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I. INLEIDING.=========

Al sinds een aantal jaren dringt het steeds meer tot de mensen door dat de

energie-huishouding van de hele wereld grote zorgen baart.

Bet is eigenlijk onvoorstelbaar dat het grootste gedeelte van de energie

voorraad door een relatief klein gedeelte van de wereldbevolking wordt ver

bruikt, en dan nog voor een groot gedeelte om de meest luxe artikelen te

kunnen fabriceren en " bedrijven ".

Men wordt er zich steeds meer van bewust dat op deze manier binnen

betrekkelijk korte tijd de nu in gebruik zijnde energiebronnen uitgeput

zullen raken. Daarom wordt er naarstig gezocht naar enerzijds nieuwe

energiebronnen zoals kemfusie, zonne-energie, getijde centrales, golf

slag-energie, etc. en anderzijds naar verbeteringen van bestaande energie

omzettingssystemen.

Conventionele centrales werken met een rendement, bij topbelasting, in de

buurt van de 40 %. Dit wil zeggen dat 60 % van de potentiele energie in de

brandstoffen verloren gaat via de uitlaatgassen en het koelwater.

Bet Camot rendement is het maximaal haalbare rendement voor een kring

proces waarin warmte wordt omgezet in mechanische energie, namelijk

( T
I

= ingaande, T2 = uitgaande temperatuur )

Bieraan kan men zien dat verlagen van T2 ' en verhoge~_van T
I

, tot een

hoger rendement leidt. T
2

is praktisch beperkt door de atmosferische

condities, namelijk buitenlucht of koelwater met een temperatuur van

ca. 300 K. Het rendement kan echter weI verhoogd worden door T
I

te verhogen.

Deze temperatuur kan in een conventionele centrale materiaaltechnisch -en

ecoriomisch nauwelijks verhoogd worden. Bij de huidige energieprijzen is

toepassing van hoge temperatuur materialen economisch nog niet haalbaar.

Wil men het totale ~endement toch verhogen dan zal men een omzettings

systeem dat op een hoger temperatuumiveau werkt moeten voorschakelen.

Dit soort systemen zijn onder andere gasturbine-installaties, MHO genera

toren, thermionische omzetters, etc.

In de vakgroep EG van de afdeling elektrotechniek wordt onder leiding

van prof.dr.L.H.Th. Rietjens onderzoek gedaan aan Magneto Hydro Dynamische

( MHO ) omzetting.



Deze manier van directe energie-omzetting zal in combinatie met een

conventionele stoomcyclus moe ten leiden tot een rendementsverbetering

van ongeveer 12 %.

Recent is een grote installatie gebouwd ( 5 MW thermisch ) waarmee

men de goede werking van de MHO generator wil aantonen.

In het kader daarvan ligt ook dit afstudeerwerk, waarin het de bedoeling

was een warmtebalans op te stellen van de zogenaamde hot flow train

van de installatie, maar waarbij al snel bleek dat daarvoor een goed

inzicht in de nauwkeurigheid van de temperatuurmetingen een eerste

vereiste is. Daarom zal dit werk zich vooral daar op richten.



I. 1 MAGNETO HYDRO DYNAMICA-=====================

Reeds in 1832 was het Michael Faraday die tijdens een vergadering

van de ~oyal Society of London het principe van een MHD g~nerator voorstelde.

Hij was ervan overtuigd dat het principe" Opwekking van elekticiteit in

bepaalde vaste stoffen bij beweging in een magnetisch veld "ook moest gelden

voor geleidende fluida.

Om dit aan te tonen heeft hij onderzoek gedaan in het meer van Kensington

Palace ervan uitgaande dat het aardmagneetveld stilstaat en dus het meer met

de draaiing van de aarde door dit veld beweegt.

Verder heeft hij onderzoek gedaan bij de Waterloo- Bridge in de Thames

waarbij hij uitging van stromend water in een magnetisch veld.

Hij kon echter in beide gevallen niet aantonen dat zijn beweringen juist

waren. Hij stelde echter: "Theoretically it seems a necessary consequence,

that where water is flowing in a magnetic field,there electric currents

should be formed", hiermee het principe voor MHD energie conversie

aangevend.

-Pas toen Langmuir in 1930 de "vierde" aggregatie-toestarid,n.1. het plasma

(heet geioniseerd gas), introduceerde kwam Faraday's bewering weer in de

belangstelling.

De door Langmuir gedane onderzoeken leverden ook toen niet de beoogde

resultaten op.

De ontwikkelingen van ~et plasma onderzoek in de laatste 25 Jaar heeft de

interesse voor de MHD energie conversie opnieuw vergroot.
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Een MHD generator bestaat uit twee elek

.trodenwanden en twee isolatorwanden.

Loodrecht op de stromingsrichting van het

~dium en evenwijdig aan de elektrodenwanden

staat een magnetisch veld B.

Ret medium, een heet geioniseerd gas (plasma),

stroomt met hoge snelheid door de generator.

In het plasma wordt een elektrisch veld
- --E. d= v x B geinduceerd ten gevolge van de1n
Lorentzkracht die op de geladen deeltjes

werkt.

Wordt een elektrodenpaar via een uitwendige

elektrische weerstand Ru met elkaar verbonden

1
+ ......-------::::~-,

•

Ru

Fig. 1.1 Principe van een MHD
generator.

B

dan kan er een stroom I vloeien, en wordt er een
2vermogen I Ru door het plasma geleverd.

In het plasma werkt dan de remmende Lorentzkracht JxB G = de elektische

stroomdichtheid in het plasma)

Ret plasma verricht arbeid om deze kracht te overwinnen.

De vermogensdichtheid in het medium is P = a.v2 .B2.k.(I-k) waarin a het
e

geleidingsvermogen van het medium is en k de belastings factor gedefinieerd

als k= Ri/(Ru + Ri) (per generatorsegment)

In de formule voor P is te zien dat een hoge snelheid en/of een hoog
e

magnetisch v~ld een hoge vermogensdichtheid tot gevolg hebben en dus voor

een bepaald totaal vermogen kleine generatorafmetingen.

De MHO generator kan toegepast worden in !=Wee MIlD systemen, n.1. het "open

MIlD systeem" en het "gesloten MHO systeem".

In een open MHD systeem worden de verbrandingsgassen van fossiele brand

stoffen direct als plasma gebruikt.

Door deze brandstoffen te verbranden met voorverwarmde of met zuurstof

verrijkte luchtkunnen de verbrandingsgassen temperaturen bereiken in de

orde van 3000 K.
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Omdat bij deze temperatuur het plasma nog onvoldoende geleidingsvermogen

heeft wordt een gemakkelijk ioniseerbare stof toegevoegd b.v. kalium

of cesiuc.Deze alkali materialen hebben een lage ionisatie potentiaal.

r----
I
Iwarmte-I

wisselaar:
I
I
l
I
I
I

J:Ji ..
•. I

I •
I
t

verbr.
kamer

Ichoorsteen

pomp
fig. 1.2 Ret principe van een open MHD systeem.

Ret zo verkregen plasma wordt via een nozzle(waar potentiele energie

wordt omgezet in kinetische energie) door de MHD generator gestuurd.

Een magneet (bij continue bedrijf een supergeleidende) realiseert een

magneetveld in de orde van 5 Tt waardoor v.ia de generatorelektroden

een gelijkstroomvermogen beschikbaar komt.De generator uitlaatgassen

hebben nog een temperatuur van ! 2200 Kt waarmee een conventionele

stoomcyclus kan worden bedreven.

Voordat de uitlaatgassen via de schoorsteen worden afgevoerd zal het

toegevoegde alkali materiaal worden teruggewonnen en opnieuw worden

gebruikt.

Verwacht wordt dat op deze manier een aanzienlijke rendementsverbetering t

van 37 % voor een conventionele centrale naar 50 % voor een MHD

centrale in combinatie met een conventionele centraletgerealiseerd

kan worden.

Vooral in Rusland en Amerika wordt op grote schaal onderzoek gedaan

op het gebied van open MHD systemen.



In het gesloten MHD systeem wordt gebruik gemaakt van een edelgas als

medium.Oorspronkelijk werd daarbij gedacht aan de helium_koelgassen van

~en gasgekoelde kernreactor.

Deze toepassing is echter inmiddels achterhaald. Men gaat er nu vanuit

fossiele brandstoffen te verbranden en de zo ontstane warmte over te

brengen op het edelgas via een warmtewisselaar.

Ret edelgas moet dan een (minimale) temperatuur van 1700 K hebben

waaraan ook hier weer een gemakkelijk ioniseerbare stof wordt toegevoegd

i.v.m. de te lage geleidbaarheid van het medium bij die temperatuur.

brand-
stof l.ucht

Cs

I
I
I

I warmte
I

I wisselaar
I

compressor

schoorsteen

I
I
I
I warmte-
I wisselaar
I
I
IL I

pomp

fig. 1.3 Ret principe v~ een gesloten MHD systeem.

Ook hier gaat het medium via een nozzle door de MHD generator en het

daar aangelegde magneetveld.

Via de elektroden van de MHD generator komt dan weer een gelijkstroom 

vermogen beschikbaar..

De restwarmte in het medium kan via een warmtewisselaar aan een con

ventionele stoomcyclus worden toegevoegd.Hierna wordt het medium via

een compressor naar de warmtewisselaar teruggeleid waar opnieuw warmte

uit de brandstof wordt toegevoegd.

Hiermee is het systeem " gesloten".

Er zijn meerdere manieren om de conventionele stoomcyclus in het open
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of het gesloten systeem te integreren om daarbij een optimaal (hoog)
==.':-":: :.===--

rendement te bereiken.

Een belangrijk verschil tussen het open en het gesloten systeem is dat

het gesloten systeem kan werken met gastemperaturen in de orde van

1700 - 2000 K terwijl een open systeem werkt met temperaturen in de

orde van 3000 K.

Dat in het gesloten systeem gewerkt kan worden met zo'n relatief lage

temperatuur komt door het feit dat bij edelgassen een niet evenwicht

situatie in het medium kan bestaan.

Door Joulse dissipatie van de stromen in de MaD generator ontstaat een

elektronentemperatuur die aanzienlijk hoger is dan de gastemperatuur.

De~.energie die op deze manier aan de elektronen wordt toegevoegd wordt

door botsingen met zware gasdeeltjes aan deze' deeltjes overgedragen.-_.- -.
Door~en medium met een lage botsingsdoorsnede te gebruiken kan de -

niet'evenwichtssituatie blijven bestaan. ( lage botsingsfrequentie )

Een eigenschap van edelgassen is hun lage botsingsdoorsnede.

De botsingsdoorsnede wordt~terk beinvloed door moleculaire veront

reinigingen zoals N2 , 02' H20, CO2 , et~~ waardoor hoge ,eisen aan de

zuiverheid van het medium en de installatie worden gesteld.

De ionisatieprocessen worden bijna uitsluitend bepaald door de elek

tronentemperatuur.Dit wil zeggen dat bij een hoge elektronentemperatuur

een hoge ionisatiegraad wordt bereikt en daardoor een hoog geleidings

vermogen ondanks een relatief lage gastemperatuur.

In de vakgroep directe energieomzetting wordt onderzoek gedaan aan

gesloten systeem MHD generatoren.



II.l De 5 MW blow down installatie============================== (zie fig. II. 1)

7 kg/sec.

10 bar.

maximaal

maximaal

2
mm •

2
mm •

5

7

( molecu1air ).

mm.

x 150

x 150

T.

Les

50

180

800

32

5

Sinds 1966 wordt er in de vakgroep directe energie omzetting onder

leiding van prof. dr. L.R.Th. Rietjens onderzoek gedaan aan MHD generatoren.

En werden diverse opste1lingen gebouwd waaronder een schokbuisopste1ling

waaraan nog steeds onderzoek wordt gedaan.

Vooral de onderzoekresu1taten van het schokbuisexperiment (o.a. in 1975

een enthalpieextractie van 24%) waren de aanleiding tot het bouwen van

een installatie met een langere testtijd.

Een veel gehoorde kritiek op het schokbuisexperiment is n.1. dat de

testtijd van 5 msec. te kort is om er zeker van te zijn dat alle fysische

processen stationair zijn geworden.

Dit heeft ge1eid tot een onderzoek binnen de vakgroep 00 na te gaan of het·

zinvo1 en haalbaar was om de huidige 5 MW blow down installatie te bouwen.

In principe zouden aIle parameters van de schokbuisgenerator behalve de

tijd gelijk worden gehouden.

Echter niet aIleen ae testtijd van 5 msec. werd verhoogd naar minimaal

10 sec., ook het magneetveld van max. 3,6 T werd verhoogd tot 5 T.

De ontwerpparameters voor de 5 MW blow down installatie zijn:

Medium Argon

Hoeveelheid nominaal

Stagnatiedruk nominaa1

Stagnatietemperatuur 2000 K.

Generatorafmetingen:

Ingangsdoorsnede

Uitgangsdoorsnede

Lengte

Aantal elektrodenparen

Magneetveldsterkte

Seed en seed fractie

Er is gekozen voor een blow down installatie die met behulp van een

regeneratieve warmtewisselaar gedurende 1 minuut 5 kg/sec. argon van

2000 X en 7 bar. kan-Ieveren.
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De belangrijkste componenten van de installatie zijn

1 ) De MIlD generator

2 ) Ret Cs- injectiesysteem +Cs - moduul

3 ) De nozzle

4 ) De cryogene magneet

5 ) De diffusoren

6 ) Ret sturings- en bewakings- systeem

7 ) De "hete" klep

8 ) De diffusor klep

9 ) De warmtewisselaar

10 ) De argon installatie

11 ) De stikstof installatie

12 ) Ret verbrandingssysteem

13 ) De koelwater installatie

14 ) De vacuum installatie

15 ) De rookgassenschoorsteen

16 ) De scrubbertank + argonschoorsteen.

(zie fig. II. 2)

Gedurende ca. 30 uur wordt de regeneratieve warmtewisselaar op de juiste

temperatuur gebracht met behulp van een propaan-brander in de top van

de warmtewisselaar.

Dit wil zeggen dat de AIZ0
3

massa, het zgn. "bed" van de warmtewisselaar

(zie fig. II.3)dan een zodanig temperatuur profiel heeft over de hoogte

van het bed dat de uitgangstemperatuur van het door het bed geblazen argon

(5 kg/sec.) na een minuut niet meer is gedaald dan 60 K.

Ais het bed op temperatuur is wordt de propaan-brander gestopt en de

schoorsteenklep gesloten.

Via. het vacuum systeem worden de rookgasresten uit de warmtewisselaar

geevacuee rd.

Dit in verband met het feit dat moleculaire verontreinigingen zo'n grote

invloed hebben op de niet evenwichtssituatie in het medium.

De warmtewisselaar wordt via een leiding met argon gevuld tot er drukeven

wicht over de hete klep is.
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Fig. II. 3 Ret" bed" van de warmtewisselaar.
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Op dat moment mag de hete klep worden geopend.

Deze klep beschermt het gedeelte tot de diffusorafsluiter tegen de

verbrandingsgassen.

Dit is belangrijk in verband met het feit dat eventuele Cs resten door

de in de verbrandingsgassen aanwezige zuurstof oxyderen.

