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Mijnheer de Rector Magnificus, 

Dames en Heren, 

Het verheugt mij U alien die hier aanwezig zijn te mogen begroeten bij deze 
rede die ik uitspreek ter gelegenheid van mijn aanvaarding van het ambt van 
hoogleraar in de Thermische Werktuigbouwkunde. lk zal beginnen met een 
korte omschrijving van het gebied Thermische Werktuigbouwkunde. Het is 
dat gedeelte van de Werktuigbouwkunde waarvan thermodynamica, stro
mingsleer en warmteoverdracht, samen met het ontwerpen en modelleren 
de grondslag vormen. Het is werktuigbouwkunde met een natuurkundige 
basis, gericht op het onderzoeken, beschrijven, ontwikkelen, ontwerpen, 
gebruiken en regelen van processen en apparaten, waarin energie wordt 
gewonnen en geronnen, dit alles afgestemd op actuele en toekomstige 
behoeften en ontwikkelingen bij industrie en overheid. 

Economische en maatschappelijke betekenis 

De omvang en betekenis van het gebied kan worden geillustreerd aan de 
hand van enige financiele cijfers betreffende de omzet in de Nederlandse 
energiesector. In 1980 werd door de energie bedrijven, voor het merendeel 
de aardolie, de gas- en de electriciteitsbedrijven, een omzet behaald van cir
ca 70 miljard gulden! 1) Hiervan betrof ongeveer de helft leveringen aan het 
buitenland. Ter vergelijking, het Bruto Nationaal Product van Nederland in 
dat jaar was 336 miljard gulden; de uitvoer bedroeg 199 miljard gulden.2) 

Gelukkig zijn als gevolg van de olieprijsdaling de kosten van energie van
daag de dag een stuk lager komen te liggen. Desalniettemin zijn oak bij de 
huidige olieprijzen de bedragen voor energieopwekking aanzienlijk. Ener
gieverbruik is nog immer een factor van opmerkelijke importantie binnen het 
economische en industriele verkeer. 

Een andere manier om de omvang van het energieverbruik aan te duiden 
gaat als volgt.3) Gemiddeld gebruikte iedere Nederlander in 1984 elke dag 

1) P.G.M. Boonekamp en J.J.C. Bruggink, Rapport Energie Studie Centrum, 1984. 
2) Centraal Economisch Plan 1986, Centraal Plan Bureau, 1986. 
3) A.B. Lovins, World Energie Strategies, Balling Publ.Co., 1975. 
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ongeveer 150 kilowattuur aan energie. Een hardwerkende volwassen man 
produceert van zonsopgang tot zonsondergang circa 2 kilowattuur aan 
arbeid. Het energieverbruik van de Nederlander komt daarmee overeen met 
de arbeid van zo'n 75 volwassen mannen. Men zou dus kunnen stellen dat 
iedere Nederlander, jong en oud, de beschikking heeft over zo 'n 75 slaven. 
Deze staan hem dag in dag uit ten dienste door het verrichten van arbeid. 

Veruit het grootste gedeelte van de energie wordt thermisch opgewekt, dat 
wil zeggen , door middel van verbranding van fossiele brandstoffen, te weten 
olie, kolen , en aardgas. Mondiaal werd in 1985 ongeveer 87% van de opge
wekte energie geleverd door fossiele brandstoffen. 4 ) Olie nam zo'n 40% 
voor zijn rekening , kolen 27% en aardgas 20%. 

Oak in de komende decennia, tot ver in de volgende eeuw, zullen fossiele 
brandstoffen naar alle waarschijnlijkheid een belangrijke, zo niet overheer
sende rol blijven spelen bij de energievoorziening. Wanneer de huidige 
"goedkope" olie opraakt, zullen duurdere fossiele energiedragers als kolen, 
aardgas en olie uit teerzanden en olieschalies de wereld nog voor eeuwen 
van energie kunnen voorzien. Orn dit mogelijk te maken dienen echter nieu
we en aangepaste technologieen ontwikkeld te warden. Onderwijs en 
onderzoek in de leerstoel Thermische Werktuigbouwkunde zijn hierop 
afgestemd. 

Een nadeel van energieopwekking met behulp van fossiele brandstoffen is 
de belasting van het milieu die hieruit voortvloeit. Vrij regelmatig worden we 
geconfronteerd met berichten over smog. Verzuring van het milieu als 
gevolg van uitstoot van Zwaveldioxide en Stikstofoxiden door centrales, 
fabrieken en verkeer zijn bijna dagelijkse thema's. Toch zijn op het gebied 
van het reduceren van emissies van deze stoffen belangrijke resultaten 
geboekt. Nieuwe technologieen zijn inmiddels ontwikkeld en warden ge"lm
plementeerd die het mogelijk maken tegen aanvaardbare kosten de uitstoot 
aanzienlijk te verlagen. 

