 4. ( vooral op olieraffinaarderijen). De schuim1aag blijft op het opper

vlak drijven, dekt de brandende massa af van de lucht, houdt het gevormd 

koo1cU.oxide gevangen en koelt de massa beneden de ontbrandingstemperatuur. 

Ook voor het afdekken van oplossingen b.v. chroomzuurbaden wordt wel 

schuim lfebruiltt. Verde~ wordt verwezen naar de toepassingsmogelijkheden 

van schuimrubber en schuimplastics. 

In eageland wordt op het Warren Spring Laboratory een froth-warmte

wi.sselaar o~twikkeld.,luchtkoeling met de voordelen van een waterkoeling). 

Onder troth wordt hier echter verstaan het twee fasen systeem gas-vloei

stof; in dit geval lucht-water, dus zonder oppervlakteaktieve stof. 

Ook blj stotoverdrachtsprocessen wordt wel met froth gewerkt. 6 •7 Men 

Yerkrijgt clan een vergroting van de efficiency van het overdrachtsproces, 

maar een verlaging van de capaciteit bij een gegeven apparaat. 

Tot slot m.oet nog blj het overzicht van de toepassingen de schuimscheiding 

genoead worden, zoala tlotatie, ionflotatie, fractioneren, en scheidingen 

van oppervlaktealttieve en niet oppervlakteaktieve stoffen. In zo een 

acheidi.ngskolom doet de· drainage van het schuim dienst ala interne reflux, 

hetgeen de acheiding bevordert. 
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HOOFDSTUK II 

SCHUIM, STRUCTUUR EN EIGENSCHAPPEN. 

Detinitie achu1!• 

In de literatuur zijn zeer uiteenlopende definities van sch•im te vinden. 

De een noeat schuim een diapers systeem gas-vloeistof ~ terwjjl anderen 

beweren dat zuivere vloeiatoffen niet kunnen schuimen en dat toevoeging 

Yan een derde.co•ponent (oppervlakteaktieve stof of verontreiniging) 

noodzake]jjk is. Die derde component moet dan een stof zijn, die zich op

hoopt in de grenalaag gas-vloeistof en zodoende het coalesceren van de 

gedispergeerde bellen tegengaat. Wij zullen het woord schuim in deze laatste 
10 11 betekenis in het volgende betoog steeds gebruiken. ' Bovendien is 

achuia een metastabiel systeem dat door geringe oorzaken in de stabiele 

toestand (volledige ontmenging) overgaat. 

Oppervlakteaktieve stof. 

In bovenataande definitie is sprake van een oppervlakteaktieve stof. 

Wat ie nu een oppervlakteaktieve stof? Volgens Eglofr12 is een opper

vlaltteaktieve stof (afgekort o.a.stof) een stof, die wanneer men in 

••n bepaald concentratiegebied een kleine concentratieverandering te

weeg brengt, hierdoor een grote verandering van de oppervlaktespanning 
-

zal ontstaan. Gibbs stelt dat sto!fen die de oppervlaktespanning verla-

gen zich zullen ophopen in de grenslaag •• Dergelijke stoffen noemt Gibbs 

oppervlakteaktlef. De oorzaak van het ophopen van dergelijke stoffen 

in de grenslaag moet gezooht worden in de etruetuur van de moleeulen. 

Deae moleculen bezitten een hydrofiele (polaire) en een hydrofobe 

croep (b.y. kooletofketen). Het hydrofiele deel zal in het water oplossen 

terwij].. bet hydrofobe deel ~t de oplossing gestoten zal worden. Hierdoor 

ontstaat op het grensvlalt een absorptielaag, die men schematisch ala volgt 

kaa weergeven. gas 1 lll!!!H1l1H11 vloeistof 

• 1 hydrofiel deel 

hydrofoob deel 

Het krachtenapel,tussen de elkaar en de vloeistof afstotende hydrofobe 

delel~het aa.ntrekken door de vloeietof van de polaire groepen,zal de 

eigenachappen van deze absorptielaag bepalen. 
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Nakagakil3 toonde aan dat door toevoeging van een geringe hoeveelheid 

natriuachloride aan een congoroodoplossing het schuimvermogen van di• 

oploesillg toenaa (beter krachtenevenwicht, afzwakking van polaire delen 

door toevoegen van keukenzout) terwj,Ji bij verdere toevoeging van NaCl aan 

de oploasing het schuimvermogen geheel afnam en de o.a.stof volledig 

uitvlokte. 

Bet verband tussen de concentratie o.a.stof en de oppervaktespanning bij 

0- constant oppervlak vindt men in nevenstaand 

8 

concentratie o.a. 

figuur. Hierin is te zien dat concentratie

verhoging, wanneer men de concentratie B 

reeds heeft bereikt, geen verlaging meer 

geeft van de oppervlaktespanning. Bij con

centratie B is het gehele oppervlak met een 

mQnomoleculaire laag bedekt. Verdere ver

aoging van de concentratie aan o.a.stof 

heeft micelvorming (zie fig 2) in de oplos-

sing tot gevolg. Daar het oppervlak·van de 

micel bestaat uit polaire groepen is de 

mi.eel micel oplosbaar in water 
10 De o.a.etoffen kunnen worden onderverdeeld in : 

a) electrolieten 
l) aniona.k:tieve zepen en zeepachtige stoffen zoals t-pol. 

2) kationaktieve 

3) an.ion•kationaktieve (gedrag afhankeljjk van de pH) 

b) niet electrolieten 

c) amaonium en aminezepen 

d) nafteenzepen 

•) metaalzepen 

o.a.atoffen hebben een lage oppervlaktespanning en een lage dampspan-a · 
Bing. Gaden ontdekte dat elke o.a.stof een temperatuur bezit waarboven 

·een oplossing van deze stof niet meer schuimt. Dit is een belangrijke 

eigenschap voor het toepassingsgebied der schuimscheiding. Bovendien 

heett men geoonstateerd dat wal'Uleer de toevoeging van een tweede o.a.stof 

ot de aanwezigheid vaa verontreinigingen de oplosbaarheid van de eerste 

o.a.stof in de absorptielaag vergroten het schuimvermogen en de schuim

stabiliteit toenemen. 

Zeer veel gebruikt wordt t-pol (handelsnaamvan de Shell). 
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T-pol is de handelsnaam voor een fractie secundaire alkylsulfaten 

( c8-c18 , gelDiddelde ligt bij c12 ),Deze sulfaten zijn zeer goed in 

water oplosbaar en zijn stabiel bij aanwezigheid van zuren en andere 

ohemica.liin. T-pol wordt ala 21% oplossing in de handel gebracht; 

de stof bevat wel veel verontreinigingen o.a. Na2so4 • Deze verontreini

gingea houden de al.1Q1l.sulfaten in oplossing en juist daardoor verkrtjgt 

m.ea aet t-pol zo een goed stabiel schui.m. Bovendien wordt de oppervlak

teviscosi teit door die verontreinigingen vergroot, welke factor een zeer 

belangrijke rol speelt bij de schuimstabiliteit zoals later aal blijken. 

Schuiayermogen van een oploasing • 

Het schuimv•rmogen van een oplossing wordt sterk beinvloed door de op

pervlaktespanning e~ de viacositeit van de oplossing. De energie voor 

Q.e achuimvorllling is nodig om de visceuse krachten tege~tefarerken , een 

aader deel wordt verbruikt voor de vergroting van de oppervlakte-energie. 

Een hoog schuimvermogen is geconstatee~d bij oplossingen met: 

1) lage evenwichtsoppervlaktespanning. 

2) lage viacositeit.· 

3) lage anelheid schuimvorming ( diffusie o.a.stof naar grensvlak) 

4) hoge snelheid oppervlaktespanningverlaging. 

De grenslaag (absorptielaag) moet heterogeen blijven, dus ook niet te 

hoge concentratie o.a.stof in de oplossing. 

