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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1 Aardappelzetmeel- en derivaten 

Bij een Hollandsche maaltijd voorzien van een flinke portie aardappelen , of een Hollandse maaltijd 
voorzien van portie aardappelpuree, realiseert de gemiddelde aardappeleter zich misschien niet zo 
snel dat het voorgeschotelde zetmeelprodukt ook nog ergens anders voor had kunnen dienen . 
Daarom worden als inleiding op dit verslag, enkele belangrijke toepassingsgebieden van zetmeel 
genoemd: 

• Voedingsmiddel, de belangrijkste toepassing van zetmeel. Denk bijvoorbeeld aan zuivelpro
dukten, snoep en sauzen . 

• Papier en textiel, waarin zetmeel gebruikt wordt voor het geven van sterkte en betere be
drukbaarheid. 

• Kleefstoffen, o.a . voor de fabricage van bureau-, etiketten- en enveloppenlijm. 

• Verpakkingsmaterialen: één van de jongste vindingen op het terrein van zetmeel is het 
volledig biologisch afbreekbare (en inmiddels gepatenteerde) patatbakje, ontwikkeld door 
AVEBE. 

• De farmaceutische en cosmetische industrie: zetmeelderivaten worden ook gebruikt in som
mige geneesmiddelen en in make-up. 

1.2 Vertis als dochteronderneming van AVEBE 

Dit verslag dient tevens als verslag van een stage die werd uitgevoerd bij Vertis B.V. in Veen
dam, één van de dochterondernemingen van de 'Coöperatieve Verkoop- en Produktievereniging 
van Aardappelmeel en Derivaten' AVEBE. Deze onderneming werd in 1919 opgericht als verkoop
bureau van het grootste deel van de Nederlandse coöperatieve aardappelzetmeelindustrie. Na 
de tweede Wereldoorlog groeide AVEBE door het ontwikkelen van eigen processen uit tot 's we
relds belangrijkste producent van aardappelzetmeel en zetmeelderivaten, met produktiebedrijven 
in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Thailand, de Verenigde Staten en Zweden en eigen verkoop
vestigingen in de meeste Westeuropese landen, de Verenigde Staten en het Verre Oosten . Verder 
beschikt AVEBE via agentschappen over een wereldwijd distributie- en verkoopnetwerk . 
Een vijfjarige samenwerking tussen AVEBE en Akzo op het gebied van informatie-technologie 
leidde in 1990 tot een joint venture in de vorm van Vertis B.V., waarna Akzo zich financieel heeft 
teruggetrokken. Gezien Vertis' personeelssterkte in 1993 van ongeveer 100 werknemers en een 
omzet over dit jaar van ongeveer 18 miljoen, kan Vertis worden geclassificeerd in de categorie 
Midden- en Kleinbedrijf (MKB) . Vertis ' activiteiten kunnen globaal worden onderscheiden in 

1 



2 HOOFDSTUI< 1. INLEIDING 

1. Automatisering. Ongeveer 100 , veelal in het HBO of academisch opgeleide informatici, houdt 
zich op dit gebied bezig, dat globaal nog kan worden onderscheiden in 

• het ontwikkelen en onderhouden van spreadsheets en databases, meestal gebaseerd op 
ORACLE-programmatuur 

• het beheren van het rekencentrum en de data-telecommunicatie-netwerken van AVEBE 

2. Procesmodellering. De afdeling Promod , bestaande uit ongeveer 20 exact opgeleide acade
mici en HBO-ers, werkt in projectverband nauw samen aan diverse opdrachten, waarvan de 
aard ruwweg kan worden verdeeld in modellering van 

• a/va/waterzuivering 

• zetmeelderivaten. Het onderzoek dat in dit verslag wordt beschreven valt binnen deze 
categorie en werd in het kader van het cascadeproject uitgevoerd . 

1.3 Doelstelling van dit onderzoek 

Dit onderzoek heeft als doel het bestuderen van de stroming van vloeibaar aardappelzetmeel onder 
invloed van een enzymatische reactie. Dit zetmeel is vloeibaar gemaakt door het oplossen ervan in 
water. De zo verkregen zetmeeloplossing is echter nog één kleverige 'pasta', maar door verhitting 
hiervan bij een temperatuur van ongeveer BOOG, het zgn . jetcooken, neemt de stroperigheid ervan 
aanzienlijk af waardoor het voldoende vloeibaar wordt. Aan deze zetmeeloplossing wordt vervol
gens een dosis enzymen toegevoegd die ervoor moeten zorgen dat het zetmeel wordt afgebroken 
tot het zgn. dextrose, een vorm van suiker. 
Dit proces vindt plaats in een zgn. buisreaclor, toegankelijk via een nauwe invoerbuis die via een 

- ~ \-. k -- UJtvoer- --Jetcoo er ------ conus----------- reactor ---------- ----------
-- conus --- ~ -

~ / 
Figuur 1.1: Dwarsdoorsnede van de invoerbuis, de verwijdende conus en de reactor 

verwijdende conus in deze reactor uitmondt. Dit staat weergegeven in Figuur 1.1. De diameter 
van deze reactor is relatief groot, omdat de hierdoor onstane langere verblijf tijd in de reactor 
het eigenlijke afbraakproces bewerkstelligt. Een driedimensionale voorstelling van de geometrie is 
weergegeven in Figuur 1.2. 
Dit onderzoek zal zich voornamelijk richten op de volgende punten, waarbij de nummers verwijzen 
naar de betreffende hoofdstukken in dit verslag: 

2. Het mathematisch model. Dit hoofdstuk behandelt de geldende vergelijkingen voor het 
beschrijven van de stroming, namelijk de Navier-Stokes-vergelijkingen, aangevuld met de 
reactie-vergelijking om de enzymatische afbraak te beschrijven en een geschikt model voor 
de viscositeit . 

3. De numerieke methode. Hoe kunnen bovenstaande vergelijkingen op een efficiënte manier 
worden opgelost? Wat verklaart het enorme verschil in de benodigde tijd voor het oplossen 
van bovenstaande vergelijkingen door het bij Vertis gebruikte Eindige Differentiepakket en 
het voor dit onderzoek gebruikte Eindige Elementenpakket? 
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4. Numerieke resultaten. Verschillende profielen van diverse grootheden, zoals de snelheid en 
de druk, zullen als functie van hun (radiale of axiale) positie of in de vorm van contourplots 
worden gepresenteerd en geanalyseerd. Hierbij zal in het bijzonder worden gekeken naar het 
effect van de grootte van de conushoek en de gebruikte enzymconcentratie. 

5. Shearafhankelijkheid. Op welke manier kan het viscositeitsmodel worden verbeterd? Het 
zal blijken dat snelheidsvemnderingen, vooral optredend aan de vaste wand van de reactor , 
meespelen bij het tot stand komen van een nauwkeuriger viscositeitsmodeJ. 

6. Terugstroming. Bij te grote conushoek kan in de conus terugstroming optreden . Dit effect 
zou schadelijk kunnen zijn, omdat er dan een zgn . 'dode zone' in de conus heerst waar de 
stroming zeer langzaam ronddraait , zodat schadelijke bacteriegroei zou kunnen onstaan. Uit 
berekeningen zal blijken dat dit effect optreedt bij bepaalde combinaties van de conushoek 
en de viscositeit . 

Figuur 1.2: Driedimensionale weergave van de tweedimensionale geometrie van Figuur 1.1 (zonder 
uitvoerconus) 
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Hoofdstuk 2 

Het mathematische model 

2.1 De geometrie 

In Figuur 1.1 geeft de gestreepte lijn de symmetrie-as van de buis weer. Daar voor dit onderzoek 
de stroming rotatie-symmetrisch wordt verondersteld ten opzichte van deze as, hoeft slechts de 
helft van de geometrie van Figuur 1.1 te worden gemodelleerd. De geometrie van de stroming ter 
plekke van de conus is weergegeven in Figuur 2.1. Er zal nu eerst een relatie worden afgeleid tussen 

r 

invoer
buis 

conus 
-----''-'..._--------

a 
"2 

reactorbuis 

Figuur 2.1: Geometrie ter plekke van de conus 

de lengte van de lijnstuk Cs (deze aanduiding komt overeen met de weergave van de lijnstukken 
in Figuur 3.2), de conushoek cr en de diameters van de invoer- en de reactorbuis. Voor de wijdte 
van de conus, voorgesteld door he, geldt 

(2.1) 

waarin rl, dl, r2 en d2 de stralen respectievelijk diameters van de invoer- en de reactorbuis zijn. 
Voor conushoek cr geldt 

(cr) he 
tan "2 = Cs 

zodat met (2.1) geldt: 
d2 - dl 

Cs = ( ) 2tan % 
(2.2) 

Deze uitdrukking zal gebruikt worden om voor verschillende conushoeken de geometrie eenvoudig 
te kunnen wijzigen . 

5 
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2.2 De geldende vergelijkingen 

Stromingen met constante viscositeit, meest.al aangeduid met. Newtonse stromingen, worden be
schreven door de Navier-Stokes-vergelijkingen . Deze vergelijkingen vormen een model voor de 
impulsbalans en de massabalans van een stroming. Voor dit onderzoek wordt echter de visco
siteit niet constant verondersteld , zodat het model met een niet-Newtonse aanname zal worden 
uitgebreid . Het. model dat de zo verkregen niet-Newtonse stroming beschrijft bestaat nu uit: 

• De stationare en incompressibele vergelijkingen in rotatie-symmetrische vorm voor het New
tonse model in cylindrische (x, r)-coördinaten, bestaande uit : 

1. de continui1eitsvergelijking, die een beschrijving geeft van het massabehoud van de 
stroming. 

2. de impulsvergelijkingen, nodig om impulsbehoud, het product van massa en snelheid, 
te kunnen garanderen. 