Een voorbeeld vormt de wervelbedtechniek voor de verbranding van kolen. 
Mede door resultaten van onderzoek verricht in de leerstoel is deze techniek 
inmiddels ontwikkeld tot een volwassen technologie in Nederland. Dit moge 

4) Energie in kart bestek, Shell Briefing Service, 1986. 
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In bovenstaande figuur staat de verscherping van de emissienormen aangegeven 
zoa/s die de afgelopen jaren heeft plaatsgehad. De normen zijn afgeleid van de 
Ouitse normen voor uitworp van industrie/e installaties. Deze warden doorgaans op 
aanbeveling van het ministerie van VROM door de bevoegde instanties, te weten 
provincia/e overheden, overgenomen en geimplementeerd. 

blijken uit de ingebruikname onlangs door Akzo Zout Chemie in Hengelo 
van een warmte-kracht installatie voorzien van een kolengestookt wervelbed. 
De wervelbedketel heeft een thermisch vermogen van 90 Megawatt. Bouw 
en ontwerp zijn van Stork Ketels en kwamen mede tot stand door inbreng 
van kennis en onderzoeksresultaten van de leerstoel. 

Verdere reducties van emissies van Zwaveldioxide, Stikstofoxiden en stof bij 
fossiele verbranding lijken mogelijk. Een belangrijk deel van de aktiviteiten 
binnen de leerstoel is met name hierop gericht. In samenwerking met 
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industrie en overheid worden onderzoekingen verricht welke zijn afgestemd 
op de ontwikkeling van nieuwe technologieen c.q . het verbeteren van 
bestaande technologieen, welke bijdragen tot een efficiente en schone ener
gieopwekking zonder al te kostbare investeringen. 

Onderwijs in de Thermische Werktuigbouwkunde 

Uit voorgaande beschouwingen zal wellicht duidelijk zijn welke voor
aanstaande rol energie inneemt in de moderne ge'lndustrialiseerde maat
schappij. Vrijwel iedere ingenieur zal bij zijn beroepsuitoefening en in zijn 
maatschappelijk leven worden geconfronteerd met vraagstukken op ener
giegebied . Mogelijkheden en onmogelijkheden van de diverse soorten ener
gieopwekking, waaronder energie uit fossiele brandstoffen, kernenergie, 
waterkracht, wind- en zonne-energie, de eigenschappen van de verschillen
de vormen van energie, zoals warmte, beweging en electriciteit, en de 
milieu- en veiligheidsproblematiek zijn alien zaken waarvan de aanstaande 
ingenieur een zekere mate van basiskennis dient te bezitten. 

De student Werktuigbouwkunde maakt voor het eerst kennis met de 
technisch-wetenschappelijke aspecten van de Thermische Werktuigbouw
kunde middels het college Technische Thermodynamica. Verdere specia
listische scholing vindt plaats wanneer de student gekozen heeft voor afstu
deren in de richting Thermische Werktuigbouwkunde. Het vakkenpakket 
van de leerstoel omvat stromingsmachines, speciaal de roterende stro
mingsmachines, verbrandingsleer en -techniek, en energietechniek. Daar
naast wordt een belangrijke dosis technisch-wetenschappelijke basiskennis 
bijgebracht middels colleges verzorgd door zustervakgroepen. Te noemen 
vallen Warmte- en Stromingsleer van de fakulteit Werktuigbouwkunde en 
Technische Natuurkunde, en Proceskunde en Procestechniek van de fakul
teit Chemische Technologie. Daarmee verkeren wij in de gelukkige omstan
digheid om mee te kunnen profiteren van het alom hooggeprezen niveau 

<I Een tekening van de werve/bedinstal/atie van Akzo Zout Chemie in Henge/a. De 
installatie is ontworpen en gebouwd door Stork Ketels. Daarbij werd onder andere 
gebruik gemaakt van onderzoeksresultaten welke werden behaald door de 
leerstoel Thermische Werktuigbouwkunde. De installatie is in 1986 gereedgeko
men. Na een periode van proefdraaien zal deze media 1987 definitief in gebruik 
warden genomen. 
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van onderwijs en onderzoek in deze vakgroepen . lk hoop en verwacht dat 
oak onze leerstoel haar bijdrage zal kunnen leveren aan het instandhouden 
van de kwaliteit en naam van de energie- en proceskunde aan de Universi
teit Twente. 

Naast de vaktechnische verdieping is het vakkenpakket van de student 
Thermische Werktuigbouwkunde gericht op verbreding. De verbreding 
heeft betrekking zowel op andere technische vakken als op vakken uit de 
Bedrijfskunde en de Maatschappij Wetenschappen. Enige geschooldheid 
op deze gebieden kan van groat nut zijn in de aanstaande beroepspraktijk. 

De opleiding tot ingenieur eerste-fase wordt afgesloten met een afstudeer
opdracht van circa 8 maanden. Hierbij wordt de student in staat gesteld om 
op een zelfstandige en creatieve manier zijn verworven kennis toe te passen 
op een probleem dat aansluit op de beroepspraktijk. Velerlei soorten van 
afstudeeropdrachten vinden plaats: zij kunnen onderdeel vormen van het 
lopende wetenschappelijke onderzoek in de leerstoel; zij kunnen betrekking 
hebben op een technische feasibility study; zij kunnen bestaan uit een 
onderzoek bij een verwante leerstoel aan een buitenlandse universiteit; zij 
kunnen te maken hebben met het ontwerpen van thermische machines en 
installaties; en zij kunnen betrekking hebben op een pro.bleem in een bedrijf. 

Momenteel zijn er ruim 50 studenten Thermische Werktuigbouwkunde. Hier
van werken er circa 20 aan hun afstudeeropdracht. Ongeveer de helft daar
van is geplaatst buiten de leerstoel , bij research-instituten en in de industrie. 

