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SAMENVATTING

In dit verslag wordt het gedrag van een regeneratieve warmte

wisselaar ala component van het 5 MW blow-down experiment

beschreven. De samenstelling van het rookgas en de vlamtemperatuur

zijn bij de diverse branderinstellingen bepaald. Voor de

berekening van de verliezen in de verbrandingsruimte is een model

opgesteld. Aan de hand van het toegepaste opwarmschema zijn de

verliezen in de verbrandingsruimte berekend, evenals de temperatuur

verdeling van het rookgas en het opslagmateriaal in de warmte

wisselaar. Uitgaande van de temperatuurverdeling in het opslag

materiaal aan het einde van de opwarmcyclus is de temperatuur

waarbij het argongas uit de warmtewiaselaar stroomt berekend. De

berekeningen worden vergeleken met de meetresultaten, welke

verkregen zijn uit de eerste proefnemingen met de installatie.
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I. INLEIDING

In de vakgroep direkte energie omzetting bestaat het 5 MW blow-down

experiment. Dit experiment is opgezet met a1s doe1ste11ing:

1) De demonstratie van een entha1pie-extractie van 20%

gedurende minstens 10 seconden. Dit betekent dat de

generator bij een thermisch ingangsvermogen van

5 MW een e1ektrisch vermogen van 1 MW moet 1everen.

2) Ret bestuderen van de fysische processen, die

optreden in een ges10ten MHD-generator met een

ingangsvermogen van 5 MW en een werkingsduur van 10

seconden.

3) Ret verifieren van het model, dat de werking van

een ges10ten MHD-generator beschrijft. Dit ten

behoeve van toekomstige generaties MBD-generatoren.

In fig. 1 is het principeschema van het blow-down experiment weergegeven.

Gedurende een opwarmcyc1us van ~ 30 uur wordt door midde1 van de

verbranding van een 1ucht-propaan mengse1 (12) het ops1agmateriaa1 van

een warmtewisse1aar (9) opgewarmd. Ret is moge1ijk een gedee1te van de

rookgassen door een bypass 1angs de warmtewisse1aar te 1eiden. Wanneer

het ops1agmateriaa1 de gewenste temperatuur heeft bereikt worden de

resterende rookgassen verwijderd door de warmtewisse1aar te evacueren

(14). Tijdens de zogenaamde blow-down stroomt argongas (10) van onder

naar boven door het ops1agmateriaa1 van de warmtewisse1aar. Ret argon

neemt warmte op uit het ops1agmateriaa1, stijgt daardoor in temperatuur,

en ver1aat de warmtewisse1aar met een temperatuur van ongeveer 2000 K.

Aan het hete argon wordt een geringe hoevee1heid cesium a1s inzaai

materiaa1 toegevoegd (2) om het e1ektrisch ge1eidingsvermogen te

verhogen. Ret argon-cesium mengse1 stroomt vervo1gens door het

generatorkanaa1 (1), waar onder inv10ed van het magneetve1d (4) de

MHD-werking optreedt. In de diffusor neemt de gasdruk toe tot 1 bar. Ret

gas stroomt door de scrubbertank (16), waar het cesium uit het argon
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wordt gespoeld en het gas tevens wordt gekoeld, via de schoorsteen naar

buiten.

De werking van de MHD-generator kan aan de hand van fig. 2 als volgt

worden"" beschreven. De MHD-

generator bestaat uit twee

elektrodenwanden en twee

isolatorwanden. Ret magnetisch
-+veld B staat loodrecht op de
• • • -+

stro~ngsr1cht1ng u van het

geioniseerde gas. In de

generator wordt een elektrisch
.• :r -+-+

veld ge1nduceerd ~ind = u x B

ten gevolge van de Lorentzkracht

welke op de geladen deeltjes

werkzaam is. Wanneer de

elektrodenparen uitwendig belast fig. 2

worden met een weerstand R zal
u

hierdoor een stroom I gaan vloeien. De generator levert nu een

vermogen van I 2R •
u

Uit de eerste beproeving van de installatie is gebleken dat de wijze

van opwarmen van de warmtewisselaar als geheel en de uitstroo~

temperatuur van het argon nauw met elkaar samenhangen. De afstudeer

opdracht bestaat uit het zowel experimenteel als theoretisch

bestuderen van dit verband. Voor de theoretische bestudering is aan

het model van Geutjes [ 1 ], dat de temperatuurverdeling in het

opslagmateriaal beschrijft, een model toegevoegd. Dit model beschrijft

de temperatuurverdeling in de verbrandingsruimte en de invloed van de

bypass. Beide modellen zijn getoetst aan de meetresultaten.
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II. OPBOUW VAN DE WARMI'EWISSELAAR EN DE FUNKTIE VAN DE BYPASS

11.1. De opbouw van de warmtewisse1aar (fig. 3)

Ret hart van de warmtewisse1aar wordt gevormd door een cylinder met

een hoogte van ~ 4 meter, opgebouwd uit a1uminiumoxide stenen, waarin

kana1en zijn aangebracht (fig. 4). De stenen zijn zo gestape1d dat de

kana1en een door1opende verbinding vormen tussen boven-en onderzijde

van de warmtewisse1aar. Dit gehee1 noemt men ook we1 het bed. Om het

bed bevindt zich een aanta1 1agen iso1atiemateriaa1. Ret bed en het

iso1atiemateriaa1 rusten op een meta1en rooster (grate). Boven het bed

bevindt zich de verbrandingsruimte, waarvan de wand bestaat uit

iso1atiemateriaa1 (dome). De dome rust op een meta1en ring (shelf).

In de verbrandingsruimte is een uitstroom opening voor de afvoer van

het hete argon naar het generatorkanaa1. In deze 1eiding bevindt zich

nog een aftakking naar de bypass, waardoor een gedee1te van de

verbrandingsgassen om het bed heen naar de rookgassen-schoorsteen

kunnen worden ge1eid.

