
R'ksunjversjteft Groninçen --
CbIiothk
Wskunde 'InformiUca I PiOiui1sMium
Landleven 5
Posthus 800
9700 AV

Vakgroep
Wiskuinde

WORDT
\IFT LJTGELEEND

biddle

Onderzoek naar uitblaasprincipes
voor een industriële
Iuchtverwarmer

E.Wijk



Doctoraal scriptie

Onderzoek naar uitblaasprincipes
voor een industriële
Iuchtverwarmer

E. Wijk

Rijksuniversiteit Groningen
Vakgroep Wiskunde
Postbus 800
9700 AV Groningen September 1996



Inhoudsopgave

Voorwoord 3

1 Inleiding 4
1.1 Probleemstelling 4

2 Theorie 6
2.1 Algemeen gedrag van een enkele jet 6

2.1.1 Buoyancy 6

2.1.2 Inductie 7

2.1.3 Axisymmetrische- en 2D-jets 7

2.1.4 Penetratiediepte 8

2.1.5 Swirl 10

2.2 Multiple source jets 10

2.2.1 Coanda-effect 10

2.2.2 Steunstraal 10

2.3 Overige uitbla.asprincipes 11

2.4 Concurrentie 11

3 Analyse 12

4 Numerieke behandeling 16
4.1 De hoog-inducerende multiple source jet (M.S.H.) 17

4.1.1 M.S.H.onder een hoek van 200 17

4.1.2 M.S.H. onder een hoek van 45° 19

4.2 De laag-inducerende jet met swirl 21

4.2.1 L.I.J. met swirl 1 (Uo = 2.25m/s, S = 0.4) 23

4.2.2 L.I.J. met swirl 2 (U0 = 2.60m/s, S = 0.35) 23

4.2.3 L.I.J. met swirl 3 (Uo = 2.4lrn/s, S = 0.35) 24

4.2.4 L.I.J. met swirl 4 (U0 = 2.60m/s, S = 0.45) 25

4.2.5 L.I.J. met swirl 5 (U0 = 2.60m/s, S = 0.35) 26

5 Conclusie 27

A Grafiek van Fanger 29

B Bewegingsvergelijkingen 30

C M.S.H. 20° 31

D M.S.H. 45° 34

1



E L.I.J. met swirl (1) 37

F L.I.J. met swirl (2) 39

G L.I.J. met swirl (3) 41

H L.I.J. met swirl (4) 43

I L.I.J. met swirl (5) 45

Bibliografie 46

2



Voorwo ord

Mijn stage is tot stand gekomen op initiatief van Biddle B.V., het NLR en de Rijksuniversi-
teit van Groningen en met name prof.dr. A.E.P. Veidman, de docent die mij gedurende de hele
stage heeft begeleid. 1k heb mij de eerste drie maanden op dit bedrijf, gevestigd in Kootstertille,
bezig gehouden met het theoretische gedeelte van mijn stage. Vervolgens heb ik drie maanden
in Amsterdam doorgebracht. Op het NLR aldaar heb ik de mogelijkheid gekregen orn twee
uitblaasprincipes, die als ineest interessante naar voren zijn gekomen tijdens mijn verblijf bij
Biddle, numeriek te simuleren op cen supercomputer (de NEC-SX3). De laatste twee maanden
van de stage heb ik rnij bezig gehouden met het schrijven van dit afstudeerverslag.
Tijdens nhijn stage zijn een aantal mensen heel behulpza.am geweest met adviezen op de mo-
menten dat ik daar om vroeg. Mijn dank gaat daarom uit naar mijn begeleiders bij Biddle, dhr.
Wijifels en dhr. Ligtenberg, rnijn begeleider op het NLR, dhr. van der Ven, mijn afstudeerdo-
cent, dhr. Veldinan. en alle medestudenten en stagiaires die ik tijdens mijn stage heb mogen
lastig vallen met inijn vragen.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Al heel lang bestaat de behoefte om het leefklimaat in een begrensde ruimte te kunnen beheer-
sen. Om op eon prettige manier te kunnen wonen en werken in begrensde ruimtes, bijvoorbeeld
een karner of loods, worden er steeds strengere eisen gesteld aan onder andere de luchttempera-
tutu en de luchtbewegingen in deze ruimte. Voor het voldoen aan deze eisen zijn in de loop der
tijd een hoop inanieren bedacht om het leefldimaat te beheersen. Was dit oorspronkelijk nog
eeui open haard, die door iniddel van stralixig de ruimte verwarmde, tegenwoordig heeft men de
keus uit een veelvoud ann moderne geavanceerde systemen.
Oni in de hedendaagse behoefte te voorzien besta.an er vele bedrijven die zich hebben gespeciali-
seerd op het gebied van indoor klimaatbeheersing. Het bedrijf Biddle B.V. behoort ook daartoe.
Biddle B.V. is een Engels bedrijf dat zijn vleugels heeft uitgeslagen naar bet Europese vaste
land. De hoofdvestiging bevindt zich momenteel in het Friese Kootstertille. In zijn bestaan
heeft Biddle een goede positie verkregen op de markt voor indoor klimaatbeheersing door te
streven naar optiinale betrouwbaarheid, degelijkheid en kwaliteit van zowel hun produkten als
de dingen daar omheen, zoals bijvoorbeeld de levering van de produkten.

1.1 Probleemstelling
Oni een concurrerende positie op de markt voor indoor-klimaat systemen te kunnen behouden
wordt er bij Biddle naar gestreefd om ieder jaar een nieuw produkt op deze markt te brengen.
Dit hoeft niet zondermeer eon nieuw produkt te zijn, rnaar kan ook eon innovatie zijn van eon
ouder, bestaand produkt. Aan de hand van eon marktonderzoek naar de vraag naar industriële
luchtverwarmers is besloten om een nieuwe luchtverwarmer te ontwerpen voor ruimtes behorend
tot segment C. Dit zijn begrensde ruimtes die in hoogte variëren van 3.5m tot 7m, waarin licht
fysiek, vaak staand, werk wordt verricht.

Het doel van dit onderzoek is bet vinden van de meest efficiënte en effectieve manier om door
middel van een centra.al ann het plafond opgehangen recirculerende jet de ruimte tot 1.75m
hoogte (de leefruimte) te verwarmen van eon ruimte behorend tot segment C.

Aangezien het de ontwikkeling betreft van eon produkt dat op de markt moet kunnen wor-
den gebracht, worden er een pa.ar restricties ann het uitblaasprincipe opgelegd

• Dc leefruimte moet liggen binnen bet comfortgebied zoals deze is aangegeven in de 'grafiek
van Fanger voor segment C' (zie bijiage A).

• De jet, en daarinee bet uitblaasprincipe, moet realiseerbaar zijn.
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• Het uitblaasprincipe moet geschikt ziju voor een jet met een verwarmend vermogen van
zowel 25kW als 50kW.

• Het invloedsgebied van de 50kW jet moet 400m2 zijn bij ophanging op 7m hoogte.

• Het uitbla.asprincipe moet technisch onderscheidend zijn van de concurrenten van Biddle
en mogelijkerwijs patenteerbaar.

Orn de efficiëntie en effectiviteit van bet uitblaasprincipe te kunnen toetsen zijn de volgende
criteria opgesteld

• De vertikale teinperatuursgradient in de gewenste ruimte moet zo laag mogelijk zijn met
een maximum van 1K/m.

• De horizontale teniperatuursgradient in de leefruimte moet zo laag mogelijk zijn.

• De leefruimte moet zo snel mogelijk worden opgewarmd met een maximum van 1 uur.

• De verstoringsgevoeligheid van de jet moet zo laag mogelijk zijn.
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Hoofdstuk 2

Theorie

Orn te weten te komen welk uitblaasprincipe bet meest efficient en effectief is, zal er eerst
een overzicht moeten worden gemaakt van alle denkbare manieren om warme lucht omlaag te
krijgen. Het is daarom belangrijk om te weten welke factoren het gedrag van de jet beInvloeden.

2.1 Algemeen gedrag van een enkele jet

2.1.1 Buoyancy

In ecu ruimte in rust met een uniforme dichtheid waar een zwaartekracht heerst van sterkte g
resulteert een lokaal veld van een lagere dichtheid in de opwaartse kracht B, ook we! buoyancy
genoemd. Deze kracht zorgt op zijn beurt voor een beweging. Dit is te zien in figuur 2.1
voor een dichtheidsveld in de twee ruimtelijke coördinaten y en z. waarin de zwaartekracht
loodrecht omlaag werkt. De beweging ontstaat doordat de druk in de omgeving, heschreven
door dp/dy = —pg. niet gelijk is aan die in het loka!e ve!d waar de druk beschreven wordt
door dpo/dy = —p0g. De buoyancy B beschrijft dit verschil en wordt berekend als B = B(y, z) =
g(p — P0). B wordt positief gekozen a!s de resu!terende stroming omhoog is.
De invloed van de buoyancy op het gedrag van de stroming is evident. Met het groter worden
van het temperatuursverschil van de jet met de omgeving wordt bet lastiger om de leefruimte
te bereiken vanwege het toegenomen dicbtheidsverscbi!.

Lokale veld met lagere
dichtheid

Omgeving in rust met uniforme
dichtheid

—61, = k
_a

= Wa
5z

a1sPa>P

Figuur 2.1: Ecu dichtheidsverstoring in een ruimte in rust. Doordat een klein gebied een grotere
dichtheid heeft dan zijn omgeving ontstaat er een opwa.artse kracht B.
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2.1.2 Inductie
Inductie is het fenomeen waarbij secundaire lucht, dat wil zeggen lucht die niet door de jet wordt
uitgeblazen. door de primaire lucht wordt meegenomen in zijn stroming. Er bestaat veel steun
voor de opvatting dat de oorzaak hiervan een grootschalige 'omgolving' is van de secundaire
lucht door grote eddies aan de rand van de primaire stroming, die een sneiheid en lengteschaal
hebben die door de gemiddelde stroming worden bepaald. Dit initiële omgolvingsproces zoals
te zien in figuur 2.2, zorgt voor de zichtbare lineaire groei van de door de jet uitgeblazen lucht.
Om de mate van inductie te kunnen bepalen wordt momenteel gebruik gemaakt van 'Taylor's

Figuur 2.2: Door liet onderlinge snelheidsverschil van de twee stromingen vindt er omgolving
plaats op het grensvlak van beide stromingen.

entrainment assumption'. Deze stelt, dat de geiniddelde instroom over de rand van de primaire
stroming proportioneel is aan eemi karakteristieke sneiheid. Vaak is dit de gemiddelde suelheid
over de doorsnee van de jet ter hoogte van de instroom. In forinulevorm wordt deze aaimame
geschreven als

Uinductie = Ugem., = inductieconstante (2.1)

Naa..st deze gemiddelde sneiheid hangt de hoeveelheid inductie uiteraard ook af van dynamica
van de stroming en de grootte van het raakvlak van de primaire met de secundaire stroming.