De afgestudeerde ingenieur Thermische Werktuigbouwkunde kan in de hui
dige arbeidsmarkt vrij gemakkelijk aan een baan komen, en vaak tegen een 
aantrekkelijk salaris. De afnemers van onze " producten" zijn : de aardolie
en gasindustrie; de petrochemische- en procesindustrie; fabrikanten van 
apparaten, ketels, turbines, compressoren, pompen en ventilatoren, ont
werp- en constructiebureaus, de overheid en de instituten. 
Een geschakeerd geheel dus, varierend van researchinstelling tot produktie
bedrijf, van particuliere sector tot overheid, van kleine industrie tot multinatio
nal. 

Tweede-fase opleiding 

Sinds kart heeft de afgestudeerde ingenieur eerste-fase de mogelijkheid zich 
verder te bekwamen in een tweede-fase opleiding. De opleiding bestaat uit 
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RECENTE AFSTUDEER ONDERWERPEN 

Afstudeeronderwerp lnstelling 

Experi menteel onderzoek van de vaste Leerstoel ThW 
stofmenging in een wervelbed. 

Uitbreiding van een integraal Koninklijke Shell 
vlammodel voor olie branders. laboratorium 

Fabrikage van een houtskool/melasse Leerstoel ThW & 
briket voor ontwikkelingslanden . Vakgroep Ontwikkelingskunde 

Optimalisatie van warmtewisselaars University of Manchester 
netwerken in de procesindustrie Institute of Science and Technology 

Ontwikkeling van een integraal Leerstoel ThW 
verbrandingsmodel uitgaande van 
een enkel kooldeeltje. 

lnteractie tussen stroming en Ultra Centrifuge Nederland 
warmteoverdracht in een ultra 
centrifuge. 

Opstelling voor het meten van de Leerstoel ThW 
vloeistof demping op een vibrerende 
cylinder. 

Onderzoek van een expansieturbine Shell lnt. Petr. Mij. 
t.b.v. gaskoeling bij LNG produktie. Den Haag 

Warmte overdracht in een wervelbed. Leerstoel ThW 

Onderzoek naar de surge onderdrukking Thomassen De Steeg 
bij radiale compressoren. 

Een overzichl van een aantal recente afstudeeropdrachten. De afstudeeropdrach· 
ten duren circa 8 maanden en vormen de afs/uiting voor de studie tot ingenieur. 
De opdracht wordt afgerond met het maken van een verslag van 50 tot 1 OD pagi
na 's. Tevens houdt de aspirant ingenieur een openbaar colloquium van 45 minuten 
dat wordt afgesloten met een discussie van circa 15 minuten. 
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Temperatuurcurve 
Afstudeeronderzoek bij Kon .Mij De Scheide te Vlissingen 
Tijdsafhankelijk temperatuurgedrag van de ondersteunings
ribben van afgaskanalen in een kolengestookte 
electriciteitscentrale met gasturbinevoorschakeling. 

theoretisch berekend 

t gerneten met proefopstelling 

Opwarrnconditie: koude start 
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o 50 100 

tijd in rninuten -
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een cursorisch gedeelte van ongeveer een jaar en het verrichten van een 
uitgebreide opdracht of een onderzoek van ook circa een jaar. Het curso
risch gedeelte is gericht op verdere verdieping en verbreding. Daartoe 
wordt het vakkenpakket dat was gekozen in de afstudeerfase van de eerste
fase opleiding Thermische Werktuigbouwkunde verder aangevuld en uitge
breid. De opdracht kan zowel praktisch van aard zijn en afgestemd op een 
probleem bij de industrie, als theoretisch-fundamenteel en onderdeel vor
mend van een researchproject. 

De tweede-fase opleiding bij Thermische Werktuigbouwkunde kan ook 
gecombineerd warden met een promotie-onderzoek. Daarbij vormt de 
opdracht uit de tweede-fase opleiding onderdeel van het promotie
onderzoek. De promotie kan dan circa twee jaar na afsluiting van de tweede
fase opleiding volbracht warden. 

De geboden tweede-fase opleiding en promotie-onderzoek warden voorals
nog gefinancierd op drieerlei wijzen: Te weten door aanstelling tot Assistent 
in Opleiding door de fakulteit Werktuigbouwkunde; door individuele externe 
sponsoring door bijvoorbeeld het bedrijfsleven; en door participatie in het 
lopende leerstoelonderzoek dat deels extern wordt gefinancierd. 

De geboden opleidingen zijn vooral bedoeld als vervolgopleiding voor jonge 
ingenieurs die een hoge score hebben gehaald tijdens hun eerste-fase stu
die. De formule van twee jaar tweede-fase al of niet gecombineerd met een 
promotie-onderzoek dat twee jaar later wordt afgerond biedt deze personen 