11.2. De funktie van de bypass

Voor de temperatuurverde1ing in de warmtewisse1aar is niet a11een de

rookgastemperatuur ze1f maar ook het vermogen dat aan het bed wordt

toegevoerd van be1ang. Een grotere massastroom bij deze1fde rookgas

temperatuur za1 resu1teren in een betere warmte overdracht van het

rookgas naar het ops1agmateriaa1. Gedurende de blow-down za1 het

argon op zijn weg naar het generatorkanaa1 door een gedee1te van de

verbrandingsruimte stromen. De zeer grote massastroom geeft dan

aan1eiding tot een grote warmte overdrachtscoefficient tussen het

argon en de wand. Om geen da1ing van de argontemperatuur ten gevo1ge

van een 1agere wandtemperatuur te krijgen, moeten de wanden tot een

temperatuur worden opgewarmd, die bijna ge1ijk is aan de gewenste

argontemperatuur. Dit gebeurt in een van de 1aatste fases in de

opwarmcyc1us. Men heeft hier de hoogste v1amtemperatuur voor het
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opwarmen van de wanden en eveneens wordt nu rookgas met een zeer hoge

temperatuur naar de top van het bed gevoerd. Wanneer de volledige

massastroom door het bed gaat. zal de temperatuur van het rooster.

waarop het bed rust. te hoog worden. Ret is dan ook noodzakelijk een

gedeelte van de massastroom om de warmtewisselaar heen te leiden.
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fig. 4 - De top van het bed van de warmtewisselaar
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III. METINGEN AAN DE WARMTEWISSELAAR

III.1. Thermokoppe1s en meetversterkers

Voor de meting van de temperatuurverde1ing in het ops1agmateriaal zijn

een tiental thermokoppels aangebracht op verschil1ende hoogten in de

warmtewisselaar op de overgang tussen het ops1agmateriaa1 en het

isolatiemateriaa1 (fig. 5). Tevens wordt de kete1wandtemperatuur op

verschillende niveaus gemeten. In de verbrandingsruimte worden nog

drie temperaturen gemeten in het isolatiemateriaa1. Alle chrome1

alume1 thermokoppe1s zijn aanges10ten op een koudelas kompensatiekast

met een referentietemperatuur van 70oC. Voor platina-rhodium

thermokoppe1s is dit niet zinvo1 gezien de geringe thermokoppel

spanningen van dit type koppe1s bij lage temperaturen. De thermokoppe1

signa1en worden door midde1 van thermokoppe1versterkers doorgegeven

aan het ana10ge data inputsysteem. De thermokoppe1versterkers zijn

ontwikkeld en vervaardigd bij de Centrale Technische Dienst. Het

schema van deze versterkers is weergegeven in fig. 6.

III.2. Dataverwerkingssysteem (fig. 7)

Voor de verwerking van de meetsigna1en afkomstig van het experiment

is een dataverwerkingssysteem aanwezig t waarvan een Nova 3D

minicomputer de kern vormt. Deze 16 bits minicomputer heeft 48 k

woorden aan MOS-geheugen t met 10 Mbyte extern geheugen in de vorm van

twee magneetschijven.

Het DGDAC ana10ge inputsysteem kan in het totaal 176 analoge

signa1en verwerken t welke met een frequentie van 50 kHz worden

gemu1tip1exed en ana1oog-digitaa1 worden omgezet. De meeste van de

signa1en afkomstig van de warmtewisse1aar worden a1leen gedurende de

opwarmcyclus gemeten met een frequentie van 0.1 Hz.

Het Camac-systeem is een modulair systeem waarmee speciale metingen

worden verricht t eventuee1 in een extern geheugen worden opges1agen

en later in de computer worden ingelezen.
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Op de teletype kunnen behalve het invoeren van commando's aan het

multiprogrammeringssysteem, ook alarmboodschappen worden geprint

wanneer een meetsignaal een bepaalde grenswaarde overschreidt. Op de

display kunnen de meetsignalen afzonderlijk als funktie van de tijd

grafisch worden weergegeven, maar ook kan een overzicht worden

verkregen met betrekking tot de temperatuurverdeling van de

warmtewisselaar en het generatorkanaal.

De lineprinter maakt het mogelijk alle meetresultaten vrij snel in

tabelvorm beschikbaar te hebben.
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1
y

fig. 5 - P1aats van de thermokoppe1s in de warmtewisselaar
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fig. 7 - Dataverwerkingssysteem
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IV. DE SAMENSTELLING VAN HET ROOKGAS EN DE VLAMTEMPERATUUR

IV.l. De samenstelling van het rookgas

De vlamtemperatuur bij de verbranding van een lucht-propaan mengsel

wordt bepaald door de stochiometrische verhouding. Deze wordt hier

gedefinieerd als de verhouding tussen de massastromen van propaan en

lucht. Volledige verbranding vindt volgens deze definitie plaats bij

een stochiometrische verhouding van 0.06328.

Door de ontwerper van de warmtewisselaar is een opwarmschema opgesteld

(tabel 1). In dit schema wordt de branderinstelling, alsmede de

massastroom door de bypass en door het bed voor een bepaalde periode

~egeven.

uit de literatuur [ 2 ] en I 3 ] is bekend dat bij de verbranding van

lucht en propaanbij temperaturen boven 2000 K de invloed van de

dissociatie van de verbrandingsprodukten op de vlamtemperatuur

merkbaar wordt. Aangezien in het laatste stadium van de opwarmcyclus

vlamtemperaturen worden bereikt van 2250 K is het noodzakelijk

dissociatie in rekening te brengen. Bij temperaturen tot 3000 K wordt

de reductie in de vlamtemperatuur hoofdzakelijk bepaald door de

volgende dissociatiereacties

(4.1.)

en

(4.2.)

Uitgaande van een luchtsamenstelling van 23.01 gew. % O2 , en 76.99

gew. % N2 komt men tot de volgende reactievergelijking
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Hierbij is m = n1 + 0.5 n2 + 0.5 n3 + nS

n6 = 3.8239 m.

De dissociatie evenwichtsconstanten KC02 en ~20 kunnen met behu1p

van de gegevens uit [ 3 ] worden benaderd met de vo1gende po1ynomen:

+ 2.4136 x 10-~ ~2 - 4.6024 x 10-2 T" + 37.610 (4.4.)