3. de reactie-vergelijking. Deze vergelijking beschrijft de chemische reactie die plaatsvindt 
tussen de enzymen en het gehydrolyseerde zetmeel. 

• Het niet-Newtonse viscositeitsmodel dat een relatie geeft voor de viscositeit als functie van 
diverse fysische grootheden . 

In de volgende vier paragrafen zullen deze vier vergelijkingen apart worden behandeld . 

2.2.1 De continuïteitsvergelijking 

Met behulp van de V-operator kan de de (rotatie-symmetrische) continuïteitsvergelijking in worden 
geschreven als 

(2 .3) 

Deze vergelijking beschrijft het behoud van massa van een stroming. Uitgeschreven in cylinderco
ordinaten luidt vergelijking (2.3) als volgt: 

(2.4) 

2.2.2 De impulsvergelijkingen 

In termen van de \l- en .6.-operatoren kunnen de impulsvergelijkingen worden geschreven als 

p(v · V)v = -\lp + TJ.6.v (2.5) 

Uitgeschreven in in cylindercoördinat.en luidt (2 .5) als volgt. : 

__ !!E. + (82
u + L1l (r 8U )) 

- 8r 1] "ij'? r 8r 8r 

- -~ + TJ (82
" + ~ (!~(rv))) - 8r "ij'? 8r r 8r 

(2 .6) 

Deze vergelijkingen bevatten de volgende fysische grootheden: 

• twee snelheidscomponenten, weergegeven door de onbekenden u en v. 

• de druk, weergegeven door het symbool p. 

• de dynamische viscositeit, voorgesteld door de paramet.er 1]. 

• de dichtheid, aangegeven met de parameter p. 
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2.2.3 De reactievergelijking 

In de reactorbuis wordt de zetmeeloplossing onder invloed van de toegevoegde enzymen geleide
lijk afgebroken tot dextrose. De mate waarin dit proces is gevorderd wordt aangegeven met het 
dimensieloze DE-getal , waarbij DE staat voor 'Dextrose-Equivalent". Dit percentage is een maat 
voor de enzymatische conversie: voor zetmeel als droge stof geldt DE = 0, terwijl voor volledig 
afgebroken zetmeel DE = 100 geldt. 
De stijging van het DE-getal in de tijd wordt verondersteld te voldoen aan de volgende differen
tiaalvergelijking: 

dDE = !(DE) 
dt 

(2 .7) 

met in het rechterlid een experimenteel te bepalen functie afbankelijk van DE. De begin voorwaarde 
van deze vergelijking is DE = 0 op t = O. 
In ons model wordt echter uitgegaan van een zgn . nulde orde kinetiek, een aanname die geldig 
blijkt te zijn voor DE-getallen lager dan 20. Hierbij wordt het rechterlid van (2.7) verondersteld 
gelijk te zijn aan de zgn. reactiesnelheidsconstante kro Deze constante drukt de stijging van het 
DE-getal per tijdseenheid uit. 
In termen van de V' - en 6-operatoren kan de reactie-vergelijking worden geschreven als de vol
gende convectie-diffusie-vergelijking: 

v· V' DE = ID6DE + S 

Hierin is ID de moleculaire diffusiecoëfficiënt en S een bronterm, in ons geval gelijk aan kro 
schreven in cylindercoördinaten luidt (2 .8) als volgt: 

( 
oDE ODE) __ ID (0

2 
DE ~~ (ODE)) k 

ti 0 +v 0 0 2 + 0 r 0 + r X r x r r l' 

(2.8) 

Uitge-

(2.9) 

Aangenomen wordt dat vanwege de relatief grote zetmeelmoleculen, de stroming convectie-gedomi
neerd is, zodat ID ~ O. 

2.2.4 Het viscositeitsmodel 

De mate van stroperigheid van een vloeistof wordt uitgedrukt in het begrip dynamische viscositeit. 
Deze grootheid is afhankelijk van: 

• De temperatuur. Op pagina 17 van [8] kan worden gevonden dat de viscositeit sterk tempe
ratuurafbankelijk is . In dit verslag zal echter worden aangenomen dat de temperatuur voor 
alle berekeningen constant is , omdat voldoende metingen in dit stadium van het onderzoek 
ontbreken om temperatuurafhankelijkheid in ons model op te nemen. 

• Het DE-getal: Op pagina 15 van [4] is een experimenteel bepaald verband gegeven voor de 
viscositeit als functie van het DE-getal bij constante temperatuur: 

'I] = 'l]oe- aDE 

Hierin zijn '1]0 en a positieve constanten . 

• De shear mte: dit is een uitdrukking voor de snelheidsvemnderingen in de buis. Experi
menteel is gevonden dat de viscositeit bij constante temperatuur voldoet aan het volgende 
verband: 

'I] = 'l]o1'n-l 

Hierin is l' de zgn . shear mte, voor een Poiseuille-stroming in een ronde buis gelijk aan ~~, 
en n de zgn. consistency index, een experimenteel te bepalen parameter. 

Voor dit onderzoek zal worden aangenomen dat de viscositeit met behulp van de laatste twee 
hierboven genoemde effecten als volgt kan worden beschreven: 

(2.10) 
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2.3 Het gekoppelde stelsel 

De continuïteitsvergelijking (2 .3), de impulsvergelijkingen (2 .5), de convectie-vergelijking (2 .8) en 
het viscositeitsmodel (2 .10) kunnen nu als één stelsel vergelijkingen worden weergegeven: 

p(ij . 'V)ij = - 'Vp + 7]l::.ij (im pulsvergelij kingen ) 

'V . ij =0 (continuïteitsvergelij king) 

ij . 'V DE = IDI::.DE + kr (reactie-vergelij king) 
(2.11) 

7]oe- aDE.:yn-l =7] ( viscosi tei tsm od el) 

N .B.: de eerste drie vergelijkingen van dit stelsel zijn de verkorte vormen van de complete vergelij
kingen, uitgeschreven in cylindercoördinaten , zoals deze staan geformuleerd in (2.4) , (2.6) en (2.9) . 
Hoewel de stroming convectie-gedomineerd wordt verondersteld , zal in het volgende hoofdstuk 
worden aangetoond dat ID niet klakkeloos gelijk aan nul mag worden gekozen , maar in de orde 
van 0 (10- 6 ) . 

De randvoorwaarden van dit stelsel worden opgegeven in termen van: 

• De snelheid: 

- de randvoorwaarde 

u(r) = U rnar (1- ~;) (2 .12) 

op de inst roomrand , waarbij urna % de maximale snelheid in de buis is . Dit is een zgn . 
paraboLisch instroomprofiel, afkomstig van §3.5.2 van [2]: u(O) = urna% in het. centrum 
van de buis en u( rl) = 0 op de vaste wand. 

u = v = 0 op de vaste wand . Dit wordt de no-sLip-voorwaarde genoemd, omdat deze 
voorwaarde aangeeft dat de stroming als het ware 'stilstaat' aan de vaste wand. 

v = 0 op de uitstroom rand 

• Het DE-getaL: 

DE = 0 op de instroomrand , want hier wordt verondersteld nog geen enzymatische 
afbraak te hebben plaatsgevonden. 

aCnE = 0 op de vaste wand , waarbij n loodrecht op de vaste wand staat . Deze voor
waarde geeft aan dat door de vaste wand geen massatransport plaatsvindt. 

• De druk: 

- p = 0 op de uitstroomrand . Deze voorwaarde zegt dat de zetmeeloplossing geheel 'vrij' 
de reactor uit kan stromen , zonder dat er op de één of andere manier nog krachten op 
worden uitgeoefend . 

In het volgende hoofdstuk wordt behandeld hoe dit stelsel iteratief op een efficiënte manier kan 
worden opgelost. 

2.4 De situatie in de praktijk 

In Tabel 2.1 staan de gebruikte parameters voor het model. Experimenteel is gemeten dat voor 
lage enzymconcentraties de DE-stijging per tijdseenheid evenredig blijkt te zijn met de enzymcon
centratie via 

(2 .13) 
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symbool betekenis waarde eenheid 
dl diameter invoerbuis 0.05 m 
d2 diameter reactorbuis 0.215 m 
0' conushoek (basecase: ) 30 0 

- lengte reactor (ongeveer) 5 m 
p dichtheid aardappelzetmeel 1100 kg/m3 

kr reactiesnelheidsconstante 7.84.1O- 2 [E] l/s 
[E] enzymconcentratie (basecase:) 0.1 % BAN l 240L 
f}o viscositeit op instroomrand 100 Pa · s 
a constante in viscositeitsmodel 4.61 -
ID moleculaire diffusiecoëfficiënt ~O m 2 /s 
t/J volumeflux, debiet 1500 l/h 

4.1666 10-4 m 3 /s 

Tabel 2.1: Gebruikte parameters voor het model 

Vervolgens een opmerking over bet viscositeitsmodel (2.10): dit bevat een e- 4.61DE_term. Voor 
grote DE-getallen zou deze term klein kunnen worden . Daarom wordt in ons geval de viscositeit 
van onderen begrensd op 0.1 Pa · s. 
Randvoorwaarde (2.12) kan nog verder uitgewerkt. De gemiddelde snelheid in de invoerbuis met 
straal rl is gelijk aan 

t/J 
U gem = -2 (2.14) 

lIT l 

waarin t/J het debiet is , het aantal liters per uur dat door deze buis stroomt. Doorgaans wordt 
de capaciteit van de pomp die de stroming aandrijft aangegeven met dit debiet. In ons geval 
mag worden aangenomen dat t/J = 1500 1/ h. Omgerekend in m3 / s wordt dit t/J = 3l:~g6 = 
4.166 ... 10-4 m 3 /s. Samen met rl = 0.025 m volgt nu dat ugem = 0.212 m/s op de instroomrand. 
Voor een Poiseuille-stroming geldt U max = 2ugem = 0.424 m/ s, welke waarde kan worden gebruikt 
in (2.12). 
Tenslotte nog een opmerking over het Reynoldsgetal van de stroming. Dit is gedefinieerd als 

Re = pVL 
f} 

(2 .15) 

waarin V en L karakteristieke waarden voor de snelheid en de lengte zijn . Voor een buisstroming 
zijn dit de gemiddelde snelheid en de diameter van de buis. In onze situatie neemt de dynamische 
viscositeit af van 100 Pa · s op de instroomrand tot 0.1 Pa · s in de reactor, terwijl de gemiddelde 

snelheid afneemt van 0.212 m/s in de invoerbuis tot 0.212~ = 0.0114 m/s in de reactorbuis . Het 
1 

Reynolsgetal is in de invoerbuis dus ongeveer 0.1 en in de reactorbuis ongeveer 27. In §3.4.2 van 
[2] kan worden gevonden dat voor Reynoldsgetallen tussen 2000 en 2500 buisstromingen turbulent 
worden, zodat bet huidige model niet meer zou gelden. In ons geval zal de stroming laminair 
blijven. 