Structu!ff ech!im• 
Men k.an twee structuren in het schuim onderscheiden: 

I) Bolvorllig• schuim. Gasbellen met absorptielRag van o.a.stof moleculen 

ea,bmheen bevinden zich in de vloeistof. Dit schuim heeft dus een lage 

ekpansiefactor en is.minder stabiel dan het schuim onder II) 

De expaneiefactor van schuim is als volgt gedefinieerd: 

:. schuiavolwae 
E = = 

v + v 1 . t f gas v oeis o 

oorspronkelijk vloeistofvolume V vloeistof 
Dit soort schuim wordt in de engelse literatuur froth genoemd. De lite-

ratuur is hierover echter zeer verward tiaar de term froth ook gebruikt 

wqrdt voor het twee fasen systeem gas-vloeistof zonder a;a.stof. Dit is 

een bron van vele misverstanden. 

II) Polyaederschuim. Dit is schuim met een hoge expansiefactor. Door 

drainage lean ook het belvormige schuim van I) overgaan in dit cellu

laire (pentagonale dodecaeders) schuim. 
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Dit schuim kan zeer stabiel ztjn. Het schuim bestaat uit dunne vlakke 

lamellen, die een hoek van 120° met elkaclI' maken. Voor het verkrljgen van 

een dergelljke structuur is een oppervlakteaktieve stof in de oplossing 

aoodzak.elijk. In de engelse literatuur wordt dit echuim foam genoemd. 

Stabiliteit schuim• 

De ,atabiliteit' van schuim wordt meestal weergegeven door de snelheid 

waarmee het metaetabiele schuim (monodispers= gelijke beldiameter) over

gaat, via polydispers schuim (ongelijke beldiameter), in de stabiele 

toestand van Tolledige ontmenging. Onder schuimstabiliteit verstaat men 

dus de beetendigheid van de metastabiele toestand. 

De oYergang van monodispersechuim naar polydispers schuim wordt ver

oorzaakt door twee aechan1smen. 

l} Het breken van de vloeistoflamellen. 

2) De gasdiffusie van bellen met_hoge druk 

wendige druk. De overdruk :tn een bel is .6 P 

!::. Pkleine bel-grote bel- 2 (f ( ! 
r 

naar bellen met lagere in-
2 <I 

= ~ en 

r: straal kleine bel 

R: straal grote bel 

Cf : oppervlaktespannine 

Bjj dit diffusie proces wordt de tjjdsfactor geintroduceerd. 

Beide mechanismen zijii uitvoerig beschreven door de Vries17 • 

De stabiliteit b]jjkt afhankel.ijk te zijn van de oppervlaktespanning van de 

vloeistof, de viscositeit van de vlo6istof, de dic~theid van het schuim, 

de oppervlaltteviscositeit, het specifiek oppervlak, de temperatuut en de 

concentratie o.a.stof ~ll,lO 
De atabiliteit van bet echuirn wordt dus bepa2ld door de mate w~arin het 

achuim de coalescerende krachten ( filmbrekende krachten) weet tege11ilt~wer-

ken. Hiervoor is volgens Gibbs een grote filmelasticiteit vereist, om 

plaatsel.ijke vervormingen te weerstaan. Deze factor definieerde hjj ale 

TOlgt: E = 2S • ~ 
d s S: oppervlak 

dCJ n: de mate waarin <I verander1 

bij een veranderig van het 

oppervlak. 

Plateau wees op het grote belang van een hoge oppervlak.teviscositeit om 

filmvernietigende krachten tege~tef*erken. Bovendien heeft de vloeistof-

visc•siteit belangrjjke invloed op de drainage...-snelheid zoals later zal 

blijlten. Derjagen tracht de stabiliteit van het schuid te verkln:ten met 

behulp van de electrische dubbellaag die in zo een schuimlaJJiel ontstaat 

en eTentuele solvatatie van de o.a.stof moleculen. 
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Voor bet behoud van de absorptielaag is een groot concentratieverschil 

Yan o.a.stof tussen deze l~ en de vloeistof noodza.keljjk, de concentra

tie o.a.stof mag due niet te hoog worden. De temperatuur is van belang 

v~ge zijn invloed op de oppervlaktespanning, de viscositeit en de gas

diffuaie. Verontrein.igingen en eventuele vaste deeltjes, stof etc. zijn 

aoala reeds veraeld van belang voor het in oplossing houden van de o.a. 

stof in de gren8l.aag en voor de verhoging van de oppervlakteviscositeit. 

Verdamping van de vloeistof kan,door concentratieverschillen en de in-

vloed op (Jen ~ lak daarvan, grote invloed op de stabiliteit hebben • . , opperv 
Het is aogelijk,zoals in hoofdstuk III vermeld, om. achuim thermisch te 

brekea. Verdamp~ng moet due worden tel:engegaan door met vloeistcifverza

digde lueht te werken. 

Belangrijk voor de stabiliteit is ook de draina~e15 • 16 • Drainage is het 

stromea Tan vloeistof tussen de cellen (resp. bellen) onder invloed van 

cappilaire krac.hten en de zwaartekracht. Dit stromen van de vloeiatof 

treedt vooral op in de kanalen.zie fig II 4. 

'j°'>~ A 'J~i< ~~ 
li,. .... ..L 4 k..:-'. 

f ig II 

Bij punt A wordt de vloeistof uit de lamel 

naar de kan~en geperst door de overdruk 

die in de cellen heerst. 

Dese kanalen lopen door heel het echuim. 

De viacoaiteit van de vloeietof is due zeer belangrjjk voor de drainage; 

ia de kanalen laminaire stroming en vloeistofsnelheid dan b:ij newtons ge-

drag oagekeerd eYenredig met de vloeistofviscositeit. 

De drainage Terloopt alsvolgt aet de tijd: zie fig II 5 
Volume 
ge draiaeerde 
T1oeiatof 

T:ijd 
fig II 5 

v 
v 

0 

-ct = l - e c:constante 

V: volume gedraineerde vloeistof 
v : 

0 
totaal vloeistofvolume, oor

spronkel:ijk in het schuim aan· 

wezig. 

n. drainage verloopt dus volgens een e macht met de tijd. De factor tijd 

wordt hier geintroduceerd. Door de drainage zullen ook allerlei eigen

schappen van het schuim met de tijd verandereni men denke bijvoorbeeld aan 

de st111etuurwijziging van bolvormig schuim in celJ.ulair schuim onder in

vloed van de drainage. (een van de essentiele zaken bij schuimtechnologie) 
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Daar de eigenachappen van schuim tijdsafhankelijk zijn door de drainage 

za1 men bij metingen trachten deze tijdsfactor zoveel mogelijk uit te 

schakelen, hetgeen kan geschieden door pas na een bepaalde tijd de metinge 

te Terrichten. 

10 16 Metingen aan schuim.. ' 

Van diverse o.a.stofoploasingen zijn schuimhoogte en schuimvolume bepaald. 

Deze metingen geven alleen dan een indicatie van het schuimvermogen van 

een oplossing, wanneer zij uitgeYoerd zijn in een standaardapparaat en onde 

standaardcondities. In Bike~man16 staan enkele,statische' methoden ( om 

e:lgenechaJ>pen geTormd schuim te bestuderen) en enige,dynamische' metho

den (voorwaarden waaronder schuim gevormd wordt kunnen hiermee bestu

deerd warden) beschreven voor de bepaling van schuimvermogen en schuim

stabili tei t. Het invoeren van een schuimgetal ter karakterisering van het 

achuimvermogen van een oplossing is eeen enkele auteur gelukt. Dit getal 

blijkt steeds athankelijk te zjjn van de gebruikte methode en de gebruikte 

apparatuur. Metingen van beldiameter en beldiameterspreiding zijn verricht 

· door Chang27 • 

Mechaniache eigenschappen schuim. 

