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Samenvatting

In dit afstudeerverslag wordt een inleiding gegeven tot

rendementsberekeningen aan een edelgas MHD/stoomcentrale.
Uitgaande van een aantal hoofdcomponenten worden eerst de
resultaten van de rendementsberekeningen van verschillen
de uitvoeringen van deze centrale gegeven, waarbij wordt
nagegaan welke groottenvan de parameters van de afzonder
lijke hoofdcomponenten wenselijk zijn. Vervolgens wordt,
met de eis van technologische realiseerbaarheid, een cen
tralemodel, de toppingcyclus, uitgebreid met een fysisch
model van een hoofdcomponent: de MHD-generator.
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1. Inleiding.

Dit afstudeeronderzoek werd verricht in het kader van de
werkgroep "Inleidende Systeemstudies MHD" van het ECN te
Petten voor de Nederlandse situatie.Een dergelijke studie
(ECAS) wordt in Amerika verricht op veel grotere schaal met
als deel om in de toekomst op een maatschappelijk verant
woorde wijze tot een bater conversierendement te komen bij
een redelijk lage kWh-prija. In dit onderzeek is, als eer
ate aanzet, de ais van een redelijk lage kWh-prijs vervangen
door de eia van technologische realisatie van de centrale
waarbij ook beschouwing van hat kostenaspect noodzakelijk is.

De ECAS (Energy Oonversion Alternatives Study) is de in 1976
in Amerika aangevangen studie, verdeeld in 3 stadia: task 1,
2 en 3, op het gebled van geavanceerde elektriciteitscentrale
ontwerpen voor de toekomst die op kolen worden gestookt of
brandstof gebruiken die uit kolen wordt gevormd. Verschillen
de bedrijven werden hiarvoor gecontracteerd, o.a. General
Electric en Westinghouse voor o.a. de open-en de gesloten
MHD/stoomcentrale, waarbij tevens subcontracten met andere.'.bedrijven werden afgesloten.Coordinatie en vergelijklng van

de resultaten wordt verr±cht door NASA Lewis Research Center,

in samenwerking met de ERDA (Energy Research and Development
Administration) en de NSF (National Science Foundation).

De resultaten van de ECAS task 1 zijn gegeven in fig. 1.1
(ref. 10). Het assenkruis atelt de huidige situatie voor,
waarbij het opmerkelijk is dat deze door General Electric
en Westinghouse verschillend wordt geinterpreteerd.
(CC = Closed Cycle, OC = Open Cycle).
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2. Voorschakelsystemen aan stQomcycli ter verbetering van
het totaalrendement.

Het Carnotrendement:

~ = 1 - T't/T,"(carnet U1 1n

is het maximaal haalbare rendement van een energieeonversie-
proees dat werkt tussen een ingangstemperatuur Tin
en een uitgangstemperatuur Tuit • Met een praktisehe
installatie is dit rendement eehter niet haalbaar. Een ver
hoging van het rendement van zo een installatie kan dan oak
aIleen optreden als Tin werdt verhoogd (Tuit ligt vast op de
omgevingstemperatuur). In stoominstallaties worden de mate
riaalproblemen van de (bewegende) onderdelen bij een hoge
stoomtemperatuur (800oK) groote Een goed alternatief voor de
stoomcentrale is er niet. Daarom biedt sen voorschakelsysteem.
met een hoge ingangstemperatuur en een te hoge uitgangstempe
ratuur om als zelfstandige eenheid goed te kunnen werken, VQor
geschakeld aan een stoomcentrale, uitkomst.
Deze voorschakelsystemen zijn o.a. de brandstofcel, de gastur
bine, het open MHD-systeem en het gesloten MHD-systeem.

In de open MHD-generator wordt het verbrandingsgas van de
brander direkt door het MHD~kanaal gevaerd waarna dit gas de
lucht t.b.v. de brander voorverhit. Vervolgens wordt dit ver
brandingsgas aan een stoomoyclus toegevoerd.
In de gesloten MHD-cyclus bevindt zioh een edelgaskringloop.
Ook hier wordt de overblijvende warmte met lagere temperatuur
naar een stoomcyolus afgevoerd. In het MHD-kanaal treedt in
het argongas een elektronentemperatuurverhoging OPt zodat
het argongas een lagere temperatuur (2000oK) mag hebben dan
de temperatuur van het verbrandingsgas in een open MHD-kanaal
bij ongeveer hetzelfde elektrische geleidingsvermogen. Warmte
Qverdraeht van- ennaar het edelgas vindt plaats via warmte
wisselaars.
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3. De edelgas MHD/steomoentrale.