<l Een grafiek van het temperatuurverschil over de verstevigingsrib van een afgas
kanaa! a/s functie van de tifd. Het getoonde t1jdsafhankelijke temperatuurverschil 
wordt gei'nitieerd door het opwarmen van het kanaa/ door afgassen welke 
afkomstig zijn van een gasturbine. De turbine staat voorgeschakeld aan een kolen
gestookte ketel van een electriciteitscentrale en is voora/ bedoeld voor het opvan
gen van piekbelastingen. Dit houdt in dat het afgaskanaa! vele ma/en wordt opge
warmd en afgekoe/d. Door traagheid treedt er tijdens dit opwarmen en afkoe!en een 
extra groat temperatuurverschil op over de verstevigingsribben van het afgas
kanaal. De daaruit voortvloeiende thermische spanningen in het materiaal kunnen 
aanleiding geven tot vermoeidheidsschade. Ter voorkoming van een derge/1jk ver
schijnsel is er bij de Koninklijke Maatschappij De Scheide te Vlissingen theoretisch 
en experimenteel onderzoek verricht door een afstudeerder. De getoonde grafiek 
is een resultaat van deze werkzaamheden. 
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de mogelijkheid z~ch verder te bekwamen op belangrijke terreinen. 
Hieronder vallen het vergaren en opdoen van exacte en technische kennis 
en vaardigheden van een hoger niveau van abstractie; het zelfstandig en 
creatief toepassen van deze kennis en vaardigheden bij het analyseren, defi
nieren en oplossen van problemen; en het overdragen en implementeren 
van de bedachte oplossingen in de beroeps- of bedrijfssituatie. 

De aldus opgeleide tweede-fase ingenieur en doctor kan warden gezien als 
een kwaliteitsproduct. Mede gezien zijn nog jonge leeftijd van 24 a 26 jaar 
heeft hij verschillende opties wat betreft zijn loopbaan. Al naar gelang kwali
teit en belangstelling kan die liggen in de research , de applicatie en het 
management. Wellictit hierom de gebleken ruime belangstelling van jonge 
eerste-fase ingenieurs Thermische Werktuigbouwkunde voor een vervolg
opleiding tweede-fase c.q . promotie. Dit ondanks de geringere financiele 
vergoeding in vergelijking met directe aanvang van een loopbaan bij het 
bedrijfsleven. De kandidaten zien het zelf als een diepte-investering, welke 
zich op termijn terugbetaalt. 

Mijn uiteenzetting over onderwijs zou ik als volgt willen afsluiten. Technologie 
is belangrijk, nu en in de toekomst. Toepassing van technologie zal een ant
woord moeten geven aan belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Men 
denke slechts aan de energiebehoefte en de milieuproblematiek. In dit beeld 
is de opleiding en scholing van kwaliteitsingenieurs een absolute noodzaak. 
Onze onderwijsdoelstelling is hierop gericht: op het opleiden van mensen 
voor wie een belangrijke rol is weggelegd bij het voorttrekken van de kar van 
onze moderne technologische maatschappij. 

Onderzoek in de Thermische Werktuigbouwkunde 

Momenteel hebben ruim 20 personen een betaalde baan bij de leerstoel 
Thermische Werktuigbouwkunde. Door deze medewerkers wordt in totaal 
niet meer dan twee manjaren besteed aan cursorisch onderwijs. Verreweg 
de meeste inspanning wordt besteed aan onderzoek, hetzij direct door het 
verrichten van onderzoekswerkzaamheden, hetzij indirect door het begelei
den van afstudeerders, tweede-fase onderzoekers en promovendi. Het 
onderzoek vervult daarbij twee functies: Enerzijds het aandragen van oplos
singen voor problemen uit het vakgebied , dit al of niet extern gefinancierd; 
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Medewerkers en doctoraalstudenten thermische 
werktuigbouwkunde 

Een foto van de medewerkers en doctoraa/ studenten van de leerstoe/ Thermische 
Werktuigbouwkunde welke werd gemaakt in de zomer van 1986. Momentee/ zijn 
er zo'n 20 medewerkers en 50 studenten, waarvan er ongeveer 20 bezig zijn met 
het verrichten van hun afstudeeropdracht. 

anderzijds het scheppen van de noodzakelijke professionele sfeer en omge
ving, waarin de afstudeerder, tweede-fase onderzoeker en promovendus 
zijn verdere scholing en opleiding geniet. 

Ruim de helft van het onderzoek in de leerstoel wordt extern gefinancierd. 
Dit aandeel zal in de toekomst waarschijnlijk toenemen. Belangrijke criteria 
voor het aangaan van externe financiering zijn de mate waarin het voor
gestelde onderzoek past binnen het vakgebied van de leerstoel en de mate 
waarin de werkzaamheden zullen leiden tot kennisvermeerdering en intensi
vering. Wat betreft het laatste dient opgemerkt te warden dat deze vermeer
dering ook op indirekte wijze tot stand kan komen middels het aangaan van 
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Contacten in Nederland 

E.C.N. 
Philips 
Vlaminstituut 
C.S.M. 
Gasunie 
Maasgroeven 
K.L.S :A.(Shell) 
Kappa 
IJsselcentrale 
S.W.D. 
Jansen Venneboer 
U.C.N. 

Shell (Den Haag) 
- =------= - =----=----------- De Scheide 
------------..=- ----=----------- Dow Chemical 

...---------- Enci 
...---------- Ankersmit 

Een overzicht van de bedrijven, overheden en instellingen waarmee de leerstoel 
Thermische Werktuigbouwkunde relaties onderhoudt. De reiaties kunnen varieren 
van het verrichten van een stage of afstudeeropdracht tot het uitvoeren van con
tractonderzoek bij de leerstoe/. 
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een beperkte hoeveelheid contract research. Korte-termijn contract research 
is vaak gebaseerd op het exploiteren van reeds aanwezige kennis en vaar
digheden. Door het maken van winst op deze aktiviteiten kunnen de aldus 
ontstane middelen ingezet warden bij het financieren van promotieplaatsen 
en apparatuur. Daarmee kan de beoogde kennisvermeerdering alsnog 
gerealiseerd warden. Tevens is het uitvoeren van contract research bij uit
stek een ingenieurs-bezigheid: namelijk het toepassen van kennis op techni
sche zaken. 