+ 2.0861 x 10-5 T2 - 4.0015 x 10-2 T + 33.961 (4.5.)

waarin

[P~2r (4.6.)

en (4.7.)
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p is de totale druk van het mengsel na verbranding en n
T

is het

totaal aantal mol aan verbrandingsprodukten. De samenstelling van het

rookgas bij een temperatuur T kan als voIgt worden bepaald:

stap 1: Neem een vlamtemperatuur T aan en bepaal aan de

hand van (4.4.) en (4.5.) de waarde van Keo en
2

~ o·
2

stap 2: Neem een verhouding voor n S en nT aan en

n s
bereken 

nT

n 1 [n
Pn

T
5] !stap 3: Bereken -- =

n3

en -=

stap 4: Bereken n3 =

stap 5: Bepaal nS =

3

4

[ 2m - 3 - (nl +
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stap 6: Bepaa1 ~ =

stap 7:
5

Verge1iJ'k nu nr met En = 3.8239 m + ,E n .•
J=l J

Herhaa1 stappen 2 tIm 6 tot de samenstel1ing van

het rookgas vo1doende nauwkeurig is bepaa1d.

IV.2. De v1amtemperatuur

Voor de berekening van de isobare adiabatische verbrandingstemperatuur

kan de vo1gende energieba1ans worden opgeste1d. De energie opgenomen

door de reagerende komponenten (voorverwarming) vermeerderd met de

veIbrandingswarmte van de massastroom propaan, en verminderd met de

energie nodig voor de dissociatie van CO 2 en H20 moet ge1ijk zijn aan

de energie welke opgenomen wordt door de verbrandingsprodukten. Dit

a11es ten opzichte van een referentietemperatu~rvan 298 K.

(4.8.)

Uit~aande van ~~ tabe11en ,in ( 3 ], waarin de warmte inhoud van de

verbrandingsprodukten ten opzichte van 298 K gegeven is, kan de

energieba1ans a1s vo1gt worden geschreven:
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mn3 mn4
m

p
11373*4.1868 + V (-94.05 + 26.42) + + (-_57.8)=

4186.8 ~ x
02

[ 3.9044 * 10-7 T2 + 7.4454 * 10- 3 T - 2.3482 ] +

4186.8 ~ ~20 [ 1.0557 * 10-6 T2 + 7.7951 * 10- 3 T - 2.593 ] +

4186.8 ~ x CO [7.8032.* 10-7 T2 + 1.1153 * 10-2 T -·3.7289] +
2

4186.8 ~ ~2 [ 3.6461 * 10-7 T2 + 7.0585 * 10-3 T - 2.2146 ] +

4186.8 ~ ~2 [ 2.2260 * 10-11 T3 + 3.3606 * 10-7 T2 +

6.5486 * 10- 3 T - 1.9682 ] +

4186.8 ~ x CO [ -1.511 * 10-10 T3 + 1.0912 * 10-6 T2 +

6.1873 * 10- 3 T - 1.9345 ].

Door iteratie en binnen e1ke iteraties1ag de rookgassamenste11ing te

bepa1en is de uiteindelijke v1amtemperatuur te berekenen. In fig. 8 zijn

de v1amtemperaturen met en zonder dissociati~uitgezetvoor de

v~rschillende instellingen in het opwarmschema.



fase propaan/ til FO 20 til FO lOA FO lOB Bed t\ed t\ypass FO 40A FO 40B tijds-
1ucht 1ucht propaan temp. duur
(lb/1b) (lb/hr) on (lb/hr) (%) (%) (OC) (lb/hr) (lb/hr) (%) (%) (u)

.0213 347 3 7.4 6 565 0 354 11 2

2 .0213 347 3 7.4 6 565 260 94 30 2

3 .0213 - 725 12 15.4 25 665 600 140 68 1

4 .0248 725 12 18.0 34 760 600 143 70 1

5 .0248 725 12 20.6 45 855 600 146 74 1,

6 .0321 725 12 23.2 58 955 600 148 76 1

7 .0359 725 12 26.0 73 1050 600 151 79 1 I-'
00

8 .0398 725 12 28.9 4 90 1150 600 154 82 1 I

9 .0437 725 12 31. 7 5 1245 600 157 86 1

10 .0480 725 12 34.8 6 1345 600 160 88 1

11 .0522 725 12 37.9 7 1440 600 163 92 1

12 .0544 725 12 39.4 8 1530 600 164 94 1

13 .0544 1141 29 62.1 19 1625 600 603 35 1

14 .0549 1507 51 82.7 34 1680 600 990 97 (a) 'V 4

15 .0579(e) 1059 26 61.3 19 1680 120(b) 1000 98 (c) (g) 'V 10

16 .0545(f) 2086 100 114.0 66 1715 2000 200 3 (d)

Tabe1 1 - Opwarmschema warmtewisse1aar vanaf kamertemperatuur
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V. DE BRANDERVERLIEZEN

Om de rookgastemperatuur aan de top van het bed bij een brander-

ins telling te berekenen, is het noodzake1ijk de ver1iezen in de

verbrandingsruimte te berekenen. Riertoe is de verbrandingsruimte in

de 1engterichting verdee1d in 4 cy1indervormige sekties (fig. 3),

waarbinnen de rookgassen stromen en een aanta1 1agen iso1atiemateriaa1

(fig. 9). De afstanden van de onderzijde respektieve1ijk bovenzijde

van de sektie tot aan de brander zijn t2 en ti.

De berekening van de rookgastemperatuur ver100pt dan a1s vo1gt.

Uitgaande van de eerste branderinste11ing wordt met (4.8.) de

v1amtemperatuur bepaa1d en het brandervermogen. Deze grootheden dienen

a1s beginvoorwaarden voor de ingangstemperatuur en het ingangsvermogen

van sektie 1. Met behu1p van de warmteba1ansmethode (zie VI) worden de

ver1iezen P , en de toename in temperatuur van de verschi11ende 1agen
v

in een bepaa1d tijdsinterval herekend.