In dit hoofdstuk worden enkele mogelijke uitvoeringen
van de edelgas MHD/stoomcentrale beschreven, uitgaan
de van een aantal hoofdcomponenten. Van deze hoofdoom
ponenten worden de karakteristieke grootheden die be
langrijk zijn veor berekening in de oyolus, als gegeven
besohouwd.

3.1 De hoofdoomponenten van de edelgas MHD/stoomcentrale

Gegeven zijn de volgende componenten:
a. MHD-generator met DC/AC inverter
b. Stoomcyolus met AC-generator
c. Compressor
d. Warmtewisselaar
e. Brandersysteem

ad a. MHD-generator met Dc/AC inverter
Indien door het MHD kanaal edelgas stroomt met een hoge
stagnatie temperatuur, wordt een deel van de warmte
en kinetische energie van het gas omgezet in elektrische
energie. Stagnatietemperatuur en stagnatiedruk nemen
hierbij af.

PMHD

1:-"'" - --

_""G~t_

5

Pllii:=k

fig. 3.1 TS-diagram van de MHD-generator.
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In fig. 3.1 is het TS-diagram van de MED-generator
gegeven. Het warmteverlies naar buiten wordt door
d.. ~ 1 gegeven.
Het enthalpisehrendement is dan:

(1.1)

Het isentrepisch rendement is:

De elektrische output is:

P =: ItC (T - T ..)0< =: I!lC T 'l1MHD P in Ult p in~ent
(1.3)

waarin ~ =: argonmassaflow en Cp = warmtecapaciteit
van argon bij constante druk.
Hat enthalpisch rendement zegt dus iets over de hoe
veelheid onttrokken elektrische energie.
Het isentropisch rendement geeft aan hoeveel daarbij
de entropie is toegenomen (6S in fig. 3.1), dus een
soort kwaliteitsnorm, die tot uiting komt in een
extra drukverlies in de generator (~p in fig. 3.1)

bij vaste temperaturen Ti en T 't.n Ul
Op een lijn in het TS-diagram waar S = konstant geldt
de wet van Poisson (voor argon):

(T, IT .t.') = (p. Ip ·t)(t- 1)/0 =: (p.. Ip 't)0,4
ln Ul In Ul . ln Ul

Hieruit voIgt dat:

'llent 10(
1i8 = 1 I ')0 4

- (Puit Pin '

In de praktijk is Tin ~ 2000 oK, (Pin/Puit)~lO, o(~l,

1£.ent~40% en 12 is~1!5%.
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De DC-stream uit de MHD-generator wordt d.m.v. een DC/AC
inverter omgezet in draaistroom t.b.v. de koppaling aan
hat elektriciteitsnet. Het rendement van dit omzettings

proces is hoog en bedraagt ongeveer~inv = 98,5%.

ad b. Stoomcyclus met AC-generator
Als afzenderlijke eenheid besehouwd,zet deze het in de
gas/steam warmtewisselaar aangeboden vermegen om in mecha

nische energie met een rendement van ~st ~ 44% waarbij
Tin ~ 1000 OK en Tui t ~ 300 oK.

stoom
c.,c.lu.s

~ia.~" T~- --

Tllit

5
fig. 3.2 TS-diagram van de angang van

de steomcyclus.