Zo zal volgens Turner[16] de inductie sterk toenemen op liet moment dat de stroomrichting
onder imivloed van de buoyancy verandert, of, zo zeggen Baines et al.[3], als er sprake is van een

botsing.
De invloed van inductie op het gedrag van de stroming is groot. Met het toenemen van de
iiitblaassnelheid wordt er meer secundaire lucht gemengd met de primaire lucht. Dit heeft tot
gevoig dat de sneiheid en de temperatuur van de primaire stroming sneller zal afnemen.

2.1.3 Axisymmetrische- en 2D-jets

Zoals zojuist vermneld heeft ook de dynamica van de jet cen duidelijke invloed op de stroming.

Iii de literatuur wordt heel duidelijk een verschil aangegeven tussen het gedrag van axisymme-

trische jets en twee dimnensionale jets (lijnjets). Uiteraard bestaan er meerdere uitbla.a.svormncn,

rnaar het gedrag hiervan kan meestal gerelateerd worden aan de twee bovengenoemde vormen.
In het geval dat de lucht recht naar beneden wordt geblazen is het gedrag van een lijnjet mm-
der voorspelbaar door een instabiliteit die ervoor zorgt dat de stroming onregelmatig verandert

7



van een symrnetrische stroming tot één waar om en om de terugstroming, veroorzaakt door de
buoyancy, plaats vindt aan één kant. In het laatste geval zal volgens Baines et al.[2] de pene-
tratiediepte, de maximale afstand die de stroming omlaag aflegt alvorens onder invloed van de
buoyancy te stijgen, kleiner worden.
Vanwege de problenien die spelen bij lijnjets zal in dit versiag verder geen rekening worden
gehouden met lijnjets en alle berekeningen zullen van nu af aan verband houden met axisym-
metrische jets.

2.1.4 Penetratiediepte
Orn de penetratiediepte te kunnen berekenen is hiernaar in de loop der tijd veel onderzoek ge-
daan. Deze onderzoekers concentreerden zich voornamelijk op axisymmetrische bronnen waar
de lucht loodrecht naar beneden werd geblazen. Vanwege bet zeer summiere aanbod van onder-
zoek naar andersoortige bronnen zullen de resultaten in deze paragraaf alleen van toepassing
zijn op axisymmetrisclie bronnen, tenzij anders aangegeven.

Dc peiietratiediepte is van groot belang voor de goede werking van een jet. Enerzijds moet
deze zodanig zijn dat de invloed van de jet in de leefruimte merkbaar is, anderzijds moet deze
ijiet te groot zijn omdat de luchtsnelheid in de leefruimte, uitgaande van de grafiek van Fanger,
nict te hoog mag zijn. Tevens zal, bij een botsing van de primaire stroom met de vloer, de stro-
ming zich snel lateraal verspreiden, waarbij een significant grotere inductie optreed. Aangezien
dit dicht bij de vloer gebeurt, zal daaraan terplekke een hoop warmte worden afgestaan, aldus
Baines et al.[3].

Turner[15] concludeert dat op het moment dat een willekeurige jet de lucht omlaag blaast
de eerste pius een penetratiediepte zal halen die daarna niet meer wordt geevenaard. Bij de
cerste puls zal de inductie verlopen met de koude omgevingslucht terwijl vervolgens de inductie
zal verlopen met de warmere terugstromende lucht. De eerste puls zal dus een lager tempe-
ratuursverschil hebben met de omgeving, waardoor het langer duurt voordat de stroming de
invloed ondervindt van de buoyancy.

Hoe bepalen we nu de penetratiediepte van een axisymmetrische jet?
De axisymmetrische jet is een jet met een impuls-, een massa- en een buoyancy-flux. Morten[8]
stelt dat er altijd sprake kan zijn van een equivalente virtuele bron, een puntbron die viak achter
de werkelijke bron ligt, met alleen een impuisfiux en een buoyancyflux. Als de impuisfiux eindig
is kan er namelijk geen massaflux zijn:

Als de impuisfiux van de orde O(r2 * U2) eindig is, met U de luchtsnelheid en r de straal
van de jet, dan is de stroomsnelheid van de orde O(r').
Doordat de massaflux van de orde O(r2 * U) is, gaat dit naar 0 voor r -40.

Met de impuisfiux M en de buoyancyflux F kan nu de penetratiediepte z in meters rn
worden bepaald. Met behuip van dimensieanalyse komt Turner[15] tot de volgende formulering
voor een vloeistof met dichtheid Po die met sneiheid (J word ingebracht in een omgeving in rust
met diIitheid p:

M = irr2U (2.2)

F = g(POPo0)r2Uo (2.3)
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= z(m) = CMF, C = constante (2.4)

Aan de hand van experirnenten is gebleken dat de constante evenredig is met (aA) — , waarbij a
de a! bekende inductieconstante is en A het quotient van b en b. Hier is b de afstand in het z-
viak tussen dejet-as en het punt waar T(z) = en b is de afstand in het z-vlak tussen
de jet-as en het punt waar U(z) = U(z)/e. Met T(z) wordt bedoeld het temperatuursverschil
van de omgeving met de jet-as op afstand z van de oorsprong en met U(z) de sneiheid langs
de as van de jet op afstand z van de oorsprong.
Uit experirnenten van Baines et al.[2][13] is gebleken dat de waarde van a ligt tussen 0.54 en
0.57. Hieruit blijkt tevens, dat de waarde van A bij een isotherme jet gelijk is aan 1.0 vanwege
het bijna lineaire gedrag van de jet. Voor een niet-isotherme jet is 1.1 een goede richtwaarde.
Met deze waardes zal de constante C variëren tussen 1.8 en de 1.9. In bet meer pragmatische
handboek van Recknagel, Sprenger en Hönmann [11] wordt uitgegaan van een constante C =
1.7. Hier wordt echter opgemerkt dat de foutmarge in de voorspelling tussen de 10% en 20%
kan liggen.
Oni de sneiheid U(z) van de primaire stroming uit te rekenen op afstand z van de bron bestaat
de volgende formule:

U0z0 1 / T0—T,' '2z)(1+ln(_)) (2.5)
z

Het eerste dee! van deze vergelijking is bet isotherme deel, het tweede bet non-isotherme dee!.
U(z) is hier de sneiheid langs de jet-as op afstand z en zo is de kern!engte. Dit is de afstand
die de prilnaire stroming aflegt alvorens er een teinperatuur- en snelbeidsafname ontstaat in de
kern (zie figuur 2.3). Er bestaat tussen deze lengte en de turbulentiegraad een nog onbekende
afliankelijkheid. Naar de aard van deze afliankelijkbeid is naar mijn weten dan ook nog onvol-
doende onderzoek gedaan. Empirisch gevonden waarden voor de kernlengte liggen tussen 4r0
en 20r0. Met het groter worden van de turbulentiegraad zal de kernlengte kleiner worden.

Figuur 2.3: Een jet met diameter 2r met een uitb!aassnelbeid Uo. De kernlengte is hier zo; in
het zwart gek!eurde gebied is de luchtsnelheid nog steeds ge!ijk aan Uo.

Deze waardes en forinuleringen zijn afleen van toepassing a!s de jet loodrecht naar beneden
b!aast. Uit ecu experiment van Baines et a!.[2] b!ijkt dat de penetratiediepte met ongeveer
17% procent toeneemt indien de jet onder een boek van 7° wordt gep!aatst ten opzicbte van
de vertika!e as. Hun verkiaring hiervoor is het feit dat de inductie nu voor een groter dee! zal
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verlopen met koude omgevingslucht, waardoor de jet sneller afkoelt en het langer duurt alvorens
de jet de invloed ondervindt van de buoyancy.

2.1.5 Swirl

Swirl of werveling kan worden toegevoegd aan een axisymmetrisch omlaaggerichte jet door naast
een axiale sneiheid U tevens een tangentiele sneiheid V aan de stroming mee te geven. De swirl
wordt in de industrie vaak toegevoegd aan een stroming om bet mengen van de ingeblazen
vloeistof met zijn omgeving te bevorderen. Om de mate van swirl S te kunnen berekenen wordt
door Majidi en So [7] gebruik gema.akt van de formule:

1R UWr2 dr
(2.6)

R U2r dr

Het swirigetal is een maat die eeii verhouding weergeeft tussen de tangentiele en de axiale snel-
heid. Hierin is R de straal van de stroming en R0 het centrum.

Als dit swirigetal voldoende groot is (S � 0.5) zal door de grote tangentiele en axiale druk-
gradienten aan de binnenkant van de jet stroomafwaarts een recirculatiegebied ontstaan. De
lengte hiervan wordt voornainelijk bepaald door de grootte van S. Door dit recirculatiegebied
zal de temperatuursverdeling binnen de jet uniformer worden, aldus Seitanis et al.[14]
Naa.st de uniformere ternperatuur binnen in de jet kan de swirl ook een behoorlijke invloed
liebben op de mate van inductie. Uit een studie van Park en Shin [10] blijkt dat zolang S < 0.6
de iiate van inductie onafhankelijk is van het Reynoldsgetal (Re) en de inductie mm of meer
niet-lineair toeneemt, terwiji als S > 0.6 de mate van inductie groter wordt met Re.