Ret uitgangsvermogen P van de sektie is
u

P = P. - P
u ~ v

Door iteratie is uit het uitgangsvermogen de uitgangstemperatuur T te
u

bepa1en. De uitgangscondities van de ene sektie worden gebruikt a1s

ingangscondities van de vo1gende sektie. Bij de overgang van sektie 3A

naar 3B moet het ingangsvermogen van 3B nog verminderd worden met het

vermogen dat door de bypass wordt afgevoerd.

= P - P - Pu3A v3A byp

Bij een grote massastroom door de bypass za1 ook een gedee1te van de

bypass stroming afkomstig zijn uit het gedee1te van de verbrandings

ruimte dat onder de bypass 1igt (fig. 10). De ver1iezen in sektie 3B



- 21 -

worden bepaald door de massastroom welke uiteinde1ijk door het bed van

de warmtewisselaar gaat, vermeerderd met een fraktie van de bypass

massastroom. Ret gevolg hiervan is dat de bypass massastroom extra in

temperatuur zal dalen. Hetzelfde effekt treedt op wanneer men zich de

bypass verplaatst denkt in de richting van de top van het bed. In dit

model wordt de plaats van de bypass als volgt vastgelegd.

(R.2 - R. 1 ) (l + 8)
R.b = 2.1 + 2

De plaats van de bypass wordt ;afhankelijk van de grootte van de bypass

stroming ten opzichte van de totale massastroomdoor

,te nemen. De uitgangscondities van sektie 3B bepalen het vermogen en

de temperatuur van het rookgas aan de top van het bed van de warmte

wisselaar.
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P., T.
~ ~

P , T
u u

a..
1

. T bulk

>'3
p P

v v
T T hIm

!3 N
~

. rookgasm

T Cl• a

dz

t

fig. 9 - Sektie van de verbrandingsruimte
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-

t mrookgas
I

fig. 10 - Bypass sektie
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VI. DE WARMTEBALANSMETRODE W

De algemene differentiaalvergelijking voor een geleidend medium luidt

pc ~Tt = ~ (A 2.!) + ~ (A !!) + q
u ox x ox oy y oy (6. L)

In dit model voor een bepaald warmtetransportprobleem wordt de ruimte

opgedeeld in een aantal elementen (fig. 12). Voor elk element wordt een

tijdsafhankelijke warmtebalans opgesteld. De temperatuurverandering

van 1 element wordt bepaald door de warmteflux door de wanden van het

element, de warmtecapaciteit en thermisch geleidingsvermogen van het

element, en eventueel een bronterm, welke in dit geval nul is.

Voor de bepaling van het verlies in de verbrandingsruimte is

aangenomen dat het warmtetransport in het isolatiemateriaal in axiale

richting verwaarloosd mag worden. Ret warmtetransport door de boven-

en onderwand is dan gelijk aan nul.

In figuur 12 is het vereenvoudigde model weergegeven.

rookgas domestenen isolatiemat. ketel omgeving

Tg

-

... ~ .. °21 ~
T3

~o °12 .. °23 .. ... °32 ..... IS ...~
vI 3w

T
a

fig. 11 - Elementen in het vereenvoudigde model
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4

~f
4i

•,
i1 &. 2.

11+

"~li .. • 5i1 + 15 • ..~15H1.2 -.

I
t

6
11

•
3

fil_ 12 - Elementen voor de varmtebalansmethode
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De warmteflux aan de grens van element i kan worden geschreven als

T. )
1

De grootheden R.. zijn de thermische weerstanden tussen element 1 en
1J

element j:

o..
1J

R.. = "':'"'--:-A"'"-1J 1\., ••
1 1J

De warmtebalans voor element i, wordt nu

[

(p. C • T.) - (I'. C • T.) ]
1 p1 1 t + At 1 p1 1 t

Vi -----....;;;,.~A.;;;t;.;;;...------- =

2 ~

.~l (K.. )~ (T.)~ - (T.)~ .r 1 (K .. )~J= 1J., J., 1 ., J= 1J., (6.2.)

~ is het tijdstip waarop aIle grootheden worden bepaald. Door ~ = t

te nemen gaat (6.2.) over in de expliciete differentievergelijking

:;-,. ,

[
2

K •• r 2
n+l"

I - j~l .2;J. + .rT. . = T. J=l1 1: C.
1

[ ]

n
K ••
.21. T '
C. j

1
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p. c . V.
1 p1 1Hierin is c~ =~~._~~

1 6t

In het model kan het volgende vervangingsschema worden opgesteld:

Rwa

t

R
gw

II
wI

T
1-_-C=J-.:T~3~C=]-~W::,2-(=:JTa

RZ3

Aangezien de elementen in het model cylindervormig zijn, geldt voor

de warmteweerstanden per lengte eenheid

1
In [

2d.

1
R•• =- J

1J 2L d. + d.
1 1 J

1
In [

d. 1 + d.
R•• =- J+ . J

J1 2A. 2d.
J J

1 [ 2d4
R a-ln

d3 + d43W 2A3

Voor de thermische weerstanden van het rookgas naar element 1 en van

de ketelwand naar de omgeving geldt respektievelijk
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R
1= en

gw a i d
l

R
1=wa aa d4

Hierin zijn a. en a de warmte overdrachtscoefficienten van het
1 a

rookgas naar de binnenwand van de verbrandingsruimte respektievelijk

van de ketelwand naar de omgeving. In het volgende hoofdstuk worden

deze coefficienten bepaald.
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VII. DE COEFFICIENTEN VAN HET ROOKGAS [ 7 1

De warmte overdrachtscoefficient van het rookgas naar de binnenwand

van de verbrandingsruimte Q. is opgebouwd uit een stralingsterm Q. t1. 1.S r
en een konvektieterm Q. , waarbij Q. = Q. + Q. • Hetzelfde geldt1.C 1. 1.str 1.C
voor de warmte overdrachtscoefficient van de ketelwand naar de

omgeving Q = Q + Q •
a astr ac

VII.l. Warmte overdrachtscoefficient voor straling van het rookgas

naar de wand van de verbrandingsruimte

De netto warmteflux van een gas volume naar de omringende wand

.
CIgw ]

De emmissie coefficient van het rookgas is

€ = € (p, T , T , s l' P
g

)g g g w g

De absorptie coefficient van het rookgas is

In het bijzondere geval waarbij T = T geldt € = A •
g w g v

Voor de stralingsterm is het voldoende alleen de bijdrage van H20 en

C02 in rekening te brengen. Bij een druk van 1 bar geldt voor de
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absorptie coefficient van H20

T 0·45

= e: (f')
'iJiI w

hierin is e:'iJiI de emissie coefficient van het rookgas bij deTwand

temperatuur Tw en de op Tw omgerekende partie1e druk PH20 (Tw).