Op zich is dit niet zo erg maar bij deze oxydatie treedt een volumevergroting

op.

Aangezien er altijd wat Cs achter blijft in de porien van de keramische

materialen, kunnen hierdoor scheurtjes ontstaan.

Tijdens het opwarmen van de warmtewisselaar wordt het argon-systeem in

gereedheid gebracht. Dit wil zeggen dat een argonvoorraadbol van 4 m3 in

houd vanuit een tank met vloeibare argon via een compressor en een verdamr

per tot 100 bar. gasvormig argon wordt gevuld.

Als de "run" wordt gestart worden verder achtereenvolgens

- de diffusorklep geopend

de argonklep geopend zodat de argon via het op de juiste druk in~estelde

hoofdreduceer gaat stromen.

- het data systeem gestart

- de sproeiers in de scrubbertank bijgezet

- het Cs-systeem bijgezet

- de magneet ingeschakeld

Na 1 minuut worden achtereenvolgens

- het Cs-systeem afgeschakeld

- de magneet afgeschakeld
_ ~e sproeiers in de scrubbertank afgezet

_ de ,argonklep ges loten

_ de diffusorkl~~ gesloten.

Na zo'n run, die automatisch gestuurd wordt, wordt de hete klep gesloten de

rookgasklep geopend en de propaan-brander weer gestart om het gewenste

temperatuurprofiel in het bed weer te "herstellen" om een eventuele

volgende run te doen.
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11.3 De- constructie van enkele onderdelen.
~===================================

De warmtebalans beperkt zich tot een aantal onderdelen tussen de hete

klep en de scrubbertank.

Dit zijn achtereenvolgens het Cs-moduul bestaande uit 2 delen, de nozzle,

de MHO generator en de diffusoren.

11.3.1 Ret Cs-moduul (fig. II.3a)
=============

Ret Cs-moduul bestaat uit 2 delen. Ret eerste deel zorgt voor een geleidelijke

overgang van de ronde doorsnede van de warmtewisselaaruitgang naar de

vierkante doorsnede van de nozzle ingang.

Ret tweede gedeelte heeft inwendig over de gehele lengte de afmetingen

van de nozzle ingang. Dit is noodzakelijk omdat dit tweede gedeelte zich

over nagenoeg de gehele lengte 1n de magneet bevindt en deze beperkte

afmetingen toelaat.

Zowel het eerste als het tweede gedeelte van het Cs-moduul is als volgt

opgebouwd.

Een molybdeen lining van I mm. plaatdikte aan de binnenkant, met daar

achter een laag s·affil van gemiddeld 25 mm. dikte.

Saffil is een thermisch zeer goed isolerend materiaal van A1203 vezel,

uiterlijk vergelijkbaar met glaswol.

Een 10 mm. dik roestvast stalen huis verstevigd met ribben fungeert

als bui tenwand.

Dit huis, en niet de molybdeen, lining, moet de in het systeem optredende

druk opvangen.

Zoals de naam al zegt wordt in het Cs-moduul de Cs aan het plasma toegevoegd.

Dit gebeurt in de vorm van een aerosol, die verkregen wordt door middel

van een ultrasone verstuiver.

Omdat de Cs aan de ingang van de MHO generator verdampt moet zijn mag

men afhankelijk van de verdampingsweg een bepaalde maximale druppelgrootte

toelaten.

Om.deze reden wordt het Cs injectiesysteem zo dicht mogelijk bij de hete

klep geplaatst, waardoor de verdampingsweg zo groot mogelijk is. Op die

plaats is dan een maximale druppelgrootte van 8~m toelaatbaar.

In de molybdeen lining van het eerste gedeelte is een in tantaal uitgevoerd

kapj e aangebracht ter bescherming van de Cs-verstuiver en zijn toevoerleidingen.
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t Plaats van de thermokoppels

S Stagnatietemperatuur

S

.' . ~ ... #.~.

,0-" '! -·;~·.'~-'2·.';;··.'···· ~'l"

. J

• ,.~.. -::"'

Positie van de the~okoppels in de wand van het Cs-moduul.

o PtRh 30 - PtRh 6 thermokoppel

• Chromel - Alumel thermokoppel

Fig. II.3a Ret Cs-moduul.
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Hieraan bevestigd zitten nog een geperforeerde plaat die de werking van de

Cs-verstuiver verbetert en een stagnatie temperatuur probe met zijn stralings

schilden beiden van tantaal.

In het tweede gedeelte van het Cs-moduul is eveneens een stagnatie

temperatuur probe van tantaal aangebracht. Deze is zo dicht mogelijk bij

de nozzle gesitueerd.

Op diverse plaatsen zijn naast de stagnatietemperatuurmetingen ook nog

thermokoppels aangebracht voor het meten van de verschillende materiaal~

temperaturen tijdens en na de runs.

11.3.2 De nozzle (z1e fig. 11.4)=========

In de nozzle wordt potentiele energie in het medium omgezet in kinetische

ene;-gie.

De condities van hetmedium voor de nozzle zijn zodanig dat het medium

in de generator met een supersone snelheid gaat stromen.

Deze condities en de keeldoorsnede van de nozzle bepalen de massastroom

van het medium.

Vergroting van de keeldoorsnede en constant houden van de gascondities

heeft een evenredige vergroting van de massastroom tot gevolg.

Dit wil zeggen dat bij een eventueel mechanisch defect waarbij de keel

doorsnede wordt vergroot de massastroom toeneemt.

Deze massastroomtoename kan zo groot worden dat het bed van de warmte

wisselaar gaat zweven of er zelfs wordt uitgeblazen.

Hiermee is aangegeven dat het erg belangrijk is dat de grootte van de

keeldoorsnede niet verandert. Daarom is in deze installatie gekozen

voor een roestvaststalen gelaste watergekoelde nozzle.

Een belangrijk nadeel van deze nozzle constructie is de temperatuur

daling van het medium ten gevolge van de waterkoeling.

In de bovenwand van de nozzle bij de ingang van de MHD generator is een

thermokoppel aangebracht voor een wandtemperatuur meting.

De hoeveelheid koelwater door de nozzle en het temperatuurverschil van het

koelwater over de nozzle worden gemeten om de warmteverliezen te kunnen

bepalen.
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Fig. 11.4 Nozzle constructie.
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II. 3. 3 De MHD generator. -.- (zie fig. II.6 en II. 7)
=======-========

Bij de materiaalkeuze van de MHO generator in het schokouisexperiment

wordt gebruik gemaakt van het feit dat de bedrijfstijd slechts 5 msec. is.

De bedrijfstijd is zo kort dat de generatorwanden geen hoge temperatuur

krij gen.

Rierdoor is het mogelijk de kanaalwanden van doorzichtig kunststof te

vervaardigen.

De generatorwanden blijven op kamertemperatuur tijdens het schot.

Omdat men de resultaten van net 5 MW b~ow down experiment vergelijkbaar

wil houden met de resultaten uit het schokbuisexperiment is besloten om de

e.eJ;'{lte· generatoren also "koude" .generatoren te ontwerpen.

~it wil zegg@n dat de generator voor de run op kamertemperatuur is zoals bij

het schokbuisexperiment het geval is.

Er is gekozen voor een zogenaamde ''heat sin_k" generator. Dit wil zeggen

dat de generatorwanden de tijdens de run uit het medium naar de wanden

vloeiende warmte kunnen opslaan zonder geforceerde warmte-afvoer van

buitenaf.

Indien noodzakelijk kan de opgeslagen warmte na de run met extra

voorzieningen worden afgevoerd.

Ret materiaal dat gebruikt wordt voor de binnenwand van de generator

moet door de heat sink constructie bijzonder temperatuurschokbestendig zijn

vanwege het plotseling langsstromende 2000 K. hete medium terwijl het

materiaal zelfop kamertemperatuur is.

De temperatuurschokbestendigheid wordt vaak aangegeven met de

factor (a.A )/< E.a). CX=Lvv.. 1.A-i.j.2.e~iiJ/.

Wanneer deze factor hoog is,is ook de temperatuurschokbestendigheid hoog.

Verder moet het binnenwandmateriaal Cs-bestendig zijn. Ret mag in geen

geval door met C$ te reageren een elektrisch geleidende laag yormen

waardoor kortsluiting in de generator zou ontstaan.

Omdat het Hall-veld, dat in de lengterichting over de MHO generator staat,

de goede werking van de generator mee bepaalt moet de generator in deze

richting elektrisch goed geisoleerd zijn.

Ook via koelmedia of andere wegen moeten kortsluitingen in deze richting

voorkomen worden.

Door het belang van het in stand houden van dit Hall-veld is besloten
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Fig. II. 6 De MHD generator.
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de buitenwand van de generator van kunststof te vervaardigen en weI

van een soort die in staat is de volledige druk in de installatie op te

vangen ( ontwerpdruk 10 bar.).

De hier toegepaste kunststof is een glasvezel versterkt epoxy hars die

een met St. 37 vergelijkbare sterkte heeft.Men moet er bij het con

strueren echter op letten dat de elasticiteitsmodulus kleiner is dan

die van St. 37 en dat de minimaal toelaatbare temperatuur van de kunst

s tof bui tenwand s lechts ZOO C is. -

Hierdoor is het noodzakelijk tussen de binnenwand en de buitenwand

van de generator goede isolatiemateriaren te gebruiken die een sterke

temperatuurgradient realiseren.

Riervoor is gebruik gemaakt van een poreuze soort AIZ03 platen die

tevens als ondersteuningsplaten voor de binnenwand dienen,en van saffil

een AIZ03 vezelmateriaal.

Ret gevolg van deze goede isolatie is een relatief hoge binnenwand

temperatuur.Uit berekeningen is gebleken dat enige tijd na een run de

temperatuumivellering van de warmte in de wand oorzaak is van een

kunststoftemperatuur boven de ZOO C.

Daarom zijn de buitenwanden voorzien van extra koelkanaaltjes om de

opgeslagen warmte af te voeren voordat de wanden boven de toelaatbare

temperatuur komen.

Zoals al eerder is aangegeven zijn i~de generator 3Z elektrodenparen

aangebracht.

De construct~~ van de elektroden kan zijn gebaseerd op het al of niet

koelen van de elektroden. Constructief gezien is het moeilijk om niet

gekoelde elektroden door de kunststof buitenwand te voeren.

Als elektrodenmateriaal moet dan gebruik gemaakt worden van een hoge

temperatuurmateriaal,b.v. tantaal,wolfram, of molybdeen etc.

Door een gekoelde elektrode te kiezen kan men ook conventionele materialen

toepassen. In verband met een relatief eenvoudige elektroden doorvoer en

het feit dat in de schokbuisgenerator gebruik wordt gemaakt van roest

vaststalen elektroden, is besloten ook hier roestvaststalen elektroden

toe te passen.

Ten behoeve van het plasmaonderzoek is de generator voorz~en van vier

vensters en drie series spanningsprobes.

De vensters voor het meten van de elektronentemperatuur en de elektronen-



dichtheid,de spanningsprobes voor het meten van het spanningsverloop

in de generator.

In de generatorwanden en in de elektroden zijn op diverse plaatsen

thermokoppels aangebracht.

Ook het temperatuurverschil over het koelwater van de elektroden wordt

gemeten.

Omdat in het 5 MW blow down experiment warmteverliezen achter de generator

niet belangrijk zijn, is gekozen voor r~latief eenvoudige watergekoelde

roestvaststalen constructies.
--~

De supers one diffusor heeft een constante rechthoekige doorsnede en is

dikwandig uitgevoerd omdat deze de volledige installatiedruk moet kun-

nen weerstaan.

De subs one diffusor heeft een in twee richtingen divergerende recht

hoekige doorsnede en is dunwandig uitgevoerd omdat hier geen hoge drUK

kan optreden.

In de subsone diffusor zijn voorzieningen getroffen om MIE-scattering

( meting van concentratie en grootte van A1
2
0

3
deeltjes ) aan het

medium uit te kunnen voeren.

Ook in beide diffusoren zijn op diverse plaatsen thermokoppels aange

bracht voor het meten van wandtemperaturen.

Daarnaast worden de temperatuurverschillen over het koelwater gemeten.
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III GLOBALE WARMTEBALANS.====================

Uit de resultaten van de eerste meetserie met de 5 MW blow down instal

latie kan van de diverse onderdelen van de "hot flow train", het gedeelte

waarin het Cs-moduul de nozzle de generator en de diffusoren zich bevinden,

een warmtebalans worden opgesteld.

Dit betekent dat het verschil tussen de warmte toe- en afvoer via de ~gon

stroom gelijk is aan de warmteafvoer via de wand.

Algemeen geldt voor de warmteafvoer via een wand dat deze bestaat uit

een warmtestroom in de wand waarmee de warmteinhoud van het materiaal

wordt verhoogd en een warmtestroom door de wand naar de omgeving.

In ons geval is deruntijd zo kort dat de temperatuur van de buitenwand

niet stijgt. Hierdoor is er geen temperatuurverschil met de omgeving

zodat er ook geen warmtestroom door de wand is.

De warmtestroom van de argon naar de wand komt volledig ten goede aan

de verandering van de warmteinhoud van de wand, en is te beschouwen

als een warmteverlies uit de argonstroom.

Er zijn twee mogelijkheden om het warmteverlies uit het argon naar de

wand experimenteel te bepalen.

a ) Door middel van het verschil tussen de gemeten stagnatietemperaturen

over het beschouwde deel.

b ) Door het bepalen van de warmteinhoudsverandering van de materialen .

waaruit de wand van het beschouwde deel is opgebouwd.

Verder kunnen met behulp van een bestaand computer programma ( BEAPLAAT )

het temperatuurprofiel over de wand en de warmteverliezen uit het argon

naar de wand worden berekend.

Deze berekende warmteverliezen kunnen worden vergeleken met de waarden

bepaald met de onder a ) en b ) genoemde methoden.

