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TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN

Een belangrijk doel van het Interafdelingsprojekt Atherosclerose van de
Technische Hogeschool Eindhoven is het doen van voorspellingen omtrent
de hydrodynamische veranderingen in de halsslagader vertakking bij een
optredende stenose. Naast snelheidsmetingen in een model van de
vertakking m.b.v. laser doppier technieken, wordt ook een visualisatie
studie gedaan in een vijf op een schaalmodel om een algemeen beeld te
verkrijgen van het stromingcprofiel. Om een verantwoorde keuze te doen
ten aanzien van de grote verscheidenheid in visualisatie technieken is
een literatuuronderzoek gedaan. Op grond van dit onderzoek [ 7 6 ] is
besloten de visualisatie studie te doen met de waterstofbelletjes
techniek. De geometrie van de halsslagader is echter bijzonder
gecompliceerd (Bharadvaj, [82]) en leent zich niet erg voor analytische
berekeningen. Uit onderzoekingen van Olson [79] aan
stromingsverschijnselen in vertakkingen van de luchtwegen blijkt dat de
optredende effekten in een niet symmetrische vertakking voor een deel
vergelijkbaar zijn met de stromingsverschijnselen in een bocht. Olson
bestudeerde deze effekten bij stationaire stromingen bij verschillend
Reynobdcgetal met een parabolische- en een vlakke instroming en met
verschillende bochten. In het Atherosclerose projekt wordt daarom ook
onderzoek gedaan naar de stromingsverschijnseien in een bocht, niet
alleen wegens de resultaten van Olson [ 7 9 ] , maar ook om de gekozen
visualisatietechniek t e evalueren. Dit onderzoek beperkt zich tot de
visualisatie van snelheidsprofielen in een bocht. De geometrie van de
bocht is zodanig gekozen dat de beschrijvende parameters overeenkomen
met die van de hafsslagadervertakking. (Bharadvaj, [82]) Ook de
snelheden zijn zodanig aangepast dat eenzelfde Reynoldsgetal wordt
verkregen als in de halsslagader betrokken op de diameter van d e
comunis. (Maximaal 1200 en gemiddeld in de tijd 380) In dit verband
zijn visualisatie uitgevoerd in een stationaire stroming met een
Reynoldsgetal van 1200, een Dean-getal (betrokken op de oppervlakte
gemiddelde snelheid) van 490 en een kromtestraal verhouding a/R van
?/6. Een korte samenvatting van de berekeningen aan een bocht door
Dean [ 7 8 ] wordt gebruikt om globaal enkele gevisualiseerde
snelheidsprofielen te verklaren.
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-plaatscoordinaten. x,y, en z vormen een orthogonaal
rechtsdraaiend assenstelsel (m]
h

- hoogteverschil dat een deeltje aflegt tijdens de
obeservatie t.g.v. de zwaartekracht [m]

Dd

- diameter van een deeltje [m]
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- doorsnede van het deeltje [m2]
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- zwaartekrachtsversnelling [m/

s2]

Fx, Fy, Fz

-

t

- tijd

T-obs

- observatietijd van het deeltje [s]

to

- begintijd

a

- integratie variabele

d.

- integratie variabele naar de tijd

ui, Vi, Wi

-

w

- hoeksnelheid Er/ sf

F

- circulatie [m2/ SI

Md

- massa van het deeltje

d
'

-

pv

- soortelijke massa van de vloeistof [kg/

rl

-

V

- kinematische viskositeit van de vloeistof [m2 /SI

Rd

-

cw

- Wrijvingscoefficient [dimensieloos]

a ' , b', c'

- konctanten in de Basset-Boussinesq-Oseen vergelijking

Fg

zwaartekracht [NI
kracht in resp. x - ~y-, en z- richting [NI
[s]

[s]

[s]
[s]

snelheidskomponent in resp. x - ~
z- richting. De
index i kan verschillen: d = deeltje, v = vloeistof
[m/ si

(kg]

soortelijke massa van het deeltje [kg/ m3]
m3]

dynamische viscositeit van de vloeistof [Ns/ m31

Reynoldsgetal van het deeltje [dimensieloos]

a' [1/ s], b' [dimensieloos], c' (s

]

KO, K1, R2

-

H3

- tijdkonstante voor de responsie van een deeltje op
een stapfunctie. Zie formule ( 2 . 1 4 ) [ l / s ]

Re

- Reynoldsgetal betrokken op de stromingcvloeistof

H

- Dean getal betrokken op een drukgradient

Kde

- Dean getal betrokken op een gemiddelde snelheid

rr#re

- Toroidale coordinaten

a

- inwendige straal van een rechte buis of een bocht [m]

R

- kromtestraal van een bocht [E]

V

en B

Pce

konstanten in de reeksontwikkeling van de wrijvingskoefficient. [dimensieloos]

- coefficienten in een machtreeksontwikkeling
- snelheidspotentiaal

Y
V en

W

- gesubstitueerde snelheden voor de hoofd- en de
secundaire snelheden

F
mPce

- een gesubstitueerde funktie voor een
term uit de machtreeksontwikkleing.
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1 . INLEIDING

Atherosclerose is een vaatziekte, die gepaard gaat met verstijving en
vernauwing van bloedvaten. Momenteel wordt veel onderzoek gedaan naar
oorzaken van deze ziekte, waarbij naast fysiologische oorzaken [99] ook
de stromingsinvloeden de nodige aandacht krijgen. Op de THE richt het
onderzoek zich in dit verband op het diagnostische aspect. Men zoekt
daarbij naar de invloed die een (kleine) vernauwing heeft op het
stromingsveld. M e t name door nauwkeurige meting van hydrodynamische
veranderingen zou dan een vroege diagnose mogelijk zijn. Metingen met
een laser-Doppler snelheidsmeter worden aan een 4 : 1 model van de
carotis uitgevoerd, terijl de visualisatie plaats zal vinden m.b.v.
een 5 : l schaalmodel van de cazotia bifurcatie, Terijl laser-Doppler
snelheidsmetingen gedetailleerde informatie kunnen geven over het
snelheidsveld, kan men een globaal overzicht krijgend d.m,v.
visualisatie studies. Dit vergemakkelijkt de interpretatie van de
bases-Doppler snelheidsmetingen. Om een verantwoorde keuze te doen
meb.t. de visualisatie in dit model is een literatuuronderzoek gedaan
naar visualisatietechnieken die het stromingsveld in het model
voldoende zichtbaar maken. Om de uiteindelijk gekozen visualisatie
techniek d.m.v. waterstofbelletjes te evalueren is de eerste
.
visualisatie studie gedaan in een bocht met dezelfde beschrijvende
pararaeters als de carotic bifurcatie.

In hoofdstuk 2 wordt een korte samenvatting gegeven van enkele
berekeningen aan kleine bolvormige deeltjes in een stroming. Deze
bnekeninrgen m r d e n h hsofdatuk 5 gebruikt bij de nauwkeurigheids
bepaling van de meetmethode. Naar aanleiding van een literatuur
onderzoek [76] wordt een samenvatting gegeven van de visualisatie
methoden door niiddel van 'tracer' deeltjes, op grond waarvan wordt
gekozen voor de waterstofbelletjes techniek. In hoofdstuk 3 wordt deze
methode behandeld. Hoofdstuk 4 behandelt een onderzoek naar de
vervaardiging van lokaal geisoleerde elektrode draden. Bij aansturing
van de elektroden met een blokspanning worden daarbij rechthoekige
vlakken in de stroming gegenereerd. Deze vlakken maken dilataties en
rotaties in de stroming zichtbaar. In hoofdstuk 5 wordt de gebruikte
meetopstelling besproken. Verder worden hierin de meetresultatrn van
de snelheidsprofielen in een bocht bij hoge Dean getallen voor een niet
ontwikkelde stroming vergeleken met in de literatuur vergelijkbare
metingen (Olson, [ 7 9 ] ) , en berekeningen (Austin en Ceader, [ 8 4 ] ) .
Soofdstuk 6 geeft aanbevelingen voor verder onderzoek. Het blijkt dat
de in hoofdstuk 4 besproken lokaal geisoleerde elektrode zeer kwetsbaar
is voor veryuiling, omdat zo'n elektrode alleen als kathode kan worden
gebruikt. Daarom is het zinvol dat het onderzoek wordt voortgezet naar
een lokaal geisoleerde elektrode van platina. In de appendix is een
inleidende berekening gedaan aan de Navier Stokes vergelijking VOOK
hoge Dean getallen.

blz.

2

2 . DE KEUZE VAN DE VISUALISATIE TECHNIEK
2.1

Inleidina:

Om een verantwoorde keuze te doen ten aanzien van de grote
verscheidenheid in visualisatie technieken, worden een aantal begrippen
geintioduceerd waarmee een onderscheid kan worden gemaakt tussen deze
visualisatie methoden. De visualisatie methoden onderscheiden zich in
zowel de responsie tijd op tijdafhankelijke veranderingen van de
stroming als in de vervorming van een stationair snelheidsprofief. De
stroming kan gevisualiseerd worden met optische technieken of
'tracer'-deeltjes technieken. Het onderzoek naar een geschikte
visualisatie methode beperkt zich in dit verslag tot 'tracer' deeltjes
technieken, omdat deze rechtstreeks informatie geven over de
snelheidsverdeling in de vloeistofstroming. De 'tracer'-deeltjes
technieken maken in het algemeen gebruik van de injektie van
'traeer'-deeftjes in een vloeistofstroming, waardoor stroomlijnen,
strijklijnen (streamlines of filament-lines) of deeltjeslijnen
(Merzkirch [l], bldz. 6) gevisualiseerd kunnen worden.. Bij de
bespreking van de visualisatie methoden moet men drie begrippen
onderscheiden. NI. stroomlijnen, strijklijnen {streamlines of
filament-linea) en deeltjeslijnen (Merzkirch [ 1f , bldz. 6). Hiervan
is de betekenis:
St2XK.mlijraen:

Deze zijn sanengesteld uit de raaklijnen van
de momentane snelheidsvektoren van alle
deeltjes in het stromingsveld. In een driedimensionaal stromingsveld worden de
stroomlijnen gegeven door:

Met u(t), v(t) en w(t) de drie componenten van
de momentane snelheidsvektor. Stroomlijnen kan
men zichtbaar maken, wanneer men kleine
deeltjes ia de stroming injekteert, welke met
deze stroming meebewegen. Fotografeert men nu
de stroming met een bekende sluitertijd, dan
verschijnen de deeltjes als een streep op de
foto. Omdat de sluitertijd bekend is, is de
lengte van de streep een maat voor de modulus
van de momentane snelheidsvektor van de
deeltjes. De stroomlijnen vindt men door
raakkrommen aan de afzonderlijke streepjes
te tekenen.
Strijklijnen:

Deze vormen de momentane (meetkundige)
plaats van alie deeltjes die door een vast
punt in het stromingsveld zijn gegaan.
Strijklijnen kan men b.v. zichtbaar
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maken door het continu injecteren van een
kleurstof of een ander geschikt materiaal
vanuit vaste plaatsen in het
stromingsveld.
Deeltjeslijnen:

Een deeltjesfijn is de kromme welke een
bepaald vloeistofdeeltje aflegt in
het stromingsveld als functie van de tijd.
De deeltjeslijn bevat de geintegreerde
tijdsgeschiedenis van de beweging van een
enkel vloeistof deeltje.
Men kan een deeltjeslijn zichtbaar maken
door een tijdopname van de beweging van
een enkel deeitje dat in het stromingsveld is ingebracht.

Bij instationaire stroming onderscheiden zich de stroomlijnen,
strijklijnen en de deeltjeslijnen. O f men nu, bij instationaire
stroming, stroomlijnen, strijklijnen of deeltjeslijnen visualiseert,
hangt af van de plaats waar men deeltjes injecteert, van de snelheid
van de deeltjes m.b.t. de stroming en van de duur van de sluitertijd,
inifien men het stromingsveld fotografeert.
In het hierna volgende worden enkele bergippen behandeld, waardoor men
op grond van berekeningen een uitspraak kan doen over de voordelen van

bepaalde visualisatie methoden ten aanzien van de nauwkeurigheid en de
responsie op tijdafhankelijke veranderingen in het snelheidsprofiel van
de stroming

blz.
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Snelheidsmetinsen met kleine deeltjes:

We beschouwen nu kleine deeltjes die aan een stroming worden toegevoegd
en met deze stroming meebewegen. De concentratie van de toegevoegde
deeltjes is zo laag, dat we de beweging van de afzonderlijke deeltjes
kunnen volgen. De snelheid van het spoorvormend deeltje, aangeduid als
"tracer" deeltje, verschilt i.h.a. in grootte en in richting van de
vloeistofsnelheid. Waar in bepaalde gevallen zijn de verschillen
tussen 'deeltjes'- en 'vloeistof'snelheid zeer gering, en is deze
methode geschikt voor de visualisatie van stromingsprofielen. In de
volgende beschouwing nemen we aan dat de dichtheid van het 'tracer'
deeltje groter is dan de dichtheid van de vloeistof (dit is niet
noodzakelijk). Een voorbeeld hiervan is het suspenderen van
magnesiumdeeltjes in water (Symposiumverslag,[2], blz. 7 1 ) . In &
3 . 1 . 1 worden tracerdeeltjes behandeld die lichter zijn dan de
vloeistof, n.1. de vorming van waterstofbelletjes als 'tracer'.
2-2.1

Beschrijvinq van de deeltjessnelheden en banen m.b.v. de
Basset-Boussinesq-Oseen verqeiiikinq:

We nemen aan dat de wrijvingskracht op een bolvormig deeltje in de
vloeistof beschreven kan worden door de vergelijking van Stokes. De
BBO (Basset-Boussinesq-0seen) vergelijking is geldig voor lage Rd
(Reynoldsgetal van het deeltje) en wanneer geldt:

(2.1)

12.21

Hierin is Dd de diameter van het deeltje, Uv de stromingssnelheid van
de vloeistof, x een plaatscoordinaat en 3 de kinematische
viscositeit.
( 2 . 1 ) betekent: Bij grote versnellingen in de vloeistof zijn kleine
deeltjesafmetingen vereist.
(2.2) betekent: Hoe kleiner de kromtestraal van de stroomlijnen,
hoe kleiner de deeltjes afmetingen moeten zijn.
Verder moet gelden dat de vloeistofsnelheid Uv wordt beschreven door de
Navier-Stokes vergelijking (dit betekent dat de gemiddelde
vloeiatofstroming niet beinvloed wordt door de aanwezigheid van de
deeltjes, en dat de solvent Newtons is). Dan wordt de BBO vergelijking
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in een dinaensie gegeven door:

,

d t

Hierin is Uv de vloeistof stromangssnelheid, Ud de snelheid van het
deeltje, t de tijd en T een integratievariabele,
De drukgradient is opgenomen in de term: b.d Uv/ dt
De konstanten cll,kj en c'zijn gelijk aan:

b'

Hierin is f~'de soortelijke massa van het deeltje , pv de soortelijke
massa van de stromingsvloeistof, Dd de diamter van ket deeltje, en 3
de kinematische viskositeit.
De afleiding hiervan wordt beschreven door Hinze [5] en Comerscales
een integratie variabele die varieert van to tot t
[ 3 ] . In ( 2 . 3 ) is
(met to de begintijd). De integraal in ( 2 . 3 ) wordt de

(2.3)
.-

-
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’3asset-gesshiedenisterm’ genoemd en verdisconteert de niet stationaire
effecten- Bij hoge versnellingen is deze term niet verwaarloosbaar.
Onderzoekt men bijvoorbeeld de ‘transient’responsie van een deeltje op
veranderingen in de stromingssnelheid (bijvoorbeeld in een turbulent
stromingsveld), dan moet men deze term meenemen. De
‘Basset-geschiedenisterm‘ heeft geen sterk effect op de
deeltjesbeweging, wanneer men het bewegende deeltje gedurende langere
tijd observeert (Ahmadi en Goldschmidt, 163).
Hjelmfelt en Nockros [ 4 ] hebben drie soorten benaderingen van de BBO
vergelijking ingevoerd. De eerste benadering bestaat uit de weglating
van de ‘Basset geschiedenisterm’,dus c = O stellen. Dit geldt
wanneer :
pa6

v

>*>

a

(2.41

en wanneer de waarde van de kinematische viscositeit niet te groot is.
Een tweede benadering bestaat hierin, eveneens de toegevoegde massa
team van 0,s in de konstanten a en b te verwaarlozen, omdat volgens
( 2 . 4 ) dan ook geldt: f” / 9“ >> 0 . 5 .
Dan wordt de vereenvoudigde bewegingsvergelijking:

a t

+

b”,

uv
e t

I2.5)

Vergelijking ( 2 . 5 ) dient men te gebruiken bij een instationaire
vloeistofstroming. Verwaarloost men ook de áruk gradient, opgemmem in
de term:
b’.d Uv/ dt, dan krijgt men de derde benadering:

blz.
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Vergelijking ( 6 ) heeft betrekking op een stationaire vloeistofstroming
(d Uv/ d t = O). Vergelijking ( 2 . 6 ) heeft dezelfde oplossing als
( 2 . 1 2 ) , welke de beweging beschrijft van een bolvormig deeltje in een
stationaire vloeistofstroming onder voorwaarde dat het reynoldsgetal
van het deeltje (het produkt van de relatieve snelheid van het deeltje
t.o.v. de stromingsvloeistof en de diamter van het deeltje gedeeld
doof de kinematisshe viskositeit) klein is.
Een belangrijke toepassing van de BBO vergelijkling 1 ( 2 . 3 ) , of de
vesgelljkigen (2.51 en ( 2 . 6 ) onder beperkende voorwaarden1 is het
onderzoek naar de responsie van een bolvormig deeltje op veranderingen
in de stromingssnelheid. Dit is bijvoorbeeld van belang bij de meting
van turbulente stromingen met behulp van 'tracer' deeltjes. De
veranderende vloeistofsnelheid kan men beschrijven met een Fourier
integraal (Hinze, €51). De snelheid van een 'tracer' deeltje in zo'n
stromingaveld beschrijft men eveneens met een Fourier integraal. Uit
de BBO vergelijking (3) volgt dan voor een gegeven deeltjesgrootte en
een grensfrekwentie waaronder de deeltjes
diehtheidsverhouding fi /&
de stromingsveranderingen voldoende nauwkeurig volgen. Hjelmfelt en
Mockms [ 4 3 hebben dergelijke grensfrekwentles bepaald door de
volledige BBO vergelijking numeriek op te lossen voor drie deeltjes/
vloeistof combinaties:
Zandkorrels in water (a /Pv = 2 , 6 5 1 , waterdsuppels in lucht
(pd /Pv = 1000) en waterstofbelletjes in water ( c d /pv = 0,86.1ûE-4)

Smd corns/water

Water dropIete/air
üydmgen bubbies/watea

Tabel 2 . 2

Z*G

loo0

0.86

x

104

.
7

0.5

x to-'
0.2

0.16
812

20

Grensfrekwenties VOOK verschillende 'tracer' deeltjes/
vloeistof kombinaties bij turbulente stromingen.
(Hjelmfelt en Mockros, €411

Het gebruikelijke frekwentiegebied van turbulente stromingen is tussen
de 1 en 10.000 Hz. Hjelmfelt en Mockros €41 vergeleken ook de
oplossingen van de drie typen benaderingen met de volledige BBO

vergelijking. Met bleek dat de benaderingen des te beter werden,
naarmate de dichtheidsverhouding toenam. Zie ook voorwaarde ( 2 . 4 ) .
Ten slotte dient nog opgemerkt te worden dat de BBO vergelijking ( 2 . 3 )
geldt wanneer er geen uitwendige krachten op de deeltjes werken. De
belangrijkste externe krachten die men in rekening moet nemen zijn
potentiaalkrachten met een konstante waarde. Voorbeelden daarvan zijn
de zwaartekracht en krachten ten gevolge van de aanwezigheid van een
thermische gradient of een elektro-statisch veld. De zwaartekracht
b.v. kan men schrijven als:

F

(2.7)
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Daar de $BO vergelijking ( 2 . 3 ) lineair is in Ud, verkrijgt men de
werkelijke deeltjessnelheid door een lineaire superpositie van de
snelheid die het deeltje alleen bij de konstante potentiaalkracht zou
hebben en de snelheid üd volgens vgl. ( 2 . 3 ) . Daarom vermindert de
algemene geldigheid van de BBO vergelijking niet wanneer men deze
schrijft zonder medeneming van potentiaalkrachten. Bij
stromingssnelheden lager dan 0,3 m/s moet men rekening houden met de
invloed van de zwaartekracht (Sommerscales, [ 3 ] ) .
2.2.2

Beschriivina van de beweainu van een bolvormiq
-1l.n
een stationaire vloeistofstrominu:

We zullen nu een wat meer empirische weg volgen om tot een
beschrijvende relatie VOOI de beweging van een deeltje in een
stationaire stroming te komen. We maken daarbij onderscheid tussen een
een-dimensionale en meer-dimensianale beschrijving.
2.2.2.1

Een dimensionale beschriivina:

We nemen weer aan dat de concentratie van de deeltjes zo laag is en de
deeltjes-grootte zo klein, dat de vloeistofstroming niet verstoord
wordt door de aanwezigheid van de deeltjes. De vloeistofstroming
zonder de deeltjes wordt beschreven door de Plavier Stokes vergelijking.
Warmte overdracht naar de deeltjes en onderlinge deeltjes-wisselwerking
worden verwaarloosd. Ook wordt aangenomen dat de deeltjes bolvormig
zijn. Bij de afleiding worden geen externe krachten zoals
zwaartekracht en opwaartse druk meegenomen, doch alleen de
wrijvingskracht werkend op het deeltje ten gevolge van het verschil in
snelheid tussen de deeltjes- en vloeistofsnelheid. De
bewegingsvergelijking voor de bolvormige deeltjes in een-dimensionale
vorm in een stationaire vloeistofstroming (d Uvj dt = 0 ) is dan gelijk
aan:
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(2.8)

(Merzkirch, [ I ] , bldz. 21)

Met: Md = massa van het deeltje
Ud = snelheid van het deeltje
Ad = doorsnede van het deeltje
= soortelijke massa van de
vloeistof
Uv = snelheid van de vloeistof
w = schuifspanning
Cw = wrijvingscoefficient van
het deeltje (dimensieloos)
en gelijk aan:

i

Om de bewegingsvergelijking ( 2 . 8 ) voor Ud op te lossen, moet men de
snelheid Uv uit de Navier Stokes vergelijking bepalen. De
wrijvings-coefficient Cw is ook een functie van Uv I of in
eendimensionale vorm een functie van het deeltjes-Reynoldsgetal.

V

Met:

(2.9)

Rd = Reynoldsgetal van het deeltje
Dd = diameter van het deeltje
9 = kinematische viscositeit van de vloeistof
met 3 = a / rjV
waarin: /2 = dynamische viscositeit van de vloeistof
= soortelijke massa van de vloeistof

e

Voor bolvormige deeltjes bestaat een grote verscheidenheid aan
experimentele waarden voor Cw voor een breed gebied van Reynolds
getallen:

-.

I
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Fig. 2.3
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Wrijvingscoefficient van bolvormige deeltjes als
functie van het Reynoldsgetal. (Morsi en
Alexander, [123)
,

Morbig en Alexander E121 hebben het gedrag van de wrijvings- coefficient

beschreven als een machtreeksontwikkeling van (1 / Rd):

Cow
= KO + Kl.(Rd)
+ K2.(Rd)
(2.10)
wordt he% gedrag van de wrijving van de bol beschreven door de
vergelijking van Stokes, dan geldt: KO = X2 = O en K1 = 24 (Dit geldt
als Rd < 4 ) . Dan wordt (2.10):

.cw

=

12-11]

241 Rd

substitutie van (2.11) in (2.8) geeft:
d Ud/ d t =

18.!l,..(Uv

-

Ud)/f)Dd2.

(2.12)

Zie ook vergelijking (2.6). Voor beide formules geldt de beperkende
voorwaarde dat de vloeistofstroming stationair verondersteld wordt. De
beperkende voorwaarde waaronder ( 2 . 6 ) is afgeleid, is echter de aanname
dat de soortelijke massa van het tracer deeltje veel groter moet zijn
dan de soortelijke massa van de stromingsvloeistof. Deze voorwaarde
toont weinig overeenkomst met de geldigheidsvoorwaarde voor formule
(2.121,waarvoor een laag Reynoldsgetal vereist wordt. De
Basset-Boussinesq-Oseen vergelijking is echter alleen geldig bij lage
reynoldsgetallen, en hieruit is vergelijking (2.6) afgeleid. De
beperkende voorwaarden voor vergelijking (2.6) zijn dan ook sterker dan
die voor vergelijking (2.12).
Kiezen we Uv = konstant, dan is de oplossing van(2.12) met
beginvoorwaarde Ud = Udo op tijdstip t = to:
Ud = . Uv.11

+

- exp{-K3(t -to))]

Udo,expt-K3(t

-

i-

(2.13)

to))
(2.14)

Komt het deeltje in de stroming op het tijdstip t = O, met snelheid Ud
= O, dan geldt:
Ud

=

Uv.[l

-

(2.15)

expf-K3.t)]

(Herzkirch, tl], bldz. 23) We zien uit ( 2 . 1 5 ) dat de snelheid van het
deeltje exponentieel de konstante snelheid Uv van de vloeistof
benadert. Deze benadering (de responsie van het deeltje) is des te
sneller I naarmate de dichtheid van het deeltje ( p! en de afmetingen
ervan (Dd as de diameter van het deeltje) kleiner zijn. Zie formule
( 1 4 ) . Vergelijking 12.12) en (2.13) hebben een beperkte geldigheid.
Zo gaat de toegepaste vorm van ( 2 . 1 2 ) er van uit dat de
deeltjesdichtheid groter is dan de vloeistofdichtheid. Zie ook formule
(2.6) met geldigheidsvoorwaarde ( 2 . 4 )
Wanneer bijvoorbeeld bij het
injecteren van de deeltjes de verschilsnelheid (Uv - Ud) nog groot is,
kan Rd (zie vergelijking 2 . 9 ) een grotere waarde dan 1 hebben. Formule
(2s11)is dan niet geldig. In dit geval echter verloopt de benadering
van de deeltjessnelheid naar de vloeistofsnelheid nog sneller dan
volgens de exponentiele functie uit ( 2 . 1 5 ) . ((Merzkirch, [l], bldz.
23 1
e

2.2.2.2

2
in een stationaire vloeistofstroming:

VezgelSjkang / 2 , 8 ) i s een component van de bewegingsvergelijking en
geeft de deeltjesbeweging i-dimensionaal. Door vergelijkingen analoog
aan (2.81 op te stellen voor Ud, Vd en Wd (snelheden in resp. x , y en
I, richting) vindt men een driedimensionale oplossing voor de
deeltjessnelheid. Hieruit kan men de deeltjesbanen afleiden, door de
tijdafgeleiden van Ud, Vd en Wd te vervangen door (bijvoorbeeld voor
Ud) :

a t

a

a x

"d'

a *d
a

_
I
_

(2.161

Men moet voor oplossingen van Vd (snelheid in de y-richting) dan wel de
invloed van de zwaartekracht meenemen.
Bestaat er bovendien in de vloeistof een snelheidsgradient, dan
ondervindt de top van het deeltje een andere vloeistofsnelheid dan de
bodem, en dit veroorzaakt een drukverschil tussen de top en de bodem.
Het resultaat is een liftkracht werkend op het deeltje (Magnus-effect)
De richting van deze liftkracht is parallel aan de snelheidsgradient.
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Deze kracht is el: de oorzaak van dat bolvormige deeltjes een
snelheidscomponent dwars op de stroomlijnen van de vloeistofstroming
hebben. Hiernavolgend wordt het effect kort beschreven.
Beschouwt men een stilstaande cylinder (diameter D) in een vloeistof
met een snelheidsgradient in de y-richting, dan kan men dit voorstellen
als een ronddraaiende cylinder (met hoeksnelheid w ) in een vloeistof
zander snelheidsgradient. Deze ondervindt door het magnuseffect een
liftkracht Fy.

1"
U,-w

'D / 2
--ii3

x

Lig. 2.4

Liftkracht, werkend op een cylindervorm met diameter
D, ten gevolge van een snelheidsgradient in de yrichting gelijk aan: dUv/ d y = W .

Volgens Xutta Joukowski geldt dan immers:
(2.17)

met

r
r

waarin:

de circulatie van de cylinder.

=

-v.t>
- ds

=

7l.w.D 2

& = raaklijn aan de cylinderwand
s = een weglengte langs de cylinderwand
= de snelheid langs de cylinder

Wanneer we aannemen dat de snelheidsgradient d Uv/ d y konstant is,
geldt:

(2.18)
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Dan kunnen we ( 2 . 1 7 ) schrijven als:

Vergelijking ( 2 . 1 9 ) geeft de liftkracht voor een twee-dimensionaal
probleem, nl. een cylinder. Voor zeer lage reynoldsgetallen (zie
vergelijkling 2 . 9 ) leidt Saffman, [141 een eerste orde benadering af
voor de liftkracht, werkend op een bol. Dit beschrijft een
drie-dimensinaal probleem, en de liftkracht wordt gegeven door ( 2 . 2 0 )
Vergelijken we ( 2 . 1 9 ) met ( 2 . 2 0 ) , dan is ( 2 . 1 9 ) de oplossing voor een
twee-dimensionaal probleem (cylinder), en ( 2 . 2 0 ) de benadering voor een
drie-dimensionaal probleem (bol-vorm) met laag Reynoldsgetal.

a
- *
V
J

Voor een kracht in de x-richting wordt v g ì .

[~

(2.20):

.J

(Vv is vloeistofsnelheid in de y-richting). De kracht Fx moet nu
worden opgeteld bij de rechter term van de bewegingsvergelijking ( 2 . 8 ) .
De kracht Fy VOOE eenzelfde bewegingsvergelijking in de y-richting.
In 1972 hebben gorsi en Alexander [12] de deeltjesbanen berekend in een
stroming rondom een cylinder en rekening gehouden met de krachten Fx en
Fy (resp. in de x- en de y-richting). (Zie figuur 2 . 5 )
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Deeltjesbanen in een stroming rondom een cirkelvormige
cylinder. (Morsi en Alexander, [ 121 1

Morsi en Alexander e121 vonden dat in de voorbeelden in figuur2.5 de
liftkracht erg klein is in vergelijking met de wrijvingskrachten. Dit
geldt echter niet bij grenslagen of in wervelstromingen. Bij een
wervelstroming werken namelijk twee krachten op een deeltje die deze
van de stroomlijnen doet afwijken. De eerste is de centrifugale kracht
en is naar buiten gericht. De tweede is de liftkracht en 1s naar
binnen (het centrum van de wervel) gericht. Dit komt doordat de
radiele gradient van de tangentiele snelheid naar binnen is gericht,
omdat de tangentiele snelheid in een wervel naar het centrum toeneemt.
Kleine deeltjes diffunderen nu naar het centrum van de wervel tot er
een evenwicht is tussen de liftkracht (centripetale kracht) en de
centrifugale kracht. Gebruikt men deeltjes die geen opwaartse kracht
oIudervinden (dezelfde soortelijke massa als de vloeistof), dan is er
geen centrifugale kracht en resteert alleen de liftkracht. In dat
geval diiiften de deeltjes naar het centrum van de wervel.
De liftkracht kan ook van grote invloed zijn op de beweging van
deeltjes die in de grenslaag van de stroming konen dicht bij een vaste
wand. De snelheidsgradient in zo'n grenslaag veroorzaakt een
liftkracht van de wand af gericht. Ten gevolge hiervan ontwikkelt zich
een gebied zonder deeltjes vlak bij de wand (Cox en Mason, [ 8 3 ) . Uit
(2.20) volgt, hoe kleiner de afmetingen van het deeltje, hoe kleiner de
liftkracht. Wordt de afstand tussen de deeltjes en de wand van
eenzelfde orde grootte als de afmetingen van de deeltjes, dan mag men
niet langer de verstoring van de vloeistofstroming door de deeltjes
verwaarlozen. Wil men de stroming meten dicht bij een vaste wand

.-.

1
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m.b.v. 'tracer' deeltjes, dan is een afmeting van deze deeltjes
vereist, kleiner dan 1 )J m. (Elrick en Emrich, [ 7 ] ) Dan minimaliseert
men voldoende de liftkracht en de verstoring van de vloeistofstroming
dicht bij de wand2.2.3

,

De selectie van deeltjes:

Een algemene eis voor de selectie van de 'tracer' deeltjes is dat deze
niet giftig zijn, dat ze geen materialen kunnen aantasten waardoor de
vloeistof stroomt en dat ze in hoge mate het licht reflecteren. In
vloeistofstromingen is het gewenst dat de 'tracer' deeltjes ongeveer
dezelfde soortelijke massa hebben als de vloeistof. De afmetingen van
de 'tracer' deeltjes worden voornamelijk bepaald door de parameters van
het stromingsveld en de kwaliteit van het registratiesysteem. Een
algemene regel is, dat het deeltje zo klein mogelijk moet zijn, bv.
minstens een grootte orde kleiner dan de fijnstructuur van het te
onderzoeken stromingsprofiel. Het systeem waarmee de deeltjes in de
vloeistofstroming worden gebracht dient de stroming zo min mogelijk te
verstoren. Dit kan door het systeem ver stroomopwaartrs te plaatsen.
Qm de dichtheidsversch8llen tussen de 'tracer' deeltjes en de vloeistof
te minimaliseren, kan men zowel de dichtheid van de vloeistof als van
de deeltjes veranderen. Bijvoorbeeld in plaats van water kan men een
oplossing van water i glycerol kiezen, wanneer de condities van het
experiment deze verandering van de testvloeistof toestaan.
Aluminium poeder en polystyreen zijn e meest gebruikte materialen voor
'tracer' deeltjes. Kleine poiystyree bolletjes kunnen gemaakt worden
met een diameter van ongeveer 0,1 mm. De dichtheid ervan is iets
groter dan een (relatieve dichtheid t.o.v. water). Door behandeling
met aceton kan men de dichtheid ervan verminderen, zodat men de
opwaartse kracht in de stromingsvloeistof kan minimaliseren.
De dichtheid van de aluminium deeltjes kan men niet veranderen. Maar
de aluminium deeltjes kan men met zulke kleine afmetingen maken, dat
volgens vergelijking ( 2 . 2 3 ) , welke hierna wordt afgeleid, de snelheid
Vd waarmee het deeltje zinkt zeer klein wordt. Een algemene opsomming
van mogelijke kombinaties van deeltjes en vloeistof is gegeven in tabel
3.

F k e surfaca flow
Bound-layer transition

vQ*

%OW

wake flOW
Stmîifìd fluid flow
Convective flow

Martin and Long (1968)
Douglas e6 d. (1972)

Fret?convection

Elder ( l m )

Shock-tube flow

Chen and Ehrich (1963)
Chen and Emsich (1963)
Chen and Emrich (1963)
E i c b and WilPe (1937)
G a n md Votaw (1973)
Philbert and Boutier (1972)
Philbert and Boutier (1972)
Fulmer and WiFt3 (19es)

Shück-tlh flow
Shock-tube flOW

W i n d - t w d flow
wakes, vortex streets
Wind-tunnel flow
W i n d - t w d flow
$inPISde R Q Z d e flOW

Tabel 2 . 3

Brandone and Bernard (1971)
colao-Antie and Görtler (1970)
Hasinger (1968)
Wood (1967)

'Tracer' deeltje/ vloeistof kombinaties, gebruikt voor
de visualisatie van snelheidsprofielen. (Werzkirch, (11,
bldz, 32)

De visualisatie van stromingen in water worden nader beschreven in de
volgende artikelen:
referentie

'Tracer' deeltje

diameter
Pml

toepassingsgebied

Aluminium
Cosmetisch
poeder
PoPystrene

30

-

100

grenslaagovergang
wervelstroming

200

stroming in
zoggebied
gelaagde stroming
in zout water
convectie-stroming in
water j glycerol
oplosing

e

30
10

-

Aluminium
Polystyreen

Een belangrijk kriterium voor de selektie van de deeltjes is de eis dat
de hoogte h welke een deeltjes gedurende een observatietijd zinkt
kleiner moet zijn dan de diameter Dd van het deeltje. In formule:

h =

Tobs.Vd

4

Dd

(2.22)

Hierin is Tobs de observatietijd van het deeltje en Vd de snelheid
waarmee het deeltje stijgt of zinkt. De snelheid Vd kan men als volgt
afschatten:
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Bij zeer kleine deeltjes geldt de wet van Stokes. Deze volgt eenvoudig
uit ( 2 . 6 ) door de voeistofsnelheid Uv in vertikale richting nul te
kiezen. (Alleen een horizontale snelheidskomponent van de stroming
wortd hier aangenomen) De term: d Ud / dt).$?A
in ( 2 . 6 ) is de kracht
per volume eenheid, werkend op het deeltje, welke we in het geval van
een eenparige stijg- of zinksnelheid vervangen door de kracht per
volme eenheid ten gevolge van de verplaatste vloeistof, en die gelijk
is aan [ p& -(SU 1.g . Dan volgt hieruit ( 2 . 2 3 1 .
(2.23)

Hierin is g de versnelling van de zwaartekracht-enVd de snelheid
waarmee het deeltje zinkt. Substitutie van ( 2 . 2 3 ) in ( 2 . 2 2 ) geeft dan:

Hiermee is een redelijk kriterium bepaald voor de diameter van de
'tracear' deeltjes.
2.2.4

Reuistratie van de 'tracer' deelties en verlichtina:

De keuze van de registratiemethode van de beweging van de 'tracer'
deeltjes hangt af van het bereik van de verwachte vloeistofsnelheden en
van de deeltjesgrootte. Als meest gebruikte methode onderscheiden we
een fotografische techniek en een elektro-optisch systeem. De
fotografische tecniek bestaat uit het nemen van een enkele of een serie
foto's met vast ingestelde belichtingstijd. Deze techniek maakt i.h.a.
simultane registratie mogelijk van afzonderlijke ' tracer ' deeltjes op
verschillende plaatsen in het stromingsveld. Deze techniek kan men
toepassen wanneer het stromingsveld redelijk stationair is binnen de
ingestelde belichtingstijd.
Het elektro-optische systeem registreert als functie van de tijd de
snelheden van deeltjes in een klein gedefinieerd volume element van het
stromingsveld. Dit systeem heeft een elektrische data-output en is
meer geschikt voor de registratie van snel fluctuerende stromingen,
zoals bijvoorbeeld een turbulent stromingsveld, Bepaalde modificaties
van dit elektro-optische registratie systeem maken het mogelijk
specifiek statische stromingsgrootheden te meten in plaats van het
bepalen van absolute snelheidsfluctuaties.
I

De eenvoudigste methode van fotografische registratie is het nemen van
een tijd opname, zodat elk bewegend deeltje op de foto geregistreerd
wordt als een lijn van een bepaalde lengte. Deze iijn op de f o t o Ps
een gedeelte van de deeltjeslijn, welke bij instationaire stromingen
niet samenvalt met de stroomlijn en de strijklijn. De lengte van de
lijn gedeeld door de belichtingstijd geeft de gemiddelde
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deeltjessnebheid. Deze methode is onnauwkeurig. De grootste fouten
worden daarbij veroorzaakt door ongewenst strooilicht en door een
onnauwkeurigheid in het bepalen van de sluitertijd. Een verbetering
verkrijgt men door een geschikte verlichtingsmethode te kiezen, zoals
bijvoorbeeld is weergegeven in figuur 6. Deze methode is bij uitstek
geschikt voor de visualisatie van twee-dimensionale stromingen.

Fig. 2.6

Verlichting en registratie systeem voor het observeren
van 'tracer' deeltjes. (Merzkirch, fl], bldz. 3 4 )

Voor de visualisatie vaneen drie-dimensionaal stromingspatroon dient
men ook de positie van het deeltje te kennen in de richting loodrecht
op het vlak van waarneming. Een stereografische foto is ie het
algemeen niet de geschiktste methode hiervoor. Wanneer de 'tracer'
deeltjes in de geheIe vloeistof zijn opgelost kan men een hologram van
de stroming maken. Bij projektie van het hologram kan men dit aftasten
met een optisch systeem met kleine dieptescherpte, zodak alleen de
-'tracers' in een dun vlak, loodrecht op de waarnemingsrichting, scherp
worden afgebeeld. Waarneming van de stroning m.b.v. een microscoop
opstelling geeft eveneens de mogelijkheid de 'tracer' deeltjes in de
derde dimensie voldoende nauwkeurig te localiseren. (De scherptediepte
van een microscoop is i.h.a. bijzonder klein) Een bijkomend voordeel
is dan de hogere resolutie, indien men kleine 'tracer' deeltjes
gebruikt. Bijvoorbeeld: stromingsvisualisatie, dicht bij een vaste
wand (Fage and Townend, [20]1.

Een gebruikelijke methode voor een selektieve registratie van de plaats
van de 'tracer' deeltjes in een drie-dimensionale stromingsconfiguratie
is verlichting van het stromingsveld in een dun plat vlak, zodat alleen
teruggekaatst licht van deeltjes die in dit vlak bewegen de kamera kan
bereiken. De optische as van de kamera moet evenwijdig zijn met de
richting waarin het meeste licht wordt verstrooid. Dit is meestal de
richting, loodrecht op het verlichte vlak. Zie figuur2.7.

Fig. 2 . 7

Verlichtlngssysteem om een verlicht tweedimensionaal
vlak te genereren. (Philbert en Boutier, [24])

De deeltjes buiten het verlichte vlak veroorzaken een achtergrond ruis.
De signaal/ruis verhouding kan verbeterd worden wanneer de stroming de
eltjes alleen binnen dit verlichte vlak brengt en er geen
sterke snelheidskomponent is in de richting loodrecht op dit vlak.
(Breslin en Emrich, [21f)
Een modificatie van dit verlichtingssysteem, geschetst in figuur 8,
welke geschikt is voor snelheidsmeting in de richting loodrecht op het
verlichtingsvlak wordt gegeven door Van Meel en Vermij [22]. In plaats
van een enkel lichtvlak gebruikt men verscheidene parallelle
lichtvlakken met verschillende kleuren. De beweging van het deeltje in
de derde dimensie wordt dan waargenomen als een verandering van zijn
schijnbare kleur, wanneer het de verschillende gekleurde lichtvlakken
passeert. Merzkirch I[23], bldz. 700) beschijft een identieke methode
door gebruik te maken van een transparant stromingsmodel dat aan de
verlichte zijde bedekt is met dunne strookjes gekleurd lichtdoorlatend
folie, elk met een breedte van 3 mm. De invallende evenwijdige
lichtbundel bestaat na het passeren van de gekleurde foliestroken uit
evenwijdige gekleurde lichtvlakken.
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Pig. 2.8 Bepaling van de 'tracer' deeltjes positie in de derde
dimensie m.b.v. gekleurde lichtvlakken. (Merzkirch,
[23], bldz. 700)
Een andere methode voor drie dimensionale visualisatie is het gebruik
van een stereo kamesa (Proceedings, [ 2 ] , bldz. 45). Hiermee worden
gelijktijdig twee foto-opnamen gemaakt waarbij de beide lensen van de
kamera het object onder verschillende hoeken zien. De afstand tussen
beide lensen is ongeveer 6 cm en komt overeen met de afstand tussen
beide ogen van een gemiddelde waarnemer. Volgens Praturi e.a. [SS]
geeft deze methode bij grotere stromingssnelheden een betere
driedimensionale visualisatie dan de holografische methode. De
driedimensionale informatie wordt bij de holografische methode
lagen in een hologram. Dit is een fotografische opname van het
erentie patroon van een recht doorgaande laserbundel en een
laserbundel die door het objekt (de 'tracer' deeltjes) wordt
verstrooid. Praturi e.a. 6563 geven een uitvoeriger beschrijving van
driedimensionale visualisatie m.b.v. een stereo kamera. Een goed
driedimensionaal beeld van de stroming ontstaat in dit geval bij het
gebruik van kleine 'tracer' deeltjes in suspensie in de
stromingsvloeistof. ([Brodkey e.a. [57] en Nychas e.a. [58]1.
De tijdsduur van de belichting vormt ook nogeen punt van zorgvuldige
behandeling Omdat de sluitertijden van een foto opname niet erg
nauwkeurig bepaald kunnen worden, gebruikt men meestal flitslampen voor
het verlichtingssysteem. De lengte van een 'tracer' lijntje op een
f o t o wordt dan bepaald door de tijdsduur van de flits. Omdat het
flitslicht een 'nagloei' verschijnsel heeft met langzaam afnemende
intensiteit is het nauwkeuriger twee of meer flitsen, elk van zeer
korte duur, achter elkaar te genereren met een nauwkeurig gedefinieerde
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intervaltijd tussen de afzonderlijke flitsen. (Stroboscopische
verlichting) De snelheid van de 'tracer' deeltjes wordt bepaald uit de
afstand tussen de gefotografeerde beeldpunten. Philbert en Boutier
[La] gebruikten als lichtbron twee 'Ruby lasers' met instelbare
tijdvertraging en pulsduur van 20 ns. De tijdvertraging tussen de
beide lasers werd geregeld met een elektronisch circuit. Om analoge
redenen gebruikten Chen en Emrich [13] een oscillerende vonkbrug als
verlichting, waarmee zij een serie van 10 tot 15 beeldpunten kregen
voor elk 'tracer' deeltje.

S t r o h p i c ihninetion of oil drop tracers in laminar pipe flow. The
shQminducks dections in the giaSa wall and approXimateìy onequarter of the
*n
from the wall to the pipe eenter.

Fig. 2.9

Stroboscopische verlichting m.b.v. een vonkbrug.
(Breslin en Emrich, [Zl])
-

Bij langzame stromingssnelheden is een lange belichtingstijd vereist,
waardoor men een ongunstige signaal/ruis verhouding verkrijgt. Meestal
maakt men dan gebruik van een elektro-optisch registratie systeem. Men
kan bijvoorbeeld gebruik maken van een optisch rooster met sinusvormige
doorlaatbaarheid als functie van de plaats. (Gaster, [ Z ] i Wanneer een
'tracer' deeltje het observatie volume passeert, verplaatst het
weerkaatste licht zich als functie van de positie van het 'tracer'
deeltje langs het optische rooster. Hierdoor verandert de elektrisch
gemeten licht intensiteit (in figuur 10 wcrdt de lichtintensiteit
gemeten met een foto-multiplier), bij constante snelheid van het
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deeltje, sinusvormig als functie van de tijd. Door de frekwentie van
het uitgangssignaal van de fotomultiplier om te zetten in een
gelijkspannings component (bijvoorbeeld door na differentiatie het
signaal gelijk te richten) is de verkregen spanning een maat voor de
snelheid van het tracerdeeltje in horizontale richting. Men dient
daartoe echter wel de snelheid van een enkel 'tracer' deeltje te
bepalen. Daarom moet het verlicht vlak loodrecht op de observatie
richting klein zijn. Om het observatie vlak te beperken gebruikt men
een diafragma tussen beide lenzen voor het rooster. Ook dient de
dichtheid van de 'tracer' deeltjes klein te zijn m.b.t. het observatie
volume. (Gemiddeld minder dan een 'tracer' deeltje per observatie
volume )

Fig. 2.10 Opstelling voor een elektro-optisch registratie systeem
om de snelheid van 'tracer' deeltjes te detekteren.
(Gaster, [25])
Om, bijvoorbeeld bij turbulente stromingen, tekenfouten in de

snelheidsmeting te vermijden (men meet de modulus van de snelheid Bn
horizontale richting), superponeert Gaster [25] een beweging van het
rooster (waarvan de snelheid in absolute waarde groter is dan de
projectie van'de maximale deeltjes snelheid op dit rooster) op de
geprojecteerde deeltjes snelheid. De stromingssnelheid nul wordt dan
niet gemeten als een frekwentie nul, maar als een frekwentie die
overeenkomt met de snelheid van het rooster. Frekwentie verlaging of
verhoging in het uitgangssignaal t.o.v. deze rustfrekwentie geeft dan
een resp. positieve of negatieve 'tracer' deeltjes snelheid in de
vloeistof weer. In de opstelling van Gaster [25], zie figuur 10, werd

-...
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een roterend cirkelvormig rooster gebruikt met een tralie afstand (komt
overeen niet de golflengte van de sinusvormig veranderende
doorlaatbaarheid) van 0,005 m. Het geprojekteerde beeld van de
'tracer' deeltjes (polystyreen korrels) was ongeveer gelijk aan de
tralie-afstand. Stromingssnelheden in de grootte orde van 3 mm/ s
konden met deze opstelling worden gemeten. Comerscales [26] geeft een
geavanceerder elektro-optisch detektie systeem dat de verplaatsing van
deeltjes meet als functie van de tijd.

.

-.

i

2.3

Camenvattinq van de verschillende visualisatie methoden voor
vloeistofstrominsen m.b.v. 'tracer deelties:

Naar aanleiding van een literatuuronderzoek naar visualisties met
'tracer'-deeltjes [ 7 6 ] wordt hieronder een kort overzicht gegeven van
de resultaten van dit onderzoek. Achtereenvolgens worden besproken:
Be kleurstof injektie methode. Qe deeltjes injektie methode. De
methode van elektrolytische neerslag. Deze methode maakt gebruik van
een colloidale oplossing van de elektrode in de vloeistof onder invloed
van een potentiaal verschil. De waterstofbelletjes methode.
Visualisatie m.b.v. een pB indikator. Deze methode maakt gebruik van
de kleuromalag van een pB indikator, opgelost in de stromingsvloeictof,
onder invloed van de ionen concentratie verandering. Deze verandering
vindt plaats ten gevolge van een elektfisch veld van de elektroode. En
ten slotte de visualisatie met optisch geaktiveerde 'tracer' deeltjes.
Deze visualisatie techniek gebruikt het fosforescentie effect van
somige vaste stoffen en vloeistoffen.
Kleurstof iniektie methode:
Voordelen:

-

Goede visualisatie van de strijklijnen.

Boor het toepassen van verschillende kleusstoffen kan men een goed
driedimensionaal beeld krijgen van het verloop van de strijklijnen.
Goedkope en eenvoudige opstelling
Weinig of geen invloed van de opwaartse kracht door de kleurstof
te mengen met b.v. alcohol

Nadelen en beDerkinaen:
Lage stromingssnelheden zijn vereist, opdat het zoggebied achter de
injektiebuis niet turbulent wordt. (Afhankelijk van het Reynoldsgetal, behorende bij de injektiebuis)
Niet geschikt voor een gesloten-circuit stromings systeem, daar de
kleurstof zich uiteindelijk vermengt met de gehele vloeistof.
Onder invloed van traagheidskrachten kunnen de gekleurde strijklijnen vervallen of een andere stromingsrichting aangeven dan
de werkelijke.
Niet geschikt voor het visualiseren van turbulente stromingen (de
gekleurde strijklijnen vallen dan uiteen door turbulenties]
De injektiebuis verstoort het stromingsprofiel en moet zo
ver mogelijk (stroom-opwaarts) van de observatie plaats zijn
verwijderd

-.
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Toepassiwssebieden:
De vloeistof-injektie methode heeft het voordeel dat ze goedkoop is en
gemakkelijk toepasbaar. Doos het mengen van de kleurstoffen met b.v.
alcohol kan men het soortelijk gewicht ervan gelijk maken aan dat van
de stromingsvloehatof. Hiermee neutraliseert men het effect van de
opwaartse druk en optredende traagheidskrachten bij rotaties e.d. Een
belangrijk nadeel echter is een relatief dikke injektiebuis die nodig
is voor het inbrengen van de kleurstof. Dit veroorzaakt een zoggebied
dat al bij relatief lage stroomsneleheden turbulent wordt. De
gegenereerde strijklijnen in dit turbulente zoggebied vallen uiteen.
De kleurstof injektie methode wordt daarom toegepast bij relatief
langzame stromingssnelheden waarbij rotaties van de gevisualiseerde
stroming mogen optreden. Het gebied waarin de injekiebuis wordt
geplaatst dient een laminaire stroming zonder snelheidsgradient dwars
op de stromingsriehting te zijn. Anders treden aanzienlijke
afwijkingen op in het zichtbaar gemaakte stromingsprofiel. (Zie bv.
figuur 2 4 , sb 3 , 2 . 4 )
De bovengrens van de stromingssnelheid wordt bepaald door het Reynolds
getal behorend bij de injektiebuis (prsdukt van injektiebuis diameter
en stsomingssnelheid, gedeeld door de kineiuatische viscositeit). Een
bruikbare berekening voor de bovengrens van de stsomingssnelheid geeft
Wortmamn 1433, die de berekening uitvoerde voor het zoggebied achter
een Tellurium elektrode bij lage Reynoldsgetallen.
Deelties-iniektie methode:
Voordelen:
Goede visualisatie van de strijklijnen
Door een gunstige verhouding te kiezen tussen de soortelijke
massa's van de 'tracer' deeltjes en de vloeistof kan men het
effect van een opwaartse druk en optredende traagheidskrachten
minimaliseren.
Goedkope en eenvoudige opstelling.
I.h.a. hebben de 'tracer' deeltjes goede reflecterende
eigenschappen, zodat een goed contrast met de omgeving
mogelijk is. (Men kan eventueel gebruik maken van fluorescerende 'tracer' deeltjes)
Naast strijklijnen kan men een snelheidsprofiel visualiseren door
gebruik te maken van stroboscopische verlichting (of op andere
wijze de foto meerdere malen te belichten) of door het nemen van
een tijdopname. De 'tracer' deeltjes ontstaan dan als streepjes,
waarvan de lengte een maat is voor de modulus van de lokale
snelheid.
-

Door de deeltjes ver gelegen stroomopwaarts te injekteren, kan men

de verstorende invloeden van een injektiebuis op het te onderzoeken
stromingsgebied sterk minimaliseren (Zie bijvoorbeeld fig. 2 4 ,
h 3 . 2 . 4 ) Dit is nl. niet mogelijk bij de kleurstof injektie
methode, de thymol blauw-, de telurium- en de waterstofbelletjes
methode, daar de 'tracer' deeltjes in deze gevallen
relatief snel vervallen.
Nadelen en beperkinoen:
De deeltjesbanen wijken af van de stroomlijnen . Er treedt nl. bij
snelheidsgradienten een liftkracht op, werkend op de geinjekteerde
deeltjes. Vooral bij wervels en bij grenslagen kan deze liftkracht
relatief groot worden. Voor deeltjesafmetingen kleiner dan 1 Pm
is de verstoring in het algemeen gering (Elrick en Emrich, 1973 en
Merzkirch, [ I ] , bldz. 2 7 ) . Een andere oorzaak voor het afwijken
van de deeltjesbanen t.o.v. de stroomlijnen is de traagheid. In
het algemeen geldt: Hoe kleiner de deeltjesafmeting is, hoe beter
deze de stroomlijnen kunnen volgen. Tevens is een kleine soortelijke massa gunstig. {Zie formule ( 7 1 , Sr 2 - 2 - 2 1
In de buurt van grenslagen (bij een vaste wand) verstoren de
deeltjes de vloeistofstmoming. Bij deeltjesafmetingen kleiner
dan 1 tdm is de verstoring i.h.a. gering (Elrick en Emrich,
e 7 1 en Merzkirch, 1911, bldz. 2 7 )
ToeDassinosuebieden :
Men dient es voor te zorgen dat door een juiste keuze van het
soatelijk gewicht van de stromingsvloeistof deze de soortelijke massa
van de geinjekteerde deeltjes zo dicht mogelijk benadert. De
afmetingen van de geinjekteerde deeltjes dient minstens een orde
grootte kleiner te zijn dan de fijnstruktuur van het te onderzoeken
atromingsprofiel en de injektiebuis dient men zeer ver stroomopwaarts
te plaatsen t.o.v. het te onderzoeken stromingsgebied. ,
In dat geval is de methode geschikt voor het visualiseren van
deeltjesbanen en snelheidsprofielen van langzame stromingen [andere
'tracer' deeltjes zullen dan te snel vervallen) en van roterende
stromingen (bijvoorbeeld de visualisatie van wervelstromingen:
Hasinger, [16]). Bij zeer kleine afmetingen van de tracer' deeltjes
< 30 m) is de liftkracht, werkend op de deeltjes, t.g.v.
snelheidsgradienten gering en is de methode geschikt voor de
visualisatie van bijvoorbeeld grenslaagovergangen (Colak-Antic en
Gortler, 61511, stromingen in een zoggebied (Wood, [ 1 7 ] ) , gelaagde
stromingen (Martin en Long, [ 183 ) en convectiestromingen in
vloeistoffen (Douglas e.a., [ 1 9 ] ) .
Methode van elektrtolvtische neerslau:
Voordeien:
-

Goede visualisatie van instationaire grenslagen rondom een
stromingslichaam.

(
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De gegenereerde 'tracer' deeltjes volgen door hun zeer kleine
afmetingen goed het stromingsprofiel,

De methode geeft een visualisatie van het totaal gedrag van de
grenslaag rondom een model.
Er is geen elektrodedraad in de opstelling benodigd, welke
de meting kan verstoren.
Nadelen :

-

Beperkt toepassingsgebied. Alleen visualisatie van geintegreerde
strijklijnen.
Lage stroomsnelheden (kleiner dan 5 cm/ s ) vereist.

-

Optreden van corrosie van het stromingskanaal en neerslag op het
optische venster.

Toepassinqsqebieden:
De methsde van elektrolytische neerslag heeft als anode het te
onderzoeken model, waaromheen de vloeistof stroomt. Daarom is geen
elektrodedraad in de hoofdstroming vereist, welke deze stroming kan
vexstoren. Een nadeel is dat de visualisatie van de stroomlijnen
alleen mogelijk is bij stromingssnelheden kleiner dan 5 cm/ s (Taneda
e.a., Proceedings, [a], bldz. 133). De methode visualiseert de
geintegreerde strijklijnen, welke zijn opgebouwd uit de geinduceerde
wervels an de grenslaag rondom het gehele model. Daarom kan men met
deze methode het totaal gedrag van de grenslaag rondom het model
observeren en de plaatsen van loslating, zelfs bij instationaire
stromingen. (Tanedea e.a., Proceedings, [Zl, bldz. 136 en Taneda,

~ 1 )

De methode is geschikt voor de visualisatie van stationaire en
instationaire grenslagen rondom een model bij langzame
stromingssnelheden. (Zie bijvoorbeeld figuur 13, & 3 . 1 )
/

Waterstofbelletjes methode:
Voordelen:

-

Geen neerslag van 'tracer' deeltjes op het optische venser.
Goede visualisatie mogelijk van strijklijnen en deeltjesbanen,
door gebruik te maken van speciale elektrode configuraties.

-

Door het instellen van de stroomsterkte kan men de produktie van
'tracer' deeltjes per tijdseenheid nauwkeurig regelen.

-

Doordat de generatie van 'tracer' deeltjes elektrisch bepaald is,
kan men door het kiezen van een juiste spanningsvorm (bv. pulsvorm

of een driehoeksvorm) nauwkeurig de vorm van de 'tracer' lijnen
sf vlakken bepalen.
Slechts een dunne elektrodedraad van ongeveer 10 p m is
voldoende voor de generatie van 'tracer' deeltjes. Het
Reynoldsgetal behorende bij de elektrodedraad (produkt van
vloeistofstroomsnelheid en diameter van de elektrodedraad,
gedeeld door de kinematische viskositeit) blijft bij relatief
grote stromingssnelheden laag. Het zoggebied achter de draad
wordt daarom pas bij relatief grote stromingssnelheden turbulent.
In dat geval is de visualisatie van het stromingsprofiel niet
meer mogelijk. De vbseistofstroming wordt in dit geval door de
elektrodedraad veel minder verstoort dan bij een injektiemethode van 'deeltjes' of een 'kleurvloeistof'I welke
noodzakelijkerwijs een injektiebuis van een veel grotere
diameter dan 10 p m vereist.
Goede visualisatie van instationaire grenslagen, stromings
instakditeiten en kenmerken van turbulente veranderingen. (Kim
e.a.,[37]; Grass, [38]; Bippes en Gortler E3411
Omdat geen permanente kleurstof wordt geinjekteerd, kan de
methode worden toegepast in recirculatie systemen.
Nadelen:
De elektrode configuratie veroozaakt een zoggebied achter de
rodedraad (draden) waarin de snelheid verschilt van de
hoofdstroomsnelheiod. Vooral bij langzame stromingssnelheden
kunnen de verschillen tussen werkelijke en gevisualiseerde
stroomlijnen groot zijn. (Zie bijvoorbeeld figuur 24, & 3.2.3) In
het algemeen treden relatief grote afwijkingen op van de
gevisualiseerde stroomlijnen t.o.v. de werkelijke stroomlijnen
bij stromingssnelheden groter dan 30 cm/ s . (Merzkirch, El],
bldz. 43) Door echter zeer dunne elektrodedraden te gebruiken kan
men redelijk nauwkeurig stromingsprofielen visualiseren, wanneer
de minimum snelheid niet kleiner is dan ongeveer 5 mm/ s .
(Matsui e.a., Proceedings, [2], bldz. 139)
De gegenereerde waterstofbelletjes hebben een relatief korte
levensduur (ongeveer 3 seconden). O . a . daarom is de methode
niet erg geschikt voor de visualisatie van zeer langzame
stromingen.
Toeuasinasaebieden:
Door het kiezen van een zeer dunne elektrodedraad (bv. 10 /urn) en een
geschikte stroomsterkte kan men zeer kleine waterstofbelletjes
genereren. (Afmetingen ongeveer 10 - 30 EJm) Deze zijn relatief
ongevoelig voor een liftkracht t.g,v. snelheidsgradienten en de
'stijgsnelheid' t.g.v. een verschil in soortelijke massa'met de
stromingsvfoeistof is dan gering. (Zie formule 2 . 2 2 ) . Door de zeer
kleine soortelijke massa van het 'tracer' deeltje (pd/?v w 0,0001)
volgt dit zeer goed grote snelheidsvariaties. {Zie formule 117))
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Daarom geeft de waterstofbelletjes techniek een goede visualisatie van
instationaire grenslagen, stromingsinstabifiteiten en kenmerken van
turbulente veranderingen (Kim eed., (371; Gras, [38]; Bippes en
Gortler, [34]). Andere toepassingen zijn: snelheidsmetingen in een
vlakke straalstroming (Rockwell, [39]) en visualisatie van wervelringen
(Maxworthy, (401).

Men kan doos het kiezen van een juiste elektrode configuratie en een
aangeboden spanning aan de elektroden de gewenste aanvanqsvormen kiezen
waarin de gegenereeerde belletjes verschijnen. Daarom is de methode
ook bijzonder geschikt voor demonstraties e.d. (Tory en Haywood,

[XI1

~

Visualisatie m.b.v. een DH indikator:
Voordelen:

Be pB indikator vormt een echte oplossing met de stromingsvloeistof. Daarom is er geen verschil in soortelijke massa tussen
de gegenereerde tijdlijnen en de stromingsvloeistof, waardoor geen
krachten optreden ten qevolge van een opwaartse druk of traaqheidskrachten bij rotaties.
De gegenereerde tijdlijnen zijn goed zichtbaar
Omdat de generatie van de tijdlijnen elektrisch bepaald wordt, kan
men de aanvangsvorm van de lijnen of vlakken nauwkeurig bepalen.
DOOK het gebruik van een dunne elektrodedraad heeft men zowel
een aantal voordelen van de waterstofbelletjes techniek (bv. weinig
verstoring in het zoggebied van de elektrodedraad) als van de
kleurstof injektiemethode (bijvoorbeeld goede visualisatie van de
tijdlijnen).
Geschikt voor recirculatie systemen
Nadelen en beuerkinuen:

-

De toepassing van deze methode met bijvoorbeeld 'thymol blauw'
wordt door optredene diffusie van de tijdlijnen beperkt tot
stromings snelheden van 0-5 m/ s

-

Door het gebruik van een elektrodedraad ontstaat een zoggebied
van deze elektrode in het gevisualiseerde stromings profiel.

Toepassinssgebieden:
Omdat bijvoorbeeld de pH indikator 'Thymol blauw' een echte oplossing
is, zijn e r geen dichtheidsverschillen tussen de zichtbaar gemaakte
tijdlijnen en de rest van de vloeistof. Daarom treden er bij deze
methode ook geen fouten op t.g.v. dichtheidsverschillen, bv.
opwaartse druk of centrifugaal krachten bij roterende systemen. Er
ontstaan echter wel fouten door diffusie van de kleurlijnen naar de
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omringende vloeistof. Deze dbffusiesnelheid neemt toe met de
gemiddelde snelheid van de te onderzoeken stroming. (De toepassing van
deze methode is beperkt tot stromingssnelheden van O - 5 m/ s)
Be Thymol blauw' methode wordt veel gebruikt om lage snelheid
stromingen van vloeistoffen te meten. Omdat een opwaartse druk op de
kleurlijnen afwezig is, is de methode bijzonder geschikt voor
stromingen waarin dichtheidsverschillen optreden ibv.
convectiestromingen, (Hart, [42] 1 of stromingen in gelaagde
vloeistoffen (Buzyna en Veronis, [42] en Davies, [ 4 5 ] ) ) . Om dezelfde
reden en omdat er geen centrifugaal krachten werken op de kleurstof,
wordt de 'Thymol blauw' methode ook toegepast bij het onderzoek naar
roterende vloeistofstromingen (Baker, 1461; Maxworthy [47]; Veronis
en Yang, 6481) en bij pulserende stromingen in een buis (Gerrard, [ 4 9 ] ;
Hughes en Gerrard, 6501%.
Telurium kathode:
Voordelen:
P

Boor de zeer kleine afmetingen van de 'tracer' deeltjes zijn de
invloeden van fouten in het gevisualiserde stromingsprofiel
door optredende liftkrachten, traagheidskrachten bij rotaties
en krachten t.g.v. dichtheidsverschillen van de 'tracer'
deeltjes en de stromingsvloeistof gering.
Boos het gebruik van een dunne elektrodedraad is de verstoring
van het zoggebied achter de elektrodedraad op het
gevisualiseerde stromingsprofiel gering.
Omdat de 'tracer' deeltjes nu geen echte oplossing vormen met
de stromingsvloeistof is de optredende diffusie veel geringer.

Nadelen en beDerkinaen:
De tellurium elektrode heeft een beperkte levensduur
Het zoggebied achter de elektrode verstoort het zichtbaar
gemaakte snelheidsprofiel.
Toepassinqsqebieden:
Het verschil tussen de 'Thymol blauw'- en de 'Tellurium' methode is dat
laatsgenoemde 'tracer' deeltjes genereert die geen echte oplossing
vormen met de stromingsvloeistof maar een suspensie. Hierdoor
diffunderen de gegenereerde tijdlijnen bij de 'Tellurium' methode
minder snel.
De tellurium methode is geschikt om snelheidsprofielen te visualiseren
in langzame laminaire stromingen (Cchetz en Eichhorn, [sa];
Brooke-Benjamin en Barnard, [53]) en om overgangspunten in een
grenslaag of buisstroming te detekteren (Wortmann, [ 5 4 ] ) .
Visualisatie m.b.v. outisch aeaktiveerde 'tzacer' deeltjes:

-.

Voordelen:

-

Geen aanwezigheid van een injektiebuis of een elektrodedraad die
in de stroming een zoggebied genereert.

-

De methode is geschikt voor re-circulatie systemen.

-

De gegenereerde tijdlijnen hebben nagenoeg dezelfde fysische
eigenschappen (soortelijke massa, viscositeit e.d.). Daarom geen
invloeden van traagheidskrachtnen en krachten t.g.v. een
dichtheidsverschil tussen 'tracer' deeltjes en stromingsvloeistof.

-

Omdat de tijdlianen een echte oplossing vormen werken h k m p geen
lift krachten.

Nadelen en beperkingen:

-

Natige visualisatie van de strijklijnen.

-

Hoge eisen worden gesteld aan het verlichtingssysteem.

Snelle diffusie van de gegenereeerde 'tijdlijnen',

-

In veel gevallen is het moeilijk de gegenereerde tijdlijnen te
detekteren. In een aantal gevallen maakt men gebruik van
beeldversterkers of elektronische nachtkijkers.

-

De lichtbron, noodzakelijk voor het optisch aktiveren van de
'tracer' deeltjes, dient zeer sterk te zijn en is i.h.a.
vrij kostbaar. (Bijv. de TRG-1048 'RuSy Laser', [ 7 0 ] )

Toepassincfsaebieden:
Bij viaualisaties wil men i.h.a. gemiddelden van stromingen zichtbaar
maken. De methode met optisch geaktiveerde 'tracer' deeltjes
visualiseert eigenlijk molekuulbewegingen. Deze techniek is daarom in
en aantal gevallen te nauwkeurig. Vooral bij turbulenties e.d. geeft
het gevisualeerde snefheidsprofiel i.h.a. te weinig informatie.
De methode is nog niet volledig ontwikkeld. Veel publikaties m.b.t.
tot deze methode geven aan dat deze methode nog in een eksperimenteel
stadium verkeert. Covova e.a. [ 7 2 ] geven een methode waarin de
noodzakelijke UV lichtbron voor het aktiveren van de 'tracer' deeltjes
relatief goedkoop is. Ceeley e.a. [ 7 3 ] geeft in zijn publikatie de
indruk door zijn nauwkeurige meetresultaten een goede visualisatie te
hebben bereikt. In deze publikatie worden echter geen foto's van de
gevisualiseerde tijdlijnen gegeven.

blz.

2.4

32

Keuze van de visualisatie techniek:

Visualisatie technieken die gebruik maken van 'tracer' deeltjes met
veel grotere afmetingen dan de molekulen van de stromingsvloeistof
zullen de individuele snelheden van de molekulen van de
vloeistofstroming over grote aantallen middelen. Indien de afmetingen
van de 'tracer' deeltjes in de orde grootte van de moiekulen van de
vloeistofstroming zijn, verstoren de individuele molekuulbewewgingen
van de vloeistof snel de bewegingen van de 'tracer' deeltjes en zullen
gegenereerde tijdlijnen snel vervallen. Dit gebeurt bij de kleurstof
injektie methode, de 'thymol blauw' methode en de optisch geactiveerde
'treses' deeltjes nethode. In deze gevallen kali men geen goede
overeenkomsten tussen de theorie en de gevisualiseerde
stromingsprofielen verwachten.
Daarom is gekozen voor een visualisatie techniek die gemiddelde
snelheden visualiseert van grote aantallen molekulen. De methode van
elektrolytische neerslag heeft het nadeel alleen geschikt te zijn voor
langzame stromingssnelheden [maximaal 5 cml S I . Dit geldt ook voor de
Tellurium methode. De injektie methode van vaste deeltjes heeft het
grote bezwaar dat de soortelijke massa van de deeltjes i.h.a. veel
groter is dan die van de stromingsvloeistof. Uit de BBO vergelijking
iformule ( 2 . 3 1 , Sh 2.2.1) volgt dat in dat geval de konstanten a, b, en
e klein zijn, Bij grote veranderingen van Uv (bijvoorbeeld een
stapfunctie) zal de verandering van üd relatief t.o.v. Uv kleiner
zijn
De weterstdfbelletjes techniek, met een verhouding van 1 : 10E4 voor
de soortelijke massa's van waterstof teo.v. water, heeft dit bezwaar
niet. Formule ( 2 - 1 5 ) in & 2 . 2 . 2 geeft de responsie van een stilstaand
'tracer' deeltje op een stationaire vloeistofstroming met snelheid Uv.
De konstante K-3 hierin wordt zeer groot bij kleine d. (Zie formule
2 . 1 4 ) De responsie wordt dan veel gunstiger.
De belangrijkste voordelen van de waterstofbelletjes techniek voor de
visualisatie van een instationaire stroming in een model van een bocht
of, wat uiteindelijk de bedoeling is, de visualisatie in een model van
de halsslagader zijn: Het middelen van de molekuulsnelheden van de
vloeistofstroming. De snelle responsie op snelheidsveranderingen. En
door de kleine afmetingen van de 'tracer-deeltjes weinig invloeden van
een liftkracht bij optredende snelheidsgradienten. Vooral bij de
visualisatie van stromingen langs de wand van het model en bij
visualisaties van bijvoorbeeld een Poiseuille profiel is dat van groot
belang. visualiseren. Om deze redenen is uiteindelijk de
waterstofbelletjes techniek gekozen om Visualisatie studies te doen in
een bocht en Üiteindelijk in een model van de carotis bifurcatie.
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WATERSTBFBELEETJESTECHNIEK

Inleidinq:

Bij de 'tracer' deeltjes, behandeld in hfdst. 2, is de dichtheid van
de deeltjes groter dan de dichtheid van de stromingsvloeistof, {Zie ook
formule ( 4 ) . We beschouwen nu het geval dat de dichtheid van de
'tracer' deeltjes kleiner is dan de dichtheid van de vloeistof waarvan
men het stromingsprofiel wil visualiseren. Gasbelletjes in water is
een voorbeeld van zo'n deeltje/vloeistof combinatie. Zo kan men ook in
gasstromingen belletjes van kleinere dichtheid genereren. We beperken
ons hier tot v%oeastsfatssningen met gasbelletjes als 'tracer'
deeltjes. In tegenstelling tot een vaat 'tracer' deeltje, kan een
gasbelletje zijn vozm gedurende de beweging met de vloeistofstroming
wijzigen. Hierdoor is de wrijvingscoefficient van dat gasvormige
'tracer' deeltje niet alleen een functie van het snelheidsverschil
tussen de vloeistof en de 'tracer', zie formule (2.81, ( 2 . 9 ) , (2.10) en
figuur 3 , maar ook een functie van de vervormingskrachten werkend op
het deeltje. Een kwantitatieve berekening van de belletjes beweging is
daarom gecompliceerder. Ook is de 'stijgsnelheid' t.g.v. de opwaartse
kracht van de vloeistof groter dan de 'zinksnelheid' van vaste 'tracer'
deeltjes met vergelijkbare afmetingen. Gasbelletjes die in de
vloeistof worden geinjekteerd, worden daarom zelden toegepast, zie
Werle en Gallon [ 2 8 % .
Indien &e atssmingsvloeistof een elektrolytische geleider is! kan men
door elektrolyse gasbelletjes genereren- Bij een elektrolytische
oplossing in water zullen de belletjes i.h.a. bestaan uit waterstof en
zuurstof. Omdat men deze belletjes met een gewenste snelheid op elke
plaats in de stroming kan genereren, wordt deze methode veelvuldig
gebruikt bij visualisatie van stromingsprofielen. Het blijkt dat
normaal leidingwater voldoende elektrolyt is om bij deze methode te
worden toegepast. (Merzkirch, [ A ] , bldz. 39) Plaatst men twee
elektroden In een waterstroming en brengt men een spanning aan tussen
beide elektroden, dan worden waterstofbelletjes gevormd aan de kathode
en zuurstofbelletjes aan de anode. Omdat de afmetingen van de
waterstofbelletjes veel kleiner zijn dan die van de zuurstofbelletjes,
worden alleen de waterstofbelletjes gebruikt als 'tracer' deeltjes.

Een eerste beschrijving van de waterstofbelletjes techniek werd gegeven
door Kolin [64] in 1953 die het parabolische stromingsprofiel in een
laminaire buisstroming visualiseerde. De gebruikte kathode was een
gestrekte koperdraad in de vloeistof. Geller [ 6 5 ] gebruikte de methode
voor het onderzoek van grenslagen in stromingen langs een vaste wand.
Als kathode gebruikte hij een platina draad met een diameter van 0,025
mm. Door Clutter en Smith [ZS] werd deze techniek verderontwikkeld.
Een kwantitatieve analyse van deze methode werd gegeven door Schraub
e.a. [30], die ook ontdekten dat deze techniek geschikt is voor de
studie van grenslaagstromingen bij lage stroomsnelheden van water.
Davis en Fox [31] herzagen deze techniek en pasten hem toe op de meting
van snelheidsprofielen in cirkelvormige buizen. Criminale en Nowel
[32] evenals Roos en Wilmarth [ 3 3 ] toonden aan dat de
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waterstofbelletjes techniek ook gebruikt kan worden voor
water-glycerine mengsels, hetgeen van belang kan zijn voor de studie
van stromingen bij lage Reynoldsgetallen of van vloeistofstromingen met
een viscositeit groter dan die van water.
Generatie van waterstofbelleties en de invloed OP de
diameter van deze belletjes:

3.2

In een gebruikelijke opstelling, bij toepassing van deze techniek,
wordt een dunne draad in het te onderzoeken stromingsveld geplaatst.
Deze fungeert als kathode (negatieve elektrode) in een
gebijkspanningscircuit voor elektrolyse van de stromingsvloeistof
(meestal leidingwater). In het algemeen zijn de draden gemaakt van
platina of roestvrij staal met diameters in orde grootte van 0,Ol tot
Q,02 m. (Merzkirch, [l], bbdz, 40) in sommige gevallen gebruikt men
wolfrandraden (Proceedings o f the international symposium on flow
visualisation, C23, bbdz. 1 3 9 ) met een diameter van 0,005 tot 0 , O i mm
om zeer langzame stromingssnelheden tot ongeveer 5 mm/s te
visualiseren. De anode met een willekeurige vorm wordt elders in de
vloeistof geplaatst, op een zodanige locatie dat deze het
stromingsprofiel niet beinvloedt. Normaal leidingwater kan dienen als
electrolytisehe vloeistof. Indien het water te zacht is, kan men een
weinig Natrium Sulfaat toevoegen om de geleidbaarheid van de vloeistof
te vergroten- De waterstofbelletjes worden bij de kathode gegenereerd,
wanneer men een gelijkspanning tussen beide elektroden aanbrengt. De
belletjes worden door de stroming meegevoerd. Ten gevolge van een
opwaartse druk (de soortelijke massa van de waterstofbelletjes is veel
kleiner dan die van water) stijgen de belletjes in de stroming
gedurende hun beweging met de stromingsvfoeistof.
Wanneer de belletjes van voldoende kleine afmetingen gegenereerd
worden, is het Reynolds getal behorend bij hun stijgsnelheid laag, zie
formule (2.9), en wordt hun stijgsnelheid bepaald door de wet van
Stokes, zie formule (2.239. Ala selektie kriterium voor de diameter
van de waterstofbelletjes geldt 12-24), waarin T-obs mede bepaalt wordt
door de snelheid van de vloeistofstroeiing. Uit (2,241 volgt dat bij
langzame stromingssnelheden (T-obs is groot) zeer kleine diameters
vereist zijn voor de waterstofbelletjes. Daar 12.6) slechts geldig is
onder beperkende voorwaarden, is (2.24) een globale benadering. De
verwaarlozing van de 'Basset-geschiedenis'term in (2.3) waar (2.6) van
afgeleid is, is voor waterstofbelletjes niet zonder meer toegestaan
(Pd
< < 11, in tegenstelling met (2.4). Echter bij grote
observatietijden wordt de invloed van de 'Basset-geschiedenis'term
gering (Ahmadi en Goldschmidt, (63).

/a

Uitgaande van.de dichtheiäsverhouding tussen de waterstofbelletjes en
water van ongeveer 1 : lOE4 kan men op basis hiervan afschatten dat
bij bij een belletjes diameter van 60 - 200 m (binnen dit bereik van
de bellekfes diameter heeft men een optimaie visualisatie) de
stijgsnelheid van de belletjes ongeveer 10 - 40 mm/ s is.
(Proceedings, General Lectures, [2-a], blz. I - 5) Dit bereik van de
belletjes diameter is daarom niet geschikt voor de visualisatie van
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langzame stromingen.
De diameter van de belletjes hangt af van een aantal parameters. Bv.
de geleidbaarheld van de vloeistof, de aangeboden spanning (of stroom),
het elektrode materiaal, de diameter van de elektrode, de duur van de
stroompuls, de fysische en chemische eigenschappen van de
stromingsvloeistof en het snelheidsprofiel. (Proceedings, [Z], blz.
40) Het bereik van de aangeboden spanning varieert in het algemeen
tussen de ?O - 100 V. De elektrische stroom moet ook groot genoeg zijn
om een voldoende optische dichtheid van de belletjes te verkrijgen.
Wen dient e r voor te zorgen dat een uniforme potentiaal langs de
elektrode wordt opgewekt, opdat een uniforme belletjesproduktie langs
de draad plaats vindt.
Indien men niet te hoge eisen stelt aan het veroorzaakte optische
kontxast van de waterstofbelletjes is het in het algemeen wenselijk de
diameter van de waterstofbelletjes zo klein mogelijk te kiezen. Een
vuistregel hiexbij is dat de belletjes diameter in de grootte orde is
van de diameter van de kathode draad die deze belletjes opwekt. Een
goed gedimensioneerd elektrisch ciecuit is vereist om een uniforme
belletjesproduktie tijdens het experiment te waarborgen en Öm te
voorkomen dat in het begin van ieder experiment te grote belletjes
worden gegenereerd. Het blijkt dat de kwaliteit, van de belletjes na
een paar minuten verandert, waarschijnlijk ten gevolge van de neerslag
van verontreinigingen op de kathode. Dit kan men corrigeren door de
polariteit van het elektrische circuit gedurende ongeveer 30 seconden
om te keren. (Fig. 3.1)

a-5B P

line
1.

polesity rwnrng
switch

Fig. 3 . 1

Elektrisch circuit voor de generatie van waterstofbelletjes. (Schraub, [30]1

Wanneer de kathode bestaat uit een dunne draad, en deze loodrecht op de
gemiddelde stromingsrichting wordt geplaatst, ontstaat een rij
belletjes langs deze draad indien men een korte elektrische puls met
het circuit in figuur 3 . 1 aanbiedt. Deze rij belletjes markeren een
lijn vloeistof elementen waarvan de positie op een bepaald moment
samenvalt met de positie van de elektrode draad. Elke 'latere' positie
van deze rij belletjes wordt een 'tijd-lijn' genoemd, welke een maat is
voor het locale snelheidsprofiel van de stroming.
~
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Het is van belang dat deze 'tijdlijnen' het stromingsprofiel goed
volgen, zodat een i.h.a. kleine uniforme belletjes diameter gewenst
is, formule ( 2 - 6 1 , ( 2 . 1 2 1 , ( 2 . 1 3 ) en ( 2 , 1 4 1 . Matsui, Nagata en Yasuda
(Proceedings, [2], bldz. 139) genereerden met hun opstelling
waterstofbelletjes met een diameter van ongeveer 20 pm. Hiertoe
maakten ze gebruik van een Wolfram elektrode met een diameter van 1OEl
m, een pulsduur van de elektrische stroom van 2 ms en een intervaltijd
van 20 ms. De stroomdichtheid bedroeg 3 , 5 A/ cm2. De gebruikte
spanning in de opstelling in fig. 3.2 varieerde van 100 tot 606 V. De
pulsbreedte varieerde van 1 tat 4 m< en de puls-interval duur van 5 tot
2Q ms. Een microscopische opname van de gegenereerde
waterstofbelletjes is gegeven in figuur 3 . 3 .

-

layout of t h e experimental ag-.
used E e r eke obesrGaeiexr ef bubbles
generating from the surface of the w i r e ,
1)Starting switch Z)T&ne control unit for
p d s e generator 3)Iìelay time c o n t r o l wit
6)Cener&frng wire 7)WorMng fluid (pH-4.0)
8)hode p l a t e l0)SmaU. water tank

Fig. 3 . 2

Opstelling voor de generatie van waterstofbelletjes,
gebruikt door Matsui, Nagata en Yasuda (Proceedings,
[a], bldz. 139)

-._

Fig. 3 . 3

Microscopische opname van de gegenereerde watererstofbelletjes. (Matsui, Nagata en Yacuda, Proceedings,
[2], bldz. 140-141)

Indien men grotere elektrode diameters gebruikt coalesceren de
waterstofbelletjes samen tot grotere belletjes tijdens het proces van
loskomen van de elektrode. Dit proces is weergegeven in fig. 3 . 4 .
Hierdoor ontstaat een ongewenste niet uniforme diameter verdeling van
de waterstofbelletjec, terwijl ook de diameters te groot worden.

(d)

TD = 200 ms.

P~QCESS of evolution of
bubbles gene~atedfrom t h e surface of placiiium wire. (setting
position of t h e wfre:2 m b e l o w
the surface of t h e water, d,+jO~,
T-4 ms., Ip=2.5-A/cm2)

Fig 3 . 4

MiCrQSCQpiSChe opname van het ontwikkelingsproces van de
waterstofbelletjes tijdens generatie (Matsui, Nagata en
Yasuda, Proceedings, [2], bldz. 1 4 1 )

3.3

Elektrode confiquraties:

Om strijklijnen te visualiseren kan men de belletjes kontinu in een
vast punt in de stroming genereren. Een andere mogelijkheid is een
dunne draad als kathode te gebruiken en deze loodrecht op de gemiddelde
stromingsrichting te plaatsen. Door het aanbieden van een kortdurende
elektrische stroompuls wordt een rij belletjes langs de draad gevormd,
welke door de stroming meegevoerd en vervormd wordt, afhankelijk van
het lokale snelheidsprofbef. Door een pulserende stroom met konstante
frekwentie aan te bieden, genereert men een aantal rijen van 'tracer'
deeltjes die in de stroming lijnen markeren welke gescheiden zijn door
een konstante stromingstijd. Deze lijnen, welke een maat: zijn voor het
lokale snelheidsprofiel, noemt men (zoals al eerder vermeld in 3 . 2 )
'tijd-Pijnen'
a

Fig. 3.5

'Tijdlijnen' van waterstofbelletjes welke een snelheidsprofiel in de grenslaag van een vlakke plaat visualiseren.
(Bippes en Gortler, [341)

De locale snelheid meet men door de afstand te meten tussen twee locale
tijdlijnen en deze afstand te vermenigvuldigen met de pulsfrekwentie
van de waterstofbelletjes genererende elektrode. Van belang voor de
nauwkeurigheid van deze methode is een elektrische spanningsbron die op
nauwkeurig bepaaide tijden spanningspulsen genereert met een konstante
herhalingsfrekwentie. Clutter en Smit [29] toonden aan dat ook een
gewone netfrekwentie van 50 of 60 Hz gebruikt kan worden als
spanningsbron, welke dan afwisselend rijen waterstof- en zuurstof
belletjes aan de elektrode produceert, die nu afwisselend kathode en
anode is.

-.
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Een dergelijk systeem van tijdlijnen geeft geen informatie over de
deeltjesbanen, omdat niet bekend is welke 'tracer' deeltjes o f punten
van twee opeenvolgende tijdlijnen met elkaar corresponderen. Schraub
e.a. E301 ontwikkelden daarom een gecombineerde 'tijd-strijklijnen'
techniek door een kathodedraad te gebruiken met op onderling gelijke
afstanden korte delen, gecoat met een isolatiemateriaal. Wanneer men
nu de kathodespanning in pulsvorm met gelijke intervallen aanbiedt,
worden gecombineerde 'tijd-strijklijnen'geproduceerd, welke in het
begin de vorm van regelmatige rechthoeken hebben.(Fig. 3.6 en 3 . 7 )

Fig. 3.6

Schematische weergave van de gecombineerde 'tijdstrijklijnen' techniek. (Merzkirch, [ I ] , bldz. 43)

Deze gecombineerde 'tijd-stïijklijnen'techniek geeft een vollediger
beeld van complexe stromingsvelden, zoals bijvoorbeeld bij de wervel
opbouw in een niet laminair stromingsveld, welke vaak als test-object
wcaxdt gebruikt voor de waterstofbelletjes methode. (Merzkirch, [l],
bldz. 42) Om een gedeeltelijk geisoleerde kathodedraad te maken,
gebruikt men een'masker dat die delen van de draad bedekt die
geisoleerd dienen te blijven, waarna men met een in de handel
verkrijgbare isolatie 'spray' de onbedekte delen van de kathode
isoleert.
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'Tijd-strijkfijnen' techniek toegepast in een contractiestroming. (Cchraub e.ael[30])

Er bestaan meer technieken om een elektrode configwatie te creeeren
die zowel 'tijdlijnen' visualiseert als specifieke 'strijklijnen'. Het
is voldoende de gegenereerde tijdlijnen op bepaalde plaatsen te merken.
Dit kan men doen door b.v. in een elektrodedraad een scherpe knik aan
te brengen of een 'ladder-configuratie' te creeeren. {Clutter, [29],
bldz. 24 en Cchraub, [35]) In de praktijk is het niet gemakkelijk dit
soort electrode configuraties te vervaardigen. Matsui e.a. (f21,
bldz. 14'1) vervaardigden een kruisdraad elektrode. Deze bestaat uit
twee rechte elektrode draden die elkaar onder een bepaalde hoek
kruisen. Het vlak dat beide elektrodedraden opspannen loopt daarbij
evenwijdig met het observatievlak. Beide elektrodes genereren
tijdlijnen die in aanvang dezelfde hoek met elkaar maken. (Fig.
3.8-al In figuur 3.8-b zijn de gegenereerde tijdlijnen gegeven van een
enkele elektrodedraad.

(a)

Fig. 3 . 8

Gegenereerde tijdlijnen in een uniforme stroming (Uv =
10 mm/ s f door een kruisdraad elektrode ( a ) en een enkele
elektrodedraad (bf. (Matsui e.a. , [2], bfdz. 142)

Het snelheidaprofiel tussen twee concentrische cylinders werd door
Matsui e.a.
([2], bldz. 142) gevisualiseerd met een
e kruisdraad
elektrode in V-vorm (fig. 3.9-a) en een enkele elekt
3.9-b). De binnenste cylinder in fig. 3.9 staat stil, terwijl de
buitenste cylinder ronddraait met een snelheid Uv = 5,4 mm/ s in fig.
3.9-a en Uv = 11 mm/s in fig. 3.9-b.
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Visualisatie van stroming tussen twee concentrische cylinders
na.b,v. een kruisdxaad elektrode in V-vorm (fig. a) en een
enkele eiektrodedraad (fig. b)

Men kar% in figuur 3.9 eenvoudig deeltjesbanen construere
overeenkomende snijpunten van tijdlijnen met elkaar te verbinden.
Omdat de elektrodeconfiguratie, gebruikt in figuur 3.9-a, relatief veel
invloed had op het stromingsprofiel (lage stroomsnelheid) (Matsui e.a.
,[2], bldz, 1431, werd de snelheid kwantitatief gemeten met
tijdlijnen, gegenereerd door een enkele elektrodedraad. Fig. 3 - 1 0
geeft ten slotte het zoggebied weer achter een vlakke plaat parallel
aan een uniforme stroming. De vierzijdige stromingsefementen in figuur
3.10, gevormd door de snijdende tijdlijnen, visualiseren de rotatie,
dilatatie, afschuiving en translatie van de stromingselementen in dit
zoggebied.

Pig. 3.10 Zoggebied van een vlakke plaat parallel aan een uniforme
= 900. (Uv = hoofdstroomsnelheid,
stroming. Re = Uv.l/*
- 1 = lengte van de vlakke plaat,@=
kinematische viscositeit)
(Matsui e.a. , [ 2 I t bldz. 143)
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3.4

Invloed van de aanwezigheid van elektrode configuraties OP
het strominssprofiel:

Matsui e.a. [[2], bldz. 1 4 4 ) constateerden bij hun visualisatie met
behulp van waterstofbelletjes als 'tracer' van een vloeistofstroming
tussen twee concentrische cylinders (zie 3 . 3 ) een afwijking van de
gemeten deeltjesbanen t.o.v. de theoretische deeltjesbanen.
Theoretisch dienden deze deeltjesbanen concentrische cirkels te zijn.
De waterstofbelletjes diffundeerden naar de binnenste (stilstaande)
cylinder toe. Bij visualisatie met aluminium poeder als 'tracer' vond
men deze afwijkingen niet. (Fig. 3 . 1 1 )
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Fig. 3 . 1 1

Afwijking van de gemeten stroomlljnen tussen twee concentrische cylinders bij visualisatie met aluminiumn poeder
t,a.v. de theoretische stroomlijnen als functie van de
azimutaalhoek aan de cylinderomtrek. +S+ : geen aanwezigheid van een elektrodedraad. 0 0 o : aanwezigheid van een
enkele elektrode draad met een dikte van 8 AJ m.
e e e: aanwezigheid van een enkele elektrodedraad
met een dikte van 500 ym.: het verloop van
de theoretische stroomlijnen. De afwijking van de gemeten
stroomlijnen t.o.v. de theoretische stroomlijnen wordt
gegeven als het relatieve hoogte verschil y t.o.v. de
afstand h tussen beide cylinders. ( y / h = 0.52)
De stromingssnelheid ITV bedraagt 12 mm/ s fNatsui e.a.,
[Z], blz. 1 4 4 )
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Een mogelijke verklaring voor dit verschijnsel wordt gegeven door
Matsui e.a. ([27, bldz. 1441. Een zeer dunne elektrodedraad en een
langzame stromingssnelheid geven een Reynoldsgetal, behorend bij de
elektrodedraad, kleiner dan een. In zo'n stroming is de breedte van
het zoggebied van de draad betrekkelijk breed. In figuur 3.12 is de
stroming rondom een draad in een stroming met een snelheidsgradient
evenwijdig aan de richting van de elektrodedraad, een zogenaamde
afschuifstroming, schematisch weergegeven. De afschuifstroming kan men
opgebouwd denken uit een aantal wervellijnen. Het verloop van de
wervellijnen wordt nu verstoord door de aanwezigheid van een
elektrodedraad. (Figuur 2 5 )

Fig. 3-12 Schematische verklaring van het verschijnsel dat de waterstofbelletjes bij aanwezigheid van een elektrodedraad en een
snelheidsgradient evenwijdig aan deze elektrodedraad, tegen
deze snelheidsgradient in diffunderen. (De liftkracht, zie
& 2.2, is juist in de richting van de snelheidsgradient)
(a) Deformatie van de wervellijnen (b) Geinduceerde snelheid
door een gedeformeerde wervellijn in de zogstroming van de
elektrodedraad. Het vlak van figuur (a) staat loodrecht
op het vlak van figuur (bf. (Matsui e.a., [2]? blz. 144)

Door de deformatie van de wervellijnen (figuur 3.12-a), wordt een
secundaire snelheid geinduceerd in de richting van de laag met een
kleinere snelheid. Dit wordt weergegeven met de roterende pijlen
rondom de gedeformeerde wervellijnen in figuur 3.12-a. In figuur
3.12-b i s het effekt van deze geinduceerde snelheid uitgezet als een
snelheidslijn. De snelheidslijn wordt rechts van de nullijn uitgezet
indien de geinduceerde snelheid in de richting is van de
snelheidsgradient en wordt links van de nullijn uitgezet, indien de
geinduceerde snelheid tegen de snelheidsgradient in gericht is. De
deformatie van de wervellijnen vindt alleen plaats in het zoggebied
achter de elektrodedraad. Figuur 3 . 4 2 - b geeft de doorsnede van de
gedeformeerde wervellijnen, welke dan ook het zoggebied . achter de
elektrodedraad begrenzen. In de opstelling van Matsui e-a. (e21 ,
bldz. 142) met een zeer dunne elektrodedraad en lage
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stromingssnelheid, corresponderend met een laag Reynoldsgetal voor de
elektrodedraad en daarom een breed zoggebied achter de elektrodedraad,
diffunderen alle gegenereerde belletjes in de richting van de
stilstaande cylinder. (Zie figuur 3.9-b)
3.5

Metinq van de strominqssnelheden m.b.v. waterstofbelletjes:

Be waterstofbelletjesbeweginq wordt gefotografeerd of opgenomen met een
filmkamera. De verlichting en het opnamesysteem zijn i.h.a. gelijk
aan die bij de visualisatie met kleurstoflijnen of 'vaste stof'
'tracer' deeltjes. ( 2 . 1 en 2.2) De rijen of vlakken waterstofbelletjes
worden belicht onder een hoek loodrecht (of iets kleiner dan 90 graden]
met de observatierichting. Een geschikte verlichting verkrijgt men met
een kwik lamp. De observatietijd van de belletjes in de stroming wordt
beperkt door het in oplossing gaan van deze belletjes in de stroming.
Observatietijden in water zijn daarom in de orde grootte van 3 s . , en
bij een gemiddelde stromingssnelheid kan men dan met voldoende
nauwkeurigheid de afgelegde weg van de belletjes bepalen. De
observatietijd is kleiner in turbulente stromingen ten gevolge van een
snelle turbulente diffusie van de belletjes. Om deze reden is de
methode met waterstofbelletjes niet geschikt voor de visualisatie van
stromingen van water met een stromingssnelheid groter dan 30 cm/ s.
(Merzkirch, [l], bldz. 43) De waterstofbelletjes bewegen in het zog
van de draad die deze belletjes opwekt, en de maximaal toegestane
stromingssnelheid wordt bepaald door het Reynoldsgetal waarbij de
zogstroming instabiel wordt, en ten gevolge daarvan instationair.
De snelheid waarmee men de belletjes produceert kan men gemakkelijk
instellen met het elektrische circuit en, wanneer men de gecombineerde
'tijd-strijklijnen' techniek toepast, kan men de 'tracer' elementen een
gewenste aanvangsvorm geven. Daarom is de waterstofbelletjes techniek
ook zeer geschikt voor demonstraties e.d. (Tory en Haywood, [36]) Een
belangrijk toepassingsgebied is de studie van grenslaagstromingen,
speciaal bij het onderzoek van stromings instabiliteiten en kenmerken
van turbulente verandering. (Rim e.a., [37]; Grass, [38]; Bippes en
Gortler, [34]). Andere toepssingen zijn snelheidsmetingen an een
vlakke straalstroming (Rockdell, [39]) en visualisatie van wervelringen
(Maxworthy, [40]). Een duidelijk voordeel van deze methode is dat geen
permanente kleurstof in de vloeistof wordt geinjekteerd, zodat de
methode kan worden toegepast in re-circulatie systemen.
Een voorzichtige schatting van de foutenbronnen en onbepaaldheden
m.b.t. de waterstofbelletjes techniek wordt gegeven door Schraub e.a.
[30]. Hierin zijn de volgende punten te onderscheiden:
Bij het bepalen van de snelheid van de 'tracer' deeltjes wordt de
grootste fout gemaakt bij het meten van de afgelegde weg van de
'tracer' deeltjes. De tijd, nodig om deze weg af te leggen, wordt
bepaald door de pulsfrekwentie waarmee men de 'tracer' deeltjes
genereert, of door de sluitertijd van de kamera, en levert een veel
kleinere bijdrage tot fouten.

Wanneer het stromingsveld steile snelheidsgradienten bevat kunnen de
fouten aanzienlijk zijn, door het optreden van liftkrachten in de
richting van de snelheidsgradient, zie & 2.2.2 , formule (2.201 en
(2.21) of door deformatie van wervellijnen door de waterstofbelletjes
genererende elektrode, waardoor binnen het zoggebied van de
elektrodedraad krachten ontstaan tegen de richting van de
snelheidsgradient in (zie & 3.4, figuur 3-12]., In sommige gevallen
kan men deze fouten verminderen door de geometrie van het
stromingskanaal aan te passen.
De kathodedraad verstoort lokaal het verloop van de hoofdstroming en de
beweging van de waterstofbelletjes kan hierdoor aanzienlijk worden
beinvloed. (Zie bijv. figuur 3.11) Bij een laminaire zogstroming
achter de draad geidt dat op een afstand van ongeveer '70 maal de draad
diameter de belletjessnelheid de snelheid van de vrije stroming
benadert. Het onderzseksveld dient dus minimaal 70 maal de draad
diameter stroomafwaarts van de elektrode te zijn. (Merzkirch, [l],
bldz. 44) Bij een turbulent zoggebied achter de draad geldt deze
benaderingsmethode niet.
De responsie van de belletjes op veranderingen in de stromingssnelheid
kan men analyseren m.b.v. formule 1 2 , 3 ) in & 2.2.1. Deze vergelijking
maakt ook deel uit van de berekeningen van Hjelmfelt en Mockros 141 en
is verwerkt in de resultaten in de tabel 2. Fluctuaties in de stroming
die op kleinere schaal plaats vinden dan de afmetingen van de belletjes
kunnen natuurlijk niet door laatstgenoemde worden gevolgd. Men dient
er bovendien rekening mee te houden dat de belletjes 'tracer' techniek
snelheden presenteert die een gemiddeI.de zijn over àe observatieiijddt
of de tijd tussen twee elektrische pulsen, welke 'tijdlijnen' markeren.
In foxmule:
-

Met "& de tijdvariabele. U(z) de momentane snelheid,At de
observatietijd en Ugem de gemiddelde snelheid. Fluctuaties binnen de
observatietijd worden niet waargenomen. Deze onnauwkeurigheid kan men
verkleinen door een kleine observatietijd te kiezen. Maar dan neemt de
onnauwkeurigheid in de plaatsbepaling toe. Men dient daarom een
gunstig compromis te kiezen. Schraub e,a. [30],stellen dat de
onnauwkeurigheden die het mees't bijdragen tot de totale fout in de
plaatsbepaling worden veroorzaakt door de snelheidsveranderingen in het
zoggebied achter de elektrodedraad (zie ook & 3.31, het
tijdmiddelingsproces Qformule (2.25)) en de onvolkomenheden van het
optische meetsysteem. In het speciale geval van een tijd-onafhankelijk
stsomingsveld schatten Schraub e.a. [30] de totale fout in de gemeten
snelheid op een orde grootte van ongeveer 5 %.
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VAN LOKAAL GEISOLEERDE ELEKTRODEDRADEN

Inleidincr:

Op grond van de in hoofdstuk 2 . 4 vermelde conclusies is gekozen voor de
waterstofbelletjes techniek als visualisatie methode. Om zowel
deeltjesbanen, strijklijnen, rotaties, dilataties en afschuivingen in
de stroming te visualiseren is naar een methode gezocht om de
waterstofbelletjes genererende elektrode plaatselijk te isolereni
zodat, bij aansturing met een blokspanning, de elektrode rechthoekige
vlakken waterstofbeletjes genereert. (fig. 4.1) We kunnen hierbij van
twee technieken uitgaan. Een techniek waarbij de elektrodedraad in
aanvang blank is, waarna deze bedekt wordt met een isolerend materiaal,
of een techniek waarbij we uitgaan van een geisoleerde elektrodedraad
die daarna door etsingstecnieken plaatselijk blank gemaakt wordt. In
beide gevallen worden er hoge eisen gesteld, zowel aan de isolerende
laag, als aan het elektrode materiaal.