Het onderzoek in de leerstoel richt zich in hoofdzaak op vraagstukken met 
betrekking tot de verbranding van olie, kolen en gas en de roterende stro
mingsmachines. Binnen het gebied van verbranding vindt onderzoek plaats 
naar atmosferische wervelbedverbranding, elementaire verbrandingsver
schijnselen en theoretische modellering. Het onderzoek op het gebied van 
de roterende stromingsmachines heeft betrekking op de ontwikkeling van 
numerieke methoden voor de berekening van stroomvelden, het "gebrui
kersvriendelijk" maken van deze methoden voor interactief gebruik bij ont
werpen van pompen, compressoren en turbines , en applicatie op specifie
ke projecten. 

Verb rand i ngsonderzoek 

Binnen de leerstoel wordt reeds enkele tientallen jaren onderzoek verricht 
naar de verbranding van fossiele brandstoffen. Na de eerste energiecrisis 
werd de aandacht gericht op de verbranding van vaste brandstoffen, met 
name die van steenkool. Het belang van kolen voor de energievoorziening 
kan wellicht het best aangeduid warden met de vermelding dat met de aan
getoonde kolenreserves de wereld nog minstens twee eeuwen van energie 
kan warden voorzien. 

Een nadeel van kolen stoken is de hoge milieubelasting die daaruit voort
vloeit. Vandaar dat veel aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van 
technieken om kolen op een milieuvriendelijke manier te verbranden. De 
wervelbedtechniek is hiervan een voorbeeld. Deze techniek wordt binnen de 
leerstoel uitgebreid onderzocht. 

Wat is eigenlijk wervelbedverbranding? Een hoeveelheid korrelvormig mate
riaal, meestal zand of kalksteen, wordt van onder af, via een poreuze plaat 
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doorstroomd met lucht. Het materiaal in het bed komt in heftige beweging, 
doordat elke korrel in zwevende toestand geraakt . In het bed wordt brand
stof toegevoerd en verstookt. Door de heftige bedbeweging verbranden 
vooral vaste brandstoffen goed. 

Voor een stationair proces zal de door de verbranding opgewekte warmte 
moeten warden afgevoerd. Daartoe is in het bed een warmtewisselaar aan
gebracht, bestaande uit een aantal pijpen, waardoor meestal water wordt 
geleid. Al naar gelang de gewenste eindtoestand, wordt het water verwarmd 
en/of in stoom omgezet. Deze wordt weer gebruikt als proceswarmte voor 
industriele processen, of wordt middels een turbine en generator in electrici
teit omgezet. 

Een belangrijk voordeel van de wervelbedmethode is dat het een relatief 
milieu-vriendelijk proces vormt. Door toevoeging van kalk wordt de Zwavel 
welke tijdens de verbranding uit de steenkool vrijkomt in de vorm van gips 
gebonden. Daarmee kan de uitworp van Zwaveldioxide in de rookgassen 
met wel 90% warden gereduceerd. Op deze manier wordt verzuring van het 
milieu tegengegaan. 

Een tweede bron van verzuring vormen de Stikstofoxiden in de rookgassen. 
Het onderzoekprogramma van de komende twee jaren is met name gericht 
op het reduceren van de uitworp van Stikstofoxiden door getrapte verbran
ding. Voor het onderzoek staan een aantal proefinstallaties in het laboratori
um ter beschikking. De grootste installatie is een vierkant wervelbed van 60 
bij 60 centimeter en met een hoogte van circa 8 meter. Het thermisch vermo
gen van deze installatie bedraagt 1 a 2 Megawatt. De installatie staat model 
voor een oppervlakte eenheid van een industrieel wervelbed. 

Een belangrijk gedeelte van het wervelbed-onderzoek wordt sinds 1 januari 
1983 gefinancierd in het kader van het Nationaal Onderzoekprogramma 
Kolen. Dit programma werd voorbereid door een commissie onder voorzit
terschap van mijn voorganger Draijer. Het onderzoek wordt verricht in 

Een princ1jJeschets van atmospherische werve!bedverbranding met kolenterug- 1> 
stook. In het !aboratorium voor Thermische Werktuigbouwkunde staan een aantal 
proefopstellingen voor werve/bedverbranding. De grootste is circa 8 meter hoog en 
heeft een thermisch vermogen van ongeveer 1 Megawatt. 
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Principeschets wervelbedverbranding 

aanvoer 

koelvloeistof 

afvoer -

-
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Verbranding enkel kooldeeltje in een wervelbed 

Luchtbe l 

Kooldeel t j e 

l nerte -bedmassa 

Een opname welke werd gemaakt van een brandend kooldeeltje in een experimen
teel wervelbed met kwarts-g/azen wanden. De opname /aat zien hoe de vluchtige 
gassen uit het kooldeeltje een spontane vlam vormen bij het passeren van een 
zuurstofrijke luchtbel. Een film van een circa 10 minuten van het gehe/e proces is 
onlangs gereed gekomen. Deze zal warden vertoond op het internationale congres 
over 'coal science' dat in oktober 1987 wordt gehouden in Maastricht. 
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samenwerking met TNO, Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie, en 
met Stork Ketels. De samenwerking wordt gecobrdineerd door het Project
bureau Energie Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische 
Zaken. De samenwerking heeft inmiddels geculmineerd in de bouw door 
Stork Ketels van een industriele installatie met een thermisch vermogen van 
90 Megawatt. Na een periode van proefdraaien wordt deze installatie deze 
zomer door Akzo Zout Chemie in gebruik genomen ten behoeve van 
warmte- en krachtopwekking. 