III. I ~~~~~~~~!£~~~g=g~g~~!g=~~~=g~b¥!g=~~g=g~=~~~~~~g=~~~~~~~~

~~~~~~~¥~~g ."

Voor de warmteverliezen vanuit het door de installatie stromende argon

naar de wand geldt:
C • ~T

P
( III. I )
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In het Cs-moduul worden de stagnatietemperaturen in de buurt van de

Cs-verstuiver en juist voor de nozzle gemeten.

Verschillen tussen deze beide temperaturen geven een indikatie voor de

warmteverliezen naar de wanden.

Omdat de stroming in de generator supersoon is bepaald de kleinste door

snede van de nozzle samen met de gastemperatuur en de druk in de nozzle

de massastroom van het medium door de installatie.

Algemeen geldt:

m= A. M. PO.~~TO·( 1 + Y - I.M2 )
2

y +

y - ( II1.2 )

De gastemperaturen die in de installatie worden gemeten zijn stagnatie

temperaturen.

De drukken die in de installatie worden gemeten zijn geen stagnatie

drukken maar gasdrukken ( p ).

,Er geldt:

y - 1 2
Po = p. ( 1 + -2-'· M )

+ y
y - ( II1.3 )

Om Po te bepalen moet het machgetal M bekend zijn.

In de keel van de nozzle geldt M = 1.

Dit ingevuld in (

m";'-A- •

III.2 ) geeft:

PO· '<\0· (

- y +
y - ( 111.4 )

y +
+

1 + y ; 1 M2 )} y-

waarin A" de keeldoorsnede is.

Uit ( III.2)en(III.4 ) voIgt:

, A _~ 2
A- - M {y + 1 (

5Met y= - voor argon geldt:
3

( III.5 )

M
4

+ 6.M2 - 16.~M + 9 = 0 ( 111.6 )

Oplossen van deze vergelijking ~n het interval 0 < M < 1 ( subsone
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stroming veer de nozzle ) geeft het machgetal veer de nozzle.

Hiermee kan Po bepaald worden en samen met M en met behulp van formule

( 111.2 ) is de massastroom bepaald.

Ais index I de condities bij de Cs-verstuiver aangeeft,en index 2 de

condities bij de nozzle dan is het warmteverlies:

Omdat C constant is geldt dus:
p

Met de gegevens uit run 7 kan men als voIgt de warmteverliezen uit het

gas naar de wand bepalen:

2Doorsnede A = 0,15 x 0,15 = 0,0225 m
-3 -3 -3 2Keeldoorsnede A = 40,10 x 10 x 149,75 x 10 = 6,005 x 10 m

Met behulp van formule ( 111.6 ) voIgt hieruit dat het machgetal

M .. 0,15246.

De gemeten statische druk p = 6,9 x 105 N/m2 ( zie fig 111.1 ).

Met behulp van formule ( 111.3 ) en y = 5/3 voIgt hieruit de stag

natiedruk Po = 7,0344 x 105 N/m2 •

Uit formule ( 111.2 ) samen met R = Y - 1. C = -52 .519 J/kg/K voIgt dat de
y p

massastroom m= 4,884 kg/sec.

Voor het bepalen van het temperatuurverschil tussen de twee stagnatie-
,

temperatuur probes moet men rekening houden met het feit dat de tweede

stagnatietemperatuur probe sneller op temperatuur komt dan de eerste.

Dit komt in hoofdzaak omdat de stromingsdoorsnede bij de eerste probe

groter is dan bij de tweede.

Dit wil zeggen dat bij de tweede probe een hogere gassnelheid heerst

waardoor" de warmteoverdrachtscoefficient hoger is en de probe sneller

in temperatuur stijgt.

Daarom is voor het temperatuurverschil tussen de beide stagnatie probes

een gemiddelde waarde genomen van de 32-ste tot de 42-ste seconde

van de run.

Hieruit voIgt een ~T = 57,5 K. ( zie fig. 111.2 )
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Hiermee is het warmteverlies uit het gas naar de wand bepaald,n.l.

Q = m.C .~T = 4,884 x 519 x 57,52 = 1,458 x ]05 Watt.
v p

In de beschouwde 30 sec. runtijd is dat 4,374 x 10
6

J.

De tweede manier om de warmteverliezen naar de wanden te berekenen is

het bepalen van de warmte-inhoudsverandering van de wanden tijdens de

beschouwde 30 sec.

Ditwil zeggen dat de massa's van de gebruikte materialen en hun

warmte~inhoudscoefficientenbekend moeten zijn.

De gebruikte molybdeen lining tussen de twee temperatuur probes heeft

een massa van 9,26 kg en een C = 270 J/kg.K.
P

De Saffil heeft een massa van 3,45 kg en een C = 1000 J/kg.K.
P

Ret tantaal gebruikt voor de stagnatie probes heeft een massa van

0,377 kg en een Cp = 150 J/kg.K.

De temperatuurstijging van het molybdeen voIgt uit meting Te 35 en 

geeft een A'r = 800 K.

De temperatuurstijging van het tantaal voIgt uit meting TC 32 en geeft

een AT = 405 K. (zie fig. 111.3)

Ret temperatuurverschil van de Saffil zou moeten volgen uit TC 33.

Rier ontstaat de moeilijkheid dat het niet exact bekend is of het

thermokoppel in het midden van de Saffil zit ( waarschijnlijk dichter

bij de molybdeen ).

Verder is het bekend dat het temperatuurprofiel over de dikte van de

wand geen lineair maar een sneller dan evenredig afnemend verloop heeft.

Dit maakt het moeilijk een goede schatting te maken van de ontstane

temperatuurstijging.

Uit TC 33 blijkt dat de temperatuurstijging ongeveer 520 K is.

Uitgaande van bovengenoemde gegevens voIgt voor de beschouwde 30 sec.

= 2 x ]0 6 J.

= 0,024- x 106 J.
6= 1,794 x 10 J.

De totale warmtetoename van de wanden is AQ
Tot

6
= 3,818x 10 J.
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BEAPLAAT.-=======

De derde mogelijkheid om het warmteverlies te bepalen is via het

bestaande computerprogramma BEAPLAAT.

Dit programma berekent eendimensionaal tijdsafhankelijk het temperatuur

profiel in een vlakke of cilindrische wand.

Tevens geeft dit programma de warmtestroom van het gas naar de wand.

Berekeningen uitgevoerd met dit programma en met behulp van invoer

gegevens ontleend aan de meetresultaten van run 7,geven na 30 sec. run

tijd het volgende resultaat:

Voor het eerste gedeelte van het Cs-moduul ~ = 1,5187 x 106 J.

Voor het tweede gedeelte van het Cs-moduul Qv = 2,5179 x 106 J.

Totaal QvT
ii:: 4,0366 x 106 J.

III.4 SAMENVATTING.============

S~agnatie probes Qv = 4,374 x 10
6 J.

Warmteinhoud wanden ~ = 3,818 x 106 J.

Computerprogramma Q = 4,037 x 106 J.
v

De op deze manieren bepaalde warmteverliezen hebben afwijkingen ten

opzichte van elkaar in de orde ·van 10% hetgeen goed te noemen is.

Of men hieraan ook de conclusie mag verbinden dat goede temperatuur

metingen en een goed computer programma ter beschikking staan is nog

zeer de vraag.

Vooral de nauwkeurigheid van de temperatuurmetingen in de wanden is

een groot vraagteken.

Voor de stagnatietemperatuurmetingen z1Jn bij het ontwerp van de

stralingsschildjes a~schattingen gemaakt van de temperatuurafwijkingen.

Deze bleken een nauwkeurigheid van ongeveer 10 K te hebben.

Wat betreft de thermokoppelmetingen in de wanden zal in de volgende

hoofdstukken een afschatting worden gegeven van de temperatuurafwijkingen.
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IV TEMPERATUURMETINGEN.===================

Nagenoeg aIle temperatuurmetingen in het 5 MW blow down experiment

A

B T
t

; T
2

fig. IV.2 Principe van een thermokoppel.

fig. IV.I Principe van een thermokoppel.

waarbijE =
s

A en B aan elkaar last ( zie fig.IV.I )

en de beide lassen hebben niet dezelfde

temperatuur dan gaat er een kleine

stroom lopeno

Onderbreekt men een geleider, bijvoor

beeld geleider A , dan zal men daar een

spanningsverschil E kunnen meten ( zie
s

fig. IV.2 ) •

Voor een klein temperatuurverschil

geldt doEs = aA,B d T • Hierin is Es
het spanningsverschil en ,aA,B de See

beck coefficient voor een combinatie

van materiaal A met materiaal B bij een

temperatuur T.

De totale spanning bij een temperatuur

verschil van T
I

en T
2

is

T2

f aA,B d T
T

I

worden gedaan met behulp van thermokoppels.

De werking van een thermokoppel berust op het Seebeck effect.

Wanneer men twee verschillende geleiders

De Seebeck coefficient kan men definieren als:
dEs

QA,B = dT of als QA,B = QA,R + QR,B waarbij R een standaard referentie

materiaal is.

Er zijn drie hoofdwetten in de praktijk van de thermometrie:

I) De materialen moeten homogeen z~Jn. Ook fysische of chemishe onvol

maaktheden veroorzaken effectief een inhomogeen materiaal.
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2) De wet voor de tussengevoegde materialen.

De algebraische som van de thermoelectrische spanningen in een, uit

een willekeurig aantal materialen samengesteld, circuit is 0 als

het hele circuit op een uniforme temperatuur is.

Een "derde" ( eventueel inhomogeen ) materiaal kan altij d worden

toegevoegd als het maar in een isotherm gebied is. ( zie fig. IV.3 )

B

B

fig. IV.3 Wet van de tussengevoegde materialen.

3) De wet van de tussenliggende temperaturen.

De som van de spanningen ten gevolge van de temperaturen T} en T2
en de temperaturen T2 en T

3
is gelijk aan de spann~ngen ten gevolge

van de temperaturen T} en T
3

(zie fig. IV.4 ).

B B B

fig. IV.4 Wet van de tussenliggende temperaturen.

Er zijn in principe oneindig veel combinaties van materialen te bedenken

waarmee men een thermokoppel kan vormen.

Bij veel combinaties _treden echter neveneffecten op, bijvoorbeeld bij

Pt.Rh.30 in combinatie met Pt. treedt boven de }200 C diffusie op van

Pt. naar Pt.Rh.30. Bij deze temperatuur is namenlijk Pt.Rh.30 stabieler

dan Pt.
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Door deze diffusie verandert het percentage Rh. in de Pt.Rh.30 draad waar

door een van de geijkte waarde afwijkende spanning wordt gemeten.

Een aantal, tevens de belangrijkste, combinaties zijn genormaliseerd.

De meest gebruikelijke zijn in onderstaande tabel samengevat met hun

temperatuurgebied en hun normalisatie aanduiding.

Materiaal Temp. bereik Type

Pt.Rh. 70/30

94/6
0 - 1820 C BPt .Rh. (Pt. Rh .-El. 18)

NLCr.

Cu.Ni. - 270 - 1000 C E

Fe.

Cu.Ni. - 210 - 1200 C J

Chrome I

Al ume I - 270 - 1372 C K

Pt.Rh. 90/10

Pt. - 50 - 1767 C S

Cu.

Cu.NL - 270 - 400 C T

,

In het 5 MW blow down experiment is in hoofdzaak gebruik gemaakt van

thermokoppel type B voor de hoge temperaturen, en van type K voor de

lagere temperaturen.

Ret thermokoppel type B is gebruikt voor de meting van de argon stag

natie temperaturen,de molybdeen binnenwandtemperaturen van het Cs

moduul, en de BN binnenwand- en Al20
3

temperaturen van het HRD kanaal.

Ret thermokoppel type K is gebruikt voor de temperatuurmetingen van

aIle materialen verder naar buiten in de wanden.

De door de thermokoppels afgegeven spanning wordt via speciale verster

kers doorgegeven aan het dataverwerkingssysteem.
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De maximale uitgangsspanning voor het type B is 13,58 mV bij 1800 C,

en voor het type K 54,8 mV bij 1370 C.

Een extra complicatie voor een aantal temperatuurmetingen is dat ze

gemeten .worden in en achter de MHD generator waardoor ze op een

spanningsniveau in de orde van 2000 K moeten meten.

Dit is de door de generator opgewekte Hallspanning.

Voor deze temperatuurmetingen zijn zeer speciale isolatieversterkers

gekozen.

Afwijkingen van de met behulp van een thermokoppel gemeten temperaturen

ten opzichte van de werkelijk te meten temperaturen,worden veroorzaakt

door twee fouten:

1 ) Fouten veroorzaakt op de plaats waar de temperatuur gemeten wordt,

onder andere door verstoring van het temperatuurveld door de aan

wezigheid van het thermokoppel (andere warmtegeleidingscoeffici~nt,

slecht contact, etc. ).

2 ) Fouten veroorzaakt bij het overbrengen van het thermokoppelsignaal

naar de meetinstrumenten c.q. het signaalverwerkingssysteem.

De fouten bedoeld onder 2 ) zijn onder andere:

a") Spanningsverlies ten gevolge van de weerstand van de bedrading.

b) Niet lineairiteit van de versterker(s).

c) De nauwkeurigheid van de versterkingsfactor.

d) De nauwkeurigheid van de Analog Digital Converter ( A.D.C. ).

e) Nulpuntsafwijking van de A.D.C. + versterker(s).

f) De nauwkeurigheid van de koudelas compensatie.
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g) De temperatuur wordt bepaald door lineaire interpolatie uit een

tabel,hierdoor ontstaan afwijkingen.

De fouten bedoeld onder 1 ) zullen naar verwacht wordt een orde groter

zijn dan de fouten bedoeld onder 2 ).

Daarom zal in eerste instantie getracht worden een afschatting te

maken van de grootte van de onder 1 ) bedoelde fout.



V. ~~~_~~~g~=~~~~~=~~~~~=~££~=~~~=g~g~~~g=~~~=~~=~~!j~!~j=~~=~~~

~~~~~£~g~~~~~!~j=

Door de aanwezigheid van een thermokoppel, hetgeen in het algemeen

een goede thermische geleider is,zal de temperatuur op de plaats waar

het thermokoppel is aangebracht belnvloed worden.

De extra warmte-afvoer door geleiding via de thermokoppeldraden zal de

temperatuur op de plaats van het thermokoppel doen "dalen. ~

Vooral als het materiaal waarvan de temperatuur gemeten moet worden

zelf een relatief slechte geleider is zal de te verwachten fout

relatief groot zijn.

Om enig inzicht te krijgen in de temperatuurafwijking en de invloed

op het temperatuurverloop in de naaste omgeving van het thermokoppel

is gezocht naar een model om dit probleem te beschrijven.

In het boek Conduction Reattransfer van P.J. Schneider

staat een zogenaamd II dunne plaat II model beschreven. Dit model doet

sterk denken aan de situatie in het Cs-moduul waarin een lining wordt

gebruikt van I mm dikte met daarachter een Saffil isolatie laag.

Dit geeft echter direct het verschil aan tussen de werkelijkheid en

het in het boek beschreven model.

Ret model gaat er namelijk van uit dat aan beide zijden van de plaat

een stromend medium aanwezig is, waardoor dit model zal moeten worden

aangepast.

Verder gaat het model uit van een stationaire situatie hetgeen in de

blow down installatie zeker n~et het geval is.

De verwachting is dat met dit model toch een goede indruk verkregen

kan worden van de afwijkingen van een thermokoppel aangebracht in een

dunne plaat en eventueel ook in andere situaties.

V.l Ret model.=========

Ret model gaat uit van een zo dunne plaat dat aangenomen mag worden

dat de temperatuur over de dikte constant is.

Ret model wordt rotatiesymmetrisch opgebouwd met het thermokoppel als

middellijn. (zie fig. V.I).

Ret thermokoppel"bolletje" wordt beschouwd als een segmentje met

straal rs.
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T,A

1O
I

qr ~~ qr+dr
rs

1 r
ql

r dr

I

0'$4#$§$#$$o/.c@d%o///#$
I

I.
I

Jig. V. 1 Ret dtmne-plaat model.