I zie [4] voor meer details hierover 
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Hoofdstuk 3 

De numerieke oplossing 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal eerst het algoritme worden besproken waarmee het gekoppelde stelsel partiële 
differentiaaalvergelijkingen (2.11), bestaande uit de reactievergelijking en de impulsvergelijkingen , 
kan worden opgelost. 
Vervolgens zal aandacht worden besteed aan de numerieke methode voor de oplossing van de 
afzonderlijke partiële differentiaalvergelijkingen: 

• de manier waarop de reactie-vergelijking zal worden gediscretiseerd, namelijk door gebruik 
te maken van de zgn. upwind-discretisatie. 

• de numerieke methode waarmee een Eindig Elementenpakket en een Eindig Differentiepakket 
de impulsvergelijkingen oplossen: de penalty-funclion-methode resp. de SIMPLE-methode. 

Er zal blijken dat de penalty-funclion-methode veel sneller convergeert dan de SIMPLE-methode. 

3.2 Het iteratieve algoritme 

In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op oplossingsmethode, bedoeld om het stelsel diffe
rentiaalvergelijkingen (2 .11) op de volgende iteratieve manier op te lossen. 

{ 

1. T}(m ) = ! (DE(m-l») 

2. p(v<m) . \7)V<m) = _\7p(m) + T}(m)6V<m) 

3. V<m). \7 DE(m) = ID6DE(m) + kr 

(3.1 ) 

waarin !(DE) gelijk is aan het rechterlid van vergelijking (2.10). In woorden kan dit algoritme 
als volgt beschreven worden : 

1. Bereken de viscositeit T} als functie van een schatting van het DE-getal. Indien m = 1 wordt 
aangenomen dat DE = O. 

2. Los de impulsvergelijkingen (2.5) op met de in stap 1 verkregen schatting voor de viscositeit 
T} als coëfficiënt voor de diffusieve termen en de snelheid ti als onbekende. 

3. Los de reactie-vergelijking (2 .8) op met de snelheidscomponenten , verkregen uit stap 2, als 
coëfficiënten voor de convectieve termen en het DE-getal als onbekende grootheid . 

11 
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4. (stopcriterium:) Bereken het verschil van de snelheid met de vorige iteratie d.m .v. 

in één of andere norm. Als ( 'voldoende klein ' is geworden , verandert de snelheid nauwelijks 
meer , zodat de impulsvergelijkingen, en dus de reactie-vergelijking, zijn geconvergeerd . 

3.3 Het rekenrooster 

Om de numerieke oplossing van het stelsel (2.11) te kunnen berekenen met behulp van de Eindige 
Elementenmethode, wordt de geometrie overdekt met een eindig aantal elementen . Figuur 3.1 
laat zo 'n element zien , in dit geval een isoparametrische driehoek met 6 basispunten . In ieder 
hoekpunt én halverwege de zijden van zo'n element worden de onbekende grootheden, in ons geval 
de snelheid, de druk en het DE-getal , berekend. 
Deze elementen maken deel uit van zgn. elementgroepen , geïllustreerd in Figuur 3.2. In zo'n 
elementgroep kan locaal worden aangegeven of er sprake moet zijn van een relatief fijne dan wel 
grove elementverdeling, immers een locaal gladde oplossing heeft relatief weinig elementen nodig 
om de oplossing voldoende nauwkeurig te kunnen benaderen. 
Figuur 3.3 laat tenslotte het totale rekenrooster zien dat voor de berekeningen in dit verslag is 
gebruikt , gebruikmakend van de elementen uit Figuur 3.1. Duidelijk is te zien dat er aan de vaste 
wand sprake is van locale verfijning , terwijl in het midden van de buis relatief grotere elementen 
zijn gekozen . 

Figuur 3.1: Iso
parametrische drie
hoek met 6 basis
punten 

Cu 

Cl3 

Figuur 3.2: Elementgroepen voor de geometrie 

Figuur 3.3: Rekenrooster zoals dit wordt gebruikt door een Eindig Elementenpakket 

12 

PlO 
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3.4 De discretisatie van de reactie-vergelijking 

Bekend is (zie [12]) dat een st.elsel vergelijkingen van de vorm 

Ax=b (3.2) 

waarin A een K-matrix is, iteratief relatief snel kan worden opgelost. Hierbij wordt een K-matrix 
als volgt gedefinieerd: 

Definitie 1 Matrix (aij) heet een [(-matrix als 

1. a .. > 0 

3. a .. ~ - E aij met strikte ongelijkheid voor minstens één i 
i~j 

In deze paragraaf wordt nu nader ingegaan op de discretisatie van de ééndimensionale variant van 
reactie-vergelijking (2.8), die als volgt luidt: 

dDE _ ID d2DE _ k 
u dx dx 2 - r 

(3.3) 

met snelheid u, moleculaire diffusiecoëfficiënt ID > 0 en reactiesnelheidsconstante kr o 

3.4.1 De centrale discretisatie 

In [12] staat afgeleid dat de convectieve term d~rE in (3.3) op een ééndimensionaal rekenrooster 

(3.4) 

met maaswijdte h rond het punt Xi kan worden gediscretiseerd als 

dDE = DEi+! - DEi-l 0 (h2) 
dx 2h + (3.5) 

met DEi als afkorting voor DElr;. De diffusieve term rond Xi kan vervolgens worden gediscreti
seerd als 

(3 .6) 

Dit worden centrale discretisaties van de tweede orde genoemd. Gebruikmakend van de definitie 
van een K-matrix in (1) staat in [12] de volgende stelling die hier wordt bewezen: 

Stelling 1 De bijbehorende matrix van de centraal gediscretiseerde differentiaalvergelijking (3.3) 
is een [{-matrix dan en slechts dan als 

uh 2 
ID< 

waarin ~ het maas-Péclet-getal wordt genoemd, aangeduid met het symbool Pe. 

(3 .7) 

Bewijs: De gediscretiseerde versie van vergelijking (3 .3) is met behulp van (3.5) en (3 .6) gelijk 
aan 
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Deze laatste vergelijking kan nu voor het volledige rekenrooster (3.4) in de matrix-vector
structuur (3.2) worden geschreven : 

u ID 
- 2h - ïi' 

21D 
F (3.8) 

Met behulp van definitie 1 volgt nu dat de matrix in het linkerlid van (3.8) een K-matrix is 
dan en slechts dan als 

1. W > 0, hetgeen het geval is als ID > O. Dit werd bij voorbaat echter al verondersteld . 

2 u<D, u<1D 
. 2h - P en - 2h - ïi' 

3. W ~ 2~ + ~ én W ~ - 2
u
h + ~ met strikte ongelijkheid voor minstens één van deze 

twee ongelijkheden. 

Aan de laatste twee eisen is voldaan d .e.s.d . als -:; < 2, zoals de stelling zegt. o 

Gebruikmakend van deze manier van discretiseren is tenslotte voldaan aan de four basic rules voor 
discretisatiemethoden uit §3.4 van [7] : 

1. Consistency at contral-volume faces. Deze regel zegt dat voor het bepalen van een flux over 
een willekeurig controlevolume steeds hetzelfde type discretisatie moet worden gebruikt. Is 
dit niet het geval , dan zou immers niet worden voldaan aan de continuïteitsvergelijking. 

2. Positive coefficients. Deze regel komt overeen met de eis voor de coëfficiënten van een K
matrix in definitie 1. 

3. Negative-slope linearization of the source term. Deze regel is alleen van toepassing, indien de 
term kr in de reactievergelijking (2.8) afhankelijk zou zijn van de oplossing, in ons geval het 
DE-getaJ. Zou de coëfficiënt van deze term positief zijn, dan zou de diagonaal van matrix 
(3.8) hierdoor kleiner worden , met het gevaar dat niet meer zou zijn voldaan aan de eis voor 
een K-matrix in (1). 
In ons geval is dit rechterlid echter constant, zodat verstoring van de diagonaal van de 
coëfficiëntenmatrix niet in het geding is. 

4. Sum of the neighbour coefficients. Hier wordt geëist dat de som van de 'buur'coeëfficiënten 
in Xi-1 en Xi+1 van het punt Xi in ah~olute waarde gelijk zijn aan de coëfficiënt in het punt 
Xi zelf. In ons geval moet dus gelden dat over een rij van de matrix van (3.8) de elementen 
van de super- en subdiagonaal gelijk zijn aan het betreffende element van de diagonaal , wat 
inderdaad het geval is, immers 12~ - ~ - 2~ - ~I = W, het diagonaalelement. 