Naast experimenten met proefinstallaties van semi-industriele schaal wordt 
binnen de leerstoel ook veel onderzoek verricht in kleine opstellingen aan 
geisoleerde verschijnselen. Zo warden onder andere physische en verbran
dingseigenschappen van een enkel kooldeeltje bestudeerd. Waarnemingen 
en metingen vinden plaats van het massa- en warmtetransport van en naar 
een enkel kooldeeltje, de verbrandingssnelheid, en de concentratie en snel
heid waarmee vluchtige bestanddelen warden uitgedreven. 

Spectaculaire resultaten zijn geboekt met een tweedimensionaal micro-bed. 
Het bestaat uit twee evenwijdige kwarts-glazen platen welke op korte afstand 
van elkaar staan. Tussen deze platen bevindt zich gefluidiseerd inert materi
aal dat op een temperatuur van ongeveer 800 C wordt gehouden. Een kool
deeltje wordt geYnjecteerd en de verbranding wordt vervolgens gere
gistreerd met behulp van een camera. Op deze wijze zijn unieke nog niet 
eerder getoonde beelden verkregen van het verbrandingsgedrag van een 
kooldeeltje en van de vluchtige gassen in een wervelbed. Een film van onge
veer 10 minuten over dit onderwerp is onlangs gereed gekomen. Deze zal 
binnenkort warden vertoond op een internationaal wetenschappelijk con
gres. 

Het moge duidelijk zijn dat chemische reacties een vooraanstaande rol spe
len bij de diverse processen welke plaatsvinden in het wervelbed. Hierbij valt 
te denken aan de verbrandingsreacties, de binding van zwavel en chloor 
door kalk en de reacties die ten grondslag liggen aan de vorming van Stik
stofoxiden. Enige chemische kennis en vaardigheid zijn dan ook een ver
eiste voor het succesvol verrichten van onderzoek op dit terrein. Daarbij 
wordt met vrucht samengewerkt met diverse leerstoelen van de fakulteit der 
Chemische T echnologie. 

Naast experimenteel onderzoek wordt de nodige aandacht besteed aan the-
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oretische modellering . In dat verband wordt momenteel in samenwerking 
met TNO een zogenaamd integraal model voor het wervelbedproces ont
wikkeld . Het model bestaat uit een veelvoud van submodellen. Elk van deze 
submodellen beschrijft een van de deelprocessen welke plaatsvinden in het 
wervelbed . De submodellen worden aan elkaar gekoppeld en opgelost met 
behulp van een computer. Daarmee is het mogelijk onderlinge interacties in 
rekening te brengen. Output variabelen als verbrandingsrendement, zwavel
retentie en emissie van Stikstofoxiden kunnen vervolgens gekwantificeerd 
warden. 

Als basis voor het integraal model diende het Canmet-model dat op de 
Queens University in Canada is ontwikkeld. Dit model is in eerste instantie 
gevalideerd tegen experimentele resultaten welke werden verkregen met de 
wervelbed-proefinstallatie van TNO. Momenteel warden hoofdcomponenten 
van het model gewijzigd . Hieronder vallen de modellering van de verbran
ding van de char, en van de reacties welke ten grondslag liggen aan de vor
ming van Stikstofoxiden en Zwaveldioxide. Bij het introduceren van deze 
verbeteringen wordt met vrucht gebruik gemaakt van de vele onderzoeks
resultaten die op diverse plaatsen in Nederland op wervelbedgebied zijn 
geboekt, met name de resultaten welke werden behaald bij de verwante 
leerstoelen van de Technische Universiteit Delft. 

Een tweede aktiviteit op theoretisch gebied heeft betrekking op twee
dimensionale modellering. Naast de vertikale cobrdinaat wordt bij deze aan
pak ook de horizontale coordinaat als onafhankelijke variabele in beschou
wing genomen. De niet-homogene verdeling van verbranding en de vor
ming van Stikstofoxiden wordt daarmee in kaart gebracht. Dit is van belang 
met betrekking tot vraagstukken over opschaling van laboratorium naar 
industriele schaal. Met name de vraag van het minimale aantal kolenvoe
dingspunten per eenheid van oppervlak dat is vereist in een industriele 
installatie kan daarmee wellicht worden beantwoord. 