2.2 Multiple source jets
Naast de mogelijkheid om een jet te beInvloeden met behulp van de factoren opgesomd in pa-
ragrafen 2.1.1-2.1.5, is er ook de mogelijkheid orn bet gedrag van een jet te beInvloeden door
een tweede jet (of meerdere) in het invloedsgebied van de jet te plaatsen. Het is evident dat
het gedrag van een jet niet zal worden beInvloed door een jet die daar buiten is geplaatst.

2.2.1 Coanda-effect

Op het moment dat twee jets dicht genoeg naast elkaar staan en, voor het gemak, de zelfde
richting uitblazen kan er aan de binnenzijde van de twee jets niet meer vrijblijvend lucht worden
geInduceerd. Doordat de inductie per jet sneller en gemakkelijker kan verlopen aan de kant wa.ar
dit nog wel mogelijk is zal er een drukverschil ontstaan tussen de ruimte tussen de jets en de
ruimte erbuiten. Onder invloed hiervan zullen de stromingen zich naar elkaar toe bewegen
en uiteindelijk voortgaall als één enkele jet (zoals te zien in figuur 2.4). Zoals blijkt uit een
studie van Baines en Keffer[1] zal bij bet samenkomen van de twee jets het raakvlak van de
primaire stroming met de omgeving worden verkleind. Vanaf het moment dat de jets de invloed
van elkaar ondervinden tot a.an bet moment wa.arop zich een enkele jet beeft gevormd zal de
inductie hierdoor verminderen.

2.2.2 Steunstraal

Een effect dat zo iiogelijkerwijs moet worden vermeden is dat warme lucbt opstijgt alvorens
bet de leefruimte heeft bereikt. Om dit te voorkomen is het principe van een steunstraal na.ar
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Figuur 2.4: Het coanda-effect. Door een drukverschil worden de twee jets naar elkaar toege-
trokken.

voren gekornen. Door een coaxiale jet met andere eigenschappen (d.i. bijvoorbeeld een lagere
uitblaastemperatuur of een hogere uitblaassnelheid) om de hoofdjet te laten blazen kan de mate
waarin die hoofdjet de orngeving induceert worden bemnvloed. Als door het gebruik van een
steunstraal de inductie wordt beperkt waardoor de sneiheid van de jet minder snel afneemt
hoeft er. vanwege eeii gewenste constante verwarmingscapaciteit, minder energie te worden
gebruikt voor het in beweging brengen van de lucht en kan er meer worden gebruikt voor het
verwarmen daarvan.

2.3 Overige uitblaasprincipes
De wereld der uitblaasprincipes is hiermee niet volledig beschreven. In de literatuur ziju onder
aiidere de effecten van een gestratificeerde omgeving en viscositeit beschreven. Volgens Turner
en Scorer[16],[12] is de iiivloed van deze twee echter verwaarloosbaar.

2.4 Concurrentie
Op de iiiarkt voor industriële luchtverwarmers zijn een hoop verschillende systemen verkrijg-
baar. Voor het grootste deel betreft het principes die variëren in de snelheid waarmee de lucht
wordt uitgeblazen. Bij de licht-inducerende principes wordt de lucht vaak door lamellen heen
geblazen. Doordat de lamellen verstelbaar zijn is het mogelijk om het uitblaasoppervlak te
verkleinen of te vergroten en om de bla.asrichting aan te passen. Een goed voorbeeld hiervan is
de luchtverwarmer met de secundaire jaloezieën van GEA. Ook is het mogelijk om de instelling
van de jaloezieën zo te maken dat er een soort wervel moet ontstaan. Een voorbeeld hiervan
is ecu uitblaasrooster van TROX. Naast jaloezieën, die worden toegepast op rechthoekige uit-
blaasoppervlakken vindt je voor axisymmetrische jets vaak een schoepenrad met a! dan niet
verstelbare schoepen. Ook hier tracht men in een aantal gevallen een wervel te creëren. Dit
gebeurt bijvoorbeeld bij de KaMaX van Kampman.
Systeinen die gebruik niaken van een hoog-inducerende uitblaasprincipe zijn minder talrijk. De
Novojet. van Novotechniek en Rezuor, heeft meerdere verstelbare nozzles, waardoor de lucht
met hoge sneiheid in de omgeving wordt ingebracht.
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Hoofdstuk 3

Analyse

In het vorige hoofdstuk is uitvoerig ingegaan op de manieren waarmee het gedrag van een
jet kan worden beInvloed. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat er vijf fundamentele
uitl)laasprincipes zijn die mm of meer met elkaar kunnen worden gecombineerd bij het ontwerpen
van een luchtverwarmer:

1. Een hoog inducerende jet (H.I.J.).

2. Ecu laag inducerende jet (L.I.J.).

3. Een multiple source jet (M.S.J.).

4. Een jet met steunstraal.

5. Een jet met swirl.

Oni geen enkele rnogelijke combinatie uit te sluiten is het noodzakelijk omn elke combinatie van
uitblaasprincipes te bestuderen. Aangezien een aantal principes elkaar tegenspreken, of orudat
de toegevoegde waarde van een uitbla.asprincipe gecombineerd met een andere nihil is (++ =
kunnen een flunk aantal combinaties worden geschrapt. Na eerste selectie (zie [17]) blijven er nog
maar twaalf over. Door de twaalf principes, gevisualiseerd in figuur 3.1, nader te beschouwen
a.an de hand van de eisen zoals ze zijn gesteld in de probleemstelling vallen er nog eens vijf af
en bhjven de zeven niet-gearceerde 'combinaties' over

A De H.I.J.

B De L.I.J.

C Een multiple source H.I.J. (M.S.H.).

D Een multiple source L.I.J. (M.S.L.).

E Een L.I.J. met swirl.

F Een M.S.L. met steunstraal.

G Een L.I.J. met steunstraal en swirl.

Dit zijn zeven uitblaasprincipes die met elkaar moeten worden vergeleken. De twee principes
die als beste uit de vergelijking naar voren komen zullen aan de hand van numerieke simnulaties
verder met elkaar worden vergeleken.
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Figuur 3.1: Eeii overzicht van de 12 overgebleven 'combinaties'. Alleen de zeven niet-gearceerde
combinaties voldoen in eerste instantie aan de opgelegde eisen voor een jet.

Elk van de overgebleven principes is ofwel een H.I.J. of een L.I.J.. Bij een L.I.J. wordt lucht
door een groot uitblaasoppervlak naar buiten geblazen met een lage sneiheid en een laag tern-
peratuursverschul met de omgeving. De verhouding tussen deze grootheden wordt bepa.ald door
de verwarmingscapaciteit Q:

Q = cpoirr2Uo1To

Bij de L.I.J zal door de lage sneiheid de inductie klein zijn (2.1.2). De lucht zal hierdoor
minder snel afremmen wa.ardoor de leefruimte makkelijker kan worden bereikt. Het lage tem-
peratuursverschul met de orngeving versterkt dit effect aangezien de buoyancy B klein zal zijn.
Het idee achter een H.I.J. is totaal anders. Door met een hoge uitblaassnelheid en een hoog
ternperatuursverschil met de omgeving de lucht door een klein uitblaasoppervlak de ruimte in
te brengen zal een hoge mate van inductie optreden. Door deze inductie zal de teinperatuur en
de sneiheid van de stronhing snel afnemen.
Ook al is het verschil in werking tussen beide principes erg duidelijk, toch is het niet mogelijk
om direct te zeggen welke beter voldoet aan de gestelde eisen. Dit blijkt ook uit de grote diver-
siteit aan luchtverwarrners die momenteel op de markt worden gebracht. De principes C-G zijn
uitbreidingen van deze twee principes en maken dus, naast een aantal specifieke eigenschappen,
ook gebruik van de zojuist genoemde eigenschappen. De specifieke eigenschappen zorgen ervoor
dat elk principe zijn eigen karakteristieke voor- en nadelen heeft.

H.I.J. en L.I.J.
Een groot nadeel van de enkele jet is het feit dat de lucht geconcentreerd op één plek terecht
konit. Enerzijds moet ook hier voldaan worden aan de grafiek van Fanger en mag bet laterale
temperatuursverloop niet te groot zijn, anderzijds moet er wel genoeg warmte in de leefruimte
komen orn deze te kunnen verwarmen. Dc instelbaarheid van deze jets is door de geconcen-
treerdheid van de lucht ook slecht. Het enige voordeel van beide principes is de realiseerbaarheid.

(3.1)

M.S.H
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Voor M.S.J.'s in het algemeen geldt dat de jets bet beste zo moeten worden ingesteld dat het
coanda-effect niet op kan treden. Gebeurt dit namelijk we!, en zijn de jets geconvergeerd voor-
dat de leefruimte is bereikt, dan zal volgens Baines en Keffer[1] de M.S.J. in de leefruimte het
effect hebben van een enkele jet. Het zodanig plaatsen van de jets dat de convergentie niet heeft
plaatsgevonden als de leefruimte is bereikt is een lastig, aisniet een ondoenlijk karwei omdat
nog niet bekend is in welke mate het coanda-effect wordt beInvloed door zijn parameters.
Door meerdere, kleine jets te gebruiken zal een nog grotere inductie plaatsvinden in vergelijking
met de H.I.J. Hierdoor, en door het feit dat de lucht na.ar meerdere plekken wordt geblazen, is
het mogelijk om de warme lucht minder geconcentreerd in de leefruimte te krijgen. Dc langere
afstand die de jet moet afleggen indien deze onder cen hoek is geplaatst hoeft geen probleem
te zijn vanwege de grotere penetratiediepte bij scheefstelling van de jet (zie §2.1.4). Het is we!
de vraag hoeveel warnite er verloren gaat naar het plafond alvorens deze de leefruimte bereikt.
Door de meerdere jets zal de instelbaarheid makkelijk te regelen zijn door ze te richten op de
plekken wa.ar de warmte gewenst is.

M.S.L.
Het grote nadeel van de M.S.L. ten opzichte van de M.S.H. is de grote afmeting van het appa-
raat. Orn de jets individueel instelbaar te maken zou het formaat nog groter moeten worden
gemaakt. Aangezien een enkele L.I.J. a! een doorsnede heeft van om en nabij de 60cm kunnen
er oprecht twijfels worden gezet bij de realiseerbaarheid van een M.S.L.