Beschouw een elementje op straal r, met afmeting dr.~, waarvoor V1er

warmtestromen gelden,namenlijk

d
q = -A-A .--T =-r r dr r

dT2.'l1'.o.".ro dr
(V. J) _

= - iT 1 dT + dT}
2.'l1'.o.x.r{dr2•dr + r·dr· dr dr (V.2)

qJ = 2.'l1'.r.a.(Tg - T).dr (V.3)

(V.4)

Als warmtebalans voor het elementje geldt

(V.S)

Formules V.J, V.2, V.3, V.4 invullen in v.s en uitwerken geeft:

2 d2T dT 2 a . "2 dT
r .-2 + r. dr - r •.1"\ • ( T - T - --.-- ) = 0
~ UA gab

(V.6)

Ver wegvan hetthermokoppel (r~) geldt:



dit ingevuld in V.6 geeft:

T = T
r-+i» g

).
2 d!l+--

a 'dx (V.7)

Definieer T' = T - ~

Formule V.8 en V.9 invullen in V.6 geeft:

2 d2T' dT' 2 2
r .----r- + r. dr - € •r •T' = a

dr

(V.8)

(V.9)

(V.I0)

Formule V.I0 ~s een vorm van de nulde orde differentiaalvergelijking

van Bessel. De algemene oplossing van deze vergelijking luidt:

(V. 11 )

waarin IO(~r) en KO(€~) de nulde en eerste orde gemodificeerde Bessel

functies zijn van de eerste en tweede soort, en die een verloop hebben

zoals in fig.V.2 is te zien.

5

4

I (U) 3
n

K (t,r)
n

2.

o

~I \ /.
VI! I

•I.
I

/ I•,. I'

/ V~ \ I\K 1 ( ~.r) I

\ . V V• \ In ( .ry
\ • / Y\ \ ./

"
\ V V;, ./ I", ... ,

l<0 (e: \ \ ~ V I
,
~l-- l/
" '''-.. k'

V
i'..~

V V . 1'-.'::
,..:~ :.::::=:--- F==a:1===--- '-'10.-.

o
r

2 3

Fig. V.2 Nulde en eerste orde gemodificeerde Bessel functies van
de eerste en tweede soort.
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In fig.V.2 kan men zien dat voor r ~ = I O( r) ~ =
en voor r ~= KO( r) ~O

I - ~ moet echter eindig zijn zodat hieruit voIgt dat in formule V.II

Voor r = rs geIdt:

(V.12)

dI'
q = - A.A • (-d)rs s r rs = - (V. 13)

met (V.14)

(V. IS)

Uit V.IS voIgt .. C2 = q I {2.1f.A.c5.£.rs.K I (£.rs)}- rs . (V. 16) .

Formule V.16 ingevuld in formule V.12 geeft

I' = I - t =
qrs KO• (£..r)

2 .1f.• A•c5 •£• rs •KI • (£.rs)
(V. 17)

voor £.r < a,OS (V.18)

(V.19)

Uit formule V.17 kan I opgelost worden ais q bekend is. Deze q kanrs rs
bepaaid worden uit de warmtebalans voor het thermokoppel"bolletje".

Er vanuit gaande dat het thermokoppelbolletje geen warmtebron of -put

is moet geiden dat (zie fig.V.3)
(V.20)



qr
, ,

$qrs ... -qrs

,

t
q 1J

waarin q 1J de aan de "hete" kant toegevoerde

warmte en q22 de aan de "koude" kant afge-

voerde warmte is. qrs is dus bepaald als q J J

en q22 bekend zijn.

Als het thermokoppel am de gaszijde is

aangebracht, dan is

(V. 2 J)

~T is het verschil in gas en wandtemperatuur.

Als ook aan de koude kant een medium stroomt Fig. V.3 Warmtebalans thermo~'

koppeloolletj e.
is op identieke wijze ook q22 te bepalen.

In ons geval bestaat de koude kant echter uit een isolatiemateriaal, zodat

de warmte-afvoer uitsluitend door geleiding plaatsvindt.

Dit wi! zeggen
__ dT

q22 - A.A. dx (V.22)

dT
waarbij dx bekend moet zijn.

In onze situatie is de minimale waarde voor :~ de waarde behorende bij

een lineair verband tussen de temperatuur ter plaatse van het thermokoppel

en de temperatuur van de buitenwand waar het thermokoppel wordt doorgevoerd.

Hierbij is aangenomen dat de thermokoppeldraden op de plaats waar ze door

gevoerd worden de buitenwandtemperatuur hebben. Uitgaande van een warmte

geleidingscoefficient van de thermokoppeldraden die hoger of gelijk is

aan de warmtegeleidingscoefficient van de omliggende materialen geldt dat

de maximale w~arde van :~ de w~arde is horende bij het temperatuurprofiel

van de omliggende materialen. (zie fig. V. 4) •

___---' T
Mo

x Saffi!

T

T

x • X

Fig. V.4 Temperatuurverloop in een wand.



In fig.V.4 is a)
- b)
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het lineaire temperatuurprofiel

het temperatuurprofievoor Saffil (niet stationair)

In werkelijkheid zal de waarde van :~ ergens tussen de

behorende bij deze beide temperatuurprofielen liggen.

V.3 Resultaten en conclusie.=======================

dT--waardendx

Fig. V.5

================= Mo

- - - - - -~ - - - -- - ------- --------
Saffil

177777 J:I II llllliL V. s.

Berekeningen met behulp van bovenstaand beschreven model geeft wat betreft

de Mo lining een afwijking ~ - T tussen 4 en 4,5 K. Op een te meten tem

peratuur van 1665 Keen te verwaarlozen afwijking.

Om het model ook op andere plaatsen te kunnen ge

bruiken werd het aangepast. Op de plaats waar een

thermokoppel zit wordt daar ter plaatse een

laagje van I mm. van hetzelfde materiaal als dun-

ne plaat beschouwd zie stippellijn fig. V.5.

Een dikte van I mm. is gekozen omdat een thermo

koppel met draadjes van 0,35 mm. een bolletje

heeft van ongeveer I mm. doorsnede en dit dan net-

jes in de "plaat" past.

Omdat aan beide zijden van de dunne plaat warmtetransport door-geleiding

plaats vindt veranderen een aantal formules, en weI

(V.3) wordt··ql (V.23)

(V.4)

(V.6)

wordt

wordt

'dT
q2 = -Ai·2.1T.r.dr·(dx)2

2 iT dT r 2 . dT dT
r ·-2 + r· dr -li·{ AI·(dx)1 - A2 ·(dx)2 } = 0

dr.

(V.24)

(V.25)

Om dezeformule te kunnenomwerken naar een vorm van de nulde orde

differentiaalvergelijking van Bessel zullen dT dT moeten worden
(dx)1 en (dx)2

gediscretiseerd.

dT T - T
Bij voorbeeld:

. I
(dx) I =

xI

dT :r: - T!1.
(dx)2 ".

x2

(V.26)

(V.27)



-42-

dit_verwerkt in (V.25) geeft (V.IO) met

Al
t = -------.( -.TI(Al/x l ) + (A Ix) -xl

- 2 2

, 2 (Al/x l ) + ( A2/ x
2)

=-======-."--=£- •• --.....;._...:...--....;;-~

o-A

Formule (V.17) geeft aan dat

. _ (Y.28)

(V.29)

(V. ]7)

Waaruit blijkt dat de thermokopp~lafwijking onder andere afhangt van

de waarde van E.

Uit (V.29) blijkt dat E afhangt van Xl en X2 terwijl deze willekeurig

d k (dT) (dT) d' .wor en ge ozen om samen met T] en T2, dx 1 en dx 2 te 1scret1seren.

Berekeningen van de thermokoppelafwijkingen geeft resultaten die sterk

afhankelijk zijn van xl en x2 . Daarbij waren de gevonden afwijkingen

niet meer reeel ( onder andere afwijkingen van meer dan 1000 K bij een

te meten temperatuur van 450 K ).

Blijkbaar is het op deze manier niet toegestaan om het model ontwikkeld

voor een plaat met aan beide zijden een stromend medium om te bouwen naar

een model met al of niet aan beide zijden aIleen geleidende media.

Wat de berekeningen voor de Mo lining betreft is het de vraag of het is

toegestaan ddT niet te discretiseren, waardoor de juistheid van de
- X

resultaten twijfelachtig wordt.

Samen met het feit dat dit model eigenlijk geldt voor een stationaire

situatie kan geconcludeerd.worden dat dit model niet geschikt is om onze

thermokoppelproblemen te beschrijven. In het volgende hoofdstuk zal een

ander niet stationair model worden beschreven.
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VI HET OPLOSSEN VAN EEN WARMTETECHNISCH PROBLEEM MET BEHULP VAN DE
====================================~================= =========

WARMTEBALANS METHODE.====================

VI. 1 Het warmtebalans model.======================

•

i-m

Bij dit model wordt een warmtetechnisch probleem verdeeld in een aan

tal elementen. Voor elk element wordt een tijdsafhankelijke warmte

balans opgesteld. Dit resulteert in een aantal numeriek oplosbare

vergelijkingen waarin de temperaturen van de elementen als onbekenden

voorkomen.

Fig. VI.I toont een aantal elementen. ( twee dimensionaal ).

Ieder element heeft zijn eigen elementnummer. Van element i zal een

warmtebalans worden opgesteld.

~ .. geeft de afstand van1,J
het zwaartepunt van element

i tot de grens tussen ele-

ment i en j. q.. geeft de
1 J

warmtestroom van element i

• ~. I . ~. . I.~· . 1 <5. I .•1-,1 1,1- 1,1+ 1+,1

naar element J.

Er geldt:

iq .. .",----:;.~-(T - T. )
n~i R .+R. n 1n,1 1,n

i-I i

6. ..
1,1+m

i+1

.. K . (T - T. ) (VI. I)
n,1 n 1

i+m
~ . .1+m,1

waarin R . en R. de
n,1 1,n

warmteweerstand van res-

pectievelijk element i

naar element n is.

•

Voor geleiding geldt dat Fig. VI. I Elementen voor warmtebalansmethode.-

R.. = ~.. / (A. A.. ) (VI. 2)1,J 1,] . 1 1,J

Kn,i is de totale warmte-geleidingsfactor van element n naar element i.

Het spreekt voor zich dat K . = K.
n,1 1,n

Algemeen geldt dat de verandering van de warmte-inhoud van een element

gelijk is aan de som van de warmtestromen over aIle grenzen van het
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element plus de warmte die eventueel door een ( positieve of negatieve )

bron~wordt geproduceerd.

In formule:
-

( P;c,.T.~)= -~ ( P.c.T. )t
V { 1 t+6L 1

i ~t
}=.~ (K. .) r. (T.) r - (T. ). J (K. .) r+ (q.) •V. (VI. 3)

Jar 1,J ~ J ~ 1~ J=I 1,J ~ 1~ 1

Hierin is N het totale aantal elementen die in aanraking zijn met element i.

t geeft het tijdstip aan waarbij aIle termen worden bepaald.

Door voor ~ = t te nemen kan bovenstaande vergelijking in een expliciete

vorm worden geschreven, namelijk

NK.. N K.. V.
(Ti )n+1 = (T.) •{I ~E ~} +{ t ~.T.} + {q .• C1} (VI. 4)1 n J=I Ci n j=l C. J n 1 . n1 1