De twee-dimensionale modellering is begonnen met het concept van een 
pluim-model. Het concept is gebaseerd op diffusie gecontroleerde reacties 
tussen zuurstof en de gasvormige bestanddelen van de kolen. Daarbij wordt 
aangenomen dat de gasvormige bestanddelen zeer snel vrij komen nadat 
de kool is geinjecteerd in het bed. Het kolenvoedingspunt vormt aldus de 
bron van de pluim. 
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lntegraal wervelbed model 

volatile/ char composition 

0 saturation interphase gas/gas char NO 
UJ 
al flux flux reactions combustion reduction 

energy balance 

complete mixing 
emulsion/bubble 

phase 

0 
a: gas/gas volatile NO 
<{ 
0 reactions combustion reduction 
aJ 
w w 
a: 
LL 

Een overzicht van de verschillende componenten van een integraal wervelbed
mode/. In samenwerking met TNO in Ape/doom wordt dit model door een promo
vendus bij de /eerstoel Thermische Werktuigbouwkunde verder ontwikkeld. Oaarbij 
wordl onder andere gebruik gemaakt van resultaten van deelonderzoeken behaa/d 
door de diverse onderzoeksgroepen op wervelbedgebied in Nederland. 
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Experimenteel waargenomen vaste stof beweging in een 
wervelbed 

spherical bubbles 

distributor 
flat bubbles 

fluidisation gas 
_J_ 

Visual Observation 
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Mean Particle Velocities 

Mathematical Model of 

riarticle-tracks 

--circulation 

--random 

Experimenteel waargenomen bewegingen van vaste stof deeltjes in een werve/bed. 
De bewegingen zijn vastgesteld aan de hand van waarnemingen in een koud twee
dimensionaa/ bed. dat is gemaakt van perspex en gevuld met gespecificeerde inert 
materiaal. Onderzoek op dit terrein is van belang met het oog op de menging in 
een werve/bed. De graad van menging vormt een maatstaf voor het aantal kolen
voedingspunten in een industrieel werve/bed. Vaste stof menging is van mvloed op 
S02 en NOx emissies en het verbrandingsproces. 
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Momenteel wordt onderzocht in hoeverre de eindige tijd waarmee de vluch
tige bestanddelen vrijkomen uit de kool van invloed is op de pluimvorming. 
Orn hier een uitspraak over te doen moet de historie van de vluchtige 
bestanddelen warden beschreven en zal de plaats van de kooldeeltjes 
gedurende de eerste minuut van hun verblijf in het bed moeten worden 
bepaald. 
Orn de vaste stof menging te bestuderen is een twee-dimensionale perspex
proefinstallatie gebouwd. Voor het vaststellen van de pluim tijdens een ver
brandingsproces wordt gewerkt aan uitbreiding van het gas-analyse 
systeem, zodat ook de gassamenstelling van het bed kan warden gemeten. 

Tenslotte zou ik het theoretisch onderzoek van vlammen willen vermelden. 
In samenwerking met enige bedrijven en instellingen worden aspecten van 
stroming en verbranding in gas- , olie- en poederkoolvlammen onderzocht. 
Doelstelling is te komen tot een doorgronding van de mechanismen welke 
aan de basis liggen van de vorming van emissieproducten, met name 
Stikstofoxiden. 

Onderzoek roterende stromingsmachines 

Een tweede aandachtsterrein van de leerstoel Thermische Werktuigbouw
kunde vormt het onderzoek naar roterende stromingsmachines. Een groat 
deel van de energie die geproduceerd en geconsumeerd wordt, stroomt 
door deze machines. Zij wekken als wind- , water- , stoom- en gasturbines 
energie op; zij zetten als propellers energie om in beweging; en zij transfor
meren als pompen, compressoren en ventilatoren energie in druk en snel
heid. 

Bij de ontwikkeling van de roterende stromingsmachine maakt men reeds 
enige eeuwen gebruik van wetenschappelijke kennis. De toepassing van de 
vergelijking van Bernoulli en Euler's "Turbinengleichung" zijn hiervan de 
oudste en wellicht meest sprekende voorbeelden. 
Mede gestimuleerd door de ontwikkelingen in de luchtvaart, ontstonden er 
aanvang 1900 belangrijke uitbreidingen in de stromingsleer. Te noemen val
len in dit verband de draagvlaktheorie en de grenslaagbeschouwingen van 
Prandtl. Van deze nieuwe kennis werd met vrucht gebruik gemaakt bij het 
realiseren van enige technische doorbraken in de jaren dertig. Het meest 
spectaculaire resultaat daarvan is de straalmotor. 
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CAD-ontwerp van turbine 

11/ustratie van een computer ondersteund ontwerp van de waaier van een 
roterende stromingsmachine. De berekening van de stroming berust op 
klassieke draagvlaktheorie. Door tabellering en grafische uitwerking van de 
berekende resultaten ontstaat een optimale vorm. Correctie van de mode/
maker en de tussenfase van een prototype warden hiermee overbodig. 
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De meest recente ontwikkeling houdt verband met het beschikbaar komen 
van rekenapparatuur in de vorm van computers. Daarmee is het mogelijk 
geworden geavanceerde stroomveldberekeningen uit te voeren als integraal 
onderdeel van het ontwerpproces. Enige grote bedrijven beginnen hiervan 
reeds gebruik te maken. 

Bij deze leerstoel, geplaatst in de Nederlandse situatie van drie Technische 
Universiteiten en een op dit gebied inkrimpende industrie heeft het vakge
bied een rol gespeeld in het onderwijs. Door ontwerpproblemen voor enkele 
specifreke machines aan te pakken was het een goede leerschool voor inge
nieurs. 

Recentelijk is· er een activiteit bijgekomen, en wel een die stroomveldbereke
ningen koppelt aan ontwerpen. Dit gebied van bij uitstek hoogwaardig com
puter ondersteund ontwerpen zal oak in de komende jaren met de nodige 
inspanning bewerkt warden. 
Zo zullen numerieke methoden voor de berekening van stromingsvelden in 
roterende stromingsmachines verder ontwikkeld worden. Ook zal het gebrui
kers-vriendelijk maken van deze methoden ten behoeve van interactief 
gebruik door de ontwerper ter hand worden genomen. T oepassing van de 
ontwikkelde methoden geintegreerd met de mechanica van schoepen en 
rotoren zal moeten leiden tot een computer ondersteund ontwerpen op een 
niveau dat voorafgaat aan het meer algemeen werktuigbouwkundige ont
werp. 