De mechanische eigenschappen van schuim zijn bestudeerd door Derjaguin18• 
Derjaguin leidde behalTe de toestandsvergelijking voor schuim ook formulee 

af Toor de elasticiteitsmodulus, glijdingsmodulus en de dwarscontractie

verhoudingJ deze laatste coefficient nadert voor schuim tot 0,5 hetgeen 

op zuiver elastisch gedrag zou duiden. Ook Penny en Blackman1~• 20 • 21 con

stateerden a:ak'reversible gedrag bij compressie en expansie en kwamen ook 

·tot een lintair verband tussen druk en volume bij geringe deformaties. 

BoYendien Termelden zowel Siehr22 ale Penny en Blackman19 dat het schuia 

een kritiache schuifspanning bezit waai;fboven pas afschuiving van svhuim

cellen plaats heeft. Deze kritische schuifspanning "Z?,
8 

stijgt met de con

centratie aan o.a.stof tot een bepaalde concentratie is bereikt waarna 

deze waarde bij verdere concentratieverhoging constant blijft. Bovendien ie 

"t:
08 

afhankelijk van de opperYlakte structuur; specifiek oppervlak, dicht

'heid eu beldiameterspreiding zijn van invloed op deze '<: • Behalve deze 
OS 

kritische schuifspanning bezit het schuim een andere kritische waarde nl: 

de schuifspanning waarbij de lamelien breken. 

Voor de mechanische eigenschappen van het schuim zrjn dus belangrijk: 
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de dichtheid ( expansiefactor ) 

bet specifiek oppervlak 

de beldiameterspreiding. 

Schui!strol!ing. 

De mechanische eigenschappen bepalen het rheologisch gedrag van het schui 

Siehr22 constateerde bij stroming van een prop schuim door een ptjp dat 

een llin1male drultva1 noodzal:elijk was om het schuim in beweging te brengeD 

Er zou dus een kritische schuifspanning 1: bestaan voor de wandfilm. ow 
Deze t: zou wellicht met de electrische dubbellaagtheorie van Derjaguin ow . . 
verk1aard kunnen worden. 

Voor achuillstroming verkr\igt men volgend liniar ve~band: 

AP = o(y + ~· v: snelheid schuim. 
-1' I °' en r:constanten die zowel van de afmetingen van het apparaat als van 

het soort schuim afhankeljjk z:ijn. 

'lransfor11atie levert: 

R. Ci.P .1 
2L = "'-'Y + ~ R: straal p:ijp 

L: lengte p:ijp 

rJ... en f-> :constanten,die a1leen afhankelijk z:ijn van het soort schuim. 

p. :a- gereduceerde druk; P -r> als v- O l9 

De Tiscositeit van de wandfilm kan men definieren met behulp van het 

Bingham ariterium: 

Lw - Low = ~J*t 
Waaneer aea voor de viscositeit van de wandfilm de viscositeit van de 

oplossing aanneeat, kan men met behulp van bovenstaa.nde vergel:i._"jk.ing de 

gemiddelde filmdikte J aa.njde wand berekenen. 

· Wanneer het schuim b~i hogere snelheden aB.Il grotere scJ;Juifspanningen wordt 

onderworpen zal afschuiving van de cel1en optreden. 

Oader de invloed van zeer grote schuifspanningen blijken de schuimla

mellen te breken; er ontstaat dan een schuim met een andere structuur op 

die plaatsen. Het schuim dat daar ontstaat heeft kleinere cellen en eea 

grotere diehtheid. Dit versehljnsel is in de literatuur bekend ale het 

Tloeibaar worden van het schuim. Door die structuur--verandering zal op 

dergelijke plaataen ook de mechanische eigenschappen veranderen. 

De elaatiache eigenschappen van het schuim zijn bij stationaire stroming 

te verwaarlozen. Deze eigenschappen zullen belangrijke rol spelen bij het 

in-ea uitstromen van het schuim in de pijp. 
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Een belangrjjke rol bij de schuimstror:ting spelen dus het specifiek 

oppervlak, de dichtheid (expansiefactor), beldiameterspreiding eri 

stabiliteit van het schuim. Deze factoren zullen invloed hebben op ~os 

Optiache en electrische eigenschappen van schuim staan beschreven in 

de artikelen van Clark en Blackman~3, 24 • 25· 

Warmte-en stofoverdracht in schuim. 
' Warmteoverdracht: Warmteoverdracht in cellulair schuim is zeer slecht, 

daar er geen conveetie mogeljjk is; het gas zit in cellen opgesloten. 

Overal waar gesproken wordt over zeer goede warmteoverdrachtseigenschap

pen van ~chuim (in literatuur froth) wordt het tweefase~systeem gas

vloeistof bedoeld~'? Men heeft dan gasbellen zonder starre film e~omheen; 
het overdragend oppervlak (grensvlak gas-vloeistof) is zeer groot. 

(froth heat-exchanger Warren-Spring Laborator,-5, Groothuis-Henda126 ) 

Stofoverdracht: Ook voor stofoverdracht is de absorptielaag een extra 

weeratand. Ook hier goede overdracht bij afwezigheid van o.a.stof. Bij 

een dergelijk twee~asen systeem verkrijgt men een steeds vernieuwend grens

vlak en heeft men tevens een groot overdragend oppervlak. Een starre filn 

oa gaebellen beinvloedt de stofoverdracht ten nadele. 

T§!k!teUW. 

Allereerat zal de schuimstroming bestudeerd worden. Het primaire doel vaz: 

het onderzoek is dan ook het zoeken naar een model dat aan de schuim

etroming beantwoordt. 

Als achuimYloeistof .wordt een 5 (gew.) % t-pol oplossing gebruikt. Zuive1 

o.a.etoffen zijn vrijwel niet te maken en voor het ontwikkelen van een mo-

. del is deze o.a.etof wel geschikt. Een hoge concentratie aan t-pol is ge

uomen om de invloed van de t-polconcentratie op de kritische schuifspan

ning te elimineren en om bij verschillende snelheden met eenzelfde 

exparusiefactor te kunnen werken. De viscositeit van de schuimvloeistof 

kan desgewenst.verhoogd worden door toevoegen van een hoeveelneid O,l 

(gew) % natriuaalginaatoplossing.17 
De schuiraatroming wordt bestudeerd in een vertikale pijp om op deze manieJ 

·49 drainage.....-:1.nvloeden zoveel mogel:ijk te elimineren. Er wordt gewerkt met 

opstijgend schuim omdat men bij dergel~jke stroming na een bepaald aanloop

gebied geen last meer heeft van g~draineerde vloeistof langs de wand. 

De te meten grootheden z:ijn behalve de dichtheid en het specifiek opper

vlak, vanwege hun invloed op het rheologisch gedrag, ook de drukval die 

als !unctie van het sc~uimdebiet bepaald moet worden. Uit de drukval oveJ 
' de pljp volgen de wrijvingsenergieverliezen. 
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Om deze grootheden te meten zal geschikte apparatuur ontwikkeld 

moeten worden. 

Bovendien zal de apparatuur ontworpen moeten worden voor het maken 

en breken van het schuim. 
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HOOFDSTUK III 

BET HAKEN EN BREKEN VAN HET SCHUIM. 

A) Bet maken van het echuim. l0,16 

Het ma.ken van schuim is op diverse manieren mogelijk:: 

1) aechaniach. Gaebellen mechanisch in de vloeistof brengen zoals b.v. 

door achudden, met behulp van roerders, gas-vloeistof mengen en daarna 

door gaas persen. 

2) pneumat'i.ch. Gasbellen door vloeistof laten borrelen. Hierbij verkrjjgt 

men goed monodispers ( gelijke beldiameter) schuim. Deze methode wordt 

zeer veel toegepast. 