p •• c .•V.
waarin C. 1 1 1 (VI. 5)= -1 ~t ~~- ~

Deze expliciete vorm geeft op een bepaald tijdstip voor ieder element

~~~ oplosbare vergelijking.
~ .

Een.uadeel van deze methode is dat er numerieke instabiliteiten kunnen

optreden..! Volgens Bray en McCracken treden-voor-~- ---~'--~ .--. --~-_....

t. <
1

p •• c .•V.111
K••

1,J
geen instabiliteiten Ope

Afschatting van deze t geeft voor ens probleem een waarde in de orde

van 0,01 - 0,001 sec., hetgeen een zeer kleine tijdstap is, waardoor

deze methode erg veel computerrekentijd vraagt.

In eerste instantie werd een computerprogramma geschreven met behulp

van de expliciete methode voor het oplossen van het thermokoppel

probleem. Dit programma functioneerde goed,en bij berekeningen in de

generatorwanden bleek de computertijd binnen aanvaardbare grenzen te

blijven. Toen echter werd overgestapt naar berekeningen aan het Cs

moduul, en gerekend werd met dezelfde tijdstap bleken er instabiliteiten

op te treden. Door de tijdstap terug te brengen tot 0,001 sec. was dit

opgelost maar liep ne procestijd sterk omhoog. Dit sterke oplopen van

de procestijd was een van de redenen dat ire W. J. M. Balemans het

programma herschreef en gebruik maakte van een impliciete vorm.

Deze vorm krijgt men door het stellen van t = t + ~t in formule (VI.3).
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Deze impliciete vorm ziet er als voIgt uit:

(Ti)n+1 - --N.....".,K,.-.-.-

{I +1: ~} +1
J=I i n

N K. •
+1: ( C1.,J· T.) + I}
J=I . J n1.

(VI. 7)

AIle fysische gegevens zijn bepaald op het tijdstip n+l. Om een grotere

nauwkeurigheid te bereiken zijn de fysische gegevens in ons programma

(VI.8)
2

( T ) =
i n+!

bepaald bij een gemiddelde temperatuur. Deze temperatuur (T.) 1 wordt1. n+2
bepaald uit (T.) + (T.)

1. n 1. n+ 1

Deze impliciete methode geeft niet zoals bij de expliciete methode een

voor ieder element oplosbare vergelijking, maar een stelsel van m xn

vergelijkingen (bij een verde ling van m x n elementen) met m x n

onbekenden, die simultaan moeten wordem opgelost.

Formule (VI.7) is te schrijven als CMAT.T 1 = T . (VI.9) waarin CMATn+ n
een coefficientenmatrix is, Teen vector waarin aIle bekenden staan, en

n
Tn+1 de te bepalen nieuwe temperatuurvector. Voor bet oplossen hiervan

zijn standaard procedures beschikbaar.

Ret grote voordeel van deze impliciete methode is dat deze onafhankelijk

van de gekozen tijdstap stabiel blijft. Zowel voor de impliciete als

voor de expliciete methode is de nauwkeurigheid afhankelijk van de grootte

van de tijdstap en de grootte van de elementen.

Omdat het thermokoppelprobleem cirkelsymmetrisch beschouwd kan worden,

met het thermokoppel in de h~rtlijn, is er geen warmtetransport in de

,-richting en kan het probleem twee-dimensionaal tijdsafhankelijk op

gelost worden. Fig.VI.2 laat enkele elementjes zien.

Een complicatie die optreedt is dat de doorsnede van ieder elementje,

in R-richting groter wordt waardoor 1.n R-richting niet meer gewerkt

kan worden met de eenvoudige formule

K. . = maar met de straalafhankelijke formules (voor ele-1.,J R.. + R..
1.,J J,1.

mentje i in fig.VI.2)
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Straal-afhankelijke
elementjes.

the rmo- /1-H---II-----+--------------I---------------1
koppel

Fig. VI.3 Verdeling van thermokoppel probleem
in elementjes.
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+.h
K. I • -= ------........------
~- ,~

In(r. I ./r. I) In(r./r. I .)
~-,~ ~- + ~ 1- ,1

A. I A.
~- 1

+.h
K.+ 1 • =--------------
~ ,~ / /In(r. I • r.) In(r. 1 r. 1 .)1+ ,1 1 + __..;1;..+...;..,,......;1;;..+~,~1~

Ai + 1 Ai

en in de andere richting

IS.. 6. .
~+m,1 + -:-..;..1..:.'.;;;;~_+m;.;.;..._

A. .A. . A•• A. .l+m 1+m,1 ~ 1,1+m

K. . = ------------
l-m,~

(VI.9)

(VI. 10)

(VI. I 1)

(VI. 12)

In fig.VI.3 is een voorbeeld gegeven van een mogelijke verdeling in

elementjes van een probleem waarbij een thermokoppel in een wand is

geplaatst die bestaat uit verschillende materialen. Ret thermokoppel
.-- ,

wordt voorgesteld door een cilindertje met een zodanige diameter dat

het uitwendige oppervlak gelijk is aan het uitwendige oppervlak van

de twee thermokoppeldraadjes die in werkelijkheid aanwezig zijn.

Een afschatting laat namelijk zien dat het warmtetransport radiaal

uit de .draadjes een orde hoger is dan het axiale warmtetransport.

Daarom wordt het uitwendige oppervlak van de draadjes en niet de dwars

doorsnede constant gehouden.

Om het probleem op te kunnen lossen zal voor de elementjes die aan de

randen zitten de randvoorwaarden moeten worden gegeven.

De in de fig.VI.3 gegeven bovenrand is de rand waar een gas langs stroomt,
1-

hier zal een randvoorwaarde gelden als functie van de warmte-overdrachts-

coefficient



r

-48-

De onderrand in fig.VI.3 is de buitenkant van de wand waar een constante

temperatuur is aangenomen.

De linker- en rechterkant in fig.VI.3 hebben als randvoorwaarde dat

daar de warmtestroom nul is. De linkerkant in verband met symmetrie

overwegingenten de rechterkant omdat voor grote r geldt dat er geen

invloed is op de temperatuur zodat twee naast elkaar liggende elementjes

dezelfde temperatuur hebben en dus q = O.

Voor de respectievelijke wanden gelden de volgende formules: (zie fig.VI.4 t

VI.5 t VI.6 t VI.7)

Bovenrand

K•.1 t 1-m
=

°iti-m
X••A. .
1 1 t1-m

+ _...,...;.1__
a.A..1 t 1-m

(VI. 13)

i-I i

i+m

i+1

Fig. VI. 4

Onderrand

K.. ... -~~.....----1 t 1+m u ••1 t 1+m
). ••A. .+1 1 t 1 m

Linkerrand

Als beginvoorwaarde geldt dat alle elementjes op kamertemperatuur z1Jn.

Samen met de materiaaleigenschappen en warmte-overdrachtscoefficienten als

functie van de temperatuur is alles bekend om het probleem op te lossen.

-----------_..~-_.



VI.3

In appendix A is een listing gegeven van het computerprogramma waarmee

aIle berekeningen zijn uitgevoerd. In het computerprogramma wordt gebruik

gemaakt van een aantal procedures uit het programma BEAPLAAT. Dit zijn

achtereenvolgens de procedure ALFI(XX,YY,DHYD,MAS,P,A) waarmee de warmte

overdrachtscoefficient voor een gasstroming wordt bepaald, de procedure

ROC(K,XX) waarin de P.c waarde van een materiaal als functie van de

temperatuur wordt bepaald (K=materiaalnummer, XX=temperatuur), en de

procedure LAMBDA(K,XX) waarin de A-waarde van een materiaal als functie

van de temperatuur wordt bepaald (ook hier K=materiaalnummer, XX=temi

peratuur). Deze procedures staan in het begin van het programma tot

regel 3070.

In regel 3070 tot 5270 van het programma staat het inlezen van de

gegevens voor het doorrekenen van een probleem, het uitprinten van deze

gegevens, en de procedure OUTPUTKR(KR,LT,ITT,T) waarmee de berekende

temperaturen worden uitgeprint. Het is ook mogelijk de'laatste uitgerekende

waarden naar Pack te laten schrijven om het programma eventueel door

te laten rekenen met deze gegevens als beginvoorwaarde.

Na regel 5270 begint het eigenlijke computerprogramma.

Formule (VI.7) kan met - m elementen

geschreven worden voor een

elementje i (zie fig.VI.S) als

E. •1
(VI. 17)

n

ele
menten

i-m

i-I i i+I

i+m

fig. VI.S

K. . I K. . I
E (T) 1,1- T _ 1,1+ T• • • 1 - • . •1 1 n+ C. 1-1 C. i +1

1 1

K. •
1 , 1 +m•T. = (T.)

C. 1+m 1 n
·1

(VI. 18)

waarbij de
K••
~ '5 bepaald worden bijC.

1

T 1.
n+~



In matrix vorm:

-K.. I
1,1-

C.
1

~o
1

-K. '+ I1,1
C.

1

-K. .
1,1+m

C.
1

..

T.
1-

T. I1-

T.
1

T. I1+

-

T.
1-m

T. I1-

T.
1

T. I1+

Ti +m

I
VI
o
I

o. t mn
n+1

T
mn

+1
T +

mn
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In de vector T , waarin alle bekenden staan, zijn aan een aantal temperaturen
n

co~fficienten toegevoegd. Deze coefficienten komen van die elementen die met

de randen in aanraking zijn. De "rand"-coiHficienten van deze elementen zijn

namelijk bekend en moeten dus in de T vector worden ondergebracht,hetgeen
n

met 2(m + n - 2) elementen het geval is. Bijvoorbeeld element I grenst aan

de linkerrand en aan de bovenrand waardoor

KI , I .
--c--.TI_I en

I
bekend zijn als randvoorwaarden (T ad=. Tl-m)'

Op de eerste plaats van de vector T staat dus
n

TO) = T +
KI , I KI 3

In dit geval is KI , I o dus-C-·TI_I +---L-T =
n I I

C
I

• ad·

T(I) = T +
KI ,3

.Tad •n I C.

De matrix CMAT heeft op de diagonaal de coefficienten E. staan en verder
~

maximaal m plaatsen voor en/of na de diagonaal nog coefficienten K. . Ic .•
~,J ~

Dit wil zeggen dat CMAT een bandmatrix is met een bandbreedte van 2~ ••

Bij het oplossen van het stelsel wordt hiervan, in verband met geheugen

ruimte en procestijd, gebruik gemaakt door de oplosprocedure

BSOL(I,MN,M,M,CMAT,VEC,CA) te gebruiken waarin een matrix CMAT wordt aan

geboden met mn-kolommen en 2m+1 rijen lopend van -m tot +m.

In VEC staan voor het oplossen de tekenden T en na het oplossen de te
n

berekenen temperaturen T I"n+
In ans geval.is het aantal elementnummers in r-richting aanzienlijk

kleiner dan het aantal elementen in de andere richting. In zo'n geval

moet men de elementnummering in de richting van het kleinste aantal

elementen laten lopen waardoor een zo smal mogelijke bandmatrix ontstaat.

In het programma worden achtereenvolgens vanaf regel 5270

Aan ieder element zijn materiaalnummer toegekend.

De benodigde elementgrootheden,zoals oppervlakten, ~'s,·etc. bepaald.

De materiaaleigenschappen van ieder element bepaald (p.C.,A.).
~ ~
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AIle K. . waarden van ieder element bepaald.
~,J

De matrix CMAT en vector VEC gevuld.

De set vergelijkingen opgelost.

Na iedere oplossing wordt de nieuwe temperatuur vergeleken met de oude

temperatuur. Ais een bepaalde zelf te kiezen nauwkeurigheid is bereikt

wordt een tijdstap gemaakt. Is deze nauwkeurigheid nog niet bereikt dan

worden de materiaaleigenschappen,met behulp van de nieuwe gemiddelde temc

peratuur, bepaald en opnieuw het stelsel vergelijkingen opgelost.

Met behulp van het computerprogramma z~Jn berekeningen uitgevoerd aan

het Cs-moduul en de MHDgenerator. De berekeningen zijn uitgevoerd op de

in fig.VI.9 en fig.VI.IO aangegeven plaatsen, dit wil zeggen in het Cs

moduul ter hoogte van de Cs-verstuiver en in het midden van het tweede

gedeelte, en verder voor, midden, en achter in de MHD generator.

In het Cs-moduul op beide plaatsen twee situaties,namenlijk het thermo

koppel in het molybdeen en midden in de Saffil (zie fig.VI.II).

In de MHD generator op aIle drie de plaatsen vier situaties namelijk

het thermokoppel aan de binnenkant van de BN, aan de binnenkant van de

Al203 tegen d~ BN, mm in de A120
3

, en in de Saffil tegen de A1203•

(zie fig. VI.12).

Mo

(a) (a) BN

Saffil

RVS

Fig. VI.II Thermokoppel
situatie in Cs-moduul.

Fig. VI.I2 Thermokoppel situatie in
de ~mD generator.