In fig. 3.2 is het TS-diagram getekend zeals het geldt
voar de ingangszijde van de warmtewisselaar gas/steom.
In deze warmtewisselaar ontstaat een gering drukverlies

AP/Pi.n.~ 3%.
Er geldt:

P t = (It C T. - Jh CpgTuit) 'Yl sts . pg l.n (, ( 1.6)

In beperkte mate is het mogelijk om afvalwarmte met een
lagere temperatuur uit de MHD-eyclus of uit het brander
systeem aan de stoomcyclus toe te voeren, zodanig dat het
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totaalrendement van de MHD/stoomcyclus stijgt.
De draaistroomgenerator die de mechanische energie omzet
in elektrische energie heeft in dit gevel een rendement

van ongeveer 'Ylgen = 98,5%.

ad c. Compressor
De compressor is noodzakelijk om de drukval in de MHD
generator en in de andere componenten in de cyclus te
compenseren. Compressie is mogelijk met 'en compressie
trap (fig. 3.3) of met meerdere compressietrappen met

tussenkoeling (fig. 3.4). Tin tN1 300
0
K en TUit~ 400 0 K tot

700
0
K afhankelijk van het aantal trappen en Puit/Pin.

T: _T.:;t __sta.j" ......

J~t' _",ec.h. Pc.

5
fig. 3.3 TS-diagram van de eentraps compressor.

lYIe.c~. Pc.

5

fig. 3.4 TS-diagram van de meertraps compressor
met tussenkoeling.
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Net zoals bij de MHD-generator is hier een isentropiseh
rendement ~e te definieren. Compressie met een trap geeft
een hogere uitgangstemperatuur. Meertrapscompressie geeft
in een vergelijkbare situatie een lagere uitgangstempe
ratuur en een lager benodigd eompressorvermogen en de
warmte van de tussenkoeling kan eventueel aan een stoom
eyelus worden toegevoerd. Zie fig. 3.3 en fig.3.4
Het compressorvermogen is:

wasrin N het aantal compressietrappen (Afleiding Appendix A).
Als in acht wordt genomen dat de compressor bestemd is
om de dru.kval in de MHD-generator en de andere componen-
ten te eompenseren dan is:

met T1' T2 en 02.is resp. Tin' Tuit en ~is van de WID
generator en D = Ap/p~het relatieve drukverlies van de
overige componenten D~O,2 (Mleiding Appendix B).

ad d. Warmtewisselaar
Een warmtewisselaar wordt gebruikt om de warmte van het
ene medium naar het andere medium over te dragen.

~'PA
AT.;
~ ~,P8

• .
m 1 1rn

bPA Aps

~ 1

~ '---J T/f.
A1;.

5
fig. 3.5 TS-diagram van de warmtewisselaar.
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Dit is weergegeven voor identiekemedia in fig. 3.5.
Hierbij ontstaat een temperatuurval AT 1 aan de boven
zijde en een temperatuurval A T2 aan de onderzijde van
de warmtewisselaar. Ala AT 1 wordt gekozen (afhankelijk
van de conatruotie van de warmtewisselaar) dan voIgt
AT2 = T2 - T4 uit:

Als C en C b @nafhankelijk van T zijn(zoals bij eenpa p
edelgas) dan iSAT2 =AT 1 , indien ~a = ~b·

Deze 6 T ligt in de praktijk, afhankelijk van het mate
riaal en de oonstruotie (dUB afhankelijk van T~ in een
gebied van 50 tot 400 o K.

De gasstroom in de warmtewisselaar ondergaat een druk
val Ap. Deze wordt uitgedrukt in de relatieve drukval
Ap/p",em bedraagt, afhankelijk van het type warmtewisse

laar, oa. 3%.

ad e. Brandersysteem

In fig. 3.6 is het brandersysteem getekend.
Inrewarmtewisselaar ww1 wordt de warmte aan de
MHD-stoomcyclus overgedragen. Het rookgas dat uit ww1
komt met temperatuur TV2 wordt in ww2 gebruikt om
lueht voor te verwarmen. Enerz~ds worden hierdoor de
schoorsteenverliezen beperkt (Tv2 wordt verlaagd tot
TV3),anderz~ds wordt hierdoor de vlamtemperatuur Tv1
verhoogd.
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fig. 3.6 Het brandersysteem.