3) therm.sch. Opgelost gas in de vloeistof komt vrjj; b.v. dampbellen in 

de Tloeistof. 

4) chemiach. Blj bepaalde temperaturen vindt ontleding van sommige stoffen 

plaatsf gas komt vr:ij ( fabricage echuimplastic, etc). 

Vanwege het goede monod.isperse schuim dat verkregen wordt met methode 2) 

denkt men het allereerste aan een geperforeerde plaat met daa.rboven een 

•1oeistofbed. zie fig III 1. 

~-- :~ f sfo.4 .lfof ~1-

h'! ~ ctr{12_,CCJ 
0 y:J()(), 
~ 
() oO O o,O. 

o,1 o G c 0 
,./... Oo V> a o c1 
'f'o.Q .U.f k.. 

hoopt zich op in het bed. 

Deze aethode heeft toch enkele gr.ote nadelen: 

1) concentratie o.a.stof in vloeistofbed 

varieert aanhoudend daar nooit de ingaande 

en uitgaande o.a.stofstromen gelijk ztjn. 

Uitgaande o.a.stofstroom is een functie van 

de bedhoogte H en de stijgsnelheid van de 

gasbel v in het bed (diffusie o.a.stof naar 

grensvlak) • 

2) Alle drainagevloeistof uit de kolom 

3) Expansietactor echuim vr)jwel niet te varieren. (expansiefactor en 

luchtdebiet sterk afhankelijk.) 

4) Slechta lage gaadebieten mogelijk. ( anders leegblazen vloeistofbed). 

Rekeninghoudend met bovenstaande bezwaren werd ondersta~nd apparaat ont

wiltke1d. zie fi.g III 2 en 3 
Het apparaat bestaat uit een gasinlaat A 

met diffusor B waaraan aan het eind een 

geperforeerde plaat C bevestigd is. 

Axiaal in de gasinlaat bevindt zich de vloei· 

stofiilaat D 



fi 

D 

fig III 2 
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De vloeistof wordt in het gas gesproeid en 

dus goed gemengd; bovendien wordt de lucht met 

waterdamp verzadigd hetgeen de stabiliteit van 

het te vormen schuim ten goede komt. Daarna 

het mengsel door de geperforeerde plaat geperst 

en komt als schuim in de kolom. 

Eventuele drainage...-vloeistof of via D teveel 

toegevoerde vloeistof draineert ~ia de wand E 

en kan via afvoer F verwjjderd worden. 

De beldiameter van het schuim wordt bepaald 

door de diameter van de gaatjes in de geperfo

reerde plaat en de snelheid waarmee het gas dooz 

die gaatjes geperst wordt. De beldiameter kan 

dus met de gaatjes-dia.meter ingesteld worden. 

Het grote vooadeel van dit apparaat is wel de 

mogelijkheid tot het onafhankel:ijk van elkaar 

instellen van de gas- en vloeistofdebieten. 

Alleen bij zeer lage debieten en hoge expansie-

factoren is dit apparaat niet bruikbaar. Men 

zal dan een geperforeerde plaat zonder vloeistofbed mo2ten gebruiken voor 

het malten van schuim. 

Het is mogeljjk gebleken met dit apparaat uitgaande van dezelfde schuim-

Tloeietof reproduceerbaar echuim te ma.ken. 

B) Bet breken van het schuia.lO,l6 

Schuim kan op de volgende manieren gebroken worden: 

l) Mechaniach. 

a) direct mechanisch: met behulp van roerders gazen, etc. Er ontstaan 

zeer tµ"Ote schuifspanningen zodat de vloeistoflamellen breken. 

b) besproeien met deeltjes of druppels. De filmelasticiteit blijkt niet 

groot gen~eg om deze k:rachten te weerstaan; de vloeistoflamellen 

breken. 

c) vloeietof of gasstralen. Deze stralen veroorzaken grote schuifspan

ningen; ide•'a) 
d) plotselinge drukveranderingea. idem b) 

e) geluidstrillingen met voldoend hoge energie kunnen de lamellen 

ook doen breken. 
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2) 'lll•rld.acll. 

a) warae gasstralen. 

b) warmtestraling. 

c) warate toeyoeren via verhittingsmantel. 

Brekea vaa het schuint wordt bier veroorzaakt door: 

1) Yerdaapen van de vluchtige component (meestal oplosmiddel) 

Oppervlakteapanning verandert plaatseljjk door Terandering 

cono•ntratie o.a.stof. 

2) TloeietotYiscositeit d.aalt bij stijgende temperatuur • 

.A.l deze factorea beinvloeden de stabiliteit van het schuim nadelig. 

') Chellieoll. 

Door toeyoegen van een antischui.mmi.ddel wordt de schuimvoraer ( de o.a.

atof) ui.t de grenslaag verdreven. 

Het breken van het achuim werd op de volgende wijze uitgevoerd naar 
- 28 

analogie van U.S. Patent 2.813.833. (zie fig III 4 en 5.) 

F 
,_J.-~ --- -

J _e __ 

fig III 4 

Daa.r het schuimdebiet niet groot was en men 

geen vernauwingen in de pijp wenste (extra 

schuifspanningen in schuim) kon een cycloon 

in de gebruikel~jke uitvoering niet gebruikt 

worden. Voor het opwekken van grote schuif

spanningen in de cycloon wordt da1'ook gebruik 

gemaakt van een hulpgaa. Het schuim komt de CJ 

cloon bij A binnen. Via·toevoer B wordt een zo

danig hulpluchtdebiet tangentiaal ingespoten, 

zodat het schuim tegen de cycloonwand kapot 

gewreven wordt. Wanneer men werkt met schuim 

met hoge exp~nsiefactoren moet via c nog watex 

toegevoegd worden, zodat de cycloonwand schooz 

gespoeld wordt. De vloeisto! stroomt langs de 

wand van ruimte D, via F naar de riool. 

De lucht verlaat de cycloon via afvoer E. De 

cycloon werd gedimensioneerd uitgaande van de 

afmeting van toevoer A (=pijpdiameter=51 mm) 

Figuur III 6 geeft het flow-schema van de gebruikte opstelling weer. 

De inwendige pljpdiameter bedraagt 51 mm. De pjjplengte tusaen twwe druk

meetpunteu is 114o 1111. De lucht- en vloeistofdebieten werden gemeten 

aet behulp van rotameters. 
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BOOFDSTUK IV 

MEn.APPARATUUR. 

A) de cU.ohtheidaaeting. 

De eenvoudigste methode om de dichtheid te meten van een meerfasen sys

teea is op een bepaald ogenblik de toevoerstromen af~elzetten en dan 

aeteen de etatische druk te meten. Er moet dan aan twee voorwaarden zijn 

voldaan a.l. het systeem mag niet aan de wand blijven k.leven en alle 

druklleters moeten tegelijk zeer snel afgelezen worden. Aan beide voorwaar

dea kan. in het betrokken geval niet voldaan worden. Het Shell laborato

riua te 8.llSterdam is, na eerst capaciteitsmetingen te hebben toegepast, 

overgegaaD. op de radioactieve tracer methode voor dichtheidsmetingen. 

Een radioactieve tracer wordt in bekende concentratie opgelost in de · 

vloeiatot waarna de stralingsin~ensiteit van het tweefasen systeem wordt 

ge .. ten. Bieruit kan men dan bepalen hoeveel vloeistof in het systeem 

aanwezig ie. Deze aethode heeft het voordeel dat ztj gevaarloos is daar 

de concentratie in de vloeistof beneden de maximale toelaatbare stralings· 

:lnteneiteit gebracht wordt. 

In bet S7JIPOaiua on Distillation van mei 1960 wordt een methode aanbevo

len ~t een radioactieve bron die een monoenergetische straal ·uitzendt. 