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t Plaats van de thermokoppels

S Stagnatietemperatuur

s

..,. . ,. •

Positie van de thermokoppels in de wand van het Cs-moduul.

o PtRh 30 - PtRh 6 thermokoppel

• Chromel - AlumcL thermokoppel

Fig. VI.9 Plaatsen van de thermokoppels in
het Cs-moduul.



Pos'itie van de thermokoppels in de isolatorwanden op 6 plaatsen •

J
VI
N
tT
I

--_._-... -.-

rtRh 6 thermokoppel

AlflllJcl thermokoppel

Plaats van de thermokoppels

PtRh 30

Chror.lCl

t

o

•

/

(JQ
(1)
:::l
(1)

"III
rt
o
'1

• Positie van de thermokoppels in de elektrodenwand

op 2 plaatsen.

o

hj.....
OQ

.....
::J

•
I'ositie van de drukmeting 1n de 2e, ge, 16e, 23e en

3Ck elcktrode.
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Bij de gegevens waarmee de berekeningen z1Jn uitgevoerd is gebruik gemaakt

van de gemeten druk en de gemeten stagnatietemperatuur veor de nozzle.

Bij de berekeningen blijkt de temperatuurverdeling in de situatie waarbij

het thermokoppel 1 mm in de Al20
3

zit de grootste afwijkingen te geven,

Dit lijkt daarom de beste plaats om het programma te testen en daar zijn

nog een aantal berekeningen uitgevoerd, en weI

Berekeningen met drie verschillende tijdstappen.

Berekeningen met drie verschillende thermokoppelafmetingen.

Drie berekeningen waarbij rond het thermokoppel extra warmteweerst&~den

zijn ingebouwd om een slecht contact tussen het materiaal en het thermo

koppel na te bootsen.

~~!g!~!~~g ( zie grafieken appendix B )

Om het computerprogramma te testen zijn 3 berekeningen uitgevoerd met ver

s'chillende tijdstappen. Ret thermokoppel bevindt zich 1 mm in de Al20
3

(zie fig.VI.12, (c». Grafiek B.I laat het verloop zien van het verschil

tussen de thermokoppeltemperatuur en de ongestoorde temperatuur ver weg

van het thermokoppel voor aIle drie de tijdstappen. De berekende waarden

voor de drie gekozen tijdstappen, respectievelijk 0,05 sec, 0,1 sec,

0,2 sec,liggen zo dicht bij elkaar dat het verschil in de grafiek.niet

weergegeven kan worden.

Ook de invloed op de temperatuur is gering, hetgeen in onderstaande tabel

is te zien. (To = ongestoorde wandtemperatuur gaszijde, Tth = temperatuur

thermokoppelbolletj e', f:.T = thermokoopel temo. afwijking)

f:.t f:.T To Tth

sec K K K

0,05 268,74 1080,6 475,96

0, I 268,53 1080,4 475,83

0,2 268, 14 1080,0 475,56
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Uit bovenstaande blijkt dat de resultaten nauwelijks afhankelijk zijn van

de hier gekozen tijdstappen. Daarom is in de overige berekeningen een

tijdstap van 0,1 sec aangehouden.

In grafiek B.2 is het ongestoorde temperatuurprofiel in de wand (a) van

de generator en het temperatuurprofiel in de thermokoppel (b) uitgezet.

Ret thermokoppel bevindt zich bij de ingang van de generator in de BN

(zie fig.VI.12, (a». De temperatuur van de thermokoppeldraad blijkt

nagenoeg gelijk aan de BN temperatuur over de hele dikte van de BN. De

draadtemperatuur is daarentegen over nagenoeg de hele dikte van het

isolatiemateriaal hoger dan zijn omgeving.

Ret temperatuurprofiel in de wand komt goed overeen met eerder met

behulp van het computerprogramma- BEAPLAAT berekende temperatuurprofielen.

De grafieken B.3, B.4 en B.5 laten de temperatuurverdeling in de wand

rond de thermokoppels zien. In B.3, evenals in B.2, blijkt het thermokoppel

in de BN dezelfde temperatuur te hebben als de BN hetgeen een lage af

wijking tot gevolg heeft. De grootste afwijking is 1,5 K, dit is op een

te meten temperatuur van 1080 K te verwaarlozen. De afwijking als functie

van de tijd is weergegeven in B.6.

In B.7 zijn de afwijkingen van de thermokoppels die zich bevinden in de

Al203 (fig.VI.12, (b» en I mm in de Al20
3

(fig.VI.12, (c» als functie

van de tijd weergegeven. Rierin is zeer duidelijk de invloed van het

laagje Al 203 van I mm tussen het koppel en de BN te zien. (B.7.(a) is

het koppel I mm in de Al203, B.7.(b) is het thermokoppel in de Al203
tegen de BN).

De afwijkingen na 30 sec. zijn respectievelijk 22, I K en 26~,5_. K.

De hoge afwijking va~ het thermokoppel I mm in de Al203 komt door het

feit dat via de goed geleidende koppeldraad meer warmte wordt afgevoerd

dan door het omliggende isolatiemateriaal wordt toegevoerd. Rierdoor zal

de temperatuur van het thermokoppel aanzienlijk lager zijn danzijn omgeving.

Ret thermokoppel dat tegen de BN aan zit krijgt via de goed geleidende

BN veel meer warmte toegevoerd zodat de afwijking daar aanzienlijk minder is.



De grafiekenB.S, B.9, B.IO en B.II geven het temperatuurprofiel in de

wand, de temperatuurverdeling rond de thermokoppels en de thermokoppel

afwijkingen voor de thermokoppels in het Cs-moduul bij de Cs-verstuiver

(fig.VI.II, (a) en (b)).

Hier geldt hetzelfde als voor de generatorwand, een lage afwijking

voor de temperatuurmeting in het molybdeen vanwege de goede geleidbaar

heid van de Mo, en hoge afwijking in de saffil vanwege de slechte geleid

baarheid van dit saffil.

Grafiek B.IZ laat de invloed van de thermokoppeldraaddiameter zien op

de temperatuurafwijking voor een thermokoppel dat zich I mm in de AlZ03
bevindt.

(a) geeft de resultaten voor een diameter van 0,1 mm

(b) geeft de resultaten voor een diameter van 0,"35 tom

(c) geeft de resultaten voor een diameter van 1,'-1 mIn.

Uit deze grafiek blijkt duidelijk dat de draaddiameter grote invloed

heeft op de afwijking van de thermokoppeltemperatuur. Een zo klein

mogelijke diameter geeft een zo klein mogelijke fout.

In grafiek B.13 staan de resultaten van berekeningen waarbij een slecht

contact tussen het thermokoppel en zijn omgeving is nagebootst door

in het programma tussen de betreffende elementen een extra warmteweerstand

aan te brengen (zie fig.VI.13).

Om de waarde van deze weerstand te bepalen werd een argon laagje genomen

waarin aIleen warmtetransport door geleiding plaatsvindt.

In de grafiek staan de resuitaten met

a) geen argon laagje

b) een argon laagje van 0,005 mm

c) een argon laagje van 0,01 mIn

d) een argon laagje van O,OZ mm.

-
Voor het hier doorgerekende geval, thermokoppel I mm in de Al

Z
0

3
, heeft

dit argonlaagje niet zo'n grote invloed, zoals in de grafiek is te zien •

. -
In grafiek B.14 is het ongestoorde temperatuurprofiel in de generatorwand

nog eens gegeven. Verder zijn in deze grafiek, tijdens run 7 gemeten wand

temperaturen uitgezet.
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i·;
~..

BN

j ,.

~. -

'.> ~ .

~'"

Saffil

Extra warmteweerstand d.m.v. argon laagje

- Thermokoppel

Fig. VI.13 Elementenverdeling met extra warmteweerstand.
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(e = gemeten waarde)

(0 = met behulp van berekeningen gecorrigeerde waarde).

In de BN ward te laag gemeten, hetgeen niet gecompenseerd kan worden

met de berekende afwijkingen. Een verklaring voor deze afwijking ten

opzichte van de berekende temperatuur kan zijn dat de waarde voor ~ in

bet programma niet correct is. Dit kan meerdere oorzaken hebben o.a.-_._. - __'__•__.. __..__ - _._._._~.. . ~,. _'__. __ ~ o· _ _. .,~

dat bet corrigeren voor degrenslaagdikteniet op de_ juiste manier

gebeurt en dat het model waarmee~ wordt bepaald niet correct is voor
deze s i triatie. --- - ---- - -- ---- . --- ----

In de Al20
3

werd een temperatuur gemeten die na correctie met de berekende

afwijking goed in de buurt van de berekende temperatuur komt. De meting

tussen de Al203 en de saffil geeft een te hoge temperatuur aan ten

opzichte van de berekende waarden. Ook hier geeft correctie door de

berekende afwijkingen geen verbetering. Deze afwijking is mogelijk een

gevolg van het feit dat- gerekend-wordt met-een homogene laag Al203
terwijl in werkelijkheid de Al

2
0

3
is opgebouwd uit hollekogeltjes

keramiek met-een diameter tot 3 a 4mm tenopzichte van de 10 mm dikke
-- --

laag. Omdat de Al203 platen uit stenen gezaagdzijn bestaat de mogelijk-

beid dat op bepaalde plaatsen door het doorzagen van de kogeltjes

effectief maar een plaatdikte van 5 a 6 mm overblij ft. Verder is het moei

lijk om materiaalgegevens van keramische materialen als functie van de

temperatuur te krijgen, waardoor mogelijk met onjuiste materiaaleigen

scbappen is gerekend.

Conclusies

Uit de berekeningen kan men concluderen dat:

- De invloed van de thermokoppeldraaddiameter op de te verwachten afwijking

groot is. Een kleinere diameter geeft een kleinere afwijking.

- Ret erg belangrijk- is te weten hoe het thermokoppel is geplaatst, dit

blijkt uit het verschil tussen de resultaten met het thermokoppel

tegen de BN en het thermokoppel 1 mm in de Al
2
0

3
•

De invloed van een slecht contact, voor een thermokoppel in een isolatie

laag, op de afwijking niet groot is. Voor een thermokoppel in een

goed geleidend materiaal (bijvoorbeeld BN of Mo) moet deze invloed

nog bekeken worden.
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De thermokoppelafwijkingen in materialen met een lage warmtegeleidings

coefficient groter is dan in materialen met een hogere warmtegelei

dingscoefficient.

Bet een zinvolle 'uitbreiding van het programma is om er de mogelijk

heid in te brengen op iedere willekeurige plaats een extra warmteweer

stand aan te kunnen nemen, bijvoorbeeld bij materiaalovergangen, om

zo een zo reeel mogelijk model te krijgen.

~ Er gezocht moet worden naar een andere manier om de thermokoppels aan

te brengen. Dit wil zeggen niet loodrecht op de wand maar bijvoorbeeld

over een isotherm. Rierbij moet echter voorkomen worden dat het elektrisch

veld in de generator over een gedeelte wordt kortgesloten.

De warmtebalansmethode eenvoudig en zeer geschikt is om temperatuur

verdelingen in wanden te berekenen. Wil men sterkteberekeningen aan

bijvoorbeeld kanaalwanden uitvoeren dan moeten temperatuurverdelingen

bekend z1Jn. Ret lijkt daarom zinvol een programma te schrijven met

behulp van de warmtebalansmethode om voor willekeurige geometrie (dus

niet meer cirkel-symmetrisch) temperatuurverdelingen te kunnen bepalen.

Ret grote voordeel daarbij is dat men dan twee of drie dimensionaal

tijdsafhankelijke berekeningen kan uitvoeren, ten opzichte van een

dimensionaal tijdsafhankelijke berekeningen met het programma BEAPLAAT.



APPENDIX A

FILE IN,IN1,INPACK,OUT,OUS,OUTPACK;
INTEGER K,JAA,VERDER,STAP,ATT,AI,NO,PACK,ROND,SUPER,NK,M,NKK,
KT,MP,I,II,J,JJ,MK,L,LL,Ml,KR,LK,MN,MN1,KMAX,IT,ITT;
REAL PR,MAS,A,DREL,DREX,TYD,DT,BRE,H,LE1,LE2,P,TG,BK,HK,TI,PI,
OPP,MA,E,TAD,ALFA,DTC,TOL,CA;

BOOLEAN STOPPEN,ITER,GOED;

REAL PROCEDURE ALFI(XX,YY,DHYD,MAS,P,A);
VALUE XX,YY,DHYD,MAS,P,A; REAL XX,YY,DHYD,MAS,P,A;
BEGIN COMMENT OVERDRACHTSCOEFFICIENT GAS-WAND AAN BINNENZYDE

ISOLATIE BY GEDWONGEN CONVECTIE;
REAL AA,AB,AC,AD,ETA,LR,Z,RO,RE;Z:=(XX+YY)/2;
ETA:=2.4112@-6*(Z**1.5)/(Z+240);