L.I.J. met swirl
Een nadeel van een L.I.J is de geconcentreerdheid waarmee de warme lucht de leefruimte pene-
treert. Door het toevoegen van een tangentiele snelheidscomponent kan dit op twee manieren
worden veranderd. Teii eerste zal de temperatuursverdeling binnen de jet uniformer zijn (zie
§2.1.1). Het tweede gevoig kan zijn dat door het, onder invloed van buoyancy, kleiner worden
van de axiale snelheidscomponent de tangentiele snelheidscomponent zijn invloed meer kan la-
ten doen gelden (S wordt lokaal steeds groter) waardoor de jet in de lagere regionen zich snel!er
verspreidt. Op deze manier krijgt de stroming de vorm van een omgekeerde cycloon.
Het grote probleern van bet aanbrengen van ecu swirl is, aldus Majidi en So[7}, dat over de
dyiiarnica van een begrensde wervelende stroming, vooral als het gaat om vloeistoffen met ver-
schillende dichtheden, nog veel te weinig bekend is. Toch lijkt bet mogelijk om een swirl te
genereren als je afgaat op de hoeveelheid luchtverwarmers, die (zeggen te) berusten op het
swirl-principe, die momenteel op de markt zijn.

M.S.L. met steunstraal
Ongeacht de karakteristieken van de steunstra.al kan gesteld worden, dat de afmeting van de
M.S.L. met steunstraal groter zal zijn dan de a! fors uitgevallen M.S.L.

L.I.J. met steunstraal en swirl
Door eezm steunstraal toe te voegen aan de jet met swirl kunnen hopelijk twee effecten worden
bereikt. Door de inductie beperkende functie van een parallelle steunstraal zal meer warme
lucht de leefruimte bereiken alvorens weer op te stijgen naar bet plafond. Aan de andere kant
zal de steunstraal ook als een soort wand fungeren. Het moet mogelijk zijn de lucht met een
boger swirigetal uit te blazen doordat de 'wand' ervoor zorgt dat de lucht niet te vroeg uitdijt.
Het uitdijen moet gebeuren in of vlak boven de leefruimte op het moment dat de steunstraal
zijn werking verliest. Omdat bet mogelijk is om een bogere tangentiele snelbeid aan de stro-
ming te geven zal bet uitdijen sneller ver!open dan bij de L.I.J met swirl waardoor de leefruimte
gelijkmnatiger wordt verwarmd.
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Een overzicht van de bovensta.ande principes met een waardering voor de verschillende eigen-
schappen is gegeven in de navolgende tabel. Om uit de zeven jets de twee beste te selecteren
is het noodzakelijk om vast te stellen welke eisen de meest doorsiaggevende zullen zijn. Dit is
nodig omdat iedere jet zijn eigen voor- en nadelen heeft. Door middel van een zorgvuldige af-
weging is besloten om de M.S.H. en de L.I.J. met steunstraal en swirl nader te gaan bestuderen
aan de hand van numerieke simulaties.

JET H.I.J. L.I.J. M.S.H. M.S.L. L.I.J.
swirl

M.S.L.
steunstraal

L.I.J. swirl
&steunstraaleigenschap

comfort ± + + + + + +
realiseerbaarheid ++ ++ + — + — ±
vertikale temp.grad. — ± + + + + ++
instelbaarheid — ± + ± + ± +
opwarmtijd — ± + + + + ++
verstoringsgevoeligh. — + + ++ ± ++ +
onderscheidendheid — — ± — — + +
geluidsniveau — ++ ± ++ + ++ ++

Aangezien de L.I.J. met steunstraal en swirl een uitbreiding is van de L.I.J. met swirl zal
eerst worden geprobeerd een L.I.J. met swirl te genereren.
Door middel van de simulaties zal dan worden vastgesteld welke jet het best voldoet aan de
eisen uit de probleeinstelling.
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Hoofdstuk 4

Numerieke behandeling

Voor het simuleren van de geselecteerde uitblaasprincipes zal het pakket "a-flow" worden ge-
bruikt. Dit is een, door NEC outwikkeld, CFD-pakket waarmee bet mogelijk is om stromingen
die worden beschreven door de comp 14 ressibele, dan wel de incompressibele Navier-Stokes
vergelijkingen op te lossen. Naast de bekende vergelijkingen (continuIteitsvergelijking, iinpuls-
vergelijking en warmtetransportvergelijking) zullen we ook de turbulentie modelleren. Dit zal
gebeuren met het k-€-turbulentie model. Hierdoor zullen twee additionele transportvergelijkin-
gen moeten worden gedefinieerd voor k en e. De gebruikte vergelijkingen zijn terug te vinden

in appendix B
\Ve zullen uitgaan van een incompressibele stroming. De dichtheidsvariaties worden alleen
veroorzaakt door het temperatuursverschil van de jet met zijn omgeving. Andere compressibi-
liteitseffecten spelen hier geen rol, waardoor de temperatuursafhankelijkheid van de dichtheid
met Boussinesq kan worden gemodelleerd. De buoyancy zal ook worden meegenomen in de
transportvergelijkingen van k en f. Deze koppeling is a! succesvol gebleken in het beschrijven
van niet-isotherme turbulente stromingen in een experimenteel gevalideerde computersimulatie
van Murakanii et al.[9].

Geometrie

Omis model is ontworpen naar aanleiding van de eisen in de probleemstelling. Het uitblaasprin-
cipe is in het model weergegeven als een grote box van een meter hoogte die op zeven meter
hoogte aan het plafond is bevestigd. De box staat precies boven bet midden van de cirkelvor-
mige vloer die een opperviak heeft van 400m2. Dit komt overeen met een straal van 11.3m.
Aan de onderzijde van de box bevindt zich het uitblaasprincipe en aan de zijkant van de box
zit de inzuig van het apparaat. Deze zorgt ervoor dat de lucht in de ruimte wordt gerecirdu-
leerd, waardoor de naar het plafond gestegen warme lucht opnieuw in de leefruimte kan worden
gebracht. De inzuig is zodanig geplaatst, dat deze geen directe invloed uit kan oefenen op bet

gedrag van de primaire stroming.
Door de uitblaas symmetrisch te modelleren is het mogelijk om binnen a-flow gebruik te maken
van periodieke randvoorwaarden. Op deze manier is bet mogelijk om ons, bij bet simuleren van
de gehele ruimte, te beperken tot een klein deel da.arvan.

Begin- /randvoorwaarden

Snelheid
Op alle wanden wordt een free-slip randvoorwaarde gedeflnieerd met uitzondering van de inzuig

en de uitbla.asopening. Op de inzuig wordt een pressure-fixed randvoorwaarde gehandhaafd die
ervoor zorgt dat er geen overdruk zal plaatstvinden in ons model. Op het uitblaasoppervlak
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wordt de jetsnelheid en de uitblaasrichting gegeven. De ruimte is in het begin in rust.

Temperatuur
Alle wanden zijn adiabatisch met uitzondering van de vloer, het plafond en de uitblaasopening.
De vloer heeft een constante temperatuur van 15°C en door het plafond vindt, afhankelijk van
het temperatuurverschil tussen de buitenlucht (10°C) en de lucht aan de binnenkant, warmte-
transport plaats. Dit zal gebeuren aan de hand van de formule:

Q = AS(TUfl — Tbinnen)

Hier is Q de hoeveelheid warmte die per tijdseenheid door een opperviak S wordt overgedragen
bij een temperatuurverschil van (Tbuiten — Tbinnen) en A is de warmtegeleidingscoëfficient. Op
liet uitblaasoppervlak kan de uitblaastemperatuur worden gedefinieerd.
De ruimte heeft een begintemperatuur van 293K.

Turbulentie
Op alle wanden, met uitzondering van het uitblaasoppervlak, wordt verondersteld dat k en e
gelijk zijn aan 0. Dat geldt ook als beginconditie voor de hele ruimte.
Voor de wa.arden van k en worden op het uitblaasoppervlak de wa.arden aangehouden van
respectievelijk 0.005 en 0.00125 . Een rechtvaardiging hiervoor is te vinden bij de modellering
in 4.1.1.

4.1 De hoog-inducerende multiple source jet (M.S.H.)

4.1.1 M.S.H.onder een hoek van 20°

MODELLERING

Geometrie

We hebben bij de theoretische behandeling gepraat over de M.S.H. als één apparaat. Om
praktische redenen is besloten om een M.S.H. te nemen die bestaat uit zes afzonderlijke jets
die puntsyinmetrisch staan opgesteld rondom het centrum, zoals is te zien in figuur 4.1. Om er
voor te zorgen dat de invloed die de jets op elkaar uitoefenen gering is worden de jets onder een
hock geplaatst van 20° ten opzichte van de vertikale as. De invloed wordt geringer naarmate
deze hoek groter wordt, met als uiterste 90°. Het wordt dan echter wel steeds moeilijker om de
warme lucht in de leefruimte te krijgen. De jets zijn elk 0.lm in doorsnee, een afmeting die bij
de concurrenten zeer gangbaar is. Met deze afmeting is meteen bet uitblaasoppervlak van de
M.S.H. gedefinieerd. Het belang daarvan op het gedrag van de M.S.H. is terug te zien aan de
hand van de formules (2.4) en (3.1).

Begin-/randvoorwaarden

Zoals zojuist is vermeld kan bij de opening met een viertal randvoorwaarden worden gevarieerd:

• Dc uitblaassnelheid in m/s;

• Dc uitblaastemperatuur in K;

• Dc turbulente kinetische energie k;

• Dc dissipatie van de turbulente kinetische energie €.
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Figuur 4.1: Onderaanzicht van de M.S.H.