De genoemde stelling schrijft in feite een maaswijdte voor die voldoende klein moet zijn, wil er 
een K-operator ontstaan voor de centrale discretisatie van (3 .3). Echter, in onze situatie geldt 
voor de gemiddelde snelheid ugem = 0.212 mIsen zal blijken dat h ~ 0.01 m. Verder zal voor de 
diffusiecoëfficiënt gelden dat ID ~ 10-6 m 2 Is, zodat Pe ~ 2000. Hiermee is dus zeker niet voldaan 
aan de eis in (3.7) . In de volgende paragraaf zal een alternatieve manier van discretiseren worden 
gebruikt , waarmee, zij het iets minder nauwkeurig , ook acceptabele resultaten zijn te verkrijgen . 

3.4.2 De upwind-discretisatie 

Een alternatieve discretisatie van de convectieve term d~E kan worden bereikt op de volgende 
mamer : 

dDE = DEi+1 - DEi Oeh) 
dx h + (3.9) 
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Dit wordt een upwind discretisatie van de eerste orde genoemd, waarmee kan worden aangetoond 
dat de upwind gediscretiseerde vergelijking (3.3) hetzelfde oplevert als de centraal gediscretiseerde 
versJe van 

u dDE _ (ID + uh) d
2 
DE = 0 (3.10) 

dx 2 dx 2 

waarin "2
h de zogenaamde artificiële diffusieterm is, aangeduid met IDa . Immers, de upwind 

discretisatie van de term df"E in (3 .10) kan als volgt worden gesplitst: 

Het rechterlid hiervan is nu gelijk aan de centraal gediscretiseerde versie van u d~"E - "'lh d:~~E. De 
bij vergelijking (3.10) behorende matrix is nu altijd een K-matrix, immers substitutie van ID + "'lh 

in (3.7) levert D~huh < 2, zodat ID> 0, wat a priori al werd verondersteld. 
~ 

Ook andere keuzes dan IDa = "'lh kunnen goede resultaten opleveren . Hiervoor wordt verwezen 
naar [12]. 

3.5 De numerieke methode voor de impulsvergelijkingen 

In deze paragraaf zal aandacht worden besteed aan het numeriek oplossen van de impulsvergelij
kingen, tesamen met de continuïteitsvergelijking: 

(3 .11) 

Hierbij zal onderscheid worden gemaakt tussen de methode die wordt gebruikt door het Eindige 
Elementenpakket SEPRAN, de zgn. penalty function methode en de methode zoals deze door het 
Eindige Differentiepakket PHOENICS wordt gebruikt: de SIMPLE-methode. 

3.5.1 De penalty-function-methode 

In gediscretiseerde vorm kan het stelsel (3.11) nu worden geschreven als 

{
DiJ = 0 
Gp = RiJ 

(3 .12) 

waarin G en D de discrete gradiënt- resp. divergentie-operator voorstellen en Rveen afkorting is 
voor de gediscretiseerde convectieve en diffusieve termen uit de impulsvergelijkingen . Het stelsel 
(3 .12) kan nu worden geschreven als 

(3.13) 

waarin L de gelineariseerde versie is van Rv. De nulmatrix rechtsonder in de matrix van het 
linkerlid van (3.13) maakt deze matrix singulier, wat direct oplossen van dit stelsel erg lastig maakt. 
Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de druk niet voorkomt in de continuïteitsvergelijking. 
Het principe van de penalty function-methode is nu het volgende: zorg ervoor dat de druk wél 
voorkomt in de continuïteitsvergelijking, maar dan verwaarloosbaar klein en wel op de volgende 
manIer: 

\1. v + cp = 0 (3.14) 
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waarin e = 0(10- 6 ). De parameter e wordt de penalty function pammeter genoemd. Dit betekent 
dat de matrix in (3 .13) zich wijzigt in 

( 
-L G ) 
D ep 

Deze matrix is vanwege de term ep niet meer singulier, wat het oplossen van het stelsel (3.13) met 
verschillende standaard methoden mogelijk maakt . 

3.5.2 De SIMPLE-methode 

Een andere mogelijkheid om de impulsvergelijkingen op te lossen is de SIMPLE-methode, gebruikt 
door de Eindige Differentiemethode. Dit staat voor Semi-Implicit Method for Pressure Linked 
Equations en werkt als volgt : 

1. Los met prk) als benadering voor de druk de snelheid u uit de impulsvergelijkingen op: 

(3 .15) 

2. Veronderstel vervolgens dat een snelheidscorrectie c5ti bij benadering voldoet aan 

c5u ~ '1c5p (3.16) 

Wordt nu ook geëist dat ti + c5ti voldoet aan de continuïteitsvergelijking '1 . ti = 0, dan moet 
gelden: 

'1. (ti+c5V) =0 (3.17) 

Substitutie van (3 .16) In (3.17) leidt nu tot tot de volgende Poisson-vergelijking voor de 
drukcorrectie: 

b.8p(k ) = - '1 . u 

waarin het rechterlid in (3.15) werd berekend. 

3. Bereken tenslotte: 

(3.18) 

waarin ween geschikt gekozen relaxatieparameter is . Hieruit volgt een nieuw schatting die 
kan worden gebruikt in (3.15). 

Nadeel van deze methode is de zeer lage convergentiesnelheid, veroorzaakt door de zwakke itera
tieve koppeling tussen de continuïteitsvergelijking en de impulsvergelijkingen. 



Hoofdstuk 4 

Numerieke resultaten 
shearonafhankelijk 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen verschillende resultaten worden gegeven van de numerieke oplossing van 
het gekoppelde stelsel differentiaalvergelijkingen (2.11), gebruik makend van de Eindige Elemen
tenmethode, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk . Hierbij is de invloed van de shear rate 
verwaarloosd: de mate waarin snelheidsvemnderingen invloed hebben op de viscositeit . Dit effect 
zal in het volgende hoofdstuk apart worden bestudeerd . 
De verschillende uit te voeren cases, waarin de gebruikte enzymconcentratie [E] en de grootte van 
de conushoek 0' worden gevarieerd , SLaan vermeld in Tabel 4.1. De aanduiding 30, 30 in deze tabel 
bij case 5 betekent dat er in dit geval een invoer- én een uitvoerconus van 30° is gebruikt , zoals 
staat geïllustreerd in Figuur 1.1. 

case 1 2 3 4 5 6 
[E] 0.1 0.001 0.1 0.1 0.1 0.05 
0' 30 30 90 60 30, 30 30 

Tabel 4.1: De uitgevoerde cases waarin de conushoek en de enzymconcentratie zijn gevarieerd 

4.2 Numerieke resultaten voor diverse fysische grootheden 

4.2.1 De snelheid 

Numerieke resultaten betreffende de axiale snelheidscomponent zijn als volgt weergegeven: 

• door middel van de Stroom/unctie van Stokes, aangeduid met tIJ . Aan de continuïteitsverge
lijking ~~ + ~ 8tv

) = 0 wordt voldaan door: 

{ 

u- __ l ~ 
- 2l1'r 8r 

V = _l_~ 
2 .. r 8:r: 

( 4.1) 

immers 
!..- ( __ 1 otIJ ) + ~i. (~otIJ ) - 0 
OX 271'r ar r ar 271'r ox -

17 
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De waarde van t/J geeft op iedere positie met coördinaten (x, r) de grootte van de volumeftux 
weer , berekend vanaf het centrum van de buis waarvoor geldt dat r = O. De niveaus van 
de stroomlijnen in Figuur 4.1 geven nu waarde van de t/J langs deze stroomlijn voor case l. 
Deze waarde volgt uit integratie van u(x, r) in (4.1) in radiale richting: 

r 

t/!(x, r) = J u(x, r)27rrdr (4.2) 

r=O 

waarin u(x, r) uit de impulsvergelijkingen volgt, zodat t/! in ieder punt met coördinaten (x, r) 
numeriek is te berekenen 1 . 

LEVELS 

........... 
,.JI.JJ .... 

• ·1"Il.-0l 

' ·UOI~ 

• . 1."1-01 

1 . llSlI-ot 

.... ."fl-C& 

•• -41 .... 

I''''tl'',. 

Figuur 4.1: Contourplot van de Stroomfunctie van Stokes (case 1) 

• als functie van de axiale positie (in het centrum van de buis) in Figuur 4.2. In deze figuur is 
het volgende zichtbaar: 

De conushoek is verantwoordelijk is voor de mate van snelheidsdaling van de invoerbuis 
naar de reactorbuis. 

De maximale snelheid U mar (optredend in het centrum van de buis) en gelijk aan 2ugem 

daalt van 0.424 mis naar 0.023 mis, zoals berekend in §2.4. 

Een uitvoerconus heeft geen effect op de snelheid in een invoerconus, immers case 1 en 
case 5 vallen samen. 

De enzymconcentratie heeft geen invloed op de snelheid, immers de term [E] komt 
alleen voor in de reactie-vergelijking en deze vergelijking beïnvloedt alleen de diffusieve 
termen van de impulsvergelijkingen via het DE-getal. 

In de invoerbuis is sprake van een lichte snelheidsdaling, waarschijnlijk veroorzaakt 
door de lichte viscositeitsdaling die hier optreedt, zoals te zien is in Figuur 4.8. 

1 Ter controle: de volumeflux langs de vaste wand moet gelijk zijn aan '" = 4.166 ... 10-4 m 3 
/ $, zoals werd 

berekend in de laatste paragraaf van hoofdstuk 2. Dit is het niveau van de stroomlijn in Figuur 4.1 'aan' de vaste 
wand . 
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• als functie van de radiale positie (halverwege de conus waar r = 5 cm) in Figuur 4.3 . Hierin 
is het volgende te zien : 

- Bij een conushoek van 60° en nog sterker bij 90° wordt de curve S-vormig. Aan de 
vaste wand wordt de snelheid nu relatief laag. In hoofdstuk 6 zal worden geïllustreerd 
dat bij lage viscositeit de snelheid vlak langs de wand zelfs negatief kan worden, zodat 
er lokaal zelfs sprake kan zijn van terugstroming. 