De absorptie coefficient van H20 is g

De absorptie coefficient van CO2 is

~~n methode om de emissie coefficienten van C02 en H20 ana1ytisch te

bepa1en bij een druk van 1 bar is de vo1gende.

Voor C02:

y = (1273 - T ) / 1000
g
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n.
b. (pS) 1 (ns)mi

a. = _,..;;;.1 . ..- + (a - b.) -~~~--
1 n. ClO. 1 m.

c. + (ps) 1 1 d. + (ps) 1
1 1

De waarden van de coefficienten in bovenstaande verge1ijking zijn

weergegeven in de vo1gende tabe1:

i a b c d m n
ClO

0 0.252 0.1166 0.004 0.477 1.542 0.802

1 0.01 0.0658 0.0245 1. 712 0.25 0.715

2 -0.0955 -0.0535 0.013 0.115 2.45 1.076

3 -0.0303 -0.0806 0.0816 0.691 0.13 0.495

Voor H20:

- f (ps) g(ps, T ) ])
g

E: =
ClO

0.747 - 0.168 x 10-3 T •
g

g(ps, T )
g

= 1 + 0.11923
~ Q~137 + (p~)O'79

(10-3 T - 0.273 _ 0.99 )2
g 0.459 + (ps)4

£Cps) = 1.785 - 0.039 ps + 0.2436 (ps)2 ] ps

Zowe1 de bepa1ing van E:
H20

a1s weI E:
C02

zijn voor temperaturen tussen

2273 K en 523 K binnen 10% nauwkeurig. Voor een mengse1 met H20 en CO 2
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ge1dt voor de emissie coefficient van het mengse1

De korrektiefaktor f
k

is hier

f
k

= 1 + 0.25 EpsO - z) 1n (1 - z)
0.11 + Eps

z =

. PSC02

.Zps en Eps

Voor het rookgas ge1dt voor de emissie en absorptie coefficienten

In de berekeningen is voor € 0~4 genomen.
w

VII.2. Warmte overdrachtscoefficient door konvektie van het rookgas

naar de binnenwand van de verbrandingsruimte

Voor de warmte overdracht door konvektie ge1dt in het a1gemeen
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Voor een niet vo11edig ontwikke1de 1aminaire stroming Re <2300 kan het

Nusse1tgeta1 benaderd worden door

Nu = ~ 3.66 3 + 1.61 3 Re Pr t

Voor een turbu1ente stroming door een buis Re >2300 ge1dt

[
1+

1)

i (Re - 1000) PrNu .. __....;;8__-= .,-__

1 + 12 •.7'If (pr2/ 3.-

~ .. (1.82 10g10 Re - 1.64)-2

De 1engten t 1 en t 2 zijn ingevoerd om het Nusse1tgeta1 te bepa1en in een

gebied tussen t 1 en t z gerekend vanaf het begin van de buis.

VII.3. Warmte overdrachtscoefficient door stra1ing van de kete1wand

naar de omgeving

De warmtef1ux ten gevo1ge van stra1ing van de kete1wand is

.
q .. € C

W S
(l:~)' - (l:~)']' hietuit voigt

q
= (T - T )

w a
a.astr
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VII.4. Warmte overdrachtscoefficient door konvektie aan de ketelwand

De warmte overdracht voor een laminaire en turbulente stroming aan een
loodrechte cylinder kan als voIgt worden beschreven:

Nu = f (Gr, Pr)

Ret Grashofgetal bij de filmtemperatuur

T + T
T ... w a is

f 2

g h 3 P 2(T - T )
Gr ... f w a

f
n2 Tf a

Po T
1. 2745: /2730

Pf
... =Tf Tf

1.101047xl0 19 h3 (T - T )
w a

Pr
f

= 1.83lxlO-7 (T
f

- 780)2 + 0.65788

log NUf = (9.444 x 10 3 [ log (Gr Pr) + 7 ]2 - 3.4278)
10

Voor de overdrachtscoefficienten bij vrije konvektie vindt men
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VII.5. De dichtheid [ kg/m3 J

De dichtheid van het mengse1 is

VII.6. De viscositeitscoefficient [ kg/ms ]

= (36.875 - 1341.75) x 10-9 voor T >273 K
g

~
1· 2

en rn
2
0 = 8.275 x 10- 6

(273)

T 0·7

n
e02

= 4.9 (12~3) x 10-5

T 0·65

nN2 = 4.61 (TrlJ) x 10- 5

,T 0·65
n ,. = 5.59 (~) x 10-5
02

voor T ~273 K
g

De viscositeitscoefficient van het r00kgas is

1: n. x. VM;.
i 1 1

n =
~1: x.

i
1

VII.7. De warmtecapaciteit [ kca1/kg K J

T 0·3

CC02 = 0.2949 (lOgO) voor T ~1000 Kg

T 0·15

CC02 = 0.2949 (~) voor T >1000 K
g
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T 0'15

C
N2

= 0.2789 (10~0)

T 0'15

C
O2

= 0.2605 (~)

De warmtecapaciteit van het reekgas is

C = E x. c.
i 1. 1.

VII.8. De thermische ge1eidbaarheid [ kca1/msK ]

~- = (24.18 T - 355.9) x 10-9
"H20 g

T 1·3

~20 = 7.8802 (4~3) x 10-6

veer T >473 K
g

veer T ~473 K
g

Aco = (17.67 T - 1242.24) x 10-9 veer T >273 K
. 2 g g

T l' 35

A = 3.5872 (2~3) x 10-6 veer T ,273 K
G02 g

T 0'7

~'2
= 17.19 (~) x 10-6

T O'S

A
02

= 20.54 (~) x 10-6

De thermische ge1eidbaarheid van het reekgas is

0.7 - 0.4 x
C02

r: xi
iI:"

1.
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VIII. DE TEMPERATUURVERDEtING VAN HET OPSLAGMATERlAAL, HET

ROOKGAS EN HET ARGON IN HET BED VAN DE WARMrEWISSELAAR

VIII.I. Beschikbare rekenprogramma's

In de voorgaande hoofdstukken is het model en de berekening

aangegeven voor de rookgastemperatuur aan de top van het bed, bij een

bepaalde brandersetting. In dit hoofdstuk wordt een model en

berekeningsmethode gegeven om uitgaande van een bepaalde gas

temperatuur en massastroom aan de top van het bed, de temperatuur van

het rookgas en het opslagmateriaal als funktie van plaats en tijd te

bepalen. Het rekenprogramma dat hiervoor beschikbaar is heet ROOKGAS.

Gezien de omvangrijke rekentijden welke nodig zijn om een bepaalde

temperatuursverdeling te berekenen vanuit de begintoestand van de

warmtewisselaar (kamertemperatuur), is de mogelijkheid aanwezig een

gemeten temperatuurverdeling_van het opslagmateriaal T in te geven
m

met behulp van het programma TEMPVER. Dit programma maakt de datafile

ROOKGAS/VERD, waarin de beginwaarden van T zijn opgeslagen. Hetzelfde
m

model wordt gebruikt voor de berekening van de temperatuurverdeling

van het opslagmateriaal en de temperatuurverdeling van het argongas

tijdens de blow-down. Het programma dat hiervoor beschikbaar is heeft

de naam ARGON. Met behulp van ARGON/TEMPVER kan de temperatuur

verdeling van het opslagmateriaal voor de aanvang van de blow-down

worden ingegeven.

VIII.2. Het warmtetransport in het bed van de warmtewisselaar

Het numerieke model om het gedrag van de warmtewisselaar te

beschrijven is opgesteld door Geutjes l I ]. Dit model zal in het kort

worden behandeld. Achtereenvolgens zal een beschrijving worden gegeven

van het warmtetransport, een vereenvoudiging van de vergelijkingen en

de oplossingsmethode van de vergelijkingen.

De vergelijkingen welke het warmtetransport beschrijven zijn geldig

onder de volgende aannamen:
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1) De beginvoorwaarden voor T en T zijn bekend.
g m

2) De massastroom is konstant gedurende een

bepaa1de branderinste11ing.

3) Het warmtetransport in axia1e richting in het

ops1agmateriaa1 is te verwaar10zen ten opzichte

van het convectieve warmtetransport van het

rookgas naar het ops1agmateriaa1.

4) De gassne1heid is geen funktie van de straa1.

Uitgaande van het gegeven volume-element ge1dt voor de warmtestroom

uit een bepaa1d volume

L T T (t, x)"dx = eng g

x

°T °T
d T = (---A) dx + (~)xdtg -Ox t

o T °Tdq = - p uA C {(----8.\dx + (---A) 2!} dxs g <5x" , at x dx

oT loT"
dq = - til c (--& + -~) dx (8.1. )

g ox u vt

De hoevee1heid warmte welke per tijdseenheid door het gas naar het

ops1agmateriaa1 wordt getransporteerd over een volume-element met een
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lengte dx is

dq = a A (T - T ) dx
g m L

(8.2.)

Dit warmtetransport zal het volume-element in temperatuur doen

toenemen. Bovendien zal er eenwarmteverlies naar de omgeving plaats

vinden, welke in rekening gebracht wordt met de verliesfaktor k •
v

(8.3.)

Uit (8.1.), (8.2.) en (8.3.) volgen twee differentiaalvergelijkingen

o ToT
1) mC (---a + ~ ----&) =-~ (T - T )

g Ox dx ot L .m g

met als rand- en beginvoorwaarden

(8.4.)

(8.5.)

f (t) en T (0, x) = g (x)
m

De verliesfaktor bij i isolatielagen is

1T

k = ----------:~-----:----
vII d~ 1 di +1

-~- + -- In - + -- In ---:--
~a d1 2~1 dL 2~i di
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VIII.3. Vereenvoudiging van het stelsel vergelijkingen

Voor het oplossen van het stelsel differentiaalvergelijkingen kan men

gebruik maken van de methode der karakteristieken van hyperbolische

differentiaalvergelijkingen

Hieruit volgen de twee karakteristieken

dx
-= u
dt

en dx = 0
dt (8.6.)

x

f

top van het bed ,
-.. t

Wanneer deze gebruiktworden

in een t, x diagram leidt de

eerste karakteristiek tot

lijnen met konstante x, en de

tweede tot lijnen waarvan de

richtingscoefficient gelijk is

aan de lokale gassnelheid.

Substitutie van (8.6.) in

(8.4.) en (8.5.) geeft het

volgende stelsel differentiaal

vergelijkingen.

(8.7.)

m Cm m
L

dT a.A
~ =- (T - T ) - k (T - T )dt L g m v m a (8.8.)

met als beginvoorwaarden
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T (t, 0) = f (t)
g

T (0, x) & g (x)
m

In het proces kunnen twee stadia worden onderscheiden.

Stadium 1: Het gas stroomt voor het eerst de warmtewisselaar binnen.

De temperatuur van het gas is bekend voor x = 0, en tevens

is de temperatuurverdeling van het opslagmateriaal bekend

g (x)~ Ret gas koelt af op zijn weg door de warmte

wisselaar, terwijl de materiaaltemperatuur niet verandert.

De differentievergelijking van (8.7.) luidt

=T
gl ',J

mC mC
(~) + (~) (aA) ] T + (aA~ T

llx I,j IJ.x I,j-I- L I,j-I gl,j_1 L I,j ml,j

x

f

aA
+ (-L)I,J'-I Tml,j_1

l,j+l

top van het bed ___ t

(8.9.)

Met behulp van de Newton

Raphson methode [ 5 ] kan deze

differentievergelijking worden

opgelost. Op deze wijze is het

mogelijk, uitgaande van het

feit dat T (0, x) en T (t, 0)m g
bekend zijn, T (j, I) voorg
aIle j te bepalen.
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Stadium 2: Bet rookgas stroomt door de kanalen in het bed van de

warmtewisselaar en staat warmte af aan het opslagmateriaal.

Bet opslagmateriaal wordt opgewarmd en het rookgas koelt

af. T is bekend voor aIle i aangezien de gastemperatuur
g. 1
~,

aan de top van het bed als funktie van de tijd bekend is.

Uitgaande van (8.8.) kan T gevonden worden wanneer men
m. 1
~,

gebruik maakt van de differentievergelijking en nogmaals

Newton-Raphson.

T =
m. 1
~,

m C me)
(-A2!!) + (mm - k
L6t i, 1 'U't i-I, 1 v

T +
mi -1,1

aA aA
(L)i,1 Tg . 1+ ('L\-I,1 T + 2 k T

~, gi-l, 1 v a
(8.10.)

T is dus steeds het beginpunt op een volgende karakteristiek.
m. 1
~,

De'verdere bepaling van

de ruimtelijke verde ling

van gas- en

materiaaltemperatuur als

funktie van de tijd

kunnen worden bepaald

door integratie langs de

karakteristieken.
top van het bed

t

j-l -1'-----'----........--
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i-l,j+l i ,j+l De waarden op de p1aatsen 0 en

kunnen verkregen worden door

1ineaire interp01atie. De t.t is

i,j te bepa1en uit de karakteristiek
i-1,j 1 dx

dt = u, wanneer men een bepaa1de

stap grootte in de 1engte

i,j-1
richting heeft bepaa1d.

i-1,j-1 0

m=puA =pA ~
s s t.t

dt

p At.t = s__
.
m

T = T + dt - t.t (T - T )
g g dt g g1 i-l,j i,j i-l,j

T = T + dt - t.t (T - T )
go gi-l,j-l dt gi,j-l gi-l,j-l

(8.ll.)

(8.12.)

Hierin is dt de grootte van de gekozen stap in de tijd. Voor de

materiaaltemperaturen gelden dezelfde verge1ijkingen.

T = T + dt - t.t (T - T )
m1 m. l' dt m.. m. 1 •

1- ,J 1,J 1- ,J

T = T + dt - t.t (T - T )
m m. 1 • 1 dt m.. 1 m. 1 • 1o 1- ,J- 1,J- 1- ,J-

(8.13)

(8.14.)
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Uit (8.11.) tIm (8.14.) zijn de materiaa1temperatuur en de gas

temperatuur op i,j te bepa1en aan de hand van de differentie

vergelijkingen (8.9.) en .(8.10.).

Voor de gastemperatuur

mc til c
(--!'). . + (--&) + (LaA). .6,x ~ ,J 6,x 0 ~ ,J

(LaA). . T + (-L
aA) T'

~,J m. • 0 m
~,J 0

en voor de materiaa1temperatuur

T =
g; .... ,J

(8.15.)

m C m C
( m m) + ( m m) + (aA) + k
LAt i,j tAt 1 L( i,j v T =m•.

~,J

m C m C
( m m) .+ ( m m) (a.A) - k ] T +
LAt i,J L6,t 1- L 1 v m

1
(8.16.)

a.A aA
(-L). • T + (-L) 1 T

~,J g. . gl
~,J

+ 2 k T
v a

De verge1ijkingen (8.11.) tIm (8.16.) vormen een ste1se1 niet



- 45 -

l±neaire verge1Ijkingen welke onder meer met behu1p van Gauss-Seidel

of successieve overre1axatie kunnen worden opge1ost [ 6 J.

VIII.4. Temperatuurverde1ing in het ops1agmateriaal en de argon

temperatuur tijdens de blow-down

_____Voo~ de ~_erekening van de ~~~!,~~~~u~rvE!_r~E!_!ing~~ __~~~_ops 1apateri~~
en de temperatuur van het argongas gedurende de blow-down wordt

deze1fde op1ossingsmethode gevo1gd a1s voor de verwarming met het

rookgas. De stralingsterm kan nu echter worden verwaar1oosd. De

warmte overdrachtscoefficient van het ops1agmateriaa1 naar het

argongas wordt nu bepaa1d door het konvektieve warmtetransport en kan

aan de hand van deze1fde formu1e welke voor het rookgas ge1dt worden

bepaa1d. Voor de-viscositeit&coefficient dient nu geschreven te

worden

T 1· 5
_ [ (--L. 2740] -4 [ ~ ]

n - 1. 1 2500) T + 240 x 10 me·
g

Het thermisch ge1eidingsvermogen wordt in dit geval

A = 0.185904 n ~J.msl<-
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IX. RESULTATEN

IX.1. De branderver1iezen

De door de ontwerper opgegeven temperatuur van het ops1agmateriaa1 aan

de top van het bed is de stationaire temperatuur bij een bepaa1de

branderinste11ing. Bij de berekening van de branderver1iezen voor het

geva1 dat de warmtewisse1aar vo1gens het opwarmschema wordt opgewarmd,

nemen de ver1iezen voor de stationaire toestand 1ineair toe met de

rookgastemperatuur. De rookgastemperatuur aan de top van het bed is

dan aanzien1ijk hoger dan de verwachte materiaa1temperatuur. Dit is in

tegenspraak met het model van Geutjes, waarin b1ijkt dat de temperatuur

van de top van het bed binnen enke1e minuten nog slechts weinig lager

is dan de rookgastemperatuur. Met behu1p van de warmteba1ansmethode

zijn de branderver1iezen berekend voor de niet stationaire toestand

(fig. 14). De branderver1iezen b1ijken maximaa1 te zijn voor brander

inste11ingen ha1verwege het opwarmschema. De rookgastemperatuur en de

materiaa1temperatuur aan de top van het bed wijken in dit geva1 vee1

minder af.

IX.2. Berekeningen'van de rookgastemperatuur en materiaa1temperatuur

aan de top van het bed van de warmtewisse1aar

In de figuren 15, 16 en 17 zijn de rookgastemperatuur en de temperatuur

van het ops1agmateriaa1 aan de top van het bed a1s funktie van de tijd

weergegeven voor branderinste11ingen vo1gens het opwarmschema

respektievelijk opwarmcyc1us 6 en 7. Tevens is in dezefiguren de

gemidde1de wandtemperatuur van de verbrandingsruimte aangegeven.