Met de instelling zoals zojuist vermeld moet worden geprobeerd de leefruimte op te warmen en
om deze warm en comfortabel te houden. Het eerste gebeurt doorgaans op tijden dat eventuele
personen zich nog niet in de ruimte bevinden wanrdoor er geen eisen hoeven te worden gesteld
ten aanzien van bet comfort. Belangrijker is daarom het tweede punt. Als de voile capaciteit
van het apparaat wordt gebruikt voor het opwarmen moet het mogelijk zijn om met een lagere
verwarmingscapaciteit de temperatuur in de leefruimte constant te houden. In dit kader zullen
we voor hiervoor een verwarmingscapaciteit neinen die is van de totale verwarmingscapaciteit.
De twee belangrijkste variabelen zijn de uitblaassnelheid en temperatuur. Ze zijn ann elkaar
gerelateerd door de formule voor de verwarmingscapaciteit (3.1).
Q is hierin onze vereiste verwarmingscapaciteit voor één van de zes jets: (5OkW/6)/3 = 2778W.
De specifieke warmtecapaciteit bij constante druk c,, = 1005J/kg K en de dichtheid van de uit
te blazen lucht Po is bij 20°C 1.2kg/rn3. Het uitblaasoppervlak van één jet = ir(0.05)2. Als
we dit invullen in (3.1) dan volgt hieruit, dat U0 = 296/LTo.
Door de ann de hand van dit resultant verkregen waarden voor Uo en T0 in te vullen in formule
(2.5) kunnen we proberen te bepalen met welke sneiheid de jet de leefruimte penetreert. In deze
formule zit echter nog een grootheid die nog niet is gespecificeerd, namelijk de kernlengte. Zoals
al is gezegd besta.at er een relatie tussen de kernlengte en de mate van turbulentie. De mate
van turbulentie kan in o-flow worden bepa.ald door het gebruiken qqqvan het k-c turbulentie
model. In een tweetal onderzoeken van Knappmiller et al.[5] [18] waar dit model wordt gebruikt
worden hiervoor waarden aangehouden van respectievelijk 0.005 en 0.00125. Dit resulteert in

ccii turhulente lengteschaal I = - van ongeveer 0.3m. Aangezien een betere relatie tussen de
kernlengte en de groothedeii k en e ontbreekt zullen we deze waarden ook gebruiken voor de
siinulatie en zullen we uitgaan van een kernlengte van 0.3m.
Door cen uitblaassnelheid te kiezenvan 16rn/s en een uitblaastemperatuur van 28.5°C, zal flu de
axiale sneiheid langs de jet-as in de leefruimte volgens formule (2.5) overeen komen met 0.44m/s.

RESULTAAT

De simulatie van deze M.S.H (MSJ13) is verlopen over een periode van 99 seconden. In deze tijd
heeft zich een nagenoeg stabiel stromingsveld gevormd (zie figuur C.1). Aan de hand hiervan
en van de figuren C.2, C.3 en C.4 kunnen een aantal verschijnselen worden waargenomen:
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• De sneiheid en de temperatuur van de primaire stroming nemen, na het verlaten van de
jet, direct sterk af. Dit komt door de hoge inductie (zie §2.1.2) die daar optreedt.

• Zoals is te zien heeft de stroming geen moeite met het bereiken van de leefruimte. De
sneiheid in de leefruimte is hoog genoeg om te kunnen botsen met de vloer, maar komt
niet overeen met oiize voorspelling. Het blijkt dat de sneiheid in de simulatie aanzienlijk
hoger is.

• Door de botsing ontstaat bij de bodem aan beide kanten van de jet een recirculatiegebied.
\\rat opmerkelijk is, is de duidelijke temperatuurafname in het recirculatiegebied aan de
binnenkant van de jet. Doordat een groot dee! van de inductie plaats vindt bij de (koude)
bodem (zie §2.1.2) neemt de temperatuur van de lucht sterk af en onstaat een koude golf
aan de birinenkaiit van de jet.

• Een ander effect van de botsing is dat de jet nu zodanig is afgezwakt, dat de invloed van
de jet in het buitenste dee! van de hele ruimte niet meer merkba.ar is. In de leefruimte
daalt de luchttemperatuur langzaam onder invloed van de koude vloer en ann het plafond
zakt koude luclit ongestoord naar beneden.

• Aan figuur C.2, ecu weergave van het (R,e)-vlak tussen twee jets in, is te zien dat er
door de induetie een groot drukverschil optreedt tussen de kern en de buitenkant van de
jet. Oni dit verschil te kunnen compenseren ontstaat viak bij de oorsprong, tussen de jets
door, een sterke stroming in de richting van het centrum. Dit is te verkiaren uit het feit
dat de stroomsnelheid van de jet en daarrnee de inductiesneiheid hier het hoogst is. Dit
is ook goed te zien ann figuur C.4, waar de inductie bovenaan heel duidelijk zichtbaar is.

DISCUSSIE

De configuratie waarbij de zes jets onder een hoek van 200 ten opzichte van de vertikale as
staan opgesteld resulteert al!erminst in het gewenste gedrag. De sneiheden in de leefruimte zijn
zodanig hoog, dat er niet wordt vo!daan ann de grafiek van Fanger. Hiervoor zijn een aantal
verklaringen te geven

• De jet wordt niet recht omlang geblazen. Hierdoor zal de snelheidsafname van de primaire
stroining ininder snel zijn (zie §2.1.4).

• Door het onstaan van een koude golf ann de binnenkant van de jet zal daar de inductie
verlopen met Iucht die kouder is dan de omgeving. Hierdoor zal de primaire stroom sneller
afkoelen en minder inv!oed ondervinden van de buoyancy.

4.1.2 M.S.H. onder een hoek van 45°

MODELLERING

De hoofdzakelijke reden waarom de voorgaande simulatie niet resulteert in het gewenste gedrag
is de botsing met de koude vloer. Om dit te voorkomen is de meest voor de hand liggende op-
lossing het schever richten van jets. Hierdoor neemt de afstand tot de leefruimte toe waardoor
de sneiheid waarmee de jet de leefruimte binnendringt lager zal zijn. We zouden ook de uit-
blaasternperatuur en de uitblaassne!heid kunnen aanpassen (dit komt op hetze!fde neer dankzij
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formule (3.1)), maar dit is lastiger en bovendien willen we gra.ag het hoog-inducerende karakter

van het uitblaasprincipe behouden.
Met uitzondering van de uitblaasrichting zullen we een model gaan gebruiken dat identiek is
ann het model uit §4.1.1. De jets zullen flu de lucht onder een hoek van 450 in de richting van
de leefruirnte blazen. De afstand van de jet tot de leefruimte is nu 6.Om in tegenstelling tot de
eerdere 4.5m., ecu verschil van 25%. Door gebruik te maken van formule (2.5) kunnen we de
sneiheid bepalen waarmee de lucht de leefruimte penetreert. Dit is nu O.17m/s in plaats van de
O.44rn/s uit de vorige simulatie, een daling van 41%. Hierbij moet echter we! de kanttekening
worden gemaakt, dat de gebruikte formule uitgaat van een situatie waarin de impulsflux bij
dc oorsprong tegengeste!d is aan de buoyancy-flux. Na.armate de jet schever wordt gericht ten
aanzien van de vertikale as za! de betrouwbaarheid van de uitkomst k!einer worden.

RESULTAAT

Dc siniulatie van de M.S.H. met een hock van 45° (MSJ12) duurt 171 seconden. Ondanks de
langere simulatie-duur in verge!ijking met de vorige M.S.H. zijn de verbeteringen duidelijk. Aan
de hand van de figuren (D.1), (D.2), (D.3) en (D.4) zijn deze goed te zien.

• Doordat bij deze configuratie de lucht verder naar buiten wordt geblazen is de tempera-
tuurdaling in de buitenkant van de leefruimte significant lager.

• Dc sne!heid waarmee de prirnaire stroming de !eefruimte penetreert is ongeveer 0.25in/s.
Er vind flu geen botsing meer p!aats met de koude vloer, maar een relatief kleine botsing
met de buitenwand. Door de langere weg die moet worden afgelegd tot de !eefruimte is
de temperatuur in de jet wel behoor!ijk gedaald.

• Door het oiitbreken van ccii botsing met de koude vloer onstaat er bij de bodem geen
recircu!atiegebied aan de binnenkant van de jet die de koude, bij de v!oer geInduceerde,
lucht in de richting van de jet transporteert. Dc recirculatie die in !ichte mate optreedt
in de buurt van de oorsprong is a!Ieen te danken aan de hoge inductie en het daarmee
gepaard ga.ande drukverschil.

• Doordat de jet verder blaast en !icht botst met de buitenwand, ontstaat een stroming langs
de wand in de richting van het p!afond. Door de aanwezigheid van deze stroming wordt
voorkomen dat ann het plafond afgekoelde (en dus zwaardere) !ucht naar beneden zakt.
Dit geldt zowel voor het(R,e)-v!ak waarin zich een jet bevindt als voor het (R,9)-vlak
tussen twee jets in.

DISCUSSIE

Het is duidelijk dat deze configuratie, waarbij de jets onder ecu hock van 45° ten opzichte van
de vertikale as staan opgesteld, ecu gedrag vertoont dat meer overeen komt met het gewenste
gedrag dan de configuratie met ecu hock van 20°. Dc sneiheden in de leefruimte zijn aanzienlijk
lager en de temperatuur is hoger, ze!fs na een langere simulatietijd. Toch ziet het er nog niet
naar uit dat deze configuratie dat doet, waar hij voor zal worden gebruikt: het op temperatuur
houden van de leefruimte. Hiervoor kunnen een aantal argumenten worden aangevoerd:

• Dc hock van 45° is te groot gekozen. Door de hock lets kleiner te kiezen kan voor worden
gezorgd dat de invloed van de jet niet nierkbaar is buiten zijn beoogde invloedsgebied.
Door de afstand tot de leefruinite te verk!einen za! de jet ook minder kunnen afkoelen

voordat de leefruimte is bercikt.
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• De uitblaastemperatuur is te laag. Dit kan verholpen worden door de uitblaassnelheid te
verlagen als de jet onder een iets kleinere hoek wordt geplaatst.

• De verwarmingscapaciteit die gebruikt wordt voor het op temperatuur houden van de
leefruimte is te laag gekozen. Eventueel kan de totale verwarmingscapaciteit van 50kW
lets worden verhoogd, of voor het op temperatuur houden van de leefruimte kan een groter

deel van de totale verwarmingscapaciteit worden gebruikt.

4.2 De laag-inducerende jet met swirl
Naast een hoog-inducerend uitblaasprincipe zal ook een laag-inducerend uitblaasprincipe wor-
den gesirtiuleerd. Door nu de snelheidscomponent in de ®-richting ongelijk aan nul te kiezen

gaan we proberen om een wervel in de stroming te krijgen. De snelheid in de e-richting, LTe
noeinen we ook we! de tangentiele sneiheid. We hopen dat de stroming die ontstaat de eigen-
schappen heeft zoals we ons die hadden voorgesteld in hoofdstuk 3 voor een L.I.J. met swirl.

Om de vorming van zo'n wervel te kunnen beInvloeden hebben we drie mogelijkheden:

• \Ve kunnen de uitb!aassnelheid en de uitblaastemperatuur variëren.

• We kunnen de richting van de jet aanpassen door de snelheid anders te ontbinden in de
componenten (R,e,Z).

• \\e kunnen de uitblaasrichting per uitblaasoppervlakte-eenheid laten variëren.

MODELLERING

Geometrie

Het geometrische model dat we gaan gebruiken voor de jet met swirl is nagenoeg dezelfde als die

voor de M.S.H.'s. De enige uitzondering hierop is de onderkant van de box waar zich de jet be-
vindt. Deze jet is wederom puntsymmetrisch gekozen (zie figuur 4.2) en in het midden bevindt
zich een klein gebied waarover geen uitblaas is gedefinieerd (I). Hierdoor zal een drukverschil
ontstaan die ervoor moet zorgen dat de jet niet al te snel uitwaaiert. Het uitblaasoppervlak van
de jet (h-Vu) is O.41m2. Dit is een aanzienlijk groter uitblaasoppervlak dan bij de sitnulaties
met de M.S.H.'s. Het grotere uitblaasoppervlak impliceert vanwege de gewenste verwarmingsca-
paciteit een lagere uitblaastemperatuur en uitblaassnelheid. Als de uitblaassnelheid laag genoeg

is kunnen we spreken over een laag-inducerende jet.

Begin- / randvoorwaarden

In principe worden ook dezelfde begin- en randvoorwaarden gehanteerd als bij de M.S.H.'s.
Uitzouderingen hierop zullen bij de eerste vier simulaties de randvoorwa.arde op de vloer (adi-
abatisch), de warinteoverdrachtscoëfficiënt van het plafond (A = 8) en de uitblaas-snelheid,
-richting en -temperatuur zijn. Er zullen twee simulatie worden uitgevoerd waarbij de vloer
een vaste temperatuur heeft van 15°C en waarbij het plafond een warmteoverdrachtscoëfficiënt
Iieeft van 4.16. De invloed van de verandering van A zal minima.al zijn en is bedoeld om bij het
simu!eren sneller te koinen tot een stationaire stromiitg.
Zoals zojuist gezegd zullen de uitbla.assnelheid en de uitblaastemperatuur dankzij het grotere op-
perviak een stuk lager zijn. Door O.41m2 in te vullen voor irr2 kan volgens eenzelfde redenering
a!s in §4.1.1 een relatie tussen de sneiheid en de temperatuur worden afgeleid: Uo = 34/LTo.
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Figuur 4.2: Onderaanzicht van de L.I.J. met swirl. zoals deze numeriek zal worden gesimu-
leerd. Op gebieden (II)-(VII) is een uitblaas gedefinieerd. Het is mogelijk om per gebied de
uitblaasrichting te variëren.

Hierdoor ligt bij een keuze van LT0 de sneiheid vast. Dit geldt echter nog niet voor de ont-
binding van de sneiheid in de componenten (R,e,Z). Om een wervel te genereren zullen wij Uo

ontbinden in Uz (axiale sneiheid) en Ue (tangentiele sneiheid) zoals eerder is vermeld. In de
praktijk wordt a.an de stroming ook nog we! eens een sne!heid in de R-richting meegegeven,
maar dat za! bij ons niet het geva! zijn.
Het is mogelijk om de ontbinding van Uo in (e,Z) over de gehe!e jet uniform te houden, zodat
de hoeksne!heid variabel zal zijn. Om ervoor te zorgen dat de wervel de leefruimte bereikt !ijkt
het ons echter verstandiger om in plaats hiervan de hoeksnelheid w over de gehele jet constant

te nemen. Dit houdt in dat de axiale sne!heid afneemt en de tangentiele sneiheid toeneemt
naarmate men verder van bet centrutn van de jet verwijderd is. Dit idee komt voort uit de
luchtvaart/scheepvaart-industrie, waar het constant houden van de hoeksne!heid in de praktijk

ook wordt gebruikt voor de voortstuwing van schepen en v!iegtuigen. Zij zijn erbij gebaat dat
de lucht/water, na eeii werve!ing te hebben gekregen van de propellor/schroef, bij e!kaar blijft

oftewel een zo groot mogelijke penetratiediepte heeft.

In tota.al zu!len er vijf simulaties worden uitgevoerd van een jet met swirl. Om de hoeksnelheid
constant te kunnen houden wordt het uitb!aasoppervlak onderverdee!d in 6 gebieden (h-Vu)

en in elk van deze gebieden wordt deze!fde hoeksne!heid gedefinieerd. Om dit te kunnen doen

zal in elk gebied Uo op eigen wijze moeten worden ontbonden in (Lie, (Jz). Dit zal a!s volgt

gebeuren:
Voor bet berekenen van de hoeksne!heid maken we gebruik van de formu!e

Ue=2irwr (4.1)

waarbij Lie de tangentiele sne!heidscomponent is, w de hoeksnelheid en r de straa!.
Doordat wij werken met zes gebieden zal in elk gebied voor de straal r het midden van bet gebied

worden gekozen. Onze leggen we vast door een hoek te kiezen waaronder de jet de !ucht in het

buitenste gehied naar beiiedcn blaast. Bij de eerste simulatie van de L.I.J. met swirl zulien we

een hock kiezen van 400. Hierdoor is Lie = Uo .sin40 = 1.45m/s en Liz = Uo .cos4O = 1.73rn/s.

Aangezien r in het buitenste gebied gelijk is aan (O.79m + O.68m)/2 = 0.352m, vo!gt uit formule

(4.1) dat w = 0.656s' Door deze waarde voor w ook te gebruiken voor de overige gebieden
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volgen eenvoudig de andere ontbindingen. Als de sneiheid per gebied is ontbonden is het
mogelijk om vervolgens het swirigetal S uit te rekenen door de integraal op te lossen uit formule
(2.6).
Door de aannames die we hebben gedaan (w constant, (R = 0) blijven er twee grootheden over
die we kunnen variëren om een werve! te krijgen met het gewenste gedrag: Uo en S. Het simpele
feit, dat een jet een minimale uitbla.astemperatuur moet hebben van 20°C om de leefruimte te
kunnen verwarmen, rnaar dat deze aan de andere kant niet te hoog moet zijn om de leefruimte
nog te kunnen halen, samen met de eisen voor de warmtecapaciteit, beperkt onze vrijheid in
het kiezen van de uitblaassnelheid. De configuraties die we daarom zullen simuleren zijn de
volgende:

1. T0 = 25°C.U0 = 2.257n/s,S = 0.40( = O.656s'),A = 8,vloer = adiabatisch;

2. T0 = 23°C.U0 = 2.60m/s,S = 0.35( = O.674s1),A = 8,vloer = adiabatisch;

3. T = 24°C,U0 = 2.4hn/s,S = 0.35(w = 0.625s'),A = 8,vloer = adiabatisch;

4. T0 = 23°C, U0 = 2.60m/s,S = O.45(w = 0.830s'),A = 4.16, vloer = 15°C

5. T0 = 23°C,U0 = 2.60m/s,S = 0.35(w = 0.674s'),A = 4.16,vloer = 15°C

4.2.1 L.I.J. met swirl 1 (U0 = 2.25m/s, S = 0.4)

MODELLERING

Bij de eerste simulatie zal de uitblaastemperatuur behoorlijk hoog worden gekozen waardoor
de uitblaassnelheid dientengevolge bijhoorlijk laag is. Door een uitblaashoek in het buitenste
gebied (VII) van 40° tangetieel te kiezen volgt dat S = 0.4, zoals is berekend in §4.2.

RESULTAAT

Aan de hand van figuur E. 1 valt het direct op dat de jet niet in de buurt komt van de leefruimte.
Op ongeveer 2 meter hoogte keert de jet zich om zonder een significante spreiding en gaat
regelrecht na.ar het plafond. Ook a! blijft de tangentiele snelheidscomponent een lange tijd
behouden (zie figuur E.2), toch zijn de effecten hiervan, zoals genoemd in hoofdstuk 3. niet
zwlitbaar.

DISCUSSIE

We hebben inomenteel twee problemen. Het grootste probleem is, dat de jet de leefruimte niet
haalt. Het tweede probleem is, dat we niet het gedrag zien dat we associëren met een jet met
swirl. Doordat de sneiheden zo laag liggen kan het tweede probleem een gevoig zijn van het
eerste. Het lijkt da.arom zinvol om in eerste instantie ervoor te zorgen, dat de jet de leefruimte
we! bereikt. Dit kunnen we bereiken door de uitblaastemperatuur te verlagen en de jetsnelheid
te verhogen.

4.2.2 L.I.J. met swirl 2 ((Jo = 2.60m/s, S = 0.35)

MODELLERING

Om de penetratiediepte te vergroten wordt Uo verhoogd tot 2.6m/s . Oxn er zeker van te
zijn dat de leefruiinte wordt bereikt wordt eveneens de uitblaashoek in het buitenste gebied
aangepast tot 350, p dezelfde manier als in §4.2 kan nu berekend worden dat de hoeksnelheid

= O.674s1 is, en dat uit de integraal (2.6) volgt dat S = 0.35.
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RESULTAAT

Het probleem dat de jet de leefruimte niet bereikte is flu opgelost. Er zijn echter meerdere
kanttekeningen te maken bij de resultaten van deze simulatie, zoals die zijn te zien in figuren
F.1, P.2 en F.3:

• De sneiheid waarmee de leefruimte wordt gepenetreerd is veel te hoog en er treedt een
botsing op met de vloer. Nu is de vloer nog adiabatisch, maar in werkelijkheid zal de
vloer koud zijn en uit de simulaties van de M.S.H.'s weten we dat de combinatie van een
botsing met eon koude vloer zorgt voor ongewenste effecten in de leefruimte (zie §4.1.1).

• De invloed van de jet in de leefruimte reikt niet veel verder dan acht meter. Het merendeel
van de warmte stijgt op rond de vier meter.

• Bij deze siniulatie is het swirigetal een stuk lager dan de 0.6 die volgens Park en Shin [10]
minimaal moet worden aangenomen opdat de inductie aanzienlijk toeneemt. Ondanks bet
lage swirigetal is de tangentiele sneiheid van de jet in de leefruimte nog zodanig hoog, dat
alleen door deze sneiheid al niet meer wordt voldaan ann de eisen van de probleemstelling.

• De aaiiwezigheid van tangentiele sneiheid in de leefruimte zorgt niet voor bet gewenste
swirl-gedrag.

DISCUSSIE

Het is duidelijk dat ann de sneiheid in de leefruimte iets moet worden gedaan. Om deze lager
te krijgen zijn er ecu drietal mogelijkheden:

1. \Ve moeten de uitblaassnelheid verlagen.

2. We moeten bet swirigetal S verhogen.

3. Een combinatie van 1 en 2.

Aangezien we onze eerste simulatie van een L.I.J. met swirl kunnen beschouwen als eert toe-
passing van mogelijkheid 3 en deze niet succesvol is gebleken zullen we nog twee simulaties
uitvoeren waarbij punt 1 en 2 afzonderlijk worden veranderd.

4.2.3 L.I.J. met swirl 3 (U0 = 2.41m/s, S = 0.35)

MODELLERING

De uitblaasrichting, en daardoor bet swirlgetal,worden identiek gemodelleerd als bij de simulatie
in §4.2.2. Nu wordt echter de uitblaassnelheid iets verlaagd opdat de jet minder hard de
leefruimte zal penetreren. Bij deze simulatie is Uo = 2.41m/s en T0 = 24°C.

RESULTAAT

Aan de hand van figuren G.1, G.2 en G.3 zien we dat het verlagen van de uitblaassnelheid niet
voldoende is gebleken. Nog steeds is de sneiheid van de jet in de leefruimte te hoog; zowel voor
de sneiheid in de Z-richting als voor de sneiheid in de e-richting. Er is echter wel één opvallend
verschil met de vorige simulatie. De invloed van de jet in de leefruimte is nu beperkt tot een
straal van vijf meter en de meeste warmte stijgt op rond de twee meter. Deze verslechtering
ten opzichte van de vorige simulatie is niet bet resultant van eon kortere simulatietijd, want in
beide gevallen kunnen we, wat betreft bet stroomveld, spreken over eon geconvergeerde situatie.
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DISCUSSIE

Als we de sneiheid nog verder omlaag brengen zullen we eenzelfde soort gedrag krijgen als bij
de sitnulatie van §4.2.1. Een optie waar we tot nog toe nog niet gebruik van hebben gemaakt
lijkt flu nog het meest zinvol en dat is het verhogen van het swirigetal.

4.2.4 L.I.J. met swirl 4 (U0 = 2.60m/s, S = 0.45)

MODELLERING

Bij deze simulatie zullen we uitgaan van dezelfde uitblaassnelheid als bij de simulatie van §4.2.2.
Oni ervoor te zorgen dat er geen botsing plants vindt en dat we een stroming krijgen die bet
swirl-gedrag vertoont zullen we bij de jet alleen de uitblaasrichting aanpassen. We verhogen
de uitblaashoek in bet buitenste gebied tot 45° in tegenstelling tot de 35° uit de simulatie in
§4.2.2. Dit resulteert in een waarde van bet swirigetal van 0.45 . Bovendien nemen we nu een
vloer met een constante temperatuur van 15°C om een reelere simulatie te krijgen.
De uitblaassnelheid was bij de eerste simulatie zodanig boog dat met gemak de leefruimte werd
hereikt en dat er zelfs een duidelijke botsing plants vond met de vloer. Het swirlgetal dat hoorde
bij deze simulatie was gelijk ann 0.35 . Bij deze uitgangssitatie is de uitblaastemperatuur maar
drie graden boger dan de omgeving en het is wel duidelijk dat het niet inogelijk is om deze nog
verder te verlagen opdat de uitblaassnelheid verhoogd kan worden. Kwa uitblaassnelheid zitten
we nu ongeveer op bet maximum. Het swirlgetal dat boorde bij deze simulatie was gelijk ann
0.35 . De verhoging van bet swirigetal wordt gerealiseerd door de uitbla.ashoek in het buitenste
gebied (VII) te verbogen van 35° naar 450• Het swirlgetal komt hierdoor op een waarde van
0.45

RESULTAAT

Ondanks het feit dat er behoorlijk bard wordt geblazen en bet swirigetal, of de boek waaronder
de lucht de jet in bet buitenste gebied verlaat, relatief manr een klein beetje is verboogd zien
we ann de hand van figuren H.1 en H.2 dat de leefruimte niet meer wordt bereikt.
Als je de vectorplot van deze simulatie vergelijkt met die van §4.2.1 dan is goed te zien dat er
nauwelijks een verschil is. Ook flu is de invloed van de ingebrachte tangentiele sneiheid niet
zoals we ons die hebben voorgesteld.

DISCUSSIE

Het verhogen van het swirigetal heeft grote gevolgen gehad voor de stroming. Ondanks de boge
uitblaassnelheid, wanrdoor bij een iets lager swirigetal de leefruimte met gemak wordt bereikt
(zie figuur F.1), keert de stroming nog voor bet bereiken hiervan om. Aangezien bij deze
uitgangssitatie de uitblaastemperatuur maar drie graden boger is dan de omgeving is het wel
duidelijk dat het niet mogelijk zal zijn om deze nog verder te verlagen opdat de uitblaassnelheid
verhoogd kan worden. Kwa uitblaassnelbeid zitten we nu ongeveer op het maximum. De invloed
van het hogere swirigetal is echter niet terug te vinden in een grote spreiding van de lucht op
liet moment dat er een omkering gaat plants vinden. Het lijkt er in onze modelleringen op dat
liet toevoegen van ecu wervel hooguit de penetratiediepte bemnvloedt. Het idee acliter de swirl
was, dat door het afremmen van de axiale snelbeid de tangentiele snelheid zou gann doinineren.
Klanrblijkelijk gebeurt dit niet genoeg. De invloed van de koude vloer is bij deze simiilatie zeer
gering anngezien de primaire strolning de bodem niet bereikt.
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4.2.5 L.I.J. met swirl 5 (U0 = 2.60m/s, S = 0.35)

MODELLERING

Om de invloed van een koude vloer te beschouwen zal de simulatie uit §4.2.2 worden herhaald
waarbij de vloer niet meer adiabatisch is, maar een constante temperatuur heeft van 15°C.
Het idee hierachter is dat de lucht in de leefruimte, die wordt gekoeld door de koude vloer,
moeilijker te penetreren zal zijn door de primaire stroining waardoor de axiale sneiheid sneller
kleiiier zal worden. Hierdoor moet het gedrag van de tangentiele sneiheid dominanter worden
en de stroming zich sneller verspreiden. Een lagere warmteoverdrachtscoëfficiënt moet, als
compensatie voor de koude vloer, ervoor zorgen dat er flu minder warmte aan het plafond
verloren gaat.

RESULTAAT

Door figuur 1.1 te vergelijken met F.1 is duidelijk dat bij deze instelling bet hebben van een
koude vloer het stroomveld nauwelijks beInvloedt. Het swirigedrag is evenmin zichtba.ar.

DISCUSSIE

Ook al heeft een koude vloer een zekere invloed op onze simulaties, toch is deze invloed hiervan
niet voldoende orn ervoor te zorgen dat de axiale sneiheid van de primaire stroming zodanig
afneemt dat de tangentiële sneiheid de dominante grootheid wordt in de bepaling van bet gedrag
van de jet. Het zal mijns inziens mogelijk moeten zijn om een wervel te creeren, ongeacht de
randvoorwaarde voor de temperatuur die is opgelegd aan de onderliggende vloer.
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Hoofdstuk 5

Conclusie

Uit de simulaties van de multiple source hoog inducerende jet is gebleken dat de afstand tot
de leefruimte goed te overbruggen is. Dit is ook het geval als de hete lucht onder een hoek
wordt uitgeblazen. Deze hoek is noodzakelijk om een botsing met de vloer en het optreden
van bet coanda-effect te voorkomen. Door het uitblazen onder een hoek is de invloed van
de jet in de gehele leefruiinte duidelijk merkbaar. Aan de hand van de simulaties is goed te
zien dat de leefruirnte ma.ar langzaam afkoelt. Bij een betere afstelling en/of een jets hogere
verwarnhingscapaciteit kan dit worden voorkomen.
Uit onze simulaties van de jet met swirl blijkt dat het door ons verwachte swirl-gedrag niet
optreedt, ondanks dat onze simulaties voor de jet met swirl alle hoofdingredienten bevatten die
hiervoor noodzakelijk zijn. Het aanwezig zijn van een significante tangentiele sneiheid op het
moment dat de axiale snellieid minimaal wordt, zonder dat er een grote winst wordt behaald
ten aanzien van de radiële spreiding van de warme lucht, geeft aan dat de toegevoegde waarde
van de swirl gering is. Zeer noemenswaardig is hierbij dat de tangentiele sneiheid al te hoog is
oxn te kunnen voldoen aan de cornfort-eisen. Uit het feit dat bij de concurrentie gebruik wordt
gemaakt van dit principe kan hooguit worden geconcludeerd dat een jet met swirl onder ideale
omstandigheden (geen obstakels etc.) beter functioneert dan een jet zonder swirl, en niet dat dit
het ei van Columbus is. De simulatie van de jet met swirl zou oorspronkelijk worden opgevolgd
door eeii onderzoek naar een jet met swirl en een steunstra.al. Het idee hierachter was dat de
tangeiitiele snelheid zodoende nog jets kon worden opgevoerd. De comfort-eisen laten dit echter
nu al iiiet toe, dus zeker dan iiiet.
Door onze bevindingen over beide principes naast elkaar te leggen en ze te vergelijken naar
aanleiding van de eisen, zoals ze zijn geformuleerd in de probleemstelling, kunnen we een aantal
conclusies trekken:

• Het realiseren en het optimaliseren van een M.S.H. is eenvoudiger dan van een jet met
swirl.