De warmtebalans levert ep:

a.. brandersysteem:

MHo/stooWl_
c.yc Lu.s

b. luohtwarmtewisselaar:

Substitutie van (1.12) in (1.10) levert op:

(1.12)

'(1.13)
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Uit berekeningen aan vergelijking (1.12) blijkt dat
bij hagere waarden van Ti , het temperatuurverschiI AT1=T

v2
-T

t
san de bovenzijde van ww2 nalwo~dt (Tv3-k), hetgeen

fysiseh niet realis·eerbaar is... 1ge
reden van het -nul·.< worden van A TI is, dat er
teveel warmte door ww2 wordt overgedragen. Een oploSSing
biedt een tweede warmtewisselaar ww3 parallel aan ww2,
die zoveel warmte aan een stoomcyclus toevoert, dat
ATl een realiseerbare waarde krijgt. Zie fig. 3.1.
Hier wordteen deel van de massaflux lhv :: fub + Jht > 111l

van ww2 afgevoerd via wwJ, zodat de massafluxen links
en rechts in ww2 ongeveer dezelfde waarde hebben.

Een andere methode. om dit te bereiken. is de brandstof voor
te verwarmen m.b.v. een ww parallel aan ww2. (vergl.(1.14)
blijft dan gelijk, vergl.(1.15) krijgt een extra term van de
hete brandstof). Met deze methode is hier echter(nog)niet

gerekend.

Bij een vaste ingangstemperatuur van de cyclus Tin

kan een temperatuur Tuit ~ Tuit,opt (zie fig. 3.7)
worden berekend, waarbij de cyolus optimaal fungeert.
Het brandersysteem (inclusief ww1) moet daams zoda
nig worden gedimensioneerd dst ook werkelijk een tem-

peratuur Tuit,opt wordt verkregenen dat Pst (trzst""44%)

en de schoorsteenverliezen minimeal z:ijn.
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Ww'1

fig. 3.7 Brandersysteem met parallelgescha
kelde stoomcyclus

Vergelijking (1.13) wordt nu:

waaruit blijkt dat bij toenemende Pst tevens TV2
(dus ook Tuit bij een vaste AT2 ) toeneemt als de an
dere grootheden in (1.14) konstant blijven.

Vergel~king (1.12) wordt nu:
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Uit (1.14) blijkt welke middelen ter besahikking staan

om T 't = T 2 -6T2 de waarde Tit t te geven. DeUJ. . v U ,op
Yolgende parameters hebben invloed op Tuit (er wordt
[;teeds een parameter gevarieerd; de :'J'l1eJ:-e paJ'8Tl1f)tpJ'l1.

behalve T 't' worden constant gehouden):1.11

a. AT2 in beperkte mate, bepaald door de constructie
en het materiaal van ww1.

b. 6T1 = TV1 - Tin idem.
c. TV3 (schoorsteentemperat1.1ur).Het verlagen van TV3

geeft neerslag van agressieve stoffen in de schoor
steen en verhogen van TV3 gaat gepaard met verho
ging van de schoorsteenverliezen.

d. Ho ' de verbrandingswaarde van de brandstof: Het
kiezen van een geschikte brandstof (Voar een hogs
T1.1it een laagcalorische brandstof; zie vergl. (1.13).¥)

e. ~b!~v' de brandstof!luehtverhouding: toevoeren van
een overmaat lucht am Tuit te verhogen. Dit levart
ook extra schoorsteenverliezen op; eehter veel min
der dan bij het verhagen van Tv3 •

f. Pst' hiermee wordt de verhouding van de verbrandings
gasstromen in ww2 en ww) ingesteld. Verhoging van Pst
werkt verlagend op het totaalrendement omdat~st=44%.

E) Het type brandstof zal zeer waarsah~nl~k door andere
(externe) factoren worden bepaald.
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Een andere mogelijkheid om TV2 te verhagen is hat
plaatsen van een stoomcyclu8 tussen ww1 en ww2 zeals
in fig. 3.8 is getekend.

wwz.

fig. 3.8 Brandersysteem met in serie
geschakelde stoomcyclus.

Bij teenemende Fst neemt nu ook TV2 toe. Het nadeel
is echter dat voer d~zelfde TV2 enATt 'b£er< Pst groter is
d.all in fig., 3.7, hetgeen .e. lager centralerendement tot
gevolg heeft.omdat ~st slechts 44% is.
In deze paragraaf zijn de hoofdcomponenten van een
edelgas MHD/stoomcentrale behandeld. M.b.v. deze hoofd
componenten worden in de hierna volgende paragrafen
diverse centrales samengesteld, die tot ean goed to
taalrendement leiden. De parameters van deze Gomponenten
z~n hier vr~ te kiezen grootheden. De redan hiervan is na
te gaan welke groottenvan de parameters wenseljjk zijn.
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3.2 ParalleloyoluB

De parallelcyeluB is een Braytoncyolus met een rege
neratieve warmtewisselaar zeals in fig. 3.9 is weer
gegeven.

brCll'lder

s:ysieem
met
stoom cyc.LLlS

1 -,

fig. 3.9 Parallelcyelus

De stoomcyclus is niet in de edelgaskringloop, maar
in het brandersysteem opgenomen.