RE:=MAS*DHYD*XX/(Z*A*ETA);LR:=15/4*207.644*ETA/DHYD;
IF RE <= 2300 THEN
BEGIN AA:=PR*RE*DREL;AD:=LR*(3.65+0.19*AA**0.8/(1+0.117*

AA**0.467»
END ELSE
BEGIN AA:=(1.82*LOG(RE)-1.64)**(-2);AB:=1+DREX;

AD:=AA/8*(RE-l000)*PR*AB/(1+12.7*SQRT(AA/8)*(~R**(2/3)

-l»*LF~

END; ALFI:=AD;
END ALFI;

REAL PROCEDURE ROC(K,XX); VALUE K,XX; REAL XX;
INTEGER K;
BEGIN COMMENT SOORTELI.JKE MASSA*WARMTE-CAPACITEIT VAN

MATERII~AL K;
REAL AA,AB,AC,AD;
AA:=XX**2;AB:=AA*XX;

IF K=11 THEN
BEGIN COMMENT AL203 GASDICHT;

AD:=3900*(-5.43~2@-10*AA*AA+2.8295@-6*AB-5.3285@-3*

AA+4.4231*XX-156.56);
END
ELSE IF K=12 THEN
BEGIN COMMENT AL203 30% DICHT;

AD:=1180*(-5.4342@-10*AA*AA+2.8295@-6*AB-5.3285@-3*
AA+4.4231*XX-156.56);

END
ELSE IF K=13 THEN
BEGIN COMMENT AH199B FUSED ALUNDUM 80% DICHT;

AD:=3150*(-5.4342@-10*AA*AA+2.8295@-6*AB-5.3285@-3*
AA+4.4231*XX-156.56);

END .
ELSE IF K=14 THEN
BEGIN COMMENT AN599 INSULATING ALUNDUM 35% DICHT;

AD:=1350*(-5.4342@-10*AA*AA+2.8295@-6*AB-5.3285@-3*
AA+4.4231*XX-156.56);

END
ELSE IF K=21 THEN
BEGIN COMMENT 5102;

tFILE (U4597S5352)HEAT2 ON USER4
10 $ SET INSTALLATION
20 BEGIN COMMENT BEREKENING VAN EEN TWEEDIMENSIONAAL TIJDSAFHANKELIJK
30 TEMPERATUURSVELD M.B.V. DE WARMTEBALANSMETHODE;
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
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570 ADt=2100*<4.5139@-7*AB-l.6643@-3*AA+2.1868*XX+241.92);
580 END
590 ELSE IF K=31 THEN
600 BEGIN COMMENT BN;
610 ADt=1900*<-3.4636@-4*AA+l.8275*XX+470.57);
620 END
630 ELSE IF K=32 THEN
640 BEGIN COMMENT BN;
650 ADt=1900*<-3.4636@-4*AA+l.8275*XX+470.57);
660 ENr,
670 ELSE IF K=33 THEN
680 BEGIN COMMENT BN;
690 ADt=1900*<-3.4636@-4*AA+l.8275*XX+470.57);
700 END
710 ELSE IF K=41 THEN
720 BEGIN COMMENT SI3N4 REACTIEGEBONDEN;
730 ADt=2550*<4.5139@-7*AB-l.6643@-3*AA+2.1868*XX+202.79);
740 END
750 ELSE IF K=51 THEN
760 BEGIN COMMENT FIBERFRAX CA 52% AL203 + CA 48% SI02;
770 ADt=96*<-2.8256@-10*AA*AA+l.6880@-6*AB-3.5697@-3*AA+
780 3.3497*XX+34.710);
790 END
800 ELSE IF K=52 THEN
810 BEGIN COMMENT SAFFIL CA 95% AL203 + CA 5%SI02;
820 ADt=96*<-5.1625@-10*AA*AA+2.7106@-6*AB-5.1453@-3*AA
830 +4.3113*XX-136.36);'
840 END
850 ELSE IF K=53 THEN
860 BEGIN COMMENT FIREBRICK K-28;
870 ADt=769*<-2.5541@-10*AA*AA+l.5691@-6*AB-3.3865@-3*AA+
880 3.238*XX+54.634);
890 END
900 ELSE IF K=54 THEN
910 BEGIN COMMENT FIREBRICK K-3000;
920 ADt=929*(-3.5322@-10*AA*AA+l.9972@-6*AB-4.0460@-3*AA+
930 3.640*XX-17.092);
940 END
950 ELSE IF K=55 THEN '
960 BEGIN COMMENT INSALCORS;
970 AD:=1313*<-4.2387@-10*AA*AA+2.3063@-6*AB-4.5224@-3*AA+
980 3.931*XX-68.894);
990 END
1000 ELSE IF K=71 THEN
1010 BEGIN COMMENT 87 SILLICONE;
1020 AD:=1680*1046.7;
1030 END
1040 ELSE IF K=72 THEN
1050 BEGIN COMMENT Gl0 EPOXY;
1060 AD:=1820*1046.7;
1070 END
1080 ELSE IF K=81 THEN
1090 BEGIN COMMENT ST.37;
1100 AD:=7850*460;
1110 END
1120 ELSE IF K=82 THEN
1130 BEGIN COMMENT X12CR.NI.18.8;
:I
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1140 AD:=7880*500;
1150 END
1160 ELSE IF K=83 THEN
1170 BEGIN COMMENT AL;
1180 AD:=2700*920;
1190 END
1200 ELSE IF K=84 THEN
1210 BEGIN COMMENT KOPER;
1220 AD:=8900*390;
1230 END
1240 ELSE IF K=85 THEN
1250 BEGIN COMMENT WOLFRAM;
1260 AD:=19300*(-6.9573@-6*AA+4.9671@-2*XX+120.04);
1270 END
1280 ELSE IF K=86 THEN
1290 BEGIN COMMENT MOLYBDEEN;
1300 AD:=10200*(1.4038@-5*AA+3.822@-2*XX+238.60);
1310 END
1320 ELSE IF K=87 THEN
1330 BEGIN COMMENT TANTAAL;
1340 AD:=16600*138;
1350 END
1360 ELSE IF K=88 THEN
1370 BEGIN COMMENT 10CRM09.10(1.7380);
1380 AD:=7850*460;
1390 END
1400 ELSE IF K=89 THEN
1410 BEGIN COMMENT X40CRNICONB13.13(1.4960);
1420 AD:=8200*380;
1430 END
1440 ELSE IF K=91 THEN
1450 BEGIN COMMENT PLATINA;
1460 AD:=21450*130;
1470 END
1480 ELSE IF K=92 THEN
1490 BEGIN COMMENT PT/RH 90/10;
1500 AD:=19800*147;
1510 END
1520 ELSE IF K=93 THEN,
1530 BEGIN COMMENT GEMIDDELDE WAARDE PT/PTRH 90/10;
1540 AD:=(21450*130+19800*147)/2;
1550 END
1560 ELSE IF K=101 THEN
1570 BEGIN COMMENT NIKKEL;
1580 AD:=8700*546;
1590 END ,
1600 ELSE IF K=102 THEN
1610 BEGIN COMMENT NIKKELCHROM;
1620 AD:=8550*420;
1630 END
1640 ELSE IF K=103 THEN
1650 BEGIN COMMENT GEMIDDELDE WAARDE NI/NICR;
1660 AD:=(8700*546+8550*420)/2;
1670 END
1680 ELSE AD:~O;

1690 ROC:=AD;
1700 END ROC;
... . -
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1710
1720 REAL PROCEDURE LAMBDA(K,XX); VALUE K,XX; INTEGER K;
1730 REAL XX;
1740 BEGIN COMMENT GELEIDINGSCOEFFICIENT VAN MATERIAAL K;
1750 REAL AA,AB,AC,AD;
1760 AA:=XX**2;AB:=AA*XX;
1770 IF K=ll THEN
1780 BEGIN COMMENT AL203 GASDICHT;
1790 AD:=2.7675@-11*AA*AA-1.3830@-7*AB+2.6312@-4*AA-
1800 0~23056*XX+86.093;

1810 END
1820 ELSE IF K=12 THEN
1830 BEGIN COMMENT AL203 30/. DICHT;
1840 AD:=2.3512@-6*AA-2.4980@-3*XX+0.94411;
1850 END
1860 ELSE IF K=13 THEN
1870 BEGIN COMMENT AH199B FUSED ALUNDUM 80/. DICHT;
1880 AD:=7.1419@-7*AA-2.5107@-3*XX+4.3938;
1890 END
1900 ELSE IF K=14 THEN
1910 BEGIN COMMENT AN599 INSULATING ALUNDUM 35/. DICHT;
1920 AD:=5.9346@-7*AA-1.4197@-3*XX+2.0393;
1930 END
1940 ELSE IF K=21 THEN
1950 BEGIN COMMENT SI02;
1960 AD:=3.8864@-10*AB-1.8903@-6*AA+3.3948@-3*XX+O.26285;
1970 END '
1980 ELSE IF K=31 THEN
1990 BEGIN COMMENT BN GRADE HP PARALLEL;
2000 AD:=-3.1469@-9*AB+2.9360@-5*AA-6.1860@-2*XX+79.957;
2010 END
2020 ELSE IF K=32 THEN
2030 BEGIN COMMENT BN GRADE HP LOODRECHT;
2040 AD:=-4.0657@-8*AB+1.2709@-4*AA-l.2898@-1*XX+71.625;
2050 END
2060 ELSE IF K=33 THEN
2070 BEGIN COMMENT BN GRADE HP GEMIDDELDE WAARDE;
2080 AD:=-2.3155@-8*AB+8.0957@-5*AA-9.7200@-2*XX+76.167;
2090 END.
2100 ELSE IF K=41 THEN
2110 BEGIN COMMENT SI3N4 REACTIEGEBONDEN;
2120 Arl:=5.2083@-11*AB-6.8328@-7*AA+1.2109@-3*XX+4.1807;
2130 END
2140 ELSE IF K=51 THEN
2150 BEGIN COMMENT FIBERFRAX;
2160 AD:=-3.3776@-10*AB+1.0261@-6*AA-7.1229@-4*XX+0.19284;
2170 END
2180 ELSE IF K=52 THEN
2190 BEGIN COMMENT SAFFIL;
2200 AD:=1.4141@-10*AB-l.869@-7*AA+l.9759@-4*XX+2.7731@-2;
2210 END -
2220 ELSE IF K=53 THEN
2230 BEGIN COMMENT FIREBRICK K-28;
2240 AD:=9.8033@-8*AA+3.3322@-5*XX+.20104;
2250 END
2260 ELSE IF K=54 THEN
t
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BEGIN COMMENT FIREBRICK K-3000;
AD:=1.5033@-7*AA-9.1368@-5*XX+.30171;

END
ELSE IF K=55 THEN
BEGIN COMMENT INSALCORS;

AD:=4.9055@-7*AA-8.0859@-4*XX+1.1800;
END
ELSE IF K=71 THEN
BEGI~ COMMENT G7 SILLICONE;

AD:=0.293;
END
ELSE IF K=72 THEN
BEGIN COMMENT G10 EPOXY;

AD:=0.293;
END
ELSE IF K=81 THEN
BEGIN COMMENT ST.37;

IF XX<=1173 THEN AD:=4.5228@-8*AB-8.6146@-5*AA
+2.1611@-2*XX+53.913 ELSE AD:=33.727;

END
ELSE IF K=82 THEN
BEGIN COMMENT X12CR.NI.18.8;

AD:=-5.1019@-6*AA+1.8764@-2*XX+9.4783;
END
ELSE IF K=83 THEN
BEGIN COMMENT AL;

AD:=0.041365*XX+199.23;
END
ELSE IF K=84 THEN
BEGIN COMMENT KOPER;

AD:=393;
END
ELSE IF K=85 THEN
BEGIN COMMENT WOLFRAM;

AD:=2.5403@-6*AA-2.1325@-2*XX+136.03;
END
ELSE IF K=86 THEN
BEGIN COMMENT MOLYBDEEN;

·~D:=2.5372@-6*AA-4.1728@-2*XX+154.01;

END
ELSE IF K=87 THEN
BEGIN COMMENT TANTAAL;

AD:=54;
END
ELSE IF K=88 THEN
BEGIN COMMENT 10CRM09.10(1.7380);

AD:=3*(-1.0130@-9*AB-3.7761@-6*AA+2.467@-2*XX+5.5228);
END
ELSE IF K=89 THEN
BEGIN COMMENT X40CRNICONB13.13(1.4960);

AD:=-1.0130@-9*AB-3.7761@-6*AA+2.467@-2*XX+5.5228;
END
ELSE IF K=91 THEN
BEGIN COMMENT PLATINA;

AD:=72;
END
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._-.-._- --- -----
ELSE IF K=92 THEN
BEGIN COMMENT PT/RH 90/10;

AD:=30;
END
ELSE IF K=93 THEN
BEGIN COMMENT GEMIDDELDE WAARDE PT/PTRH 90/10;

AD:=51;
END
ELSE IF K=101 THEN
BEGIN COMMENT NIKKEL;

AD:=5S.S;
END
ELSE IF K=102 THEN
BEGIN COMMENT NIKKELCHROM;

AD:=12.6;
END
ELSE IF K=103 THEN
BEGIN COMMENT GEMIDDELDE WAARDE NI/NICR;

AD:=35.7;
END
ELSE AD:=O;
LAMBDA:=AD;

END LAMBDA;

IN.OPEN:=TRUE;
WRITE(OUSCSTOPJ,<"KENT U DE IN TE VOEREN GROOTHEDEN (JA=l ,NEEN",
·=0) :",X5»;READ(IN,I,JAA);
IF JAA=1 THEN READ(IN1,I,TYD,KT,VERDER,DT,ATT,AI,NO,M,NK,
NKK,PACK,TOL,KMAX,ROND,BRE,H,LE1,LE2,P,TG,SUPER,BK,HK,TI) ELSE
BEGIN WRITE(OUSCSTOPJ,<"MAXIMALE REKENTIJD IN SECONDEN :",X23»;

READ(IN,I,TYD);WRITE(OUSCSTOPJ,<"TOTAAL AANTAL TIJDSTAPPEN :",X2S)
);READ(IN,I,KT);WRITE(OUSCSTOPJ,<"IS DIT EEN VERVOLGBEREKENING :",
X25»;READ(IN,I,VERDER);
WRITE(OUSCSTOPJ,<"GROOTTE ",
"TIJDSTAP IN SECONDEN :·,X25»;READ(IN,I,DT);WRITE(OUSCSTOPJ,<
"AANTAL STUKKEN WAARIN DE TIJDSTAP VERDEELD IS :·,XS»;
READ(IN,I,ATT);WRITE(OUSCSTOPJ,<"AANTAL ISOLATIELAGEN :",X33»;
READ(IN,/,AI);WRITE(OUSCSTOPJ,<"TOTAAL AANTAL SUBLAGEN WAARIN ",
"DE WAND IS OPGEDEELD :",X4»;READ(IN,I,NO);WRITE(OUSCSTOPJ,<
"AANTAL ELEMENTEN IN R-RICHTING :",X1»;READ(IN,I,M);
WRITE(OUSCSTOPJ,<"AANTAL ELEMENT EN WAARUIT HET THERMO KOPPEL ",
"BESTAAT :1,X1»;READ(IN,I,NK);WRITE(OUSCSTOPJ,<"AANTAL KOLOMMEN",
I WAARUIT HET THERMOKOPPEL BESTAAT :",X2»;
READ(IN,I,NKK);WRITE(OUSCSTOPJ,<
"MOETEN DE LAATSTE ",
"RESULTATEN GESAVED WORDEN OP PACK :",X2»;READ(IN,I,PACK);
WRITE(OUSCSTOPJ,<·ITERATIETOLERANTIE :",X35»;READ(IN,I,TOL);
WRITE(OUSCSTOPJ,<"MAXIMAAL AANTAL ITERATIESLAGEN TIJDENS ",
"DE STAPGROOTTE :"»;READ(IN,I,KMAX);WRITE(OUSCSTOPJ,<
"IS DE DOORSNEDE ROND :",X33»;READ(IN,I,ROND);WRITE(OUSCSTOPJ,
<"DIAMETER RESP. BREEDTE KANAAL IN M :",X19»;READ(IN,I,BRE);
WRITE(OUSCSTOPJ,<"DIAMETER RESP. HOOGTE KANAAL IN M :",X20»;
READ(IN,I,H);WRIJE(OUSCSTOPJ,<"BEGINLENGTE KANAAL IN M :",X30»;
READ(IN,I,LE1);WRITE(OUSCSTOPJ,<"EINDLENGTE KANAAL IN M :",X31»;
READ( IN,I,LE:O;
WRITE(OUSCSTOPJ,<"STAGNATIEDRUK IN BAR :",X33)
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90 >;READCIN,I,P>;WRITECOUSCSTOPJ,<"STAGNATIETEMPERATUUR GAS IN K :",
00 X24»;READCIN,I,TG>;
10 WRITECOUSCSTOPJ,<"IS DE STROMING SUPERSOON :"
20 ,X29»;READCIN,I,SUPER>;WRITECOUSCSTOPJ,<"BREEDTE KEEL",
30 " NOZZLE IN M :",X29»;READCIN,I,BK>;WRITECOUSCSTOPJ,<
40 "HOOGTE KEEL NOZZLE IN M :",X30»;READCIN,I,HK>;
50 WRITECOUSCSTOPJ,<"TEMPERATUUR ISOLATIE IN K :"
60 ,X2S»;READCIN,I,TI>;
70 END;
SO MN:=M*NO;MN1:=M*CNO-1>;
90 BEGIN REAL ARRAY RCO:MJ,OPPZ,DR2C1:MJ,T,TN,TGEM,TOUD,C,LAM,VECC1:MNJ,
00 DZ2C1:NOJ,ZCO:NOJ,LNRR,LNRLC1:MJ,DZC1:AIJ,DHCO:AIJ,
10 KC1:4,1:MNJ,CMATC1:MN,-M:MJ;
20
30 INTEGER ARRAY MATER,NC1:AIJ,NHCO:AIJ,EKC1:NKJ,
40 MATC1:MNJ;
50
60 PROCEDURE OUTPUTKRCKR,LK,ITT,T>;
70 VALUE KR,LK,ITT;INTEGER KR,LK,ITT;ARRAY TC*J;
SO BEGIN COMMENT UITVOER VAN KR KOLOMMEN;
90 INTEGER I,KM,KK;
00 WRITECOUTCSKIPC1>]>;
10 WRITECOUT,(/,"TIJDSTIP T = ",E11.4,X2,"SEC",X5,"IT =",14,
20 11,"KOLOM",X6,*CI4,X9>,II," RIJ"),STAP*DT*ATT,ITT,
30 KR,FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL KR DO I+8*CLK-~»;

40 FOR KM:=1 STEP 1 UNTIL AI DO
50 BEGIN
60 WRITECOUT,<*CXl,I4,X2,*CE11.4,X2>,I>,/),NCKMJ,
70 FOR KK:=NHCKM-1J+1 STEP 1 UNTIL NHCKMJ DO CKK,KR,FOR 1:=1
80 STEP 1 UNTIL KR DO TCCKK-1+S*CLK-1»*M+IJJ>;
90 END;
00 END OUTPUTKR;
10
20 IF JAA=1 THEN READCIN1,1, FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL AI DO
30 CMATERCIJ,NCIJ,DZCIJJ, FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL M DO