Aangezien er door stra1ing warmtetransport p1aats vindt van de top van

het bed naar de wand van de verbrandingsruimte za1 bij een grote ai de

temperatuur van de top van het bed slechts een weinig hoger zijn dan

de wandtemperatuur. Uit fig. 15 en 17 b1ijkt dat bij brander

inste11ingen ha1verwege de opwarmcyc1us de rookgastemperatuur

aanzien1ijk lager is dan de door de ontwerper opgegeven materiaa1-



temperatuur aan de top van het bed. Dit kan nu verklaard worden uit de

grote branderverliezen welke tijdens deze branderinstellingen optreden.

Bij de hoge rookgastemperaturen zijn de berekeningen redelijk in

overeenstemming met de meetresultaten. Voor de temperaturen van het

rookgas en van het materiaal aan de top van het bed zijn grote

verschillen in de berekeningen gevonden voor de stationaire en niet

stationaire situatie.

IX~3. Rookgas- ertmatetiaaltempetatuutverdeling in het bed van de

wat1il.tewisselaar

In de figuren 18 en 19 zijn de gemeten temperatuur verdelingen van het

opslagmateriaal als funktie van de hoogte uitgezet voor opwarmcycli 6

en 7. De temperatuur gradient-in het bovenste deel van het b~d aan het

einde van opwarmcyclus 7 is kleiner dan aan het einde van opwarmcyclus

6. In de volgende paragraaf wordt uiteengezet welke gevolgen dit heeft

vaor de temperatuur van het argongas gedurende de blow-down.

In figuur 20 is uitgaande van de gemeten materiaaltemperatuur

verdeling deze gedurende het laatste uur van opwarmcyclus 7 veranderd

volgens berekeningen aan de hand van het model van Geutjes. De

berekende materiaaltemperaturen.zijn hoger dan de gemeten waarde. Een

verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de verliesfaktor k in hetv
model, welke de stationaire verliezen bepaalt, niet toegepast mag

worden.

IX.4.De tempetatuutvan het argortgas tijdens de blow-down

In figuren 21 en 22 zijn de argontemperatuur, de berekende en gemeten

materiaaltemperatuur aan de top van het bed en de gemeten stagnatie

temperatuur van het argongas bij het verlaten van de warmtewisselaar

weergegeven voor de blow-downs na opwarmcyclus 6 respektievelijk 7. De

temperatuurdaling van de top van het bed tussen het afSluiten van de

opwarmcyclus en het begin van de blow-down wordt veroorzaakt door
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stra1ingsver1iezen van de top van het bed naar de wanden van de

verbrandingsruimte. De temperatuur van het ops1agmateriaa1 dicht onder

de top van het bed za1hoger zijn dan aan de top van het bed. Dit wordt

bevestigd door het feit dat de materiaa1temperatuur gedurende de 30

seconden blow-down nog toeneemt.

Ret ver100p van de gemeten stagnatietemperatuur wordt veroorzaakt door

de traagheid van de stagnatieprobe. en doordat de hoofdstroming pas na

ongeveer 10 seconden stationair is.

Ondanks de nagenoeg ge1ijke waarden van de materiaa1temperatuur aan de

top van het bed is de stagnatietemperatuur bij run 6 vee1 lager dan bij

run 7. Rieruit kan men conc1uderen dat de temperatuur gradient van het

ops1agmateriaa1 in het bed van be1ang is voor de temperatuur van het

argon. Uit de berekeningen vo1gt dat het verschi1 tussen de materiaa1

temperatuur en de temperatuur van het argon groter wordt bij grotere

temperatuur gradienten in het ops1agmateriaa1. Riertoe zijn twee

extreme temperatuur.verde1ingen ingevoerd (fig. 23). De berekende

temperatuur van het argongas aan de top van het bed en de materiaa1

temperatuur zijn uitgezet in fig. 24.
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x. CONCLUSIES

Uit de berekeningen welke verricht zijn aan de hand van het opwa~

schema zoa1s door de ontwerper is opgeste1d en de opwarmschema's van

de cyc1i 6 en 7, a1smede de berekeningen voor de runs vo1gend op deze

opwarmcyc1i kunnen een aanta1 be1angrijke conc1usies worden getrokken:

1) Met behu1p van het opgeste1de model voor de bepa1ing

van de branderverliezen is het mogelijk een redelijke

schatting van de rookgastemperatuur ter hoogte van de

top van het bed te geven voor een bepaa1de brander

ins telling in een opwarmschema.

2) Tussen de berekeningen aan de hand van het model van

Geutjes van de temperatuur verde1ing van het rookgas

en bet ops1agmateriaai en de meetresu1taten uit de

eerste proefnemingen met de insta11atie bestaan

aanzien1ijke verschi11en. Deze worden waarschijn1ijk

veroorzaakt doordat de ver1iezen in dat model stationair

zijn veronderste1d. Bij de bepa1ing van de brander

ver1iezen is geb1eken dat er grote afwijkingen in de

ver1iezen zijn voor de stationaire en voor de niet

stationaire situatie. Aangezien de afmetingen en

eigenschappen van het iso1atiemateriaa1 ongeveer ge1ijk

zijn a1s voor de verbrandingsruimte en deze bij hoge

warmte overdrachtscoefficienten aan de binnen- en

buitenwand bepa1end zijn voor de ver1iezen, zou men

kunnen verwachten dat ook hier gerekend moet worden

voor de niet-stationaire situatie.

3) Uitgaande van een opwarmschema komt men aan het einde

van de opwarmcyc1us tot een bepaa1de temperatuur

verde1ing van het ops1agmateriaa1 in het bed van de

warmtewisse1aar. Zowe1 de temperatuur van de top van

het bed, a1s de temperatuur gradient dicht hieronder

b1ijken van groot be1ang te zijn. Beide zijn bepa1end
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voor de argontemperatuur aan het begin van de blow-down

en ook voor de temperatuurdaling van het argongas

tijdens de blow-down.
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