Alvorens verder in te gaan op de parallelcyclus wordt
eerst een korte inleiding gegeven m.b.v. een theore
tische eyelus die het Carnotrendement haalt; n.l. de
Ericosoneyclus met warmtewisselaar, die een analogie
vertoont met de parallelcyclus. Het TS-diagram van de
Ericcsoncyclus is in fig. 3.10 getekend.Een isotherme
generator zou kunnen worden voorgesteld als (open)
MHD-generator waarbij in het kanaal verwarming (ver
branding) plaats vindt zodanig dat de temperatuur kon

stant blijft. Bij de isotherme compressor vindt de af
koeling plaats tijdens de compressie.
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]i~ /-......_..,

s

fig. 3.10 TS-diagram van de Eriocsoncyolus

Het rendement hiervan is 'Y) - 'Y} - 1 - T ITL- "LCarnot - uit in

Dit hoge rendement wordt gehaald omdat, net als bij de
Carnotcyclus, de ingangswarmte bij een constante tempe
ratuur Tin wordt aangeboden en de uitgangswarmte
bij een constante temperatuur Tuit wordt afgevoerd.
Dit zal dUB oak bij de parallelcyclus moeten worden
nagestreefd.
In fig. 3.11 is het TS-diagram van de parallelcyclus
getekend. In fig. 3.12 wordt de Ericcsoncyclus bena
derd door een smalle Ius zodat T1 ~ T2 en T

4
~ T

5
•

In fig. 3.13 wordt de Ericcsoncyclus benaderd door
het toepassen van meerdere MED-trappen met tussenver
warming en meerdere compressortrappen met tussenkoe
ling.
Omdat argon (Op = konstant) in de cyclus circuleert,
kan op de vertikale as van het TS-diagram ook de
enth~lpie H = ~CpT geplaatst worden.

(1.15)
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5

fig. 3.11 TS-diagram van de para11e1cyc1us

5

fig. 3.12 TS-diagram met smalle Ius
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I- ----

5
fig. 3.13 TS-diagram met meerdere trappen

Het nadeel van de overigens eenvoudige eyelus met smal
Ie Ius in het TS-diagram is echter dat, per rondgang
van het circulerende argongas, slechts een relatief
klein gedeelte van de warmte wordt onttrokken in de
MHD-generator en wordt omgezet in elektriciteit.
De geringe verliezen die per rondgang in de grote
warmtehoeveelheid van het argon optreden (t.g.v.
drukverlies en waterkoeling) maeten n.l. gerelateerd
worden aan het geringe afgenomen elektrische vermogen
in de :MHD-generator, zodat deze verliezen toch aanzien
lijk zijn.

De cyclus met meerdere trappen in fig. 3.13 heeft het
bovengenoemde nadeel niet en uit berekeningen voIgt
dan ook een vrij hoog cyclusrendement.
Het toepassen van meerdere compressortrappen met tus
senkoeling is een bekende techniek. Het gebruik van
meerdere MHD-trappen met tussenverwarming kan op pro
blemen stuiten i.v.m. de realisatie van MHD-kanalen
met lage enthalpie-extraktie en verschillende in
gangsdrukken en het drukverlies dat optreedt
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in de extra nozzle(s), diffuser(s), argonleidingen
en (weliswaar kleinere) warmtewisselaar(s) voor tussen
verwarming. In hoeverre het toepassen van meerdere MHD
trappen netto tot een betere (en evt. goedkopere) in
stallatie leidt is verder niet nagegaan.