Licht ia hiervoor niet te gebruiken vanwege de reflecties aan de grens

vlakken1 daarom atra1ing met voldoend hoge energie die niet gereflecteerd 

wordt &all het grensvlak. Het verschil tussen de in- en uitgestraalde ener· 

gie ia eea maat voor de dichtheid. Er bestaat een lintair verband tussen 

de log I/I
0 

en de dichtheid, hetgeen het opstellen van een jjkcurve zeer 

vergeaakkeljjkt. (slechts twee punten noodzak:elijk;buis alleen met gas ge

vul.d en de buis geheel met vloeistof gevuld~(Van beide media dichtheid 

bekend.) I : uitgestraalde hoeveelheid energie en I : ingestraalde hoe-
o 

veelheid energie. 

Men kan dua niet van de lichtintensiteit gebruik maken bij deze meting 

11aar wel van een andere eigenschap van het licht die onafha.nkeljjk is van 

het aa.atal reflecties, maar alleen afhankelijk is van de lichtweg door de 

vloeiatot n.l. bet optischdraaiend vermogen van een oplossing. Er moet 

dan ee1:1 atof toegevoegd worden aan de vloeistof die voldoet a2n onderstaai 

de eiaen: 

a) oplosbaar in water 

b) Di.et oppervlakteaktief in aanwezigheid van t-pol 

c) zeer groot draaiend vermogen bij geringe concentratie omdat lichtweg 
zeer klein ie. 
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Lafleur32 vermeld een stof die waarschijnljjk aan bovenstaande eisen vol

doet en die tevens in niet racemische vorm synthetisch te maken is n.l. 
30 . furan dih1dro-2,5 dicarbonzuur • Het ontwikkelen van de meetappara-

tuur blijltt ook hier de grote etruikelblok te zjjn. 

Clark23 heeft de electrische geleidbaarheid van schuim gemeten en heeft 

een lintair verband gevonden tussen r 1 . I r h . en de elec-op ossing sc uim 
trieche geleidbaarheid 1 i I de electrische geleidbaarheid h i J . op osa ng sc u m 
dit Yerband is onafhanljjk van het specifiek oppervlak maar geldt alleen 

voor hoge schuimdichtheden. 

Daar het werken met radioaktieve stoffen nog niet mogel~jk was of de meet· 

apparatuur niet op korte te~.mijn beschikbaar was heeft men zich bij de me

tingen aoeten beperken.tot die expansiefactoren en meetplaatsen waar men 

de i.D.vloed van de drainage kan verwaarlozen,zodat de dichtheid uit de 

debieten van de uitgangsstoffen berekend kan worden. 

r = 
E - l 

E \ lucht + 1 ~ 
E I vloeistof 

B) .. ting apecifiek oppervlak. 
24 Clark en Blackman hebben een lintair verband gevonden tussen de ,loss' 

~-
factor L en het specifiek oppervlak voor schuim van nietYabsorberende 

vloeiatof. 
loaa'- factor L = ingestraalde energie Io Ig-f:Z!.W I ~ 

' uitgestraalde energie I 1l'.fl'/LZ..J 
Oadat het schuim waarmee gewerkt werd een hoge expansiefactor had, heeft 

Lafleur32 een formule afgeleid die het verband weergeeft tussen !
0 

I I 

•• bet apecitiek opperTlak S en waarin de constanten uit de formule met 

•ehulp van zeepvliezen bepaald zouden kunnen worden. Deze formule is al

leen geldig b~ zeer hoge expansief•ctoren. Een volledige uitwerking van 
. dit probleem werd gegeven door Vrij33. 

Eea andere aethode, universeler (ook voor froth geschikt), staat veraeld 

ia-het a,.ape>sium on distillation van mei 196029 • Hier wordt de intensite: 

van het onder 45° gereflecteerde licht gemeten en gecorreleerd aan bet 

specifiek oppervlak. Zie fig rJ 1. 

Het :ijken kan bjj deze methode op twee ma

nieren geschieden: 

1) met behulp van een dispersie in een 

geroerd vat. ( S is dan bekend) 

2) met behulp van glazen kni.kkers in de 

schuimvloeistof. 

Realisering van deze methode is in het 

betrokken tijdsbeetek niet mogeljjk geweest, 
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C) de druJs!L!t1¥. 

De eenvoudigste methode om de statische druk te meten is door middel van 

een gaatje in de p~pwand. Het drukverschil kan dan rechtstreeks met een 

manometer bepaald worden. Daar het wandeffect b:ij schuimstroming groot 1• 1 

en de straal van het aanaluitp:ijpje tussen gaatje in de wand en manometer 

kleia ia worden fouten in de meting geintroduceerd. Bovendien blijk:en 

ook in- en uitstroomeffecten b:ij een dergelijk pijpje grote onnauwkeurig

heden in de meting te geven. (bellen blazen) Deze effecten gaven af

wijld.ngen tot 2~ in de metingen. 

Een andere methode beataat uit het uitoefenen van een tegendruk. Zie 

fig 'IV Z Via een tegengekoppeld regelventiel blaast men een constante 

f v 
fig IV 2 . 

p 

luchtstroom V in het apparaat. De tegen· 

druk in de pijp die deze luchtstroom on-

dervindt kan dan via manometer· P gemeter 

worden. Deze methode had tot nadeel dat 

ook hier bij B bellen geblazen werd en 

bovendien de schuimstructuur in de ko

lom beinvloed werd. 

. Men was dus aangewezen op een meter met een membraan in de wand. 

De druk in de pijp zorgt dan voor een verplaatsing van dat membraan en 

dez• verplaateing moet dan gemeten worden. Dit kan geschieden op de Tol

gende twee manieren. 

1) gebruikaakend Tan het vaantje-tuitje systeem. 

Bet aeabraa.n wordt ale vaantje gebruikt. 

een tuitje geplaatst. Zie fig IV 3 
c!Nc.? 

~ r~wL--=-' --=--ii v 

l~' ~····· 

Tegenover het meebra~n wordt 

A : membraan; latoen.koper 0,05 mm dik; diameter meabraan 30 mm. 

B uitstroomopening tuitje diameter l mm 

C : aicrometerschroef om tuitje in bepaalde reproduceerbare stand t.o.v. 

het membraan te brengen. 

·D : aansluiting manometer 

E restrictie 

F : aansluiting manometer voordruk 

G : toevoerleiding gas (perslucht ) 

H nauwkeurit(reduceerv~n:tiel. 
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De stand van het membraan A bepaald de hoeveelheid lucht di~ door B uit

atroomt d.w.z. bepaalt de druk in het pijpje achter de restrictie.· Deze, 

druk kan via aansluiting D gemeten worden met behulp van een kwikmano

meter. De verkregen versterking bedraagt in het meetgebied:l mm WK in 

de pijp komt overeen met 2 mm Hg Zie ijkcurve grafiek I. 

A 0 v, ~c..-,, ck;.; ..... ~ I h·-'l' ~ "'4 
4' 

olv-.... k ...:.d.... k.,Q....... 
?..;,., ...__\,JI(. 

A i:. \t-ol "-4., ....... ~.. c.e...., ? 
fig IV 4 a...- ~..i<-- -- - ' fi.g IV 5 1 

"'- ....... t+~ 

De vaantje-tuitje karakteri.stiek is weergegeven in fig IV 4 • Daar de 

verplaatsing van het vaantje S8J!lenhangt,met de druk in de pijp zal men 

een ijkcurve krijgen in de vorm van fig IV 5 Zie ook jjkcurve grafiek I 

De instelling van het vaantje-tuitje geschiedt a1s/volgt: 

Het tuitje wordt zover van het vaan~je afgedraaid dat eea verplaatsing 

van het membraan geen invloed meer heeft op de druk in het tuitje. Dan 

wordt de druk P.,.. (zie fig IV 4) met behulp van de restrictie ingesteld. 

Daarna wordt het tuitje met behulp van de m.icrometerschroef steeds di.chter 

bij het vaantje gebracht tot men in bet lin~aire stuk van de grafiek te

recht gekomen is (A-B in fig IV 4) Nu is het vaantje-tu~tje na jjking 

(pijp bij ijking alleen met lucht gevuld ; hiervan druk op gebruikelijke 

wijze meten en met vaantje-tuitJe systeem-aeten) Toor gebruik gereed. 

2) Ben tweede manier om de verplaatsing van het membraan te meten is 

inductief. Men plaatst tegenover een magnetiseerbaar plaatje een 

spoeltje. De Terandering van de inductie kan ~an gemeten worden met 

behulp van een hottingermeetbrug. De aanwjjzing is lintair met de ver

plaatsing wanne•r men gebruik maakt van een verschil schakeling. Zie 
-- ... ...._i,...._ 

~~~ fig IV 6. Verplaatsingen van het membraaa 
-4 van 10 tot 4 mm kunnen op deze aanier ge-

meten worden. Bij meerdere aeetpunten moet 

de apparatuur. uitgebreid worden met een 

r, 'f..<..~.i..:.., t .'j Nb voorsch8:1telapparaat. Hierdoor kon dez.e 

aethode op korte termijn niet worden toegepast. 

D) vloeistofvisepaiteit en vloeistofdichtheid. 

De vloeistofviscositeit werd bepaald met behulp van een kogel-viscosi

meter. (bij Ubbelohde..--meter aoeiljjkheden door ontstaan van schuimvliezen) 

De vloeis~ofviscositeit werd bepaald met behulp van een pyknometer. 
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HOOFDSTUK V. 

MEETRESULTATEN. 

Metingen. 

Voor de metingen, verricht ter bepaling van het stroommodel, werd schuill 

geproduceerd met behulp Tan onderstaande oplossingen: 

Tabel I 

oplossing gew.% t-pol gew.% Na- dichtheid ~om3 I cp. (J iJ.TAe/ca 
alginaat 

II 5 0,010 1,00 1,74 32,1 
III 5 0,015 1,00 2,14 33,6 

IV 5 0,020 i,oo 2,63 33,7 
-

v 5 ----- 1,00 1,06 35,1 
VI 5 

_____ .., 
1,00 l,o4 34,2 

Schuim met een expansiefactor 480 werd bereid Tan oplossing II, III, IV 
en v. De AP-Q curTen van deze soorten schuim ztjn weergegeTen in gra

fiek II, III, IV en V en in tabel II ea III. 

Het optreden Tan hystereseTersch:ijnselen in de AP-Q curTe werd beatudeerd 

met schuill met een expansiefactor 480 en bereid met oploasing VI. Deze 

metingen zjjn ~eergegeven in grafiek VI en tabel IV. 

Van schuim bereidt met oplossing V werd de ~P-h curTe bepaald btj 5 ver

schillende debieten en 3 verschillende expansiefactoren n.1.·480, 256 

en 16?. De resutaten van deze metingen z:ijn te vinden in grafieken VII, 

VIII, en IX en tabel v. 
Het verloop van de snelheid van het schuim langs de wand met het achuia

debiet behorende b~ schuimen met een expansiefactor 480 en bereidt uit 

oplossingen II, III, IV en V zou bepaald worden uit opnamen met eea 

high-speed filmcamera. Tevens zou op deze manier ook het snelheidspro

fiel bepaald kunnen worden. Door een technische storing konden dez• 

metingen nog niet worden uitgevoerd. 

De dichtheid van het schuim werd,zoals in hoofdstuk IV veraeld ataat, 

berekend uit de lucht- en vloeistofdebieten. Zie tabel IV. 

Alle metingen werden in duplo uitgevoerd van~ege de grote vereiste 

nauwkeurigheid. 

De gemeten drukval ~ voor ~ P-Q curven) was steeds de drukval over 

het derde segment ( PIII - PIV); di~ om drainage~nvloeden te voorkomen. 
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Verwerking meetresul.taten. 

De energieTerliezen tengevolge Tan de zw~artekracht ( 10 rh mm WK 

rin g/cm3 en h in cm) aoeten van de gemeten drukTal worden afgetrok

ken, zodat men dan alleen de wrjjvingsenergieverliezen overhoudt. 

In onderstaande beschouwingeh wordt alleen met deze wrijvingeenergie-

verliezen gereken;; er wordt verondereteld dat de druln'al gecorri-

geerd is voor de statische druk. 

Viau.eel kon worden waargenomen dat bij lage schuiadebieten ( geaiddelde 

snelheid enkele ca/sec) men met zuivere propstroming van het schuill 

te maken had. De snelheidegradient is dan geconcentreerd in een dunne 

film langs de wand. Voor deze propstroming geldt: (eenparige beweging 

due k:rachtenevenwicht) 

D. P 11 R2 = 2 Tl RL 't 
w zie f'ig V-1 

Daze ~ kan, zoals in hoofdstuk II w 
vermeld is, opgebouwd gedacbt worden uit: 

-CW = L. OW +1w('*J W 

F\ 

T : kritische schuifspanning van de wandfilm, waar beneden geen be-ow 
weging van het schuim t.o.v. de wand optreedt. 

Uit bovenstaande formulee volgt de afhankelijkheid van de drukval met 

de viscositeit van de wandfilm en de snelheidsgradient in deze film. 

in het gebied van propstroming. Metingen toonde deze afhankelijkheid 

duidelijk aan. Zie grafiek II, III, IV en v. 
De gemeten AP-Q curven zien er ala volgt uit: zie fig V-2 · 

Af 

I 
1 ______ C\..Ll~~ ~ 

I . ~ -

----I-
re. I 

fig V-2 

De filmdikte van de wandfilm werd berekend uit de helling van lijn A in 

grafiek II en de gemeten vloeistofviscositeit. 

s = 
'Yj vl .2.L~T 

R( AP - l h) 
= 0,056 mm ~vl = 1,74 cp 



-26-

De helling van de lijn Bin grafiek·III en IV is berekend met behulp 

van de vloeistofviscositeit en de uit srafiek II berekende wand

filmdikte. 

( b. P - ~ h) 1 vl .2.L I/ vl III = 2,14 cp - = 2,6·3 cp ., 
S .R IV = 

1v1 

De invloed van de vloeistofviscositeit op de f ilmdikte is vernarloosd. 

De lljnen Bin de grafieken III en IV'blijken samen te vallen met. de 

gemeten punten. De wandfilmviscositeit is due in ieder geval recht

evenredig met de vloeistofviscositeit. 

Wanneer de schuimsnelheid toeneemt heef.t volgend proees plaats: 
. 0 - ' 

fig V-3 

/ ~J..:"-akz 
A) geval 1: ~ T. { wel drukval maar geen stroming .w ow 

geva1 B) "C >Tow T: ~ c .. propstroming. w in schuim OS . 
geval C) t >row· Tin schuim > Tos ~ af'gljjden cellen. • 
Wanneer de schuifspanning blijft toenemen zal op af stand r van het 

centrum een structuurwijziging optreden, waardoor het afschuiven van 

lamellen op deze plaats gemakkelijker wordt. Door deze struetuur ••ran de-

ring zal de schuifspanningsverdeiing over de straal vera.nderen zodat 

het volgende stromingsprofiel ontstaat. Er ontstaat een snel stroaende 

kern met daar omheen een langzamer stromende ring van schuia. Beide 

massa 's kunnen als vas.te lichamen worden opgevat die met versch111ende 

snelheden t.o.v. de pljpwand bewegen. De energieverliezen door wr:ijving 

vinden plaata in de wandfilm en in de grenslaag tussen ring en kern. 

r 

-/ 
,_~ 

..... 

~ ~p.o..._~ • 

--...., ~ 

-~JI 

Voor de !ing lean v~lgende krachten

balana worden opgesteld: 

AP 
T= 

T 2.R • 
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Met: .en 

T :::: "[ + Tb• 
S OS u 

"t:. adheasiekracht wand-film. ow 
~08 : kritische schuifspanning van het schuim. 

~bs: component van snelheidsgradient afhankelljk. 

"t. = f ( stabiliteit schuim, s, I" , beldiameter verdeling ) 
OB l 

We kunnen nu volgende gevallen onderscheiden: 

A) r w -:=: c
0

.,, wel drukval, geen stroaing.zie fig V-3 

B) L: w > T
0

w 1:'
8 

:::;: t 
08 

propstrolling. 

dan r =O 

AP 2. 1: AP 1R w - of T= r:-- = R 2.L w 

~p R -R 7· (~.} d.w.z. = -Tw = 2.L { T + 2.L ow 

R T T.~ .!J_ Q < ;r=a+bx) = 2."L + '2.'L· J'. ow 

C) '[ w > "t
0

w -c 
8 

> z: 
08 

afschuiving cellen; snelheidsgradient in 

wandfilm en in laag tussen kern en ring. 

Hiervoor geldt dus~ 

AP ~ 
--Y- :::: cl• (... • 

P = f ( T en "'C ) = f ( T , J'J , <f , 
W 8 · OW /W W 

T "'L r. ) ring• oa' 'ba• 
De invlQed van ~.op de drukTal is bekend uit de propstrolJing. De relatie 

tussen de drukTal en de schuifspanningen in het schuim zelf zullen 

nader onderzocht moeten worden. In de meeste gevallen blijkt r = R - lx 

celdiameter. Uit de literatuur is 'bekend dat achuimlamellen welke aaa 

hoge schuifspanningen worden onderworpen breken; er wordt dan eea 

schuim met een andere structuur gevorad. (cellen ___... kleine bellea) 

Of dit verschljnsel ook bij stroming met hoge snelheden optreed't za1 uit 

de opnamen met de high-speed filmcamera moeten bljjke~. Uit deze op

namen hoopt men tevens onderstaande grafiek te kunnen construerea. 

.. 

I 

r -~iv - S" I -

zie fig V-5 
Met behulp van ~eze grafiek zou het dan 

mogelijk zijn de manier w~arop de structuur

verandering plaats heeft ( geleidelJjk of 

plotaeling) te beatuderen terwjjl met be-

hulp van de 11 P-Q curve de l: en even-
. 08 

l tueel de r waarbij de atruc.tuurverandering 

I t Jl., ...... ~.41......., ""i :t,;.; ...:..) . 
t ~l ~cl ~lo~ Ltl'l ~ ~ Lw'fcll. 
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optreedt, rechtstreeks bepaald kan worden. 

Uit grafiek II, III, IV is te zien dat er geen -c gemeten werd~ Bjj ow 
het gebruikte soort schuim blijkt deze niet te meten te z:ijn. 

Tevens werd nagegaan of er btj de overgang van het ene profiel (prop

stroming) naar het andere (kern in ring) profiel hysteres......verschljnse

len optreden. Met behulp van metingen kon.Aien geen hystereseverschijn

selen worde~ aangetoond. zie grafiek VI en tabel IV. 
Grafiek V en tabel III geeft de AP-Q curve Toor echuim met expaneie

factor 480 en bereidt met oplossing v. Lijn Bis weer berekend aet de 

uit grafiek II berekende filmdikte van de wandfilm en de vloeistof

viscositeit. In het propstromingsgebied bljjkt deze lijn met de aetingen 

samen te vallen. Wanneer afschuiving van cellen optreedt blijken de aeting

en niet meer met deze lijn samen te vallen. Dit moet te wijten zijn aan de 

dunnere lameldikte in het schu~ zelf. , 

Bovendien werd het drukverloop over 3 segmenten van de pijp met elkaar 

vergeleken. In het drukverloop over d~jjp werd geen meetbare invloed ont

dekt van een filmdikte verandering over de pijp tengeTolge van drainage. 

Grafiek VII, VIII, IX. Ook bij vergelijking van de drukval over 3 segmentea 

van de pijp bij verschillende expansiefactoren (480, 2$6, 167) werd in dit 

gebied geen meetbare invloed van de drainage (wandfi1mdikte) gevonden. 

Nadere metingen zullen hierover uitsluitsel moeten geven. 

Nabeschou!ing. 

In voorgaande pagina 's werd een stromingsmodel ontwikkeld uitgaande 

van literatuurgegevens en eigen waarnemingen. Hierblj is aangenomen dat 

men te doen heeft met schuimcellen die bestaan uit een starre, niet be

wegende filnpet daar oaheen vloeistof. Het af$chuiven Tan schuillcellen 

is pas mogelijk na een zodanige deformatie van de cellen ( vergroting 

oppervlak) dat de lamellen in een gunstige stand voor afschuiving komen 

te staan. Voor het vergroten van het grensvlak gas-vloeistof is extra 

energie nodig. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de waargenomen·~ • 
08 

Het al of niet bewegen van de absorptielaag bij schuimetroming zal echter 

nader onderzocht moeten worden. Bovendien is gebleke·n dat schuiastrolling 

een groot wandeffect bezit. 

Tevens werd in voorgaande pagina 'f aangegeven welke metingen noodzake

lijk zijn voor de verdere bevestiging van dit model, zeals de opnamen aet· 

de high-speed filmcamera. Ook nader. onderzocht zal moeten worden de in

vloed van s' r en de beldiameterspreiding op -r en de invloed van de 
. 08 

eigenschappen van de grenslaag tussen kern en ring op de drukval over de 

pjjp. 



-29-

De 1: bepalende grootheden zouden goed bestudeerd kunnen worden 'in 
OB 

een rotatie-viscosiemeter waarvan de wanden van kern en mantel gemaakt 

zijn van metaalgaas, om elipverschijnselen aan de wand te vermjjden. 

Bovendien zal geschikte meetapparatuur voor het meten vans,;-. en 

beldiameterspreiding verder ontwikkeld moeten worden. 

Uitbreiding van de uitgevoerde metingen naar het froth gebied lijkt zeer 

wenselJ.)k, daar de meeete toepassingen in dat gebied zullen liggen. 

Het zal dan ui tei."delijk mogelijk zijn me-t behulp van di t model en enige 

metingen van schuimgrootheden in laboratoriumapparatuur bet gedrag Tan 
stromend schuim te voorspellen. 
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TABEL II ~p - - ( zie grafieken II, III, IV} v curYen 

oplossing: II III IV 

v cm/eec AP - WK AP in mm WK AP ia - WK 

3,3 13,0 18,o 17,0 14,o 17,0 17,0 
4,9 19,0 18,o 18,5 18,o 24,5 21,0 

5,8 19,5 22,0 27,5 22,0 27,5 29,.5 
6,6 22,5 20,5 29,0 26,5 33,0 33,5 
7,4 22,5 24,0 27,5 29,5 33,5 33!0 
8,7 29,5 27,0 31,5 30,0 40,5 39,5 
9,0 30,0 29,5 30,5 29,5 40,o 39,5 
9,9 30,0 29,5 34,o 33,0 43,0 40,5 

11,0 29,5 32,0 35,0 36,0 42,0 40,5 
11,7 30,5 31,5 34,? 35,5 43,0 44,5 
12,8 33,0 33,0 35,0 39,0 49,0 46,o 
13,7 35,5 36,0 39,0 38,0 59,0 50,0 
15,1 36,0 37,0 41,0 42,0 54,o 57,0 
16,6 41,0 40,o 45,5 45,5 62,0 

___ ..,, 
19,6 52,0 64,5 53,5 52,5 63,0 -~--

Expansiefactor van bovenstaand schuim was in alle drie de gevallen 480. 
De pjjplengte waarover de drukTal gemeten is bedraagt 1140 mm 

De samenstelling van de oplossingen II, III, IV zjjn te vinden in 
tabel I (hoofdstuk V) ., 

~P= PIII-PIV. 



TABEL III. 

behorende bij grafiek V. 

oplossing V (zie tabel I) 

Expanaiefactor 480. 
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Pijplengte waarover drukval gemeten 

is 1140 mm. 4P = ~III - PIV. 

v in cm/ sec AP in mm WK 

3,3 
4,1 
4,9 
5,4 
5,8 
6,6 

7,4 
8,2 

8,7 
9,0 
9,4 
9,9 

11,0 

11,7 
12,8 
13,7 
14,5 
15,1 
16,1 
16,6 

18,2 
19,6 
21,0 

25,7 
28,6 
31,2 

11,0 
12,5 
15,5 
18,o 
17,5 
21,5 
23,5 
25,0 
27,0 
26,5 

27,5 
27,0 

27,0 
27,5 
30,0 

32,5 
32,5 
34,5 
35,5 
37,5 

9,0 
17,0 
15,5' 
14,5 
17,0 
20,0 

24,5 
25,5 
26,0 

27,0 
27,0 
28,0 

29,0 

29,0 

29,0 

30,0 

37,0 
36,0 

33,0 
36,0 

39,0 
45,0 
56,0 
56,0 
63,0 

59,0 

TABEL IV. 

behorende bij grafiek VI. 

oplossing VI (zie tabel I) 

Expansiefactor 480. 
Pijplengte waarover drukval ge .. t•a 
is ll4o am. AP = PIIl - PIV. 

; in cm/sec. 

3,3 
4,9 
6,6 
8,2 
9,9 

11,7 
13,7 
14,5 
16,o 

14,5 
13,7 
12,8 

11,7 
ll,O 

9,9 
9,0 

8,2 
7,4 
6,6 

5,8 
4,9 
4,1 
3,3 

AP in - WK 

12,0 
16,o 
22,5 
26,5 
28,0 

32,0 

35,0 
37,0 
39,0 

37,0 
35,0 

, 34,o 
32,0 
32,0 

30,0 
28,5 
27,0 

24,o 
22,5 
20,5 

18,o 
12,0 
12,0 

Het eerate gedeelte is .de drukval: 

gemeten bij toenemende 1emiddelde 

snelheid; het tweede gedeelte is 

gemeten bij afnemende snelheid. 
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TABEL V 

Schuim bereidt uit oplossing V 

afstand tussen de drukmeetpunten : 1140 mm 
P11 : beneden in de kolom PV : boven in de kolom. 

v cm/sec PII PIIl: PIV Pv Expansie-

-WK mm WK mm WK mm WK factor. 

5,4 73 '54 36 17 480 
7,4 93 ·71 48 26 480 
9,4 115 88 59 32 480 

11,7 129 96 66 .. 36 480 
13,7 141 108 75 42 480 

5,4 84 64 43 23 256 
7,4 108 82 56 31 256 
9,4 126 94 65 35 256 

11,7 135 103 72 41 256 
13,7 146 113 79 45 256 

5,4 97 70 47 25 167 
7,4 118 88 60 32 167 
9,4 131 98 68 38 167 

11,7 14o 107 75 43 167 
13,7 155 118 83 47 16? 

TABEL VI 

expansiefactor dichtheid in kg/m3 
480 3,35 
256 5,17 
167 7,25 
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LIJST DER GEBRUIKTE SYMBOLEN 

e concentratie oppervlakte aetieve stof kg/a3 

E expansiefactor schuimvolume/vloeistofvolume. --

E" f11melasticiteit N/m 

h hoogte pijp m 
I intensiteit straling J 

L lengte p~jp m 
L" , , loss-factor'' I/I 

0 

N/112 4P drut:.va.1 over de pijp 

Q schuimdebiet m3/sec 

R straal pijp m 
r afstand t.o.v. de as • 
s specifiek oppervlak Ji.2/m3 

t tjjd sec 

v volume .3 

v snelheid m/sec 

b filmdikte • 
"'! viscositeit Nsec/a2 

r dichtheid kg/m3 

v oppervlaktespanning N/a 

r; schuif spanning N/K2 

index: 

0 oorspronkel:ijk 

ow kritische waarde aan de wand 

OS kritische waarde in het schuim 

k kern 
w wand 



LITErtATUURLIJST. 

1) R. Hooke 

Communications to the Royal Soc. 28 maart 1672. 

2) I.P. Muklenov 

J. Applied Chem. USSR .21, 1328 (19~8). 

3) M.E. l'ozin, I.P. Huklenov, t;.~. Tamarkina, E.J. Tarat 

J. Applied Chem. USSR i:J_ 9 (1954). 

4) A.F. Ratzer 

Ind. and Eng. Chem. 48 2013 (1956). 
5) w. Smith, A. Poll 

Brit. Chem. Eng. ~sept. 614 (1961). 

6) A.B. Metzner, L.F.Brown 

Ind. and Eng. Chem. i§. 2040 (1956) 

?) .R. Drouhin 

Genie Chimique .§1 23 (1961). 

8) E.L. Gaden, V. Kevorkian 

Chem. Eng • .§..2. okt. 173 t1956). 
9) C.J. Hoogendoorn 

Chem. ~ng. Sci. 2 205 ~1959). 
10) E. Y.a.negold Schaua 

Heidelberg 1953. 
11) J. Kitchener, c. Cooper 

Quarterly Revieuws ll 71 (1959). 

12) s. Berkman, G.E. Egloff Emulsions and Foams 

New York 1941 p. 112-152. 

13) M. Nakagak.i 

Bull. Chem. Soc. Japan~ 47 (1950). 

14) F.D. Snell 

Ind. and Eng. Chem. 2,2 107 (1943). 
15) W.M. Jacobi, K.E. Woodcock, C.S. Grove 

Ind. and Eng. Chem. 48 2o46 (1956). 

16) J.J. Bikerman Foams, theory and industrial applications. 

New York 1953· 

17) A.J. de Vries 

Rec, trav. Chim. '11. 81, 209, 283, 383, 441. (1958). 



Literatuurlijst (vervolg). 

18) B. Derjaguin 

Kolloid Zeitschrift ~ juli 1 (1933). 

19) W.G. Penny, M. Blackman 

Ministry ol Home Security Ren 282 (1943). 

20) M. Blackman 

Ministry of Home Security Rin 420 (1944). 

21) J.J. Hermans Flow properties of disperse systems. 

Hoofdstuk VUI R. Matalon Foams 

Amsterdam. 1953· 
22) A. Siehr 

Kolloid Zeitschrift '11 27 (1936). ~ 156 (1937). ~ 70 (1938). 
23) N.O. Clark, 

Trans. Faraday Soc. ~ 13 (1948). 

24) N.O. Clark, M. Blackman 

Trans. Faradq Soc.~ 7 (1948). 

25) N.O. Clark, M. Blackman 

Trans. Faraday Soc.~ 1 (1948). 

26) H. Groothuis, W.P.Hendal 

Chem. Eng. Sci. !! 212 (1959). 

27) R.C. Chang, H.M. Schoen, C.i. Grove 

Ind.and Eng. Chem.~ 2035 (1956). 

28) U.S. Patent no 2.813.833 (1957) 

29) P.H. Calderbank 

Int. Symp. on Distillation mei 1960 P• 51, 590 
30) Hill, Russe 

J. Am. Chem. Soc. 22, 373, 376. 

tt "21. 2538 
31) M. Reiner Deformation and flow 

Londen 1949. 

32) P.Lafleur 

(1911). 

(1915). 

verslag sectie fysische technologie 4-2-1964. 

33) A. Vr~j 

J. Colloid Sci !i 1 (1964). 