Specifieke ontwerpen van waterturbines vormden de afgelopen jaren een 
belangrijk oefenterrein binnen de leerstoel. Als voorbeeld kan genoemd war
den het ontwerp van een micro- waterturbine van 200 Watt. Deze dient als 
energiebron voor het verstellen van stuwen in riviertjes. Het werk werd ver
richt in samenwerking met het Overijssels bedrijf Jansen Venneboer, dat 
voornamelijk stuwen, sluisdeuren en vijzels maakt. Bij de activiteiten behoor
de de ontwikkeling van een computermethode voor het ontwerp van de 
schoepen. Mede door toepassing van deze methode was het mogelijk om 
meteen een prototype te bouwen, zonder de tussenfase van een model. 

Als vervolg op de mini-waterturbine werd een ontwerp gemaakt van een 
waterturbine met een vermogen van ongeveer 100 Kilowatt. De waterturbine 
is speciaal ontworpen voor gebruik in rivieren met een groat debiet en klein 
verval ( ± 2 meter), en is vooral bedoeld voor toepassing in ontwikkelingslan-
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Waterturbine, in aanbouw in de Vecht 

Schets van een waterturbine welke wordt geplaatst in de Vecht bij Harden
berg. De turbine heeft een vermogen van 100 kilowatt en wordt gebouwd 
door de firma Jansen Venneboer in W1jhe (0). Het ontwerp is mede tot stand 
gekomen door inbreng van medewerkers en afstudeerders van de /eerstoe/ 
Thermische Werktuigbouwkunde. Media 1988 wordt de installatie in gebruik 
genomen door NV Energiebedrijf /Jsse/m1j. Op dat moment start oak een 
twee-jarige periode van metingen welke in samenwerking met Jansen Ven
neboer door de !eerstoel warden uitgevoerd. 
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den. Wij hopen weldra een door Jansen Venneboer gebouwde demo in de 
Vecht bij Hardenberg geplaatst te zien. De eigenares, N.V. Energiebedrijf 
IJsselmij, levert hiermee een unieke bijdrage aan de ontwikkeling van de 
diversificatie van energiebronnen. 

Gedurende het eerste jaar van bedrijf van deze waterturbine zal een uitge
breid meetprogramma uitgevoerd gaan worden. Hiermee komt in de 
komende jaren een schat aan gegevens beschikbaar over snelheden en 
drukken in de diverse stromingsgebieden. De uitkomsten zullen ongetwijfeld 
van invloed zijn op het vervolg van de theoretische onderzoekingen, alsme
de de ontwikkeling van de voor computer ondersteund ontwerpen technie
ken . 

In de naaste toekomst hoop ik op de aangegeven weg door te gaan. Waar 
mogelijk hoop ik de industriele betrokkenheid bij het laboratorium te stimule
ren en uit te breiden. Het doel is daarbij om te werken aan enige van de gro
te relevante problemen van het vakgebied. Door de juiste problemen aan 
te vatten met de ver uitontwikkelde gereedschappen van stromingsleer, 
mechanica en wiskunde, moet het mogelijk zijn op niveau de Nederlandse 
industrie van dienst te zijn en tegelijkertijd hoog gekwalificeerde ingenieurs 
te vormen. 
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Slotwoord 

Geachte toehoorders, 
Aan het einde van deze rede gekomen, stel ik het op prijs enige woorden 
van dank uit te spreken. 

Aan Hare Majesteit, onze Koningin, en aan alien die aan de totstandkoming 
van de voordracht aan Hare Majesteit hebben meegewerkt voor het in mij 
gestelde vertrouwen. 

Aan professor van Wijngaarden, voor de stimulerende discussies en weten
schappelijke gedachtenwisselingen die ik met hem mocht hebben, onder 
andere bij het bewerken van mijn proefschrift en publikaties. 

Aan professor Los, voor zijn initiatieven en adviezen welke mede ten grond
slag hebben gelegen aan de totstandkoming van mijn proefschrift. 

Aan de directie van het Ultra Centrifuge Laboratorium, speciaal lngenieur 
Wijnant, voor de mij geboden gelegenheid en verschafte vrijheid tot het uit
voeren van mijn onderzoek van roterende stromingen en isotopen schei
ding. 

Aan de directie en het management van het Koninklijke Shell Exploratie en 
Produktie Laboratorium te Rijswijk en Shell U.K. Exploration and Production 
in Landen, voor de vele mogelijkheden tot ontplooiing, die zij mij hebben 
geboden. 

Aan alle medewerkers van de leerstoel Thermische Werktuigbouwkunde 
voor hun prettige en collegiale omgang en hun enthousiaste houding gedu
rende mijn eerste jaar als leerstoelhouder. 

Aan mijn ouders, voor het mij in staat stellen tot het verrichten van mijn stu
dies. 

Aan mijn vrouw, voor het vervullen van de vele taken die op haar terecht 
kwamen als gevolg van mijn werkzaamheden. 

lk dank U voor Uw aandacht. 
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