De gebruikte enzymconcentratie beïnvloedt de snelheid in radiale richting niet signifi
cant. Echter, de enzymconcentratie heeft wél invloed op de viscositeit en in hoofdstuk 
6 zal duidelijk worden dat de viscositeit verantwoordelijk is voor het al of niet optreden 
van backflow in de conus. Geconcludeerd kan dus worden dat de hier gebruikte enzym
concentraties veel te laag zijn om de viscositeit zodanig te beïnvloeden dat de snelheid 
in de conus hier iets van merkt. 

4.2.2 H et DE-getal 

Het DE-getal wordt berekend met behulp van de convectie-diffusie-vergelijking (2.9). In hoofdstuk 
2 werd reeds genoemd dat de stroming convectie-gedomineerd was, zodat ID ~ O. Echter, de 
numerieke oplossing van de convectie-diffusie-vergelijking staat niet toe dat ID = 0, immers in 
§3.4 .1 werd uitgelegd dat bij een centrale discretisatie moet gelden dat ~ < 2 en in §3.4.2 kon 
worden gevonden dat voor een upwind-discretisatie ID > 0 moet gelden. Omdat voor dit onderzoek 
alleen de upwind-discretisatie fysisch juiste resultaten oplevert, is voor alle onderzochte gevallen 
ID = 10-6 m2 /s gekozen , een waarde die in [8] staat gegeven voor vloeistoffen. Het DE-getal is 
weergegeven in de vorm van 

• contourplots bij 

een centrale discretisatie in Figuur 4.4 . In eerste instantie werd hiervoor ID = 10-6 m2 
/ s 

gekozen , maar dit resulteerde in een divergent iteratieproces, zoals werd voorspeld 
door de eis Pe < 2 in het vorige hoofdstuk . Van dezelfde berekening, maar dan met 
ID = 10-4 m2 / s , staat het resultaat gegeven in Figuur 4.4. Deze contourplot is fysisch 
onjuist, immers de contourlijnen staan loodrecht op de vaste wand als gevolg van te
veel numerieke diffusie. Dit zou betekenen dat het DE-getal nabij de wand niet meer 
verandert . 
In werkelijkheid is dit echter wél het geval : de wand zorgt voor een afremmende werking 
en dus een hogere verblijftijd , met als gevolg een hoger DE-getal. 

- een upwind discretisatie in Figuur 4.5. Fysisch is deze contourplot nu realistisch : de 
contourlijnen lopen lokaal zo goed als evenwijdig aan de vaste wand , wat betekent dat 
het DE-getal in de richting van de vaste wand (in radiale richting) toeneemt, zoals in 
werkelijkheid het geval is. 

• functie van de axiale positie (in het centrum van de buis) in Figuur 4.6. Dit zijn, behalve in 
het gebied van de conus, rechte lijnen . Dit volgt uit relatie (2 .7) waarin '(DE) = kr , zodat 
DE = krt met t de verblijf tijd in de conus. Deze verblijf tijd is bij constante snelheid in de 
reactor, zoals uit Figuur 4.2 bleek, dus evenredig met de axiale positie. 
De conus is de plaats waar de lijn steiler begint te lopen: bij ik = 90° is de oplossing 'eerder 
in de reactor' dan bij ik = 30° , zodat de DE-vorming in dit geval ook eerder begint. 

• functie van de radiale positie (aan het einde van de conus) in Figuur 4.7. De volgende 
verschijnselen kunnen worden verklaard : 

Hier is het effect van de conushoek goed zichtbaar: bij een conushoek van 90° is de 
positie 'einde conus' vanuit de invoerbuis eerder bereikt dan bij een conushoek van 30°, 
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zodat de totale verblijf t ijd bij ct = 90° van een willekeurig deeltje aan het einde van de 
conus hier lager is en dus ook het DE-getal. 

De knikken in de grafieken nabij de vaste wand (rechts van de stippellijn begrensd door 
r = 0.1 m) worden veroorzaakt door de upwind-discretisatie van de convectieve termen : 
de artificiële diffusieterm u

2
h DE overheerst nu de 'gewone' diffusie-bijdrage ID,6.DE met 

het effect, beschreven in Figuur 4.4 voor een te grote diffusiecoëfficiënt, als resultaat . 

4.2.3 De viscositeit 

De kinematische viscositeit 11 = % is vervolgens uitgezet 

• als functie van de axiale positie (in het centrum van de buis) in Figuur 4.8. 

• als functie van de radiale positie (aan het einde van de conus) in Figuur 4.9. 

Allebei de grafieken kunnen volledig verklaard worden aan de hand van het. commentaar dat is 
gegeven voor het DE-getal uit de vorige paragraaf, immers voor de resultaten in dit hoofdstuk 
werd de relatie 1] = max(O.I, 100.0e-4.6IDE ) verondersteld. 

4.2.4 De d ruk 

Vervolgens is de druk uitgezet 

• in een contourplot ter plekke van de conus in Figuur 4.10. Hieraan is te zien dat de druk 
alleen in axiale richting afneemt , in radiale richting blijft deze ongeveer constant . 

• als functi e van de axiale positie (in het centrum van de buis) in Figuur 4.11. Hieraan is te 
zien dat ... 

- de conushoek verantwoordelijk is voor de drukval in de conus. Verder is te zien dat 
zonder een uitvoerconus (case 1) de druk in de reactorbuis op een relatief lager niveau 
blijft dan met uitvoerconus (case 5) . Immers de reactorbuis mondt nu via de uitvoerco
nus uit in een buis met een even grote diameter als die van de invoerbuis, wat volgens 
de Poiseuille-Hagen-formule (zie [11]) gepaard moet gaan met een stijging van de druk . 

de gebruikte enzymconcontratie bepalend is voor de druk: de benodigde druk om een 
hoog-viskeuze vloeistof voort te stuwen is immers groter dan voor een laag-viskeuze 
vloeistof. In ons geval zorgt de gebruikte enzymconcentratie juist voor de mate van de 
viscositeitsdaling in axiale richting (zie Figuur 4.8), en dus voor het drukniveau . 

4.2.5 De DE-spreid ing 

Vervolgens is de DE-spreiding SDE op verschillende axiale posities in de reactorbuis , zoals gegeven 
in Tabel 4.2, berekend . Van een spreidingsmaat S wordt in het algemeen geëist (zie [8]) dat 

J Sdn = 1 
n 

(4 .3) 

waarin n het gebied voorstelt waarover de spreidingsmaat wordt berekend , in ons geval de opper
vlakte van de dwarsdoorsnede van de buisreactor . De volgende definitie voldoet aan deze eis: 

S ( ) 
_ u(x, r)DE(x , r)2rrr 

DE x, r - rl ( 4.4) 
J u(x , r)DE(x , r)2rrrdr 

r=O 
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11 ~~e I 
1 2 3 4 
DAl 1.1 1.7 2.4 ~.711 

Tabel 4.2: De c~es met de axiale posities waarop de DE-spreiding is berekend 

De teller van deze uitdrukking geeft de specifieke DE-flux weer op een bepaalde axiale positie 
vanaf r = 0 en de noemer, berekend met de SimpsonregeI , de totale DE-flux door het oppervlak 
n in (4.3) . SDE(X , r) is voor de verschillende axiale posities in Tabel 4.2 uitgezet in Figuur 4.12. 
Aan deze figuur is te zien dat voor oplopende axiale positie de DE-spreiding afneemt. Dit wordt 
veroorzaakt door de toename van het DE-getal in axiale richting, zoals blijkt uit Figuur 4.13. 

4.3 R ekentijden 

Verder is de benodigde CPU-tijd door het Eindige Differentiepakket PHOENICS vergeleken met 
die van het Eindige Elementenpakket SEPRAN voor hetzelfde c~e, in dit geval c~e 1 uit Tabel 
4.1. Hiervoor had SEPRAN 4 minuten en 32 seconden CPU-tijd nodig, uitgevoerd op een HP 755 
workstation met 64 MB intern geheugen. PHOENICS had voor dezelfde berekening 31 uur nodig, 
uitgevoerd op een 486 PC met 16 MB intern geheugen . 
SEPRA is dus beduidend sneller , ten dele veroorzaakt door de snellere computer waarop het 
werkt . De belangrijkste oorzaak is het gebruikte algoritme om de impulsvergelijkingen op te lossen : 
de snelle penalty function-methode , waarmee de continuïteitsvergelijking en de impulsvergelijking 
simultaan worden opgelost , in tegenstelling tot de relatief trage SIMPLE-methode, waarmee deze 
vergelijkingen alternerend worden opgelost. Beide methoden zijn uitvoerig behandeld in het vorige 
hoofdstuk . 
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Figuur 4.4: Contourplot van het DE-getal (case 1; centmiediscretisatie; ID = 10-4 m2js) 
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Figuur 4.5: Contourplot van het DE-getal (case Ij upwind-discretisatiej ID = 10-6 m2js) 
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Figuur 4.8: Kinematische viscositeit als functie van de axiale positie (in het centrum van de buis) 
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Figuur 4.9: Kinematische viscositeit als functie van de radiale positie (aan het eind van de conus) 
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Figuur 4.10: Contourplot van de druk In de conus (case 1) 
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Figuur 4.12 : DE-spreiding als functie van de radiale positie (op verschillende axiale posities in de 
buis). 
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Hoofdstuk 5 

Numerieke resultaten 
shearafhankelijk 

5.1 Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken werd de invloed van snelheidsueranderingen, veroorzaakt door 
de afremmende werking van de vaste reactorwand , op het viscositeitsmodel verwaarloosd . In dit 
hoofdstuk zal het effect van deze veranderingen nader worden onderzocht. 
Een geschikte maat voor deze snelheidsveranderingen in een rotatievrije stroming is de deforma
tietensor, gedefinieerd door 

D == ~ (Vû + (Vûf) 

waarin VÛ wordt gedefinieerd als 

Vv~ ( ;~ ;~ ) 
De deformatietensor in (5 .1) kan hiermee worden uitgewerkt tot 

( 

8u 
7fX 

D-
1 (8u + 81J) 
2 8r 7fX 

De shear rate wordt nu gedefinieerd als 

1 (8u + 81J) ) 2 8r 7fX 

81J 
8r 

'1 == V2D : D (1/ s) 

(5.1) 

(5 .2) 

(5 .3) 

waarin D : D bekend staat als de tweede invariantl van de deformatietensor. Uitwerken van (5 .3) 
leidt nu tot 

-y= 2 (au) 2 + (au + au) 2 + 2 (av) 2 az az ar ar 
Voor een volledig ontwikkelde stroming in een buis, waarin ~~ = 0, ~ = 0 en ~~ = 0 is de shear 
rate nu gelijk aan 

'1 = I~~I 
I Deze uitdrukking wordt 'tweede invariant' genoemd (vaak aangeduid met 11), omdat deze uitdrukking invariant 

is onder eventuele draaiingen van het gebruikte assenstelseI. D : D wordt doorgaans gedefinieerd als L L D.)D) •. . ) 

29 
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Metingen hebben aangetoond dat de dynamische viscositeit afhankelijk is van de shear rate. Meer 
hierover is te vinden in [1] en specifiek voor aardappel zetmeel in [3]. Ook voor dit onderzoek 
zijn dergelijke metingen uitgevoerd . De resultaten hiervan staan weergegeven in Figuur 5.1. De 

., 
Cl 

1.8 9 
ó 

metingen: 0 0 0 least squares lij: . .. 
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Figuur 5.1 : Grafiek van de meetresultaten van de dynamische viscositeit als functie van de shear 
rate met de interpolerende functie TJ = -272.5 + 2624-y-O.237 

interpolerende kromme in deze figuur kan worden beschreven met het volgende powerlaw verband : 

(5.4) 

waarin n de consistency index wordt genoemd , die de volgende waarden kan aannemen , waarbij 
de nummers verwijzen naar de afbeelding in Figuur 5.2: 

1. n > 1: dit wordt shear lhickening gedrag genoemd , want de viscositeit neemt hierbij toe met 
de shear rate. 

2. n = 1: voor (5.4) betekent dat TJ = TJa , dus een Newtonse stroming met constante viscositeit . 

3. n < 1: dit wordt shear thinning gedmg genoemd, vanwege het feit dat de viscositeit afneemt 
bij toenemende shear rate. Dit is hier het geval, immers deze kromme 'correspondeert' met 
de interpolerende kromme in Figuur 5.1. 

Nadeel van het powerlaw-model is de grote onnauwkeurigheid voor lage shear rates, immers voor 
-y ~ 0 zou de viscositeit oneindig groot kunnen worden wanneer kromme n < 1 in Figuur 5.2 zou 
worden geëxtrapoleerd. Numerieke resultaten laten echter zien dit geen effect heeft op snelheids
profiel. 

5.2 Numerieke resultaten 

In deze paragraaf zal de stroming worden onderzocht onder invloed van het viscositeitsmodel 
(2.10), inclusief de factor -yn-l. Dit resulteert in het volgende model 

TJ = 100.0e- 4.61DE-yn-l 
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~o~------~~--~--------~~--------

L-________________________________ ~ ~ 

Figuur 5.2: Het powerlaw-model1] = 1]07"-1 

11 c~e I ~ . 1 I ~ .31 ~.51 ~ .71 ~ .91 ~ . O 11 

Tabel 5.1: De cases waarin de consistency index n wordt gevarieerd . 

Hiervoor wordt de consistency index n gevarieerd volgens Tabel 5.1. 
De volgende grootheden zijn hiervoor onderzocht: 

• De axiale snelheidscomponent als functie van de radiale positie (op axiale positie x = 0.5) 
in Figuur 5.3. Aan deze figuur is duidelijk te zien dat de snelheid van de parabolische vorm 
(case 6) gaat afwijken als n wordt verkleind : aIIeen aan de wand speelt de shear rate 7 bij 
lage n (case 1) nu een rol van betekenis, in de richting van het centrum van de buis kan de 
invloed van deze grootheid steeds meer worden verwaarloosd . 

• een contourplot van 7 in Figuur 5.4 voor case 6. Hieraan is te zien dat niet aIIeen aan 
de rand van de buis de shear rate verandert maar ook in de conus, waar de verschiIIende 
snelheidscomponenten sterk veranderen. 

• het DE-getal als functie van de radiale positie (op axiale positie x = 0.5 m) in Figuur 5.5. 
Hieraan is te zien dat bij afnemende n het profiel 'hoekiger ' wordt. AIIeen aan de wand 
neemt het DE-getal toe , veroorzaakt door de afremmende werking. 

• de dynamische viscositeit als functie van de radiale positie (op de axiale positie x = 0.5 m) 
in Figuur 5.6. Hieraan is te zien 1] in het centrum van de buis groter wordt naarmate n 
wordt verkleind, veroorzaakt door de term 7"-1 in het onderzochte viscositeitsmodel. Toch 
veroorzaakt dit geen numerieke problemen voor de bepaling van het snelheidsprofiel , zoals 
in Figuur 5.3. Immers 1] is de coëfficiént van de diffusieve termen !::::. ii. Het product 1]!::::.ii in 
het midden van de buis heeft blijkbaar geen significante invloed op de snelheid . 
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Figuur 5.3: Axiale snelheidscomponent als functie van radiale positie (op axiale positie x = 0.5 m) 
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Figuur 5.6: Dynamische viscositeit als functie van de radiale positie (op axiale positie x = 0.5 m) 
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Hoofdstuk 6 

Terugstroming 

6.1 Inleiding 

In sommige gevallen kunnen de stroomlijnen in de conus loslaten van de vaste wand. Dit ver
schijnsel wordt backftow of terugstroming genoemd, zoals is geïllustreerd in Figuur 6.1 waarin een 
vectorplot van de snelheid in de conus is gegeven bij TJ = 0.3 Pa · s en Cl' = 60° . Bij terugstroming 

fNI.: .. n 
__ ~ 100000 

lUltl. 100.000 

Figuur 6.1 : Vectorplot van de snelheid bij terustroming (TJ = 0.1 Pa· Sj Cl' = 60°) 

ontstaat er lokaal een plaats waar de stroming als het ware bijna 'stilstaat' . Onderzoek heeft 
aangetoond dat op deze plaats schadelijke bacteriegroei zou kunnen ontstaan , met alle gevolgen 
vandien . Het zal daarom duidelijk zijn dat terugstroming een verschijnsel is dat te allen tijde 
voorkomen zal moeten worden. 
Terugstroming in een verwijdende conus is onder meer afhankelijk van de volgende drie factoren: 

1. De conushoek. Bij een grote conushoek zal er eerder terugstroming optreden dan bij een 
kleine conushoek. 

2. Het Reynoldsgetal. De definitie hiervan werd gegeven in (2 .15) . Afgezien van de dichtheid 
en de karakteristieke lengte (deze zijn constant) is Re afhankelijk van : 

• De dynamische viscositeit. Bij constante conushoek blijkt de hoogte van de dynamische 
viscositeit bepalend te zijn voor het al ofniet optreden van terugstroming. In Figuur 6.3 
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t/m 6.5 is te zien dat bij een conushoek van 60° de dynamische viscositeit bepalend is 
voor het optreden van terugstroming: bij '7 = 0.5 Pa · s treedt nauwelijks t.erugstroming 
op, terwijl voor 1] = 0.1 Pa· s een relatief grote 'loslaatbel' te zien . In Figuur 6.6 staat 
de axiale snelheidscomponent als functie van de radiale positie voor de gevallen in de 
Figuren 6.3 t/m 6.5. Hieraan is te zien dat de 'terugstroomsnelheid ' in verhouding zeer 
laag is in vergelijking met de snelheid in het midden van de buis . 

• Het debiet . Bij een hoog debiet wordt de viskeuze stroming met zo 'n kracht door 
de invoerbuis worden gestuwd , dat deze in de verwijdende conus loslaat van de vaste 
wand . In ons geval is het debiet van 1500 l/h echter een (door de praktijk opgelegde) 
'randvoorwaarde ' die niet meer gevarieerd mag worden . In dit hoofdstuk zal deze factor 
daarom niet nader worden onderzocht . 

Uit deze twee factoren kan geconcludeerd worden dat bij een hoger Reynoldsgetal eerder 
terugstroming zal optreden . 

6.2 De Cl:' - 1J-relatie 

In deze paragraaf zal een relatie worden bepaald voor de (constante) dynamische viscositeit als 
functie van de zgn. 'kritieke conushoek' . Bij een conushoek groter dan deze kritieke conushoek zal 
volgens deze relatie nu terugstroming optreden. In het centrum van een loslaatbel , met coördinaten 
(xc, re) zal voor de volumefiux bij een debiet van 1500 l/h gelden dat 

tf;(xe , re) > 4.166 ... 10-4 m 3 /s 

Het >-teken geldt hier omdat tussen dit centrum en de vaste wand een deel van de vloeistof 'tegen 
de stroom in ' st roomt . Voor het bepalen van de Q - 1]-relatie zijn voor verschillende conushoe
ken de bijbehorende stroomlijnen onderzocht . De kritieke conushoek is die conushoek waarbij de 
bijbehorende stroomlijnen bij een bepaalde viscositeit nog net niet gesloten zijn . In Figuur 6.5 is 
deze situatie dus bijna bereikt. Figuur 6.2 geeft de grafiek te zien van de dynamische viscositeit als 
functie van deze 'kritieke conushoek', in het vervolg aangeduid met de Q - 7]-relatie. Deze relatie 
is bepaald voor het viscositeitsmodel1] = 1]o..yn-1 voor n = 1 (case 2) en n - 0.5 (case 3) . 
Aan deze figuur is te zien dat de kromme voor case 2 lager ligt dan voor case 3. Dit is merkwaar

dig , immers uit Figuur 6.3 t/m 6.5 volgt dat '7 bij afname van n van 1.0 tot 0.1 steeds dichter bij 
de vaste wand een hogere waarde krijgt . Samen met het feit dat eerder terugstroming optreedt bij 
een lagere dynamische viscositeit zou hieruit juist volgen dat het terugstroomgebied bij n = 0.1 
in Figuur 6.2 kleiner zou moeten zijn dan bij n = 1.0, zodat de curve voor n = 0.1 onder die van 
n = 1.0 zou moeten liggen . Merkwaardig genoeg laat Figuur 6.2 het tegendeel zien . 
In [5] is getracht om op analytische wijze een criterium te vinden dat voorspel t of er ook daad
werkelijk terugstroming op zal treden bij constante viscositeit . Dit criterium is gebaseerd op een 
uitdrukking voor het ontstaan van een grenslaag voor een vlakke plaat, gegeven op pagina 513 uit 
[2] : 

ó = 4.64) rF; 
pu", 

(6 .1) 

waarin U e de (constan te) snelheid aan de rand van de grenslaag en x de positie vanaf het begin 
van de plaat waar er zich een grenslaag begint te vormen . In ons geval wordt verondersteld dat 
x de axiale positie is vanaf het begin van de conus. In [5] wordt er nu m .b.v. (6.1) het volgende 
criterium afgeleid voor het al of niet optreden van terugstroming: 

10-3 ptf; 1(d2 - dI) tan (2) 
'1 > 2 2 

4.6411"23600 (~d2)2 
(6 .2) 

Deze uitdrukking voorspelt voor een debiet van tf; = 1500, dl = 0.05, d2 = 0.215, P = 1000 en 
Q = 130° dat terugstroming optreedt bij een viscositeit van 0.1 Pa . s. Bij Q = 22° zou deze 
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Figuur 6.2: Dynamische viscositeit als functie van de 'kritieke conushoek' , gebaseerd op (6.2) (case 
1) en experimenteel bepaald voor het viscositeitsmodel1] = 1]o-yn-l met n = 1 (case 2) en n = 0.1 
(case 3) . 

viscositeit gelijk zijn aan 0.01 Pa . s. Het rechterlid van uitdrukking (6.2) is nu als functie van 
a uitgezet in Figuur 6.2 . Deze waarden komen in het geheel niet overeen met de door de a ...: 77-
relatie voorspelde waarden, weergegeven in dezelfde figuur. Dit wordt veroorzaakt door het feit 
dat uitdrukking (6.1), waarop (6 .2) is gebaseerd, geldig is voor: 

• een vlakke plaat beschreven door carthesische coördinaten en niet voor een buis waarvoor 
cylinden::oördinaten gelden . 

• een constante snelheid U e aan de rand van de grenslaag . In de conus waar de axiale snel
heidscomponent zeer sterk verandert is deze aanname dus zeer zeker niet geldig. 
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LEVELS 

--

Figuur 6.3: Terugstroming 7J = 0.1 Pa· S (0- = 60°) 

LEVELS 

- -

Figuur 6.4 : Terugstroming 7J = 0.3 Pa · S (0- = 60°) 

LEVELS 

--

Figuur 6.5 : Terugstroming bij 7J = 0.5 Pa· S (0- = 60°) 
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Figuur 6.6: Axiale snelheidscomponent als functie van de radiale positie (op axiale positie x = 
0.5 m) voor de situaties in Figuur 6.3 (7] = 0.1 Pa · s), Figuur 6.4 (7] = 0.3 Pa· s) en Figuur 6.5 
(7] = 0.5 Pa · s) 
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Hoofdstuk 7 

Slot 

7.1 Conclusies 

Uit dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken. Deze betreffen: 

• De numerieke methode. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 

de reactie-vergelijking: voor de discretisatie van de reactie-vergelijking is hel, gebruik 
van upwind met artificiële diffusie noodzakelijk. Bij een centrale discretisatie is niet 
voldaan aan (3.7), zodat dit type discretisatie niet gebruikt kan worden. 

de impulsvergelijkingen: het algoritme dat gebruikt wordt door het Eindige Elementen
pakket SEPRAN, namelijk de penalty fundion-methode is vele malen sneller dan de 
SIMPLE-methode, gebruikt door het (bij Vertis gebruikte) Eindige Differentiepakket 
PHOE leS. De spectaculaire verschillen in benodigde rekentijden, aangegeven in §4 .3, 
illustreren dit . 

• Het viscositeitsmodel. Geconcludeerd mag worden dat het begrip viscositeit (de mate van 
'stroperigheid') sterk afhankelijk is van de snelheidsveranderingen, tot uitdrukking komend 
in de shear mte. Dit wordt geïllustreerd door de bij AVEBE uitgevoerde metingen die zijn 
weergegeven in Figuur 5.1. In de oplossing van de impulsvergelijkingen komt deze shear
afhankelijkheid tot uitdrukking in het snelheidsprofiel in Figuur 5.3. In [3] geldt ongeveer: 
n ~ 0.52 voor aardappelzetmeel. 

• Het al of niet optreden van terugstroming in de conus. Dit verschijnsel blijkt afbankelijk 
te zijn van het Reynoldsgetal (namelijk van de viscositeit en de stroomsnelheid) en van de 
conushoek. Bij het onderzochte viscositeitsmodel fJ = 100.0e-4.6IDE is de viscositeit bij 
een conushoek van 30° nog zo hoog dat er voor dit model geen terugstroming in de conus 
optreedt. 

7.2 Aanbevelingen 

Aanbevolen wordt om de volgende onderwerpen nader te onderzoeken. Deze betreffen de volgende 
punten: 

• Het uitvoeren van een serie metingen. Alleen op deze manier zijn de hier uitgevoerde be
rekeningen te valideren . Het viscositeitsmodel zou verder moeten worden onderzocht wat 
betreft: 
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Temperotuurofhankelijkheid. De volgende temperatuur-vergelijking zou daarvoor kun
nen worden opgelost : 

(7.1) 

waarin cp de soortelijke warmte en >. de warmtegeleidingscoëfficiënt. Wordt vergelijking 
(7 .1) afgekort tot pCp(ii· "V)T = >'6T + S, dan zou het totale stelsel (2 .11) hiermee 
kunnen worden uitgebreid en iteratief analoog kunnen worden opgelost aan de methode 
in (3 .1) en wel als volgt: 

l. TJ (m) = f (DE(m-I») 

2. p( vim) . "V)vim ) = - "Vp(m) + TJ(m) 6vim) 

3. vim) . "V DE(m) = JD6DE(m) + kr 

4. pCpvim) . "VT(m) = >'6T(m) + S 

Shear-afhankelijkheid. Verschillende andere viscositeitsmodellen kunnen nog onder de 
loupe worden genomen, waarbij te denken valt aan het Carreau-model, geldig voor lage 
shear-rates (zie [1] en [8]). 

• De numerieke methode: andere keuzes voor de artificiële diffusie-coëfficiënt kunnen worden 
onderzocht. Deze staan o.a. vermeld in [12]. 

• De geometrie. Met behulp van CFD-modellering is het relatief eenvoudig om bestaande 
geometrieën te wijzigen . Worden bijvoorbeeld ringvormige elementen, zoals geïllustreerd 
in Figuur 7.1 in een buis geplaatst , dan kan het effect van een statische menger (in het 
tweedimensionale geval) worden gesimuleerd . Bovendien zouden deze elementen eventueel 
verwarmd kunnen worden , zodat hierop randvoorwaarden voor de temperatuur-vergelijking 
(7 .1) kunnen worden voorgeschreven. Het stromingspatroon ziet er dan uit, zoals is weergege
ven in Figuur 7.2. Een contourplot van de snelheidsnorm lliill = ../u2 + v2 staat weergegeven 
in Figuur 7.3. 

• Terugstroming. Dit verschijnsel zou verder onderzocht kunnen worden voor gevallen waarbij 
de dynamische viscositeit tevens afhankelijk is van de schuifspanning. 

Figuur 7.1 : Ringvormige elementen die in een buis kunnen worden geplaatst. Bij verhitting hiervan 
kunnen hierop randvoorwaarden voor de temperatuur worden voorgeschreven . 
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Figuur 7.2: Contourplot van de Stroomfunctie van Stokes voor de stroming in een buis waarin de 
ringvormige elementen uit Figuur 7.1 zijn geplaatst. 

Figuur 7.3: Contourplot van de snelheidsnorm IIVII 
stroomlijnen staan weergegeven in Figuur 7.2 
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Bijlage A 

A.I SEPRAN-inputfiles 

A.I.1 Mesh generation 

a8llh2d 
coarse (unit=O.Ol) • ge • . grootte element in ca . 