In fig. 3.14 is het cyclusrendement uitgezet ala funk

tie van T2 bij verschillende waarden van~is bij een
dru.kverlies in het argoncircuit D = 20% en een tempe
ratuurval over de argoDwarmtewisselaar ATw = 100 oK,
een MHD-trap en 9 compressortrappen. Dit grote aantal
compressortrappen is gekozen om het maximaal haalbare
cyclusrendement te tonen in daze situatie. In fig.
3.15 is in dezelfde situatie D = 0% en ATw = OOK,

waarbij voar T2 - T1 (dus ~ent - 0) hat cyclusrende
ment naar het Carnotrendement gaat, als~is = 100%

('Y2carnot ~ 85%) •
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~r-"-,,,e.t.er: i t7[ is '/0
90

60

60

4-0
1000 1100 1200 I'!oOo 1500

fig. 3.1412 .... 1 met ver1iezen.eye •
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80

14001'2.00lOOCl

4-0 --...,.....--'---..----oyo----....,....-----,----~---...,...---__y

fig. 3.15"" 1 zander verliezen."c, eye •
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fig. 3.16 Paralleleyclus waarin de diverse

temperaturen zijn aangegeven

In onderstaande tabel 3.1 zijn rekenresultaten ge
geven van de parallelcyclus uit fig. 3.16 bij

D. Tw = 100 oK, D = 20%, "'La :::: 90%, '? is = ::l5%, T1 :: 2000 oK

en rrzsi; = 44%.

aantal com- aantal MHD- T2 'rzent rrz eyel. trztotaal
pressortrappen trappen voor aardgas

5 1 1300 0

K 35% 56,1% 51,7%
5 2 1500 0 K 25% 61,3% 54,9%
9 9 1700 0

K 15% 67,1% 57,9%

tabel 3.1 Resultaten paralleleyclus

1ent is zo gekozen dat het totaalrendement optimaal
is. Het laatste geval in de tabel 3.1 kan, gezien het
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grote aantal trappen. als thermodynamische grens in de
gegeven situatie worden beschouwd. Voor het totaalrende
ment gelden soortgelijke grafieken ala in fig. 3.14.

aIleen het optimum vcor1Ltotaal ligt bij een '1'2 die
ca. 50 0 K lager ligt dan voar~CYCI.~ omdat bij een
lagere '1'6 = '1'2 - A'1'w de stoomcyclus minder vermogen
opneemt. dat met een lager rendement (44%) in elektri
citeit wordt omgezet en omdat (zoals uit fig. 3.17 blijkt)
er dan minder overmaat lucht moet worden toegevoerd.

In fig. 3.17 wordt het brandersysteem nader toegelicht,
voor het eerste geval in tabel 3.1. De grafieken gelden
voor aardgas, maar kuhnen-ook voor gndere gassen worden
berekend.

In grafiek a. wordt een realiseerbare ATl gekozen waar
uit een bepaalde overmaat lucht voIgt. Uit grafiek b. voIgt
dan Pst en uit grafiek c. voIgt dan het totaalrendement.

Di t geldt voor een vaste waarde van A. Tl' A'1'2 en A To. !6=1200oK.

Uit de gegeven beschouwing van vgl. (1.14) voIgt dat voor
een hoge '1'6 in fig. 3.16 AT1 (dus oak Tv1 ) haag moet z~n

en A'1'2 (dus ook Tv2 ) laag moet z~n. Om een maximaal haalbaar
rendement te tonen z~n hiervoor de extreme waarden
6'1'1=600 OK en AT2=200 OK gekozen (in ref. 1 is voor beide

temperatuurverschillen met 400 OK gerekend).
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fig. 3.17 Invloed brandersysteem op
totaalrendement.
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3.3 Topping-eyelus.

Bij de t~pping-eyelus is de warmtewisselaar van de stoom
eyelus in de argonloop opgenomen, direkt aehter de MHD
generator zoals in fig. 3.18.

fig. 3.18 Topping-eyelus.



In fig. 3.19 is het TS-diagram van de topping-eyclus
gegeven.

5

fig. 3.19 TS-diagram toppingcyclus.

Voor een beschrijving van de toppinicyelus zie ref. 1.

3.4 Oombinatie van topping- en Brattoncyclus

Daze mogel~kheid wordt gegeven in ref. 5. Het is mogelijk in de
topping-cyclus, direkt achter de MHD-generator, een
regenerator te plaatsen die een deel van de warmte uit
de MHD-generator terug voert naar de ingang van de
MHD-generator. Zie fig. 3.20.