Fig. 4.1 Een op regelmatige afstanden geisoleerde elektrodedraad
veroorzaakt, bij aansturing met eem pufsvormige spanning,
blokvormige vlakken van waterstofbelletjes.
Een eerste vereiste betreft de dikte van de elektrodedraad. Uit het
voorgaande blijkt namelijk dat de verstorende liftkracht op de
waterstofbelletjes in de stroming bij kleine diameter van de belletjes
gering is. De diameter van de waterstofbelletjes wordt klein bij zeer
dunne elektrodedraden ( < 30 pm). Daarom wordt gewerkt met dunne
elektrode draden net een dikte van 30 p a - Het gevolg is wel dat er
dan hoge eisen gesteld worden aan het elektrode materiaal. Door zijn
geringe diameter neemt de E - modulus reeds bij zeer kleine belastingen
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aanzienlijk toe.
Uit eerdere metingen (o.a. bij de vakgroep Transportfysica op de THE)
blijkt daarnaast dat de draaddikte verandering door de isolatielaag van
grote invloed is op de verstoring van het blokvorminge profiel van de
waterstofbelletjes. De overgang tussen geleidendel geisoleerde laag
genereert een zoggebied waarin de waterstofbelletjes zeer snel
diffunderen. Het blokvormige profiel van het vlak, gevormd door de
watesstofbelletjes, waaiert bij de overgangen geleidend/ isolerend
materiaal uiteen. Voor een goede visualisatie dient de isolatielaag
dus zeer dun te zijn. Dit stelt hoge eisen aan de doorslagspanning van
het isolatiemateriaal. Worden de elektroden gestuurd met een spanning
'vanbv. 100 V, en bedraagt de isolerende laagdikte 5 A l m , dan is een
doorslagspanning vereist van 20 EV/ m. Dit is een faktor tien maal de
doorslagspanning van lucht. De isolatielaag moet dus zeer homogeen
zijn, en mag geen luchtbelletjes e.d. bevatten. Daarnaast dienen voor
een goede visualisatie de gebieden van geleidend materiaal op goed
gedefinieerde plaatsen aanwezig te zijn en de overgangen tussen
geleidend en isolerend materiaal scherp te verlopen.
Het probleem van de diameter verandering door de overgang van de
geleidende laag naar de isolatie laag, kan men ook redelijk ondervangen
doos de elektrode in een elektrolyse bad te brengen en een zelfde
laagdikte neer te laten slaan op de elektrode, als de dikte van de
isolatielaag. Ook is een goede hechting vereist tussen Oe geleidende
kern van de elektrode en de isolatielaag. Indien deze hechting niet
goed is, kunnen zich in de ruimte tussen de draad en de isolatielaag
bij elektrolyce waterstofbellen vomen van relatief g
Indien deze vrijkomen, verstoren zij het profiel aanz
Tenslotte speelt ook nog de stromingcvloeistof een wezenlijke r o l .
Doordat de elektrodedraad gebruikt wordt als kathode, kunnen zich hier
gemakkelijk allerlei positieve metaal-ionen afzetten. Ook kunnen zich
komplete molekulen aan h e t elektrode oppervlak hechten. Gebruikt men
een elektrode met een platina kern, dan kan men deze verontreinigen
veelal gemakkelijk verwijderen door de elektrode gedurende een korte
tijd op een positieve spanning te brengen. De neergeslagen positieve
ionen gaan dan meestal weer in oplossing, terwijl de aangehechte
molekulen door de zuurstof ontikkeling aan de positieve elektrode door
de optredende mechanische krachten van de veel grotere zuurstofbellen
veelal loslaten. Gebruikt men echter een elektrode met bijvoorbeeld
een koperen kern, dan is het niet mogelijk deze elektrode op een
positieve spanning te brengen zonder dat het koper in oplossing gaat.
Het is daarom bij een dergelijke elektrode aan te raden gebruik te
maken van een zeer zuivere stromingsvloeistof welke geen metaalionen of
andere verontreinigingen bevat.

Al deze problemen stellen hoge eisen aan het wegetsen van de
isolatielaag (& 4 . 2 ) , de bedekking van het geleidend gedeelte I& 4 . 3 )
en de te gebruiken stromingsvloeistof { & 4 . 4 .F----

-*_
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4.2

Lokale weqetsinq van de isolatielaaq:

Omdat aan het isolatiemateriaal hoge eisen worden gesteld, zowel m.b.t.
de doorslagspanning als de hechting aan het elektrode materiaal, is in
eerste instantie gekozen voor een commercieel verkrijgbare geisoleerde
metaaldraad, waarna getracht wordt deze isolatielaag lokaal te
verwijderen. Dit omdat de fabrikant in het algemeen beschikt over
professionele apparatuur, welke in een ontwikkelings stadium meestal
nog niet voorhanden is. Gekozen is voor een geisoleerde koperdraad met
een totale dikte van 30pm, geleverd door Pope's draadfabrieken [loo].
De isolatie wordt in de fabriek aangebracht door de draad in een bad
van een poly-urethaan (van een door de fabrikant geheim gehouden
sanenatelling) te dompelen, waarna de draad door een treksteen geleid
wordt
Vervolgens wordt de draad door een oven geleid, waarin de
isolatielaag uithardt. Dit gehele proces herhaalt zich tien maal.
e

Het probleem bestaat nu hierin deze isolatielaag lokaal te verwijderen.
Door het uitharden in een oven hebben zich in de
polyurethaan-isolatielaag cross-links gevormd, waardoor het zeer
moeilijk wordt de poly-urethaan laag door ets technieken te
verwijderen. Daarom is in eerste instantie gekozen voor het lokaal
verwijderen van deze isolatielaag m.b.v. een laser. Door de
intensiteit van de laser bundel voldoende groot te kiezen, verdampt de
isolatielaag. Problemen ontstonden echter met het elektrode oppervlak.
Door de intensiteit van de laserstraal beschadigde dit oppervlak,
terwijl tevens koolstofresten van de poly-urethaan laag hecht verbonden
bleven met het elektrode oppervlak. Deze resten waren zeer moeilijk te
verwijderen. Omdat het de bedoeling is de blanke koperdelen
uiteindelijk te vergulden, teneinde aantasting door de
stromingsvloeistof te voorkomen, is van de laser techniek verder
afgezien. Bij het vergulden worden nl. hoge eisen gesteld aan de
zuiverheid van het elektrode oppervlak.
Daarom is uiteindelijk gekozen voor een ets techniek. Zoals al -.eerder
'vermeid, bestaat de isolatielaag uit een uitgeharde poly-urethanen, die
door etsen zeer moeilijk te verwijderen zijn. Er wordt gebruik gemaakt
van geconcentreerd zwavelzuur (98 % I ] . Door dehydratatie van de
isolatielaag, er worden watermolekulen aan het poly-urethaan
onttrokken, wordt het zwavelzuur gereduceerd tot zwaveldioxide. Het
poly-urethaan wordt hierbij geoxideerd (redox reaktie). Daardoor
vallen de langere ketens uiteen in kortere ketens. Waarschijnlijk
speelt hierbij ook hydrolyse van het pofy-urethaan een rol. De
brokstukken die overblijven lossen op in het zwavelzuur (solvatatie).
De dehydratatie van het poly-urethaan kan plaats vinden door de sterk
hygroscopische eigenschappen van het zwavelzuur. De hygroscopische
werking van het zwavelzuur vermindert snel wanneer water aan de
omringende lucht kan worden onttrokken. Daarom kan het proces alleen
plaats vinden in een ruimte met een zeer lage relatieve vochtigheid.
Het wegetsen van de isolatielaag verloopt met geconcentreerd zwavelzuur
van 98 % in een geconditioneerde droogruimte [fig. 4 . 2 ) zeer matig.
Er blijven nog geisoleerde resten op de elektrode achter. Daarom is
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seleen toegevoegd als katalysator van het proces. Een hoeveelheid van
minder dan 100 f i g op 1 liter is voldoende. Als konklusie kan men
stellen dat door toepassing van het seleen als katalysator, en gebruik
te maken van een zeer lage relatieve vochtigheid van de omgevende
lucht, geconcentreerd zwavelzuur (98 % ) uiteindelijk als etsmiddel
bevredigend werkt.
De dehydratatie van het polyurethaan vindt plaats binnen ongeveer 20
minuten. De resulterende kortere ketens, ontstaan uit het
polyurethaan, lossen matig op in het resterende zwavelzuur. Na
ongeveer 40 minuten beginnen deze polyurethaanresten neer te slaan op
de elektrode, waardoor zich een isolerend laagje op het blanke deel
vormt. Om een goed geleidende elektrode te maken dient daarom de tijd,
waarin de isolatielaag wordt weggeetst, ongeveer een half uur te
bedragen. Hierbij wordt uitgegaan van een omgevingstemperatuur van 20
graden Celciusen een zo laag mogelijke relatime vochtigheid ( < 20 % )
van de omgevingslucht.
KAST VAN PERSPEX

ONDERSTE KLEP VOOR

Fig. 4 . 2

HET INBRENGEN VAN

Opstelling van de droogkast waarin de etsing met
geconcentreerd zwavelzuur plaats vindt.

Het is van belang dat de plaats waar de isolatielaag op de elektrode
weggeetst wordt goed gedefinieerd is. Bij bijvoorbeeld het vergulden
van draden kent men een soortgelijk probleem. Daar maakt men gebruik
van de oppervlakte spanning van water. In een bakje, dat een waterige
oplossing van het elektrolyt bevat, wordt een zeer dilnne groef
gefreesd. Het blijkt dat de elektrolytische vloeistof door zijn
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oppervlakte spanning i
1 en niet door de
groef wegstroomd. Ook niet wanneer de te vergulden draad in de groef
geplaatst wordt.

1

DE DRAAD WORDT IN DE GROEF GEPLAATST

Fig. 4.3 Opstelling voor het vergulden van draden.
Een dergelijke methode is ook geprobeerd met geconcentreerd zwavelzuur.
Zodra de draad echter in de gleuf geplaatst werd, liep het zwavelzuur,
door zijn andere oppervlakte spanning dan water, langs de gleuf en was
de plaats waar de isolatielaag weggeetst werd niet meer gedefineerd.
De volgende methode is ontwikkeld in samenwerking met dhr. L. Wouters
en ic eveneens gebaseerd op de oppervlaktespanning van zwavelzuur. Een
aantal capillairen worden door de konstruktie in figuur 4.4 op
onderdruk gebracht. De onderkant van de capillairen is in.
geconcentreerd zwavelzuur gedompeld.. Daardoor vullen de capillairen
zich met zwavelzuur. Hierna wordt het stelsel capillairen omhoog
gebracht uit het zwavelzuur. De onderdruk wordt opgeheven, waardoor
zich kleine druppels onder de capillairen vormen. Deze druppels zijn
redelijk gelijk van grootte. De draad wordt nu onder de capillairen in
de druppels geconcentreerd zwavelzuur gebracht, waardoor de plaats waar
de isolatie wordt weggeetst redelijk nauwkeurig gedefinieerd is.

blz.

54

PERSPEX BEHUIZING

AFVOER

VAN

DE PERSPEX
BEHUIZING

Fig. 4.4 Konstruktie, gebruikt voor het lokaal wegetsen van de
isolatielaag met behulp van geconcenteerd zwavelzuur.
Bij voldoende uitwendige diameter, groter dan 3 mm, van de capillairen
vormen de druppels zwavelzuur zich aan het uiteinde van het capillair.
Gewenst is echter een hartafstand tussen de geleidende delen van de
elektrode van ongveer 3 mm. Dan zijn uitwendige capillair diameters
vereist van ongeveer 1 mm. In dat geval is de oppervlakte spanning van
zwavelzuur zodanig dat de druppels zich niet aan het uiteinde van het
capillair vormen, maar langs de capillair-wand omhoog kruipen Ifiguuur
4.5). Daardoor wordt ook de diameter van de druppel groter dan de
vereiste 1 m. De elektrodedraad kan nu ook niet vrij in de druppel
zwavelzuur hangen. Wanneer de elektrodedraad het glascappillair raakt
wordt het oppervlak van de druppel zwavelzuur ondebroken, waardoor het
zwavelzuur langs de draad stroomt. In dat geval is de plaats waar de
isolatie weggeetst wordt niet meer gedefinieerd.
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ZWAVELZUUR

Fig. 4 . 5

Vorming van de zwavelzuurdruppels bij verschillende
capillair diameters.

Om dit te voorkomen wordt onder de vertikale capillairen een
konstruktie aangebracht van horizontale glasstaafjes met een dikte van
ongeveer 0 , 2 mm. De vertikale glascapillairen, gevuld met zwavelzuur,
worden nu rnet een nonius-instelling omlaaggebracht tot het onderste
deel van de zwavelzuurdruppels, omhooggekropen langs de capillairen,
net de horizontale glasstaafjes raken. Zowel door de
oppervlaktespanning van het zwavelzuur als de cohesiekrachten tussen de
glasstaafjes en het zwavelzuur verdeelt de druppel zich over de beide
glasoppervlakken en wordt daarbij vervormd. De vertikale
glascapillairen worden nu met de nonius-instelling zover omhoog
gebracht tot de diameter van de vervormde druppel ongeveer 1 mm
bedraagt. De druppel wordt hierbij als het waxe tussen beide
glasoppervlakken uiteen getrokken. (Figuur 4.6) Het blijkt dat deze
vervormde druppels goed om de elektrodedraad sluiten en de isolatie
wordt van alle zijden goed weggeetst. De elektrodedraad hangt hierbij
geheel vrij in de vervormde zwavelzuurdruppel zonder de glascapillairen
te raken.
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VERTIKALE

d

HORIZONTALE GLASKAPTLLAIREN

Fig. 4.6 Een konstruktie van harizontale glasstaafjes maaki het
mogelijk dat de elektrodedraad geheel vrij, zonder
de glaswanden te raken, in de zwavelzuurdruppel hangt.

4.3

Het elektrolytisch bedekken van koperen elektrode draden:

De verkregen elektrodedraden, vermeld in de vorige paragraaf, zijn op
regelmatige afstanden afwisselend geisoleerd en ongeisoleerd (figuur
7).

koperen kern

elektrodedraad

F i g . 4.7

Een lokaal geisoleerde koperdraad, verkregen door
wegetsing van de isolatielaag.

Figuur 4.8 geeft een foto opname van een plaatselijk geisoleerde
elektrodedráad . De elektrodedraad is vervaardigd door een geisoleerde
koperdraad van 30 P m dikte lokaal weg te etsen met geconcentreerd
zwavelzuur van 98 % met selenium als katalysator.

Fig. 4.8

Een foto opname (vergroting 200 x) van een lokaal
geisoleerde elektrodedraad. Dikte van het geisoleerde
deel is 30 tcrm. Van het ongeisoleerde deel bedraagt
de dikte 24 f l m .

Boor de lokale bedekking met de isolatielaag verandert de diameter van
de elektrode diskontinu. Hierdoor vormt zich achter de elektrodedraad
een zodanig zoggebied dat de veronderstelde vierkante vlakjes van
waterstofbelletjes, bij aansturing van de elektrode met een pulsvormige
spanning, vervormd worden op een manier, weergegeven in figuur 4 . 9 . Er
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vormen zich a.h.w. staartjes aan de blokjes. Ook de voorkant
verandert. In de vakgroep transportfysica op de TRE is dit al eerder
geconstateerd, toen men gebruik maakte van een platina elektrode, welke
op regelmatige afstanden bedekt was met glascapillairen die aan het
uiteinde dichtgelast waren. De diskontinuiteit van de diameter in de
overgang platinal platina met glascapillair veroorzaakte ook hier
vervoxming van de vierkante blokjes.

/I

VLAKKEN VAN WATERSTOFBELLETJES

Fig. 4 . 9 Vervorming van de blokvormige vlakken waterstofbelletjes
door een diskontinuiteit in de diameter bij de overgang
tussen geisoleerde en niet geisoleerde laag, bij aansturing
van de elektrode met een blokvormige spanning.
Om de diskontinuiteit in de diameter van de elektrodedraad te voorkomen
kan men de blanke delen van de elektrode elektrolytisch bedekken met
een metaal dat een laagdikte heeft, gelijk aan de diameter van de
isolatielaag. Bij het gebruik van bijvoorbeeld een elektrode met een
koperen kern heeft deze elektrolytische bedekking tevens het voordeel
van een beschermingsfunktie. Als bedekkingsmateriaal kiest men dan
zilver, goud of platina.
Het is van belang dat de elektrolytische neerslag op de blznke delen
van de elektrode regelmatig en homogeen plaats vindt. Bij een te grote
stroomsterkte gedurende het elektrolyse proces vormen zich kleine
holten in het elektrolytisch neergeslagen materiaal. Wordt een
dergelijke elektrode in een stromingsvloeistof geplaatst, dan vormt
zich ook in deze holten, wanneer zij in open verbinding zijn met de
stromingsvloeistof, waterstof. Deze waterstof komt pas bij een zekere
overdruk in de stromingsvloeistof. Door uitzetting kan daarom de
afmeting van de uiteindelijk gevormde waterstofbel veel groter zijn dan
de diameter van de holte, waarin de waterstof gevormd werd. Een
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elektrode die verguld is bij een stroomdichtheid van 220 A/ m*2 (de
diameter van de elektrode draad was 24 p m , de lengte waarover verguld
werd waren 8 blanke delen van elk 1,5 mm en de stroomsterkte bij het
vergulden Kas 200,UA) gaf bij gebruik als kathode in de
stromingsvloeistof waterstofbelletjes met diameters die sterk
varieerden van zeer klein ( 10 $m) tot snel stijgende grote bellen
van 200 p m.
Een goede stroomdichtheid bij het elektrolytisch verguldproces, welke
aanleiding geeft tot een glad en homogeen oppervlak, ligt bij ongeveer
50 A/ m*2 (een zelfde koper elektrode wordt nu verguld bij een
stroomsterkte van 5 0 P A ) . Een beter resultaat wordt verkregen bij een
eerste stroomdichtheid van 10 A/ m*2 gedurende 10 minuten, daarna 50
A/m*2 gedurende 40 minuten, en ten clotte weer 10 A/ m*2 gedurende 10
minuten. Bij de zeer lage stroomsterkte van 10 A/ m*2 gedurende de
eerste 10 minuten kunnen de gsudmofekulen een goede eerste
hechtingslaag vormen. Daarna vormt zich bij 50 A/ m*2 in de tweede
periode een goudlaag met de gewenste regelmatige dikte. Maakt men de
stroom in de tweede periode ook 10 A/ m*2, dan wordt de laagdikte
onregelmatig. De laatste periode van 10 A/ m*2 gedurende 10 minuten
zorgt ervoor dat eventuele kleine porien in de oppervlakte van de
goudlaag voldoende afgedicht worden.

Om een gladde goudlaag te verkrijgen is het van belang dat het
vergulden plaats vindt bij een optimale temperatuur. Deze ligt bij
ongeveer 60 - 70 graden Celcius. Het verwarmen van het verguldhad kan
op verschillende manieren gebeuren. Om een redelijk homogene
tmperatuurverdelinq in het verguldbad te verkrijgen wordt het bad
verwarmd d.m.v. warmtestraling. De vloeistof in het verguldbad
verdampt gemakkelijk bij de temperatuur van 60 graden Celcius. Om dit
te voorkomen wordt het bad afgedekt met een goed infra-rood stralinq
doorlatend plaatje pyrex glas. Voor een goede homogene vergulding is
het van belang dat de te vergulden elektrodedraad strak en geheel vrij
in de verguldvloeistof hangt. Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt
van de oppervlaktespanning van de verguldvloeistof. Bij het
verguldproces wordt gebruik gemaakt van een elektrolyt, bijvoorbeeld
goudcyanide, opgelost in gedemineraliseerd water. Deze oplossing heeft
een oppervlaktespanning welke weinig afwijkt van die van zuiver water.
In een bakje worden nu in de wand een aantal dunne groeven gefreesd.
Het te vergulden draadje wordt in de groeven gebracht, terwijl de
verguldvloeistof door zijn relatief hoge oppervlaktespanning niet door
de groeven naar buiten stroomt. Dit principe werkt i.h.a. goed bij
waterige oplossingen. Door een veerkonstruktie aan te brengen in de
stroomvoerende draad, blijft het elektrodedraadje strak en vrij in de
vloeistofhangen, terwijl de kans OP breken van de elektrodedraad zeer
klein is. (Figuur 101
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Fig. 4-10 Konstruktie voor het vergulden van de elektrodedraad.
De isolatielaag sluit niet goed aan op de koperen kern: Er bestaat een
zekere ruimte tussen de kern en de isolatielaag. (Fig. 4 . 1 1 ) Bij
toepassing van de draad als waterstofbelletjes elektrode kan de
stromingsvloeistof in deze ruimte komen. Er vormen zich dan niet
alleen waterstofbelletjes bij het ongeisoleerde deel, maar ook tussen
de kern en de isolatiemantel. De waterstofbelletjes, gevormd in de
ruimte tussen kern en isolatielaag, worden niet direkt door de
stromingsvloeistof meegenomen. Ze coaguleren tot grotere bellen. Er
ontstaat in deze ruimte uiteindelijk een overdruk t.o.v. de druk in de
stromingsvloeistof, waardoor de waterstofbellen vrijkonen en uitzetten
tot zij dezelfde druk hebben als die van de stromingsvloeistof. De
diameter van deze bellen i s dan ongeveer 0'5 nm. Deze bellen komen
niet onmiddellijk los van de elektrode en door hun grote afmetingen, de
diameter van de elektrodedraad is 30 pm, verstoren zij het
stromingsveld aanzienlijk.
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Fig. 4.11 Het ontstaan van relatief grote waterstofbellen bij
de overgang geleidende elektrode/ isolatie.
Het is zeer moeilijk deze ruimte tussen de isolatielaag en de kern op
te vullen met een isolerend materiaal. Daarom is geprobeerd door
verwarming van de vervaardigde elektrodedraad een betere verbinding
tussen de kern en de isolatiemantel te vormen. Daartoe werd de
komplete elektrode met de weggeetste en daarna vergulde delen gedurende
een half uur in een luchtverwarmde oven bij een temperatuur van 250
graden Celcius geplaatst. Het uiteindelijke resultaat was niet
bevredigend. Daarom is gezocht naar een geschiktere methode.
Het blijkt dat rhodium t.o.v. goud betere mechanische eigenschappen en
een hechtere struktuur vertoont en mede daardoor beter geschikt is om
de ruimte tussen de kern en de isolatielaag af te 9chermen.tegen de
stromingsvioeistof. (Fig. 4.12)
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Fag, 4.12 Elektrolytische neerslag van rhodium op de koperen kern.
Bet rhodium vormt een afdichting tussen de
StEomingsvloeistof en de holle ruimte tussen de kern
en de isolatiemantel.
Rhodiuna is eveneens een tamelijk edel metaal. Om een gladde homogene
elektzolytisch aangebrachte laag te verkrijgen is een tenperatuur van
het rhodbumbad van 20 - 30 graden Celcius optimaal. De optimale
stroomdichtheid bedraagt ongeveer 50 A/ m*2. Ook nu wordt, evenals bij
het vergulden, een beter resultaat verkregen wanneer gedurende een
eerste periode van 10 minuten een stroomdichtheid wordt ingesteld van
10 A/ ~ i * 2daarna
~
een stroom van 50 A/ m*2 gedurende 40 minuten, en ten
slotte een stroom van 10 A/ m*2 gedurende 10 minuten.
4.4 De vorminq van blokvormiqe prof ielen van waterstofbelleties
met de elektroden.

4.4.1 Optiek.
Om de elektrodedraden te testen, wordt gebruik gemaakt van een
cylindrisch stromingskanaal met een cirkelvormige (figuur 4.13-a) of
een vierkante (figuur 4.13-b) buitenwand, waarbinnen een volledig
ontwikkeld stromingsprofiel heerst. Bij verlichting met een lichtbron,
loodrecht op de optische as van de camera, ontstaat in beide gevallen
strooilicht in de richting van de cameralens ten gevolge van secundaire
reflecties in het perspex waarvan het strominskanaal is genaakt.

63

blz,

PROJEKTIE LENS

1

~

4

EVENWIJDIGE
LIEHTBUHDEL

1

-

+

PROJEKTIE LENS

I 1

PERSPEX STRQMINGSK

PERSPEX
STROMINGSKANAAL

(a)

-_

~

--

-~

-

1
-

(bl

€ig 4.13 Doorsnede van de buis waarin de elektrodedraden getest
worden. Gebruik is gemaakt van zowel een buis
met cirkelvormige buitenwand (a) als een vierkante
buitenwand (b).
4.4.2

Genereren van belletjes:

Random het geleidende deel van de elektrode wordt een Helmholtz

dubbellaag gevormd door het elektronen overschot in de kathhode
enerzijds en de positieve ionen in de vloeistof, die door de kathode
worden aangetrokken, anderzijds. Deze dubbellaag kan men elektrisch
voorstellen als een capaciteit. Hierazn parallel staat de
overgangsweerstand tussen de kathode en de vloeistof. (Fig. 4.14,
4-15)
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Fig. 4.14
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I

Vereenvoudigd model van een elektrode in een geleidende
vloeistof.

In serie met de elektrode staat nu de stromingsvloeistof als een zuiver
ohmse weerstand. Het totale vervangingsschema voor de blokgenerator
Figuur 4 . 1 6 geeft het
met elektroden wordt gegeven in figuur 4 . f 5
verloop van de spanning van de blokgenerator en d e stroom door de
kathode a l s funktie van de tijd.

R-1

BLOKGENERATOR

ANODE

STROMINGSWEERSTAND

R7 2

KATHODE

Fig. 4.15 Vervangingsschema voor de belletjesgenerator, aangesloten
op de anode en de kathode in een vloeistofstroming.
Figuur 4.16 geeft zowel de stroom door de kathode als de spanning over
de kathode-anode als functie van de tijd. Men ziet hierin duidelijk
het capacitieve karakter van zowel de anode als de kathode. De
periodetijd van de aangesloten blokspanning bedraagt 0,2 s . Deze
capaciteit is echter wel sterk afhankelijk van de temperatuur ,de
frekwentie en de spanning.
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Pig. 16

Het verloop van de spanning over de blokgenerator
en de stroom door de kathode als funktie van de tijd.

Om watesatofbelletjes te genereren dient over de overgang kathode stromingsvloeistof een minimale spanning te staan, gelijk aan de
uittree-potentiaal voor de elektronen in het elektrode metaal
[bijvoorbeeld goud) t.o.v. de stromingsvloeistof (meestal wordt
gedemineraliseerd water gebruikt). Indien deze spanning nog niet
bereikt is, loopt e r geen stroom en zullen geen waterstofbelletjes
gevormd worden. Wanneer de serieweerstand van de stromingsvloeistof
groot is, zal de RC tijd voor het opladen van de condensator C-2 door
de stromingsweeratand R-3 groot zijn. De produktie van
waterstofbelletjes ijlt dan na op de start van de blokpuls.. Omdat men
de spanning van de blokgenerator niet ongelimiteerd kan opvoeren i.v.m.
de doorslagspanning van de elektrode-iaolatiemantel bestaat er ook een
grensfrekwentie van de blokgenerator, waarboven geen belletjes meer
gevormd worden. Deze grensfrekwentie is omgekeerd evenredig met het
produkt van de werstand R-3 en de capaciteit C-2. De condensator C - 2
in serie met de weerstand R - 3 wordt dan tijdens de pulsduur niet meer
voldoende opgeladen om de kontaktpotentiaal tussen de vloeistof en de
elektrode te overschrijden.

Doordat de condensator na het starten van de puls alle stroom trekt
worden in het eerste deel van de puls geen waterstofbelletjes gevormd.
Volgens de bekende exponentiele macht neemt de stroom doer de weerstand
R-2 nu toe, waardoor de waterstofbelletjes produktie langzaam t o e
neemt. Er is dus geen scherpe afbakening tussen de opeenvolgende
vlakken van waterstofbelletjes.
-

Het is daarom van beïang dat de oplaad,tijd van de kathode-capaciteit
C-2 klein is. Daarom dient de weerstand R-3 van de stromingvloeistof
laag te zijn. Men zal dan een hoge concentratie van het elektrolyt in
de stromingsvloeistof eisen. Eerder is vermeld dat een te hoge

concentratie van het elektrolyt in water de oppervlaktespanning van het
water verlaagt. Daarom dient men een compromis te vinden opdat de
gegenereerde belletjes niet te groot zijn en anderzijds de
scheidingslijn tussen de vlakken niet te veel vervaagt.
4.4.3

De strominssvloeistof:

De aard van de stromingsvloeistof waarin gevisualiseerd wordt, blijkt
van invloed te zijn op de vorming van waterstofbelletjes aan de
kathode. Zowel de Oppervlaktespanning als de geleidbaarheid van de
stromingsvloeistof spelen hierin een rol. Wat de rol is van de
geleidbaarheid afzonderlijk op de uiteindelijke grootte van de
waterstofbelletjes is niet duidelijk. Door het toevoegen van een
elektrolyt aan de stromingsvloebstof beinvloedt men nl. niet alleen de
geleidbaarheid maar ook de oppervlaktespanning van de vloeistof. Het
bs aannemelijk dat de invloed van de oppervlaktespanning op de grootte
van de geproduceerde belletjes hierin domineert. Uit eksperimenten
blijkt dat een zo hoog mogelijke oppervlaktespanning van de vloeistof
gunstig is voor de vorming van kleine afzonderlijke belletjes die niet
te snel coaguleren tot grotere bellen. Door het sterke dipool karakter
van water is de oppervlaktespanning hiervan al redelijk hoog. In het
algemeen leidt een toevoeging van een elektrolyt tot een verlaging van
de oppervlaktespanning van water , doordat het sterke dipoolkarakter
ervan afgezwakt wordt. Daarom wordt in het eksperiment gekozen voor
toevoeging van een zeer kleine hoeveelheid elektrolyt, welke de
Oppervlaktespanning zo min ~ogelijkaantast. Een goede kombinatie
blijkt te zijn: gedemineraliseerd water als stromingsvloeistof met
daarin opgelost een weinig azijnzuur ( 5 m l op 1 1 ) Figuur 4 . 1 7 toont een foto opname van een waterstofbelletjes
genererende elektrode met als stromingsvloeistof gewoon leidingwater en
een weinig chloor toegevoegd als algendodend middel. Door.neerslag van
positieve ionen op de kathode vormt zich een inhomogeen poreus laagje
waaruit de waterstof, gevormd aan het kathode oppervlak, langzaam in de
stromingsvloeistof diffundeert. Binnen de holtes in de neergeslagen
laag kan de waterstof coaguleren tot grotere waterstofbellen. Stuurt
men een áergelijke elektrode met een blokvormige spanning, dan duurt
het een korte tijd voor de gevormde waterstof in de vloeistof in
belletjesvorm verschijnt. Indien de neerslag van positieve ionen op de
kathode als funktie van de plaats inhomogeen plaats vindt, zal de
tijdsvertsaging als funktie van de plaats voor de
waterstofbelletjesvorming verschillend zijn. Hierdoor wordt het
oorspronkelijk blokvormige profiel van de vlakken waterstofbelletjes
vervormd. (Figuur 4 . 1 7 )
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Fig. 4.17

Foto opname van een waterstofbelletjes generrrende
elektrode die na een korte tijd (ongeveer 10 minuten)
elinstig vervuild is door de neerslag van positieve
ionen. De lichte ononderbroken band op de foto
ontstaat door secundaire reflecties in het perspex
waarvan het stromingskanaal gemaakt is. De stromingsvisualisatie vindt hier plaats in een stromingskanaal
%et cirkelvormige buitemmd.

Omdat de elektrode elektrolytisch is bedekt met een goudlaag (of
rhodiumlaagf kan men de elektrode niet ompolen om de positieve ionen
weer in oplossing te doen gaan zonder dat de beschermende laag in
oplossing gaat. Sluit men de elektrode toch op een positieve spanning
aan, dan gaat niet alleen de beschermende laag in oplossing maar
eveneens de koperen kern van de elektrode, waardoor de elektrode binnen
ongeveer 5 seconden doormidden breekt.
’

Mede om deze reden is in plaats van gewoon leidingwater als
stromingsvloeistof gedemineraliseerd water gebruikt, met daarin
opgelost een weinig azijnzuur. Figuur 4.18 toont de
stromingsvisualisatie met een zelfde type elektrode als in figuur 4 . 1 7 .
Als. stromingsvloeistof i s nu gedemineraliseerd water gebruikt met
daarin opgelost een weinig azijnzuur ( 5 mi op 1 1). 3ij deze opnaine is
gebruikt gemaakt van een stromingskanaal met een vierkante buitenwand.
(Figuur 4.13-b)

Fig. 4 . 1 8 Foto opname van een waterstofbelletjes genererende elektrode,
aangestuurd met een blokspanning, in eenzelfde parabolisch
stromingsprofiel. Als stromingsvloeistof wordt nu
gedemineraliseerd water gebruikt met daarin opgelost O,% %
azijnzuur. Na dezelfde tijd (ongeveer 10 minuten) blijkt
de elektrode veel minder vervuild te zijn. Dc ononderbroken
witte band op de foto wordt weer veroorzaakt door
secundaire reflecties in het perspex waarvan het
stromingskanaal is gemaakt.
De toevoeging van een elektrolyt aan gedemineraliseerd water als
stromingsvloeitsof kan niet willekeurig gebeuren. Er bestaat een
optimale concentratie. Voegt men te veel elektrolyt toe dan zal men,
zoals hiervoor al genoemd, de oppervlaktespanning van het water i.h.a.
aanzienlijk verlagen. Voegt men te weinig elektrolyt toe,,danontstaat
er een grote serieweerstand van de stromingsvloeistof met de elektrode.
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in een bocht.

Inleidinq:

Een belangrijk doel van het Interafdelingsprojekt Atherosclerose van de
Technische Hogeschool Eindhoven is het doen van voorspellingen omtrent de
hydrodynamische veranderingen in de halsslagader vertakking bij een optredende stenose. Be geometrie van de halsslagader is echter bijzonder gecompliceerd (Bharadvaj, [ $ a ] ) en leent zich niet erg voor analytische berekeningen, Uit onderzoekingen van Olson 1791 aan stromingsverschijnselen in
vertakkingen van de luchtwegen blijkt dat de optredende effekten in een niet
symmetrische vertakking voor een deel vergelijkbaar zijn met de stromingaverschijnselen in een bocht, Olson bestudeerde deze effekten bij stationaire
stromingen bij verschillend Reynoldsgetal met een parabolische- en een vlakke instroming en met verschillende bochten. Ook in het Atherwclerose projekt wordt onderzoek gedaan naar de stromingsverschijnselen in een bocht,
niet alleen wegens de resultaten van Olson 6791, maar ook om de gekozen visualisatietechniek %e evalueren. De geometrie van de bocht is zodanig gekozen de beschrijvende parameters overeenkomen met die van de halsslagadervertakking. (Bharadvaj, [€I219 Ook de snelheden zijn zodanig aangepast dat eenzelfde Reynoldsgetal wordt verkregen als in de halsslagader betrokken op de
diameter van de communis. (Maximaal 1200 en gemiddeld in de tijd 380) Een
korte samenvatting van de berekeningen aan een bocht door Dean [ 7 8 ] wordt
gebruikt om globaal enkele gevisualiseerde snelheidsprofielen te verklaren.
Be ia h~cfdskuk4 hesproker, techniek c
m lokaal geiscleerde elektrode draden
t e vervaardigen is bij de visualisatie in een bocht niet gebruikt. Dit heeft
de volgende reden. Om in een bocht visualisaties te doen zijn elektrodedraden nodig die niet snel verwisseld behoeven te worden. Het demonteren van
een bocht is namelijk een tijdrovend en secuur werk. Ket herhaaldelijk denonteren van een bocht kan ook een ongewenste speling in het model. veroorzaken, waardoor de aanstroming in het model niet meer langs een gladde wand
verloopt. Dit verstoort de metingen aanzielijk. Platina is in dat geval als
drager voor de plaatselijk geisoleerde elektrode het meest geschikte materiaal. De vervaardiging van de elektroden is gepland, maar ze zijn nog niet
vsorhanden. Het blijkt dat in een stromingsvloeistof van gedemineraliseerd
water met azijnzuur als elektrolyt spontaan gevisualiseerde strijklijnen
ontstaan. Dit effekt treedt op na het samenvoegen van het azijnzuur en het
gedemineraliseerde water en neemt na 24 uur zichtbaar af, waarna het effekt
geleidelijk verder afneemt. Na 1 maand is het effekt niet meer meetbaar. Dit
verschijnsel ontstaat door een verandering op moleculair niveau van de elektrolyt-oplossing en is nog niet diepgaand bestudeerd. Waarschijnlijk vormt
het azijnzuur met het gedemineraliseerde water na he% samenvoegen niet meteen een echte oplossing, waardoor de hoge oppervlaktespanning van het gedemineraliseerde water nog enige tijd gehandhaafd blijft. Hierdoor worden de
waterstofbelletjes alleen op de uitstekende scherpe oneffenheden van het
elektrode oppervlak gevormd. Daardoor ontstaan in de stroming (strijkl-lijneo van wisterstofbelletjes die uitgaan van de sehospe oneffenheden aan het
elektrode oppervlak. Op deze wijze krijgt men ongeveer hetzelfde effect als
bij het toepassen van plaatselijk geisoleerde elektroden. Na enige tijd
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daalt de oppervlaktespanning van de oplossing en verdwijnen de gevisualiseerde strijklijnen.
Om genoemde redenen worden bij de in dit hoofdstuk besproken stromingsvisualisatie in een bocht ongeisoleerde platina elektroden gebruikt met een dikte
van 20 um. De aan de elektrode gevormde waterstofbelletjes worden met een
diaprojektos belicht. Afhankelijk van de afstand ten opzichte van de camera
worden de belletjes met een verschillende kleur belicht. Hierdoor ontstaat
een beperkt drie-dimensionaal beeld van het stromingsprofiel.

5.2

MeetoDstellinq:

OE atsomingen baa een b ~ ~ h
tetvisualiseren, is gebruik gemaakt van een gedeefte%ijk bestaande opstelling. Deze opstelling is gebruikt bij metingen
aan hartkleppen prothesen. Figuur 5 - 1 geeft een schematische weergave van de
gebruikte opstelling. Door gebruik te maken van overloop bakken is het hoogteverschil tussen vat (A9 en (E) konstant, en vindt een stationaire stroming
in het model plaats bij een konstante dsukval. Na het eerste overloopvat (A9
zijn twee regelkleppen, gestuurd door stappenmotoren, aangebracht die de
stationaire- en de instationaire komponent van de stroming regelen. Klep 1
regelt de stationaire komponent van de stroming en staat tijdens de meting
st%%. Klep '2 draait tijdens de meting rond en regelt de instationaire komponent. De stroming die klep (29 verlaat wordt via een overloopvat (HI naar
ket reservoir (Ff afgevoerd. De ronddraaiende klep kan men beschouwen als
een variabele stromingsweerstand, waarmee men bij een konstante drukval de
stroming in het model regelt. Na de regelkleppen komt de stroming in een
buffervak (BI waar een Groot aantal parallelle lamellen zorgen voor een uiteindelijk laminaire stroming. Hierna passeert de stroming een ronde buis van
twee meter lengte met een inwendige dianeter van 4 cm, waarin de vlakke
aanstroming zich kan ontwikkelen tot een Poiseuille profiel. Van Dongen en
van Steenhoven [98] geven voor de intreelengte L:

L =

0,û4 a Re

(5.1)

waarin a de straal van de buis en Re het Reynoldsgetab. Bij een stromingssnelheid van 0,03 m/s is de intreelengte 1 m. Na het passeren van de buis
volgt de stroming het model van de bocht (D9, waarna de stroming via een
overloopvat (E) in een reservoir (F) komt. Van hieruit wordt de stroming met
pomp (M9 via een filter (G9 weer in de overloopbak van de aanstroming gepompt.

bPz,

72

F i g u u ~5.li: Sshema van de meetopstelling.

5.3

Verlichtina.

Voor de belichting wordt een diaprojektos gebruikt [Fig 5.2). Een dia met
gekleurde banden zorgt er voor dat de vlakken waarin de waterstofbelletjes
belicht worden verschillend van kleur zijn, afhankelijk van de afstand van
deze vlakken t . o . v . de camera. Hierdoor krijgt men informatie over de afstand VZ~Rde belletjes t . o . v . de camera. Een optimaal kontrast van de watesstofbelletjes wordt verkregen bij een koek tussen de optische as van de camera en de belichting van ongeveer 120 .

-------------

opgedampte

del van de bocht

2 m lange aanstroombuis

Figuur 5.2: Opstelling van de belichting.

Om zoveel mogelijk reflektiea in het model te vermijden dient de fichtbundel
een smal vlak te vormen, waaraan men met een juiste keuze voor het profiel
op de dia goed kan voldoen. (Figuur 5.3 1 .

blz.

73

Dia met
gekleurde
banden
Verlichting in het
horizontale vlak

Verlichting in het
vertikale vlak in de
ac-richting van de bocht

Verlichting in het
vertikale vlak loodrecht
Op de as-rlchting van de bocht

Figuur 5.3: Profiel van de verlichtingsvlakken bij visualisaties in een
bocht
Verlichting in het horizontale vlak geschiedt het best bij rechte gekleurde
banden op de dia. In de opstelling zijn op onderling gelijke afstand vier
gekleurde vlakken gebruikt. De totale breedte van de bundel is dan 12 mm.
Bet is belangrijk dat de visualisaties praats vinden in een van het buitenlicht afgeschermde ruimte, om het optreden van stroollicht zoveel mogelijk
te beperken, Daarom is de meetopstelling ondergebracht in een lichtafschermende konstruktie, bestaande uit porofielbalken bekleed met landbouw plastic.

5.4

Nauwkeuriaheid van de metinaen:

5 - 4 - 1 Snvloed van de stiiasnelheid:

De stijgsnelheid van de waterstofbelletjes t.g.v. een verschil in so6telijke
massa ten opzichte van de stromingsvloeistof wordt gegeven door formule
(2.239

vd

=

{(ed - e,)

2
g Ddl/1811

15.2)

Om de diameter DIS van de waterstofbelletjes te bepalen maken we gebruik van
figuur 3.4 waarin een microscopische opname wordt gegeven van gevormde waterstofbelletjes bij een platina elektrode van 30 pm dikte. In de meetopstelling wordt een platina elektrode gebruikt van 22 ym dikte. Indien we
aannemen dat de diameter van de gevormde belletjes niet groter wordt dan
drie maal de elektrode diameter, geeft ( 5 . 2 ) voor de stijgsnelheid Vd van de
waterstofbelletjes:

Vd

<

2 , 4 m/s

waarbij: feit

-

e,)

s

(5.3)

3

10

[kg m

-3

3, g =

9,81 [m sa23, Dd = 6 6 . 1 0

-6

[m] en q =

[cP]. üit (5 3) blijkt dat de maximale observatietijd bij een bepaling
van het snelheidsprofiel met een nauwkeurigheid van 1 mm, korter moet zijn

-_

~
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dan 0 , 4 S . Bij een stromingssnelheid van 0'63 m/s (Re = 600) betekent dit
dat men tot maximaal 0 , 0 1 2 m achter de elektrode kan meten. De gebruikte
bocht heeft een straal van 0 , 1 2 m. Om de stromingsprofielen in de bocht volledig te visualiseren zijn dan 16 elektrodes op onderling gelijke afstand
nodig

-

5.4-2

Jnvloed van de liftkraeht

. . een

bi3

Poiseuif9e urofiel:

De biftkrracht op de waterstodbelletjes ten gevolge van een snelheidsgradient
in een Poiseuille stroming wordt beschreven door Segre en Silberberg [83] en
veroorzaakt een kracht op de waterstofbelletjes waardoor deze naar het centrum van de buis toe bewegen. Saffman C14] geeft een formule voor de grootte
van de liftkracht F (zie formule 2 . 2 0 ) en berekent voor de konstante H de
waarde K = 81,2.

Hierin ia V3 de snelheid in de as-richting van de buis, r' de relatieve
straal van de buis en Vd de snelheidskomponent van het deeltje waarop de
liftkxacht werkt in de as-richting van de buis. Uit 5 . 4 kan men de verstoring van het snelheidsprofiel ten gevolge van de liftkracht berekenen.
Voor een Poiseulle profiel {Va = Vmax(l - r g 2 ] 1is de sneiheidsgradient

-

2 K' Vmax. Hierin is ITmax de maximale snelheid in kef ceatrum van de buis.

De liftkracht is evenredig met (aV,/ar' ) "2V3 en is maximaal voor r' is 1 / 3 .
Daw wordt de maximale liftkracht Fmax:

Fmax

=

2 3f2
5 8 , 9 3 Dd Vmax

(5.5)

De snelheid Vd in 5 . 4 is nul gekozen, omdat het deeltje bij het verlaten van
de elektrodedraad nog geen snelheid heeft. De maximale kracht per volume
eenheid is de maximale krachtdichtheid
,,B
en gelijk aan:

Formule 5 . 2 geeft de stijgsnelheid Vd van een waterstofbelletje ten gevolge
pv)g. Substitutie van (5.6) in (5.2) geeft
van een krachtdichtheid (pd
voor de maximale driftsnelheid Vi
, ax'-

-

max =

í 1 2 , 5 5 Dd V
:
g

f 18q

(5.7)
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of:
3/2
= 6552,67 Dd Vmax

xa:'

(5.8)

(5.8) geeft de maximale driftsnelheid voor een waterstofbelletje, direkt na
het loslaten van de elektrode, in de richting van het centrum van de buis
bij een Poiseuille stroming op een relatieve afstand van 1/3 van het centrum
van de buis, Voor een diameter van de waterstofbelletjes van 66 pm en een
maximiale snelheid in het centrum van de buis van 0,03 m/s wordt de driftsnelheid :

'
t
i
, maa = 2,25 mm/s

(5.9)

1

Om hek saelheidsprofiei met een nauwkeurigheid van
observatietijd maximaal û,4 s .

mm te bepalen is de

Gebruikt men de elektrodedraden vertikaal, dan werken de liftkracht en de
driftsnelheid boven het centrum elkaar tegen en onder het centrum met elkaar
mee, Bij een stroningssnelheid van 0,03 m/s zijn de liftkracht en de stijgsnelheid in gsootte bij r a = 1/3 ongeveer gelijk. Dan wordt het snelheidsprofiel vervormd volgens figuur 5 . 4 .

I
I
I

0 liftkracht

vertikaal

e opwaartse kracht

horizontaal

Figuur 5 . 4 : Vervorming van het stromingsprofiel door een liftkracht en een
opwaartse kracht op de waterstofbelletjes.

Resuonsie van waterstofbelleties OP de strominossnelheid:

5.4.3

De beginsnelheid van de waterstofbelletjes bij loslating van het elektrode
oppervlak is nul. De xesponsie van de waterstofbelletjes op de stromingssnelheid {zie ook formule (2.15) is:
=

Ud

Uv[ 1
2

Met K3 = 18q/(Dd
4
= 4 , 8 10

(ed

ed)

- exp(- K3.t)I

(5.10)

Bij waterstofbelletyes met een grootte van 66

vim

is K3

3
= 0,086 [kg m ] zie ook tabel 2 . 2 ) . Na 0,l ms is de snelheid

van de waterstofbelletjeS
-- _ _ _ _ O, 992 maal de stromingssnelheid. Bij een stromingsanelheid van 0,03 m/s wordt het profiel 0,083 mm ashter de elektrodedraad betrouwbaar.
-.

5.5
5.5.1

_

Visualisatie van de strominqsprofielen:
3erekenbnqen aan het strominqsprofiel:

Dean 6781 heeft berekeningen uitgevoerd aan stromingsprofielen in een bocht
onder 'loosely coiled pipe condition' (zwakke kromming van de bocht). Dean
berekende deze stromingsprofielen door uit te gaan van een Poiseuille stroming in een rechte buis en vervolgens de atssbngstesnen, uitgedrukt In machten van het Bean getal, te berekenen bij een zwakke kromming van de buis.

2
Hiexin is wo = 1 - (r/a) en stelt een Poiseuille stroming voor en HD het
Daas getal:
(5.12)

"io --

a2 ap/ae
(5.13)
4rlR

Riesin is A&, de maximale snelheid in een niet gekromde buis-bijdezelfde
drukgradient (zie ook formule A . 4 0 in de appendix), a de straal van de buis
en R de kromtestraal ervan. Bij een rechte buis (R + =) is het Deangetal
nul. Voor de eerste term w l vindt Dean:
/

w =-

1

576

19

i-

40

(-1r
a

- (-9r 3 + a

(-1

4 a

- - 1-1'

4 a

7

i-

1

r

40

a

- (-1 91

cos(cp)

(5.14)

Hierin zijn r en 9 toroidale coordiaten (zie de appendix, figuur A . 1 ) In de
appendix wordt een soortgelijke benadering toegepast voor kleinere kromtestralen R. (Formule A.50)
Aan het begin van de bocht is de staoming na het passeren van de rechte buis
met een lengte van 2 m ontwikkeld. Een maximale snelheid in het centrum van
de buis van 2 m/s vlak voor het begin van de bocht geeft voor Aio de waarde

-*
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0,002.De straal van de bocht is 2 cm en de kromtestraal ervan 12 cm. Dan
wordt het Bean getal:
(5.15)

RD = 533

Van Dyke C80] vindt een wat hoger Dean getal, nl. K = 558, door de veranderde stromingsweerstand in een bocht mee te nemen. De waarde voor âp/a8 is
dan niet mees rechtstreeks gerelateerd aan de gemiddelde stromingssnelheid.
Het snelheidaprofiel wordt, met vexwaarlozing van de hogere orde termen:
w = 1

-

533 19
r2

f -{-

r
(-)

576 $10 a

-

r 3

(-)

a

‘5

-

(-)

4

a

i-

- -j (-r1
4

7

1 r :

f

- (-1 91
40

a

cos(cp)

a

(5.16)
11%he% horizontale vlak
geven in figuur 5 -5 *

(cp =

0 en

cp

= n) wordt het; snelheidsprofiel dan ge-

X 1 %--’
i4
w
t

buitenbocht

9

=

0

O
~

x1a-1

binnenbocht

9

______,

(a
r

Figuur 5 . 5 : Snelheidsprotiel bij een Dean getal van 5 3 3 bij een
ontwikkelde stroming en een zwakke kromming van de buis.

In de gemeten bocht is de kromming sterk enhet Dean getal hodg. Het Dean
getal in de gemeten situatie is a 2.363.0001 bij een stromingssnelheid van
O, O3 mis. Bij deze waarden divergeert de rcraca+ltree%~swtwiikkrPinc.

=

IT
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Dean berekende de convergerende machtreeksen tot de vierde macht van het
Dean getal. Topakoglu [86] berekende hogere orde termen in de relatieve
kzoming a/R door gebruik te maken van een dubbele machtreeksontwikkeling in
zowel de relatieve kromming a/R als het Dean getal. Dit deden ook Larrain en
Bonalla [87] die de machtreeks numeriek berekenden tot de veertiende term.
Berekeningen aan grenslagen voor hoge Dean getallen zijn gedaan door Adler
[88], Barua [€is], Mori en Nakayama [90], I t o 1911 en Smith [92] en [97].
Numerieke berekeningen zijn gedaan door MeConabogue en Srivastava [93],
Akiyama en Cheng [94] en Collins en Dennis 1951. Truesdell en Adler [96] en
Austin en Seader i 8 4 1 voerden tevens numerieke berekeningen uit voor relatief sterke krommingen, zoals iaij de meetopstellbng gebruikt. Austin en
Seader gingen in hun berekeningen uit van de Navier Stokes vergelijking in
Vektor Notatie (Bird, [85]). Evenals Dean elimineerden zij de druk door
kruisdifferentiatie van de r- en w-component van de Navier Stokes vergelijking en voerden een snelheidspotentiaal in voor de beschrijving van de secundaire snelheden. Met behulp van een eindige differentie methode berekenden zij snelheids profielen voor verschillende Dean getallen. (Figuur 5.6).

R, = 5.8

F
s
i 7. Axial-velocity w h .

Figuur 5 . 6 : Snelheidsprofiel in de as-richting van de buis bij een
relatieve kromming van de buis van 115 en een Deangetal HD
1.438.500.

o

Het verschil met het Dean getal in de figuur (401,3) en het Dean getaf KD =
1.438.500 komt doordat er verschillende definities van het Dean getal bestaan. Het Dean getal NDE in de figuur is gedefinieerd als NDE = Re(a/R)1/21
waaPin Re het Reynoldsgetal is. Dit Dean getal is gerelateerd aan een gemiddelde snelheid. Het Dean getal KD is gerelateerd aan een drukgradient. Bij
sterkere relatieve kromming zijn beide Dean getallen niet meer zonder meer
zet elkaar te verrelijken.
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Er zijn vergelijkbare metingen gedaan met de in dit verslag besproken metingen doof o.a. Olson [ 7 9 ] . De snelheidsprofielen werden door Olson gemeten
met een hittedraad-anemometer techniek.

5.5.2

Gevisualiseerde snelheidsprofielen:

Figuur 5 . 7 geeft het gebruikte model in de meet-opstelling weer. De dia-projektor is horizontaal opgesteld en via een spiegel wordt het horizontale
vlak van de bocht met een smalle vlakke lichtbundel belicht, bestaande uit
vier gekleurde banden. De onderste band is blauw, daarna wit, rood en de
bovenste is groen. De witte band belicht precies het horizontale middenvlak
van de bocht.

Figuur 5 . 7 : Ket gebruikte model van de bocht in de meetopstelling met een
straal van 0,02 m en en kromtestraal van 0,12 m. De stroming aan
het begin van de bocht is na het passeren van de 2 m lange rechte buis volledig ontwikkeld.
Figuur 5.8 geeft het aanstromingsprofiel van het model van de bocht.
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Figuur 5.8: Aanstromings profbel bij een Poiseuillestroming. De afstand
tussen de vertikale lijnen is 0,Ol m. De pulsfrekwentie is 3 Hz.
Be oppervlakte gemiddelde snelheid is 0,174 m/s.
Uit figuur 5.8 blijkt dat de top van de parabool over een afstand van 0,0387

m naar boven is verschoven met 0,0019 m. Hiervoor is een tijd nodig van

0,0384/0,0348 = 1 , 1 1 s . Dan is de gemiddelde vertikale stijgsnelheid van de
waterstofbelletjes 0,0017 m/s. Dit komt redelijk overeen met de berekende
bovengrens voor de stijgsnelheid van 0,0024 m/s in 15.3).

Figuur 5.9 geeft de gevisualiseerde stroomlijnen bij een oppervlakte gemiddelde snelheid van 9,06 m/ s . Deze visualisatie is slechts korte tijd, tot
ongeveer 24 uur, na het samenvoegen van het azijnzuur en het gedemineraliseeerde water mogelijk. De concentratie azijnzuur tijdens de opnamen van
figuur 5.19 en 5-10was 1 %. Bij de volgende opnamen bedraagt de concentratie
3 %.
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Figuur 5.9: Visualisatie van de stroomlijnen bij een Dean-getal gerelateerd
aan een oppervlakte gemiddelde snelheid KDE = 980.

Figuur 5.10: Visualisatie van de stroomlijnen bij een Dean-getal R DE = 980.
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Figuur 5-77 geeft het vertikale snelheidsprofiel bij aanstroming met een
oppervlakte gemiddelde snelheid 0,03 m/ s. Omdat nog geen dia-projektor is
gebruikt voor de verlichting in het vertikale vlak is het kontrast van de
foto nogal slecht. Men ziet in het midden van de parabool een indeuking. Een
dergelijk effekt is ook door Olson i793 gemeten.

Figuur 5 . 1 1 : Visualisatie in het vertikaie vlak bij een &an-getai K

490. Re = 1280. a/R = 1/6.

DE

=

bbz.
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o

0.2

0.6

1

1.4

Figuur 5.12: Gemeten snelheidsprofiel door Dean, weergegeven met lijnen van
gelijke snelheid bij een hoek van de bocht van 180 graden. Het
Reynoldsgetal is 1030, a/R = l / 4.66
Figuul: 5.13 geeft de stroomlijnen weer, ongeveer 48 uur nadat het azijnzuur
en het gedemineraliseerde water z i j n samengevoegd. Door gebruik te maken van
een dia met gekleurde vlakken ziet men hier de secundaire stromingen in het
bovenvlak gevisualiseerd. De hoogte van de gekleurde banden van de belithting ia 0,003 m in het vertikale vlak. Blauw is de kleur beneden het middenvlak, wit in het- middenvlak, rood hierboven en groen is het hoogste vlak. De
totale verlichte hoogte is 0,012 m.

-
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Figuur 5.13: Visualisatie van de secundaire stroming in het bovenvlak bij
een opervlakte gemiddelde snelheid van 0,06 m/s.
Fig. 5 - 6 4 geeft een soort schroefvormige beweging van de vloeistofstroming
weer aan de binnenbocht. De opervlakte gemiddelde snelheid is 0,08 m/s.

Figuur 5.14: Visualisatie van een schroefvormig snelheidsprofiel bij een HDE
= 2300

--.
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Figuur 5.15 geeft het stromingsprofiel rondom een obstruktie op de elektrodedraad dicht bij de wand van de binnenbocht.

Figuur 5.15: Stromingsprofiel rondom een obstruktie dicht bij de wand van de
binnenbocht. XDE = 650

De figuren 5 . ! 0 %/E! 5.20,geven de gevisuabaaeeade snelheidsprofielen b i j
verscillende hoeken van de bocht. De oppervlakte gemiddelde snelheid is
0,021 m / s. Het Dean getal KDE = 343. De pulsfrekwentie is 3 Hz.
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Figuur 5.46: Schuin voosaanzicht van de opstelling, waardoor men een beter
contrast verkrijgt. Op de achterwand van het model ziet men de
gekleurde banden van de belichting.
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Figuur 5.17: Visualisatie van het snelheidsprofiel bij het begin van de
bocht, 11 graden en een tweede elektrode op 38 graden.De eerste
elektrode genereert waterstof- en de tweede de iets grotere
zuurstofbelletjes. KDE = 343

Figuur 5.18: Snelheidsprofiel bij 38 graden (de eerste elektrode) en bij 53
graden (de tweede elektrode). KDE = 343

Figuur 5.19: Cnelheadsprofiel bij 53 graden (de eerste elektrode en bij 68
graden (de tweede elektrode). KDE = 343

Figuua: 5.20: Snelheidsprofiel bij 68 graden. KOE = 343
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In figuur 5.21 zijn de snelheidsprofielen in de figuren 5.16 t/ m 5.20 uiteen figuur.

gezet in

68O

figuur 5.21

Bnelheidsprofielen gemeten in een bocht bij K

DE

= 3 4 3 bij

metingen van Olson
verschillende
hoeken. Zie ook de
._
__
figuur 5.22.

C791
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:1
-

Fig. 5.22

1'
5

een bocht d,m,v. een hittedraad anemometer.
(OPson, [79] fig. 3.7 en 3.8) D e oppervlakte gemiddelde
snelheid is C,0417 en 0,0418 m / s
De kïorntestraalverhouding
R/a is 2,325 en 8,0 voor resp. f i g u w (a) en (b).

MetingeLi

.
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6, AANBEVELINGEN EN DISKUSSIE:
De metingen aan het model van de bocht werden gedaan bij zeer hoge Dean
getallen in een niet ontwikkelde stroming. Hierdoor is vergelijking
van de meetresultaten met de berekeningen in de literatuur niet goed
mogelijk. Het leggen van verbanden met de stroming in een model van de
carotic bifurcatie wordt bemoeilijkt, omdat er geen analytische basis
is om de waargenomen verschijnselen voldoende te interpreteren. Daarom
is het misschien zinvol dat de eerste aanvang van berekeningen, gegeven
in de appendix, een vervolg vinden. Vooral de situatie van een niet
ontwikkelde stroming is bij deze analyse van belang.
Uit de resulultaten van de visualisatie in hoofdstuk 5 blijkt een redelijke
overeenkomst te bestaan met de gemeten snelheids profielen door Olson
( 7 9 ) . Bij de lage stromingssnelheden met een oppervlakte gemiddelde
snelheid van 0,03 m/s wordt de visualisatie tamelijk moeilijk door het
ondoorzichtig worden van het model door vastkleven aan de wand van
waterstofbelletjes. Er zal een voorziening moet worden getroffen om
dit verschijnsel tegen.te gaan. Gedacht kan worden aan een lokale
injektie van water met een hoge stroomsnelheid, voor of na de meting,
om de waterstofbelletjes van de wand te verwijderen. In een rechte buis
is dit verschijnsel duidelijk minder aanwezig omdat dan de secundaire
stromingen met relatief lage snelheid ontbreken.
De belichting in de huidige opstelling beperkt zich alleen tot de
belichting in een horizontaal vlak. Een uitbreiding tot de belichting
in een vertikaal vlak en in.een vlak loodrecht op de asrichting van de
buis ia wenselijk. Verlichting in het horizontale vlak geschiedt het
best bij rechte gekleurde banden op de dia. Bij verlichting in
het vertikale vlak is het wenselijk cirkelsymmetrische gekleurde banden te
gehuiken, Het verlichtingsvlak volgt dan de as-richting van de bocht,
waarbij de kleur van de belichte belletjes weer informatie geeft over
de afstand hiervan ten opzichte van de as van de bocht. Bij visualisaties
in de as-richting van de bocht wordt meestal gebruik gemaakt van optische glasvezel technieken. De scherpte diepte hiervan is tamelijk groot, zodat
men extra voorzieningen moet aanbrengen om een eenduidig beeld te
verkrijgen van de secundaire stromingen. Brengt men deze.voorziening niet
aan, dan ziet men een sommatie van alle secundaire profielen langs de asrichting van de bocht. Daarom maakt men een dia van zeer smalle gekleurde
banden die van elkaar gescheiden zijn door bredere zwarte banden. Verlichting
in het vertikale vlak loodrecht op de as-richting van de bocht geeft nu een
aantab secundaire stromingsprofielen waarbij de kleur een indicatie is voor
de afstand t.o.v. de optische glasvezel. (Figuur 6.1)
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dia voor de belichting
in de as-richting van
de bocht

/.

/

\

I

I

diz voor de belichting
in het vlak loodrecht
op de as-richitng van
de bocht
nodel van de boch

Fig.

6.1

Aanbevolen belichting bij visualisatie in het vertikale
vlak, in de as-richting en loodrecht op de as-richting.

Si] voortgang van het onderzoek zijn er nog een aantal probleem punten.
Bij het meten van instationaire profielen moet de aandrijving van de
roterende kleppen gewijzigd worden, omdat de gewenste cyclustijd van 87 s .
i.v.m. eenzelfde Strouhalgetal als de carotis, buiten het regelgebied van
de sta2penmotor valt. Verder is er nog niet voldoende onderzoek gedaan naar
de optimale stromingcvloeistof. Het is mogelijk dat een andere combinatie
van elektrolyt en gedemineraliseerd water betere resultaten geeft t.a.v.
de stromingsvisualisatie. Ten aanzien van de plaatselijk geisoleerde
elektrode ishet wenselijk dat de drager van platina wordt i.v.m. een
onbruikbaar worden van de huidige elektrode na ongeveer 10 minuten
door vervuiling. Het is wenselijk dat het huidige mode1 van de
bocht enigszins gewijzigd wordt, opdat het aanbrengen van elektrodes
de transparante vlakken waardoor de foto-opnamen worden gezaakt Einder
beschadigt,
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