• 
• • • • • • • • • • 

points 
pl '" ( 
p2 ( 

p3 .. ( 
p4 ( 

pS 

0 .0 
0 . 025 

, 0 .0 
0 .0 

0 .025 , 0 . 1 
0.0 0.1 

VVVVYV 

, 0 . 5) 
0 . 5) 

, 0 . 5) 
0 . 5) 

0 .0 0 . 1300, 1) 
p6 0.1075, 0 . 1300, 1) • ax . pos. afh. van alfa 

bij c5 lengte van invoerbuis (=0 . 1) optellen 

alfa cS 
-------------

20 0 . 4679 
30 0 . 3079 
60 0.1429 
90 0 .0825 

120 0 . 0476 
140 0 .0300 

p7 ( 0 . 1075,0 . 4 t) 
p8 .. ( 0 .0 0 . 4 2) 
p9 ( 0.0 0 . 5 2) 
plO = ( 0 . 1075, 0.5 , 1) 

curves 
cl .. cline2 (pl , p2) 
c2 .. cline2(p2, p3) 
c3 .. cline2(p3, p4) 
c4 cline2(p4, pt) 
c5 = cline2(p4 , p5) 
c6 = cline2(p6, p6) 
c7 .. cline2 (p6, p3) 
c8 cline2(p6, p7) 
c9 .. cline2(p7, p8) 
cl0 .. cline2(p8, pS) 
c11 = cline2(p8, p9) 
c12 = cline2(p9, plO) 
c13 = cline2(pl0, p7) 

surfaces 
sl .. general4(cl, c2, c3, c4) 
82 .. general4(c3 , c5, c6, c7) 
s3 = general4(c6, c8, c9, cl0) 
84 = general4(c9, cll, c12, c13) 

A.i 



plot, rotate 
end 

• 

2, length = 20 

A.l.2 Computational part 

PROSLE" 1 • lavier-Stokes-vergelijkingen 
types 

elgrpl = (type 900) 
essbouncond 
'instroomrand : 

curvesO (cl) 
'vaste vand : 

'VVVVVVVVVVVVVTVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 

curvesO(c2) 'Zonder uitvoerconus : 
curvesO(c7) • 
curvesO(c8) • 
curv8s0(c13) • 

'Met uitvoerconus (zie file 'reactor3030 .msh'): 
• curvesO(c16) '"et uitvoerconus (reactor3030.msh) 
• curve,,0(cl7) • 
• curvesO(c22) • 
'uitstroomrand : 

degfdl = curvesO(c12) 'zonder uitvoerconus 
• degfdl = curvesO(c21) 'met uitvoerconus 
.--------------------------------------------------------------
PROSLE" 2 

types 
• Convectie-diffusie-vergelijking 

elgrp1 = 800 
essbouncond 
'instroomrand : 

curvesO(cl ) 
EID 

.--------------------
• vector grootheid 
.--------------------
• vi snelheid 

• v2 DE 

• v3 eta 

• v4 nu 

• v5 p 

• v6 log(p) 

• v7 gamma 

STRUCTURE 

'Randvoorvaarden snelheid en DE : 
pre"cribe_boundary_conditions 

'impulsvergelijkingen : 
solve_nonlinear_system, sequence_number = 1 

'eta 
copy vector2 vector3 
create_vector, sequence_number = 1, vector 3 

'nu : 
copy vector3 vector4 
create_vector, "equence_number = 2, vector 4 

A.ii 



'p: 
derivatives, seq_coef. 1, seq_deriv· 1, problem. 1, vector. 5 

Uog(p) : 
copy vector5 vector6 
create_vector, sequence_number 

'gamma 

3, vector = 6 

derivatives, seq_coef· 1, seq_deriv. 2, problem· 1, vector. 7 

'debiet : 
boundary_integral, seq_boun_integral 1, vector 
print_scalarl, text ., 'Het debiet is ' 

'output naar files : 
output 

EIO 

ESSEITIAL BOUJOARY COIOITIOIS problem 1 
func = 1, curves(cl), degfd2 

ESSEITIAL BOUJOARY COIOITIOIS problem 2 
value = 0 

EIO 

RATRIX 
JIIethod 
.. ethod 

EIO 

= 2, problem 
2, problem 

1 
2 

COEFFICIEITS, SEQUEICE_JURBER = 1, PROBLER 1 
elgrpl (nparm = 20) 

1, scalarl 

'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
icoef2 = 2 • 0,1 : levtons; 2 : poverlav; 

• 101 : eta=f(II) 
.----------------------------------------------------------------

1 

icoef4 • 1 • axiaalsymmetrisch coord .stelsel 
icoef5 2 11 levton-iteratieproces 
coef6 ., ld-6 • penalty function parameter 
coef7 1100 11 rho (aardappelzetmeel) 

'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
• coef12 • (sol_func. 1) 11 eta afh . van OE 

coef12 = 3 11 eta constant 
.-----------------------------------------------------------
EIO 

COEFFICIEITS, SEQUEICE_JURBER· 
elgrpl (nparm • 20) 

2, PROBLE!! • 2 

icoef2 • 1 
icoef4 = 1 
coef6 • ld-6 
coef9 coef6 
coef12 • (old solution 
coef13 (old solution 

• vvvvvvv 
coef16 0 

• · ------------------------
• [E] k_r(=coef16) · ------------------------

1, degfd • 1) 

1, degfd 2) 

11 0 : centraal ; 1 : upvind 
• axiaal symmetrische coordinaten 
• .. oleculaire diffusiecoefficient 

• 
11 axiale snelh . comp . 
• radiale snelh . comp . 

A.iii 



• 0.001 7.84d·5 

• 0.05 3.92d·3 

• 0.1 7.84d·3 

• 0 0 

• ------------------------
coef17 - 1.0 

EIO 

CHAIGE COEFFICIEITS, 
elgrpl 

SEQUEICE.IUftBER - 1, PROBLE" • 1 

icoef2 2 
coef13 = 0 . 5 

• viscositeits.odel (zie COEFFICIEITS) 
, n in n·l 

EIO 

10ILIIEAR_EQUATIOIS, SEQUEICE.IUftBER = 1 
number.of.coupled_equations • 2 
global.options, .initer" 1, print.level 
equation 1 

2, .axiter 30 

fill.coefficients - 1 
'VVYYVVVVYVVVYYVYYVVYVYVVYVVVVYYVYVYYYVYVYYVYVYVYVVVVYVVYVVYYVV 

, Bij poverlav·model: 
change coefficients 

at.iteration 2, sequence.number = 1 
,._-----------------------_. __ ._------------------------------

equation 2 
fill.coefficients = 2 

EIO 

'eta: 
CREATE VECTOR, SEQUEICE.IUftBER = 1, PROBLE" 2 

old.function = 1 
EtO 

'nu : 
CREATE VECTOR, SEQUEICE.IUftBER = 2, PROBLE" 2 

old.function = 2 
EIO 

'p : 
CREATE VECTOR, SEQUEICE.IUftBER" 3, PROBLE" 1 

type" vector.of.special.structure vl 
old.function = 3 

EIO 

'druk: 
OERIVATIVES, SEQUEICE.~BER " 1 

icheld .. 7 
EID 

'shear rate: 
DERIVATIVES, SEQUEICE.~BER = 2 

icheld - 10 
EIO 

'Debiet: 
BOUlOARY.IITEGRAL, 

ichint " 1 
ichfun " 0 

sequence.number .. 1 
• integrand " fu 
11 f .. 1 

irule = 4 , Si.psonregel (axiaals~etrisch) 

'vVVVV"YTVY"V 

curves(ct) 

.--------------
, cl: instroomrand; c12: uitstroomrand 

A.iv 

• 



degree_of_freedom - 2 
EJD 

OUTPUT 
erite 7 solutions 

EJD 

• 
A.1.3 Post processing 

POSTPROCESSIJG 

naJlle vO .. v 
n_e v1 .. DE 
name v2 eta 
name v3 lvi 
name v4 p 
name v5 log(p) 
name v6 gamma 
name vlO .. streamlines 

• nUJlllllering computational part: 

• vl 

• v2 

• v3 

• v4 

• v5 

• v6 

• v7 

• 
.-------------------------snelheid en stroomlijnen------------------

'Vectorplot: 
• plot vector vO, length s 20, rotate, region = (0.050 . 1076,0.1,0 . 3) 

• plot coloured levels v3, length" 20, rotate, region .. (0,0 .07,0 . 5,0.7)// 
lIIaxlevel=0.07 

'Contourplot stroomfunctie : 
compute vlO= stream function vO 
open plot 

• plot contour vlO length - 20, rotate, region .. (0, 0 . 1076, 0, 1)// 
• maxlevel = -4 . 16667e-4 

plot contour vlO length - 20, rotate, region - (0, 0 . 1076, 0.6, 0 .7)// 
.inlevel = -4 . 16667e-4 

close plot 

'a.f .v. rad. pos. 
compute v20 intersection vO, degfd 2, origin (0 . 0, 0.243) 
plot function v20 

'a .f . v . ax . pos . 
compute v20 = intersection vO, degfd = 2, origin = (0,0), angle 90 
plot function v20 

.-------------------------OE ----------------------------------------

'Contourplot: 
plot contour vl, length = 20, rotate 

• plot coloured levels vl, length = 20, rotate 

'a . f . v . rad . pos . 
compute v20 = intersection vl, origin 
plot function v20 

'a . f . v . ax . pos. 
compute v20 = intersection vl, origin 
plot function v20 

<0, 0.2429) 

(0, 0), angle 90 

.-------------------------Dynamische viscoaiteit------------------------

A.v 



r 

'Axiaal verloop : 
compute v20 & intersection v2, origin 
plot function v20 

(0, 0), angle=90 

'Radiaal verloop : 
compute v20 - intersection v2, origin • (0 .0, 0 . 4) 
plot function v20 

.-------------------------linematische viscositeit-----------------------

'Axiaal verloop : 
compute v20 - intersection v3, origin - (0, 0), angles 90 
plot function v20 

'Radiaal verloop : 
cOMpute v20 = intersection v3, origin 
plot function v20 

(0 .0, 0 . 2429) 

.-------------------------Druk---------------------------------------

'Contourplot p: 
plot contour v4, region 

minlevel 
(0,0 . 1075,0,0.5), Maxlevel = 1e4// 
250, length = 20, rotate 

'Contourplot log(p): 
plot contour v5, length = 20, rotate, minlevel - 5 

'Axiaal verloop: 
compute v20 = intersection vS, origin 
plot function v20 

(0,0), angle 90 

.-------------------------Shear rate-----------------------------------

'Contourplot : 
plot contour v6, length 20, rotate, region (0, . 1075,0, . 5) 

'Radiaal verloop : 
compute v20 - intersection v6, origin - (0, 0 . 5) 
plot function v20 

.-------------------------"esh-----------------------------------------

• plot .esh, length = 20, rotate 

EID 

• 
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