Dit principe wordt oak toegepast bij de open MHD-cyclus.
waarbij de warmte uit de regenerator wordt gebruikt
voor luchtvoorverhitting, zodat deze warmte ook aan de
ingang van de MHD-cyclus verschijnt (ref. 2).
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fig. 3.20 Topping-cyclus met regenerator

fig. 3.21 TS-diagram van topping-cyclus
met regenerator
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In fig. 3.21 is het TS-diagram gegeven.
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rc~ ...er..t~

~ oK

2()1f(1 !6bO 1600 Ilf.OO 11.00 '''''0 900

C:> 10 :1.0 JQ 4-0 5'0 60
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fig. 3.22 Toppingeyelus met regenerator
en een compressortrap.
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fig. 3.23 Topping-cyclus met extra com
pressortrap met tussen(water)koeling.
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fig. 3.24 Toppingayclus met regenerator en
extra compressortrap met tussen
koeler die warmte aan de stoomcy
clus toevoert.



-34-

In de grafieken 3.22 tim 3.24 zijn de rekenresultaten
van de gecombineerde topping/ Braytonoyclus gegeven

bij T1 ::: 2000 o K, T4 =: 300 o K, ~is == 75%, ffLc =: 90%
1st "'" 44%,D :: 20%, aantal compressortrappen N.·

Curve 1 in fig. 3.22 geeft de uitgangssituatie:
de topping-cyclus. De andere curves in deze figuur
zijn ontstaan natoevoeging van de regenerator bij ver
schillende waarden van de ingangstemperatuur van de
stoomcyclus T

3
• Hierbij moet worden opgemerkt dat bij

lagere T
3

problemen ontstaan i.v.m. het "pinch-point"
van een gas/stoom warmtewisselaar (ref.4). In ref. 2
is in de "optimum case" TJ =:1240 oK waarbij dan blijk

baar deze problemen nog niet ontstaan.In de toestand
waarbij T

3
::: 1100 oK, is een extra drukverlies van 5%

over de regenerator aangenomen, waarbij het resultaat
door de gestippelde curve in fig. 3.22 is gegeven. De

stip-streep curve geeft aan waar Pst:: Pc· Voor Pst =: Pc
wordt het enthalpisch rendement van het MHD-kanaal dus
minder bij toepassing van regeneratie hetgeen helaas
tot gevolg heeft, zoals blijkt uit hoofdstuk 4, dat

hat isentropisch rendement van het MHD-kanaal ook iets
zakt. Gezien de vrij grote toename van het cyclusrende
ment na introduktie van de regenerator bij constant ge
houden parameters van de hoofdcomponenten, is hat te
varwachten dat, in hat geval dat deze parameters wor
den losgelaten d.m.v. fysische modellen van deze hoofd
eomponenten, het cyclusrendement van het aldus ontstane
verfijnde-totale model "ook zal stijgen.

In fig. 3.23 is curve 1 overgenomen uit fig. 3.22.
Curve 2 geeft het resultaat van toevoeging van een
compressortrap met tussen (water) koeling, due N = 2.
AIleen naast het optimum geeft dit verhoging van"1 cyc l
Bij curve 3 wordt de warmte van de tussenkoeling gebruikt
in de stoomcyclus, waarbij volgens Tsu (ref. J) deze

warmte met 45% wordt omgezet in mechanische energise
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Hier is '1 st c 44% aangehouden. Het rendement is
iets hoger bij vergelijking met N = 1 zoals blijkt uit

fig. 3.23.
In fig. 3.24 is curve 3 overgenomen uit fig. 3.23.
De andere curves in de figuur geven in dezelfde situa

tie het resultaat na toevoeging van een regenerator

bij verschillende waarden van T3 • Er treedt hier een

toename van~cycl op die iets minder is dan in fig. 3.22.
Omdat in dit geval nog extra stoomvermegen aan de tus

senkoeling onttrokken wordt, ligt de lijn Pst C Pc wat
meer bij een hoger enthalpisch rendement en gaat ook
beter door de top van de curves bij vergelijking met

fig. 3.22. