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Warmtewisselaar

Het doel van een warmtewisselaar is om warmte van het
ene medium (of stroming) over te brengen op een ander
medium, meestal zonder dat de beide media physisch met
elkaar in contact komen; dus zonder ze te mengen.

Afbeelding 1 Warmteschema.

Het simulatiemodel bestaat uit een vat met een inwendig
stelsel van buizen dat wordt omspoeld door een vloeistof
(rechts ingang, links uitgang). De vloeistof in de buizen
neemt warmte op uit de vloeistof in het vat. De verdeling
van de stroomsnelheid en de temperatuur in de stroming
door het vat is het onderwerp van de analyse.

Afbeelding 2 Geometrie.

De warmtestroom Q van het ene medium naar het andere
is afhankelijk van de warmte-doorgangscoëfficiënt k, het
overdrachtsoppervlak A en het temperatuurverschil ∆T,
volgens Q = k A ∆T. De doorgangscoëfficiënt k wordt
bepaald door het type warmtewisselaar, de thermische
eigenschappen van de scheiding tussen de media en het
stromingsbeeld in de warmtewisselaar (snelheid, de aan-
wezigheid en de grootte van wervels, turbulentiegraad). Bij
optimalisatie van een warmtewisselaar wordt meestal een
maximalisatie van de doorgangscoëfficiënt nagestreefd.
Het stromingsbeeld in en rond de warmtewisselaar is hier-
bij een belangrijk onderwerp van studie.
Bij de passage door de warmtewisselaar ondervindt de stro-
ming een tegenwerkende druk die wordt veroorzaakt door

Computersimulatie van stroming
in warmtewisselaar

Onze moderne wereld is ondenkbaar zonder machines. In

een zeer groot deel van die machines vormt de beweging

van gassen of vloeistoffen de basis van het functioneren van

de machine. Veel industriële processen zijn gebaseerd op

het vermogen van stromingen om krachten, energie en

massa over te brengen. Met behulp van de stromingsleer

kan het gedrag van stromingen worden beschreven en voor-

speld. Dit is de reden dat de stromingsleer naast de mecha-

nica een van de belangrijkste disciplines is in de wetenschap

en techniek. De koppeling tussen stromingen, warmte-over-

dracht en massatransport maakt machines tot complexe en

soms instabiele systemen. Het gedrag van dergelijke syste-

men is vaak alleen indirect af te leiden door in- en uit-

gangsgrootheden te analyseren. Kleine veranderingen in

een machine of in een instelling kunnen tot grote en onge-

wenste veranderingen in het totaalproces leiden. Om een

volledig beeld te krijgen van de stabiliteit van het proces en

het functioneren van het systeem, moeten alle denkbare

combinaties van randvoorwaarden en procesvariabelen

worden getest en geanalyseerd. Een dergelijk testpro-

gramma is in de ontwerpfase meestal niet haalbaar. Door de

stromingen in en door de machine direct te analyseren, is

er sneller een beeld te krijgen van de kwaliteit van het

proces in de machine. Het probleem bij experimentele ana-

lyses is meestal de toegankelijkheid van de machine voor

het verrichten van metingen aan het interne proces.

Numerieke stromingssimulaties vormen hiervoor een

belangrijk alternatief. Dit zal worden toegelicht aan de hand

van een simulatiemodel voor een eenvoudige warmtewis-

selaar.
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de stromingsweerstand in de kanalen van de warmte-
wisselaar. Bij gegeven mediumeigenschappen is de hoogte
van een kanaal maatgevend voor deze weerstand. Naarmate
de kanaalhoogte afneemt (bij gelijk pompvermogen), neemt
de stromingsweerstand toe en vermindert de stroomsnelheid
en dus de warmte-overdracht. Vergroting van de kanaal-
hoogte zal bij gelijke omvang van de warmtewisselaar resul-
teren in een kleiner overdrachtsoppervlak (minder kanalen)
hetgeen ten koste gaat van de totale warmte-overdracht.
Voor een effectieve warmte-overdracht moet de stroom-
snelheid in de warmtewisselaar niet alleen hoog zijn maar
ook homogeen verdeeld: in elk kanaal heeft de stroming
dezelfde snelheid. Een voorwaarde hiervoor is dat aan de
instroomkant van de warmtewisselaar de stroming gelijk-
matig verdeeld is. Naarmate de weerstand van de warm-
tewisselaar groter is, zal de snelheidsverdeling gelijkmatiger
zijn, de doorstroomsnelheid zal echter lager zijn en zo ook
de warmte-overdracht.

Afbeelding 3 Snelheid.

Uit afbeelding 3 blijkt dat in het simulatiemodel de
stroomsnelheid niet homogeen verdeeld is (rood = hoge
snelheid, blauw = lage snelheid). Het betekent feitelijk dat
de vloeistof in het vat niet volledig doorstroomt en dat er
gebieden in het vat zijn waar de stroming praktisch stil-
staat. De warmte-overdracht zal derhalve ook niet gelijk-
matig verdeeld over het buizenstelsel plaatsvinden.
Afbeelding 4 toont de temperatuurverdeling in een aantal
dwarsdoorsnedes (rood = hoge temperatuur, blauw = lage
temperatuur). Ook hier is de onvolledige doorstroming
van het vat zichtbaar.
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Intermezzo:
numerieke stromingsleer (CFD)

Wanneer men zich bezighoudt met technisch-wetenschappelijke
onderwerpen, is een fundamentele kennis van de theoretische
verbanden onmisbaar. Zoals alle natuurwetenschappelijke ver-
schijnselen, kunnen stromingen met wiskundige vergelijkingen
worden beschreven: de Navier-Stokes vergelijkingen. Door het
complexe karakter van deze vergelijkingen kunnen alleen voor
zeer eenvoudige stromingen analytische oplossingen gevonden
worden waarmee de relevante grootheden snelheid, druk, dicht-
heid en temperatuur berekend kunnen worden. Complexere stro-
mingen kunnen alleen berekend worden met min of meer
nauwkeurige empirische oplossingen terwijl er voor veel techni-
sche toepassingen helemaal geen wiskundige berekeningen
beschikbaar zijn.
Bij complexe problemen kan met behulp van computersimulaties
van de stroming getracht worden kennis te vergaren over de rele-
vante processen. Deze methode wordt met de engelse term CFD
aangeduid (Computational Fluid Dynamics; numerieke stro-
mingsleer). Bij CFD probeert de computer op zeer veel punten in
de stroming (het zogeheten rekenrooster) met behulp van nume-
rieke rekenalgoritmes de Navier-Stokes vergelijkingen op te lossen.
Voor een driedimensionale geometrie zijn in de orde van enige
miljoenen rekenpunten benodigd. Met deze enorme hoeveelheid
gegevens is het mogelijk met grafische computerpakketten de
resultaten zeer aansprekend te visualiseren.
Vanwege het grote aantal benodigde rekenpunten en de tijdro-
vende numerieke algoritmen was CFD tot voor kort alleen op
mainframes mogelijk. Door de explosief stijgende prestaties van
processoren en geheugens kunnen nu ook stromingssimulaties op
PC’s worden uitgevoerd met acceptabele rekentijden (minimale
configuratie: 1 GHz processor, 2 Gbyte RAM).
Behalve aan de computer worden er ook aan de gebruiker van
CFD hoge eisen gesteld. Omdat er stromingstechnisch weinig
verschil bestaat tussen een stroming in een pijp, om een ventila-
torschoep of om een luchtschip, zijn de meeste CFD paketten
zeer breed inzetbaar. Dat betekent dat de computer voorzien
moet worden van een serie van randvoorwaarden voor de stro-
ming om betekenisvolle resultaten te verkrijgen. Dit vraagt om
ervaring van de gebruiker op het gebied van de wiskunde, de stro-
mingsleer en het tekenen van constructies.
De wetenschappelijke achtergrond van CFD is vergelijkbaar met
die van de FEM pakketten (Finite Element Methods) die in de con-
structieleer worden gebruikt. Ook CFD is in diverse stadia van de
productontwikkeling inzetbaar. Dat kan variëren van conceptstu-
die tot detailontwerpen en van parameterstudies tot foutanalyses.
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Afbeelding 4 Temperatuur.

Om een warmtewisselaar te kunnen optimaliseren is het
derhalve uiterst zinvol om eerst het stromingsbeeld te ana-
lyseren. In principe moet er een evenwicht worden gevon-
den tussen de stroomsnelheid en het omstroomd
oppervlak. Beiden moeten bij voorkeur zo groot mogelijk
zijn. Dit vraagt om een zorgvuldige vormgeving van zowel
de warmtewisselaar zelf als de aan- en afvoerkanalen.
Plaatselijke stromingsgrootheden zoals snelheid en tem-
peratuur kunnen in een warmtewisselaar zeer moeilijk en
slechts met hoge kosten experimenteel vastgesteld worden.
Bovendien kan de aanwezigheid van meetinstrumenten de
stroming verstoren. Het simulatiemodel toont aan dat
CFD verscheidene aanvullende mogelijkheden biedt. Ten

eerste kunnen de prestaties van een warmtewisselaar in de
computer worden vastgesteld zonder deze te bouwen. De
noodzaak voor het bouwen en testen van prototypes is
hiermee drastisch gereduceerd. Ten tweede kunnen met
behulp van de lokale stromingsgrootheden verborgen aan-
dachtspunten voor de optimalisatie van reeds bestaande
warmtewisselaars worden gevonden. Ten derde kunnen
parameterstudies snel en efficiënt worden uitgevoerd,
omdat geometrische wijzigingen eenvoudig zijn aan te
brengen.

Conclusie

Hoewel simulaties altijd slechts een afbeelding van de 
werkelijkheid zullen zijn, heeft het voorgaande voorbeeld
verduidelijkt dat CFD nieuwe en uiterst waardevolle gege-
vens kan opleveren. Omdat veranderingen relatief snel en
eenvoudig kunnen worden aangebracht, biedt CFD de
mogelijkheid kennis over processen te vergaren die met
andere methodes niet of alleen tegen hoge kosten toegan-
kelijk is. Ondanks de eisen die aan de gebruiker worden
gesteld, is CFD een steeds beter inzetbaar gereedschap
geworden dat een zeer breed bereik aan ontwikkelingen
kan ondersteunen.

Voor meer informatie:
FlowMotion, tel. (015) 278 29 07, fax 278 87 95, web-
site: www.flowmotion.nl en e-mail: info@flowmotion.nl

Computersimulatie van stroming
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Door steeds kortere produktcycli en de daarmee gepaard gaande toene-

mende behoefte aan innovatie is toegang tot (nieuwe) kennisbronnen

veel belangrijker geworden dan het zelf bezitten van kennis. Een netwerk

van adviserende ingenieursbureaus is een effectieve manier om kennis

direct te kunnen ontsluiten en snel productief te maken. FlowMotion is een

onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau dat is gespecialiseerd in de

stromingsleer, het vakgebied dat zich bezighoudt met materialen die van

nature geen vaste vorm bezitten zoals vloeistoffen en gassen. De stro-

mingsleer is voor de techniek een van de basiswetenschappen en ligt ten

grondslag aan vele industriële processen en verschijnselen in onze omge-

ving. In haar raadgevende rol fungeert het bureau als kennisbron voor

opdrachtgevers door fundamenteel inzicht te verschaffen in de eigen-

schappen van stromingen. Toepassing van het nieuw verworven basisbe-

grip leidt vervolgens tot verbeterde en effectievere industriële toepassingen.

Analyse is een kernbegrip in de bedrijfsfilosofie van FlowMotion. Alvorens

een advies uit te brengen, verdiepen de adviseurs zich snel en grondig in

de problematiek van de opdrachtgever. Deze gedegen voorbereiding zorgt

ervoor dat de adviezen ook op lange termijn hun waarde voor de opdracht-

gevers blijven behouden. De vertaalslag van fundamentele kennis naar de

praktijk van opdrachtgevers is de belangrijkste uitdaging waar de mede-

werkers van FlowMotion zich op richten. Dit betekent een oplossings-

gerichte instelling en een gidsfunctie bij het uitdragen van vernieuwende

inzichten. Het uitgangspunt van het bureau bij de advisering is dan ook:

‘we guide your flows’. In lijn met haar bedrijfsfilosofie maakt FlowMotion

als raadgevend ingenieursbureau ook onderdeel uit van een kennisnet-

werk. De stromingsleer kent vele toepassingen en bij al die toepassingen

vinden onafgebroken nieuwe ontwikkelingen plaats. Door de multidisci-

plinaire achtergrond van het bureau profiteren opdrachtgevers van een

voortdurende uitwisseling tussen de diverse toepassingen onderling.

Hechte contacten zijn er binnen de Techische Universiteit Delft, met name

met de faculteiten Werktuigbouwkunde en Lucht- & Ruimtevaarttechniek

en hun laboratoria voor stromingsleer. Daarnaast heeft FlowMotion een

samenwerkingsovereenkomst met het Duitse LaVision, een wereldleider op

het gebied van optische technieken voor het meten en visualiseren van

stromingen. Behalve de daarvoor benodigde apparatuur biedt LaVision als

service om dergelijke metingen bij opdrachtgevers uit te voeren. Als onder-

deel van deze service voert FlowMotion diepgaande analyses uit van de

meetgegevens.
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