40 RCIJ, FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL NK DO EKCIJ,MK>
50 ELSE
60 BEGIN FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL AI DO
70 BEGI~ WRITECOUSCSTdpJ,<"ISOLATIELAAG ",14," :",X35),I>;
80 READCIN,I,MATERCIJ);WRITECOUSCSTOPJ,
90 <"AANTAL SUBLAGEN :",X3S»;READCIN,I,NCIJ);WRITECOUSCSTOPJ,<
00 "DIKTE VAN EEN SUBLAAG IN M :",X27»;READCIN,I,DZCIJ>;
10 END;
20 WRITECOUS~<"TYPE DE RESP. STRALEN VAN DE ELEMENTEN IN, .,
30 "TE BEGINNEN MET O"»;READCIN,I,FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL M DO
40 ·RCI+1J);WRITECOUS,("TYPE DE ELEMENTNRS IN WAARUIT HET ",
50 "THERMOKOPPEL BESTAAT."»;READCIN,I,FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL
60 NK DO EKCIJ);WRITECOUSCSTOPJ,<"MATERIAALNR THERMOKOPPEL :",
70 Xl»;READCIN,I,MK);
o END;

90 PR:=2/3;PI:=4*ARCTANC1>;TYD:=TYD*60;
o IF ROND=1 THEN

10 BEGIN OPP:=PI*BRE**2/4;DHCOJ:=BRE;
·0 END ELSE
o BEGIN OPP:=BRE*H;DHCOJ:=2*OPP/CBRE+H);
o END;
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FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL AI DO DH[IJ:=DH[I-1J+2*N[IJ*DZ[IJ;
IF SUPER=1 THEN ZEROINABCC.7S*C1+MA**2/3»**2-MA*OPP/BK/HK,
MA,1,10,@-6,@-6) ELSE ZEROINABCC.7S*C1+MA**2/3»**2
MA*OPP/BK/HK,MA,0,1,@-6,@-6);E:=1+MA**2/3;
TAD:=C1+PR**(1/3)*MA**2/3)/E*TG;MAS:=BK*HK*P*.OS04@S/SQRTCTG);
P:=P/E**2.S;
DREL:=DH[OJ/LE2; DREX:=DH[OJ**(2/3)/CLE2**C2/3)+CLE2*LE1)**C1/3)+
LE1**(2/3»; NH[OJ:=O; Z[OJ:=O;
FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL AI DO
BEGIN NH[IJ:=NHCI-1J+N[IJ;

FOR J:=NH[I-1J+1 STEP 1 UNTIL NHCIJ
DO Z[JJ:=ZCJ-1J+DZ[IJ

END ;
IF VERDER=! THEN
BEGIN READCINPACK,I,STAP,FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL MN DO

T[IJ);MP:=KT-STAP+1;
END ELSE
BEGIN FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL MN DO T[IJ:=TI;

STAP:=0;MP:=KT+1;
END;
FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL MN "DO TGEMCIJ:=T[I];
DT:=DT/ATT;L:=2;STOPPEN:=TIME(2»TYD;

WRITECOUT[SKIP(1)]);
WRITECOUT,<130C"*"),I,"*",X128,"*",I,"*",X14,"BEREKENING ",
·VAN EEN TWEEDIMENSIONAAL TIJDSAFHANI(ELIJK "TEMPERATUUF:S",
"VELD M.B.V. DE ",
·WARMTEBALANSMETHODE.",X14,"*·,I,·*·,X128,"*",1,130C"*"»~);

IF ROND=1 THEN WRITECOUT,<II,·KANAAL MET RONDE DOORSNEDE, ",
·INWENDIGE DIAMETER = ",E10.3," M.",I,"LENGTE VAN L1 = .,
E10.3,· M. TOT L2 = ",E10.3," M.·),BRE,LE1,LE2) ELSE
WRITECOUT,<II,·KANAAL MET RECHTHOEKIGE DOORSNEDE, BREEDTE = .,
E10.3," M. HOOGTE = ·,E10.3,· M.",I,·LENGTE VAN L1 = .,
E10.3,· M. TOT L2 = ·,E10.3,· M.·),BRE,H,LE1,LE2);
WRITECOUT,<I,·AANTAL STAPPEN IN DE TYD ·,I4,I,X30,·VAN·,
14,· TIM ",I4,I,X30,"STAPGROOTTE ",E11.4," S",I,
X30,"VERDEELD IN ",14,· STUKKEN",II,
"AANTAL ISOLATIE LAGEN ",I4,1,·LAAG",X8,"STAP ",X9,
"HYDRAU~ISCHE DIAMETER",I,X6,"AANTAL",X4,"GROOTTE",
X9,"BINNEN",X8,"BUITEN",XS,"M",I,*CI4,X3,I4,X3,E11.4,
XS,E11.4,X3,E11.4,/),II,"MASSASTROOM GAS",X11,E11.4,
• KG/S",I,"MACHGETAL",X17,E11.4,1,"STAGNATIEDRUK",X13,E11.4,
" BAR",II,"STAGNATIETEMPERATUUR GAS",X2,E11.4," K",I,"ADIABATISCH"
"E WANDTEMP.",X4,El1.4," K",I,"BUITENWANDTEMP.",X11,E11.4," K",
111,"ITERATIETOLERANTIE·,X8,E11.4,1,
·MAX. AANTAL lTERATIESLAGEN·,I11,1,
"MAXIMUM REKENTIJD",X16,I4," SEC·,/),MP-1,STAP,STAP+MP-1,
DT*ATT,ATT,AI,AI, FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL
AI DO CI,N[IJ,DZCIJ,DHCI-1J,DH[IJJ,
MAS,MA,P*E**2.5,TG,TAD,TI,TOL,KMAX,TYD/60);
WRITECOUT,<"LAAG",XS,"SOORT ISOLATIE",/»;
FOR LL:=1 STEP 1 UNTIL AI DO
BEGIN IF MATERCLLJ=11 THEN

WRITECOUT,<I4~X8,"AL203 GASDICHT"),LL)
ELSE IF MATER[LLJ=12 THEN
WRITECOUT,<I4,XS,·AL203 30% DICHT"),LL)
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LO ELSE IF MATERCLLJ=13 THEN
~O WRITECOUT,<I4,XS,"AH199B FUSED ALUNDUM SO% DICHT">
30 , LL)
~O ELSE IF MATERCLLJ=14 THEN
50 WRITECOUT,<I4,XS,"AN599 INSULATING ALUNDUM 35% ",
SO "DICHT">,LL)
70 ELSE IF MATERCLLJ=21 THEN
to WRITECOUT,~I4,X8,"SI02 CKWARTS)">,LL)
~O ELSE IF MATERCLLJ=31 THEN
)0 WRITECOUT,<I4,XS,"BN GRADE HP PARALLEL"),LL)
.0 ELSE IF MATERCLLJ=32 THEN
~O WRITECOUT,<I4,XS,"BN GRADE HP LOODRECHT">,LL)
>0 ELSE IF MATERCLLJ=33 THEN
~O WRITECOUT,<I4,X8,"BN GRADE HP GEMIDDELDE WAARDE">,LL)
10 ELSE IF MATERCLLJ=41 THEN
,0 WRITECOUT,<I4,X8,"SI3N4 REACTIEGEBONDEN">,LL)
'0 ELSE IF MATERCLLJ=51 THEN
10 WRITECOUT,<I4,XS,"FIBERFRAX C52% AL203 + 4S% SI02)">,
~O LL)
'0 ELSE IF MATERCLLJ=52 THEN
o WRITECOUT,<I4,XS,"SAFFIL C95% AL203 + 5% SI02)">,LL)
:0 ELSE IF MATERCLLJ=53 THEN
:0 WRITECOUT,<I4,X8,"FIREBRICK K-2S"),LL)
,0 ELSE IF MATERCLLJ=54 THEN
o WRITECOUT,<I4,XS,"FIREBRICK K-3000·>,LL)
o ELSE IF MATERCLLJ=55 THEN
o WRITECOUT,<I4,XS,"INSALCORS">,LL)
o ELSE IF MATERCLLJ=71 THEN
o WRITECOUT,<I4,X8,"G7 SILLICONE">,LL)
o ELSE IF MATERCLLJ=72 THEN
o WRITECOUT,<I4,X8,"Gl0 EPOXY"),LL)
o ELSE IF MATERCLLJ=Sl THEN
o WRITECOUT,<I4,X8,"ST.37">,LL)
o ELSE IF MATERCLLJ=S2 THEN
o WRITECOUT,<I4,XS,"X12.CR.NI.1S.S">,LL)
o ELSE IF MATERCLLJ=S3 THEN
o WRITECOUT,<I4,XS,"ALUMINIUM">,LL)
o ELSE IF MATERCLLJ=84 THEN
o WRITE{OUT,<I4,XS,"KOPER">,LL)
o ELSE IF MATERCLLJ=S5 THEN
o WRITECOUT,<I4,X8,"WOLFRAM"),LL)
o ELSE IF MATERCLLJ=S6 THEN
o WRITECOUT,(I4,XS,"MOLYBDEEN">,LL)
o ELSE IF MATERCLLJ=87 THEN
o WRITECOUT,(I4,X8,"TANTAAL">,LL)
o ELSE IF MATERCLLJ=S8 THEN
o WRITECOUT,(I4,X8,"10CRM09.10">,LL)
o ELSE IF MATERCLLJ=89 THEN
D WRITECOUT,(I4,X8,"X40CRNICONB13.13.),LL)
~ ELSE IF MATERCLLJ=91 THEN
~ WRITECOUT,(I4,XS,"PLATINA">,LL)
:> ELSE WRITECOUT,(I4,XS,"NIET GEDEFINIEERD"),LL);
:> END ;
:> WRITECOUT,(II,"STRALEN VAN DE ELEMENTEN",II," NR",X2,"STRAAL IN",
) " M.",II,
) *CI4,X2,Ell.4,/»,M+l,FOR I:=O STEP 1 UNTIL M DO CI,RCIJJ);
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70 IF MK=91 THEN
80 WRITE(OUT,(II,-THERMOKOPPELMATERIAAL = PLATINA-»
90 ELSE IF MK=92 THEN
00 WRITE(OUT,(II,-THERMOKOPPELMATERIAAL = PTRH 90/10-»
10 ELSE IF MK=93 THEN
20 WRITE(OUT,(II,-THERMOKOPPELMATERIAAL = PT/PTRH 90/10-»
30 ELSE IF MK=10i THEN
40 WRITE(OUT,(II,-THERMOKOPPELMATERIAAL = NIKKEL-»
50 ELSE IF MK=102 THEN
60 WRITE(OUT,(II,-THERMOKOPPELMATERIAAL = NIKKELCHROM-»
70 ELSE IF MK=103 THEN
80 WRITE(OU~,(II,·THERMOKOPPELMATERIAAL= NI/NICR·»
90 ELSE
00 BEGIN WRITE(OUT,(-GEEN THERMOKOPPEL !!! !·»~MKt=O~
10 END~ IF MK NEQ 0 THEN
20 BEGIN WRITE(OUT,(II,·THERMOKOPPELELEMENTEN t·,II,
30 *(*(I4,X2),/),/),NK/NKK,
40 FOR It=1 STEP 1 UNTIL NK/NKK DO CNKK,
50 FOR Jt=O STEP 1 UNTIL -NKK-1 DO EKCI+J*NK/NKKJJ);
60 END~

70
80 JJt=O;FOR It=1 STEP 1 UNTIL AI DO
90 BEGIN FOR Jt=1 STEP 1 UNTIL NCIJ DO
DO BEGIN FOR IIt=1 STEP 1 UNTIL M DO
10 MATCII+JJ*MJt=MATERCIJ~JJt=JJ+1;

20 END;
30 END;
~o FOR It=1 STEP 1 UNTIL NK DO MATCEKCIJJt=MK;
50 FOR It=1 STEP 1 UNTIL NO DO DZ2CIJt=(ZCIJ-ZCI-1J)/2;
SO FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL M DO
70 BEGIN
30 OPPZCIJ:=RCIJ**2-RCI-1J**2~

?O DR2CIJ:=(RCIJ-RCI-1J)/2~

)0 END; ./
10 FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL NO-1 DO KC1,I*M+1J:=KC2,(I+1)*MJt=0;
20 FOR It=1 STEP 1 UNTIL M-1 DO
~O BEGIN
~O LNRRCIJt=LN«RCIJ)/(RCIJ-DR2CIJ»;
50 LNRLCI+1Jt=LN«RCIJ+DR2CI+1J)/(RCIJ»;
)0 END;ITTt=O~

70 WHILE L<=MP AND NOT STOPPEN DO
30 BEGIN M1t=M DIV 8;KRt=8;
~O FOR LKt=1 STEP 1 UNTIL M1 DO
)0 OUTPUTKR(KR,LK,ITT,T);
lO LKt=M1+1;
~O KRt=M MOD 8;
~O IF KR)O THEN OUTPUTKR(KR,LK,ITT,T);ITTt=O~

~O FOR IIt=1 STEP 1 UNTIL ATT DO
iO BEGIN ITERt=TRUE;IT:=O;
~O WHILE ITER AND NOT STOPPEN DO
'0 BEGIN FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL NO-1 DO
10 BEGIN
10 FOR Jt=1 STEP 1 UNTIL M DO
)0 BEGIN
.0 CCI*M+JJt=ROC(MATCI*M+JJ,TGEMCI*M+JJ)
~O *OPPZLJJ *DZ2 C1+1] *2 ;
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LAMCI*M+JJ:=LAMBDA(MATCI*M+JJ,TGEM[I*M+JJ);
END;

END;

FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL M DO
BEGIN

KI3,IJ:=OPPZCI1/(DZ2C1J/LAM[IJ+11
ALFI(TAD,TGEMCIJ,DH[OJ,MAS,P,OPP»;
K[4,MN1+IJ:=OPPZCIJ*LAM[MN1+IJ/DZ2CNOJ;

END;
FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL NO-1 DO
BEGIN

FOR J:=1 STEP 1 UNTIL M-1 DO
BEGIN K[2,I*M+JJ:=

KC1,I*M+J+1J:=2*DZ2CI+1J/(LNRRCJJ/LAMCI*M+JJ
+LNRLCJ+1J/LAMCI*M+J+1J);

END;
END;
FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL NO-1 DO
BEGIN

FOR J:=1 STEP 1 UNTIL M DO
BEGIN

KC3,I*M+JJ:=KC4,(I-1)*M+JJ:=OPPZCJJ/(DZ2CIJI
LAMC(I-1)*M+JJ+DZ2[I+1J/LAMCI*M+JJ);

END;
END;
FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL MN DO
CMATCI,OJ:=1+(KC1,IJ+KC2,IJ+KC3,IJ+K[4,IJ)*DT/CCIJ;

DTC:=-DT/CC1J;
CMAT[1,1J:=KC2,1J*DTC;
CMATC1,MJ:=KC4,1J*DTC;
VECC1J:=TC1J-KC3,1J*TAD*DTC;
DTC:=-DT/CCMJ;
CMATCM,-1J:=KC1,MJ*DTC;
CMATCM,MJ:=K[4,MJ*DTC;
VEC[MJ:=T[MJ-KC3,MJ*TAD*DTC;
I:=MN1+1;DTC:=-DT/CCIJ;
CMATCI,1J:=KC2,IJ*DTC;
CMATCI,-MJ:=KC3,IJ*DTC;
VEC[IJ:=TCIJ-KC4,IJ*TI*DTC;
rITC: =-DTICCMNJ;
CMATCMN,-1J:=KC1,MNJ*DTC;
CMAT[MN,-MJ:=K[3,MNJ*DTC;
VEC[MNJ:=TCMNJ-KC4,MNJ*TI*DTC;
FOR 1:=2 STEP 1 UNTIL M-1 DO
BEGIN DTC:=-DT/CCIJ;

CMATCI,-1J:=KC1,IJ*DTC;
CMATCI,1J:=KC2,IJ*DTC;
CMATCI,MJ:=KC4,IJ*DTC;.
VECCIJ:=TCIJ-KC3,IJ*TAD*DTC;
DTC:=-DT/CCMN1+IJ;
CMATCMN1+I,-1J:=KC1,MN1+IJ*DTC;
CMATCMN1+I,1J:=KC2,MN1+IJ*DTC;
CMATCMN1+I,-MJ:=KC3,MN1+IJ*DTC;
VECCMN1+IJ:=TCMN1+IJ-KC4,MN1+IJ*TI*DTC;.
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90 END;
!OO FOR 1:=2 STEP 1 UNTIL NO-1 DO
!10 BEGIN J:=(I-1)*M+1;DTC:=-DT/CeJJ;
:20 CMATeJ, 1J: =1<e2, JJ*DTC;
:30 CMATeJ,-MJ:=Ke3,JJ*DTC;
:40 CMATeJ,MJ :=Ke4,JJ*DTC;
:50 VECeJJ: =T[JJ;
:60 J: =I*M ;rITc: =-DT/ceJJ;
:70 CMATeJ,-lJ:=Ke1,JJ*DTC;
'80 CMATeJ,-MJ :=Ke3,JJ*DTC;
90 CMATeJ,MJ:=Ke4,JJ*DTC;
:00 VECeJJ:=TeJJ;
10 END;
20 FOR 1:=2 STEP 1 UNTIL NO~l DO
30 BEGIN FOR J:=2 STEP 1 UNTIL M-1 DO
40 BEGIN JJ:=(I-1)*M+J;DTC:=-DT/ceJJJ;
50 CMATeJJ,-lJ:=Ke1,JJJ*DTC;
60 CMATeJJ,lJ:=Ke2,JJJ*DTC;
70 CMATeJJ,-MJ:=Ke3,JJJ*DTC;
80 CMATeJJ,MJ:=Ke4,JJJ*DTC;
90 VECeJJJ:=TeJJJ;
00 END;
10 END;
20 IF NOT BSOL(l,MN,M,M,CMAT,VEC,CA) THEN
30 BEGIN WRITE(OUT,(/,·GEEN OPLOSSING·»;TYD:~O;

40 END ELSE
50 BEGlN ITER:=FALSE;I:=l;
60 WHILE NOT ITER AND I(=MN DO
70 BEGIN ITER:=ABS(TNeIJ-VECeIJ»ABS(TOL*VECeIJ);I:=I+1;
80 END;
90 IF ITT+IT>=KMAX THEN
00 BEGIN WRITE(OUT,(/,·KMAX BEREIKT, IT =·,I5),ITT+IT);
10 TYD:=O;
20 END;
30 FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL MN DO
40 BEGIN.TNeIJ:=VECeIJ;TGEMeIJ:=(TeIJ+VECeIJ)/2;
50 END;
60 END;,
70 STOPPEN:=TIME(2»TYD;IT:=IT+1;
80 END;
90 FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL MN DO
00 TCIJ:=TGEMeIJ:=TNeIJ;ITT:=ITT+IT-1;
10 END;
20 IF NOT STOPPEN THEN
30 BEGIN FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL MN DO TOUDeIJ:=TeIJ;
40 STAP:=STAP+1;L:=L+1;
50 END;
60 END;
70 M1:=M DIV 8;
80 KR:=8;
90 FOR LK:=l STEP 1 UNTIL Ml DO
)0 OUTPUTKR(KR,LK,ITT,TOUD);
10 LK:=Ml+l;
20 KR:=M MOD 8;
30 IF KR)O THEN OUTPUTKR(KR,LK,ITT,TOUD);
40 IF PACK=1 THEN



50 WRITECOUTPACK,(I5,·,·,/,*C6CE11.4,·,·>,/»,STAP,CMN DIU 6>+1,
60 FOR I.: =1 STEP 1 UNTIL MN DO TOUDC I J >;
70 END;
80 END.
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Grafiek B.13 De invloed van een extra warmteweerstand op de
thermokoppelafwijking.
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