• Door de goede instelbaarheid en de verwachte betere regelbaarheid van de jets van de
M.S.H. is het makkelijker om de warmte daar te krijgen waar deze is gewenst. Vooral als
gekeken wordt naar de buitenste regionen van bet geeiste invloedsgebied zal de jet met
swirl slechter naar voren komen ten a.anzien van de vertikale temperatuursgradient.

• Bij het opwarinen van de leefruimte met een jet met swirl blijfje dezelfde problemen hou-
den als met bet op teinperatuur houden van de leefruimte. Bij een M.S.H. valt bijvoorbeeld
te denken over een verwarming van de ruimte van binnen naar buiten toe, door de jets in
eerste iiistantie vertikaal omlaag te laten blazen waarna langzaam de uitblaashoek van de
afzonderlijke jets wordt vergroot.
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• De verstoringsgevoeligheid van de M.S.H. is lager dan die van de jet met swirl. Met een
M.S.H. heb je de mogelijkheid om obstakels te omzeilen door de uitblaas anders te richten.

De simulaties die zijn uitgevoerd geven een goede kwalitatieve indruk over de eigenschappen van
beide principes. Naar aanleiding van de simulaties gaat mijn voorkeur sterk uit naar de multiple
source hoog inducerende jet. 1k ben van mening dat bij een optimale instelling dit principe
zowel effectiever als efficiënter is dan een lang inducerende jet met swirl. Bovendien zijn hoog
inducerende principes minder vertegenwoordigd op de markt van industriële luchtverwarmers,
wa.ardoor dit principe technisch onderscheidender is dan de lang inducerende jet met swirl.
De twee door ons gebruikte modellen voor het simuleren van een M.S.H. hebben ons een goed

idee gegeven van de kwalitatieve eigenschappen van de jet. Het is niet uitgesloten dat met
een andere modelleriiig van de M.S.H. of een andere instelling van het gebruikte model een
efficiëntere en effectievere jet wordt verkregen. 1k stel dan ook voor dat er een volgend onderzoek
wordt uitgevoerd, waarbij de nadruk moet worden gelegd op een meer kwantitatief gericht
oiiderzoek die bet bijvoorbeeld mogelijk moet maken de regeling van de MSH te bepalen, zodat
de MSH eenvoudig in te stellen is voor het verwarmen van willekeurige ruimten. 1k denk hierbij
aan het uitvoeren van verdere numerieke simulaties van de M.S.H. waarbij de effecten worden
bekeken van zaken zoals bet verlagen van bet plafond, bet weglaten van een 'vaste wand' nan
(Ic buitenkant van de leefruinite, bet veranderen van de uitblaasboek en het veranderen van
de uitblaastemperatuur. Bij een dergelijk onderzoek kunnen aspecten ann het licht komen,
die bet mogelijk maken om tot een uitblaasprincipe te komen die in grotere mate techniscb
onderscheidend is van de concurrentie.
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Bijiage A

Grafiek van Fanger
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Figuur A.1: De grafiek van Fanger voor ruimtes behorend tot segment C. Om aan de comfort-
eisen te voldoen moeten de temperaturen en luchtsnelheden in de Ieefruimte liggen binnen liet
gearceerde gebied.
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Bijiage B

B ewegingsvergelij kingen

• De continuItcitsvergelijkirig

+div(pL)=O.

• De impulsvergelijking

+ (• grad) LI = pgf3(T — To) — grad P + jidiv(gradiL) + igrad(divL).

• De warrntetraiisportvergehjking

t1pc,T
+ div (pUc,,T) = + k (div grad T) + Q

• De transportvergelijking voor de turbulente kinetische energie

+div(pk)=(1L+)div(gradk)+Gs+GT_P(
t9t

• De transportvergelijking voor de dissipatie

+ div (pUc) = ( + ±)div (gradc) + + GT)(1 + C3R1) —

Met
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Bijiage C

M.S.H. 20°

De MSH : Uo = lGin/s, T0 = 28.5° C, hoek = 200

ALFA-FL.OW/SX

01= 0•000a
UH= 11.30
VL 0. 000a ', *

VN= 7.000 a,

WINDOW ''a
' IUL 0.000

UH 11.300
VL —2.150 'a1a
/14= 9.150
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, Ia**La'a, aa,

a a
a

I LI*aIi' '
a 'a a

-, IIIflflJ' a
,sIaaa* ' a

a , , a

= 5.9509.,
a

Figuur C.1: Stroornveld in het (R,e)-vlak waarin zich een jet bevindt. Er treed een botsing op
van de prirnaire stroming met de bodem. Aan de linkerzijde (binnenkant van de jet) onstaat zo
een groot recirculatiegebied.
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Figuur C.2: Stroomveld in het (R,ê)-vlak zonder jet. Er onstaat nabij de bron een sterke inzuig
in de richting van de binnenkant van de jet. Ook is het hoog inducerende gedrag van de jet
goed te zien.
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Figuur C.3: De temperatuurscontouren in een (R,e)-vlak met een jet. Aan de binnenkaiit is
ecu koude golfstroom te zien. Deze is ontstaan door de botsing van de jet met de koude vloer.
Dc invloed van de jet in het buitenste gebied van de leefruimte is nauwelijks merkbaar.
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Figuur C.4: Snelheidscontouren in een (R,e)-vlak met jet. De albuiging van dejet onder invloed
van het coanda-effect is goed zichtba.ar.

33

0 2 4 6



Bijiage D

M.S.H. 450

De MSH : Uo = 16m/s,To = 28.5°,hoek = 450
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Figuur D.1: Stroomveld in bet (R,O)-vlak waarin zich een jet bevindt. Door de schevere
instelling van de jet wordt een botsing voorkomen.
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Figuur D.2: Stroomveld in het (R,B)-vlak zonder jet. De stroming in de richting van de
binnenkant van de jet is minder groot dan bij de jet met een kleinere uitbla.ashoek.
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Figuur D.3: De temperatuurscontouren in een (R,B)-vlak met een jet. De invloed van de jet is
nu goed merkbaar in de buitenste regionen van de leefruimte. Bovendien treedt er geen koude
golfstrooni op aan de binnenzijde van de jet. Aan het plafond wordt voorkomen dat koude lucht
onulaag zakt.
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Figuur D.4: De snelheidscontouren in een (R,e)-vlak met een jet. De luchtsnelheden liggen
nagenoeg binnen het comfortgebied van Fanger. Hier is goed te zien dat de invloed van de jet
zich uitstrekt over de hele leefruimte.
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Bijiage E

L.I.J. met swirl (1)

U0 = 2.25m/s, T0 = 25°, S = 0.40, vloer = adiabatisch
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Figuur E.1: Stroornveld in het (R,O)-vlak. De leefruimte wordt niet gehaald. Er treedt een
direkte ornkering plaats, waarbij de invloed van de ingebrachte wervel niet zichtbaar is.
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Figuur E.2: Dc snelheidscontouren in een (R,e)-viak. De tangentiele sneiheid is duidelijk
aanwezig in de voile iengte van de jet.
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Bijiage F

L.I.J. met swirl (2)

Uo = 2.60m/s,To = 23°,S = 0.35, vloer = adiabatisch
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Figuur F.1: Stroomveld in het (R,e)-vlak. Door een hardere uitblaas wordt de vloer eenvoudig
bereikt en treedt hiermee een botsing. Er is geen duidelijke invloed van de wervel zichtbaar.
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Figuur F.2: De snelheidscontouren in het (R,®)-vlak. De tangentiele sneiheid is duidelijk
wa.arneemba.ar in de leefruimte. Deze is zelfs te groot om te kunnen voldoen a.an de comfort-
eisen.

E

Figuur F.3: De temperatuurscontouren in een (R,®)-vlak.
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Bijiage G

L.I.J. met swirl (3)

Uo = 2.41m/s,To = 24°,S = 0.35, vloer = adiabatisch
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Figuur G.1: Stroomveld in een (R,e)-vlak.Ondanks een jets lagere uitblaassnelheid verandert
er iiiet veel aan het gedrag van de jet. Het meest opvallende is dat de jet zich na het botsen
met de (koude) vloer onmiddelijk omkeert. Het swirl-gedrag is niet zichtbaar.
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Figiiiir G.3: De snelheidscontouren in eeii (R,e)-vlak.
ming van de buitenste regionen van de leefruimte.
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Figuur G.2: De snelheidscontouren in een (R,®)-vlak. Ook flu zit de tangentiele sneiheid aan
de liiniet om te kunnen voldoen aan de comfort-eisen. De resulterende sneiheid zal hier dan ook
te hoog zijri.
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Bijiage H

L.I.J. met swirl (4)

U0 = 2.60m/s,To = 23°,S = O.45,vloer = 15°C
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Figuur H.1: Stroomveld van een (R,ø)-vlak. Door het licht verhogen van het swirigetal keert de
jet, die een uitblaassnelheid heeft waar in de vorige simulatie met gemak de vloer werd behaald,
zich om voordat de leefruimte is bereikt. Ondanks het hogere swirigetal is het gewenste swirl-
gedrag niet waarneembaar. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van een koude vloer.
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DeFiguur H.2:
aanwezig in de jet.

snelheidscontouren in een (R,e)-vlak. De tangentiele sneiheid is duidelijk
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Bijiage I

L.I.J. met swirl (5)

U0 = 2.60m/s,To = 23°,S = 0.35, vloer = 15°C
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Figuur 1.1: Stroomveld van een (R,e)-vlak. Ondanks een koudere vloer die ervoor zou moeten
zorgen dat de axiale snellieid van de jet sneller zou afnemen, zodat het gedrag van de tangentiele
sneiheid duidelijker merkbaar is, is de invloed van die tangentiele sneiheid niet significant ver-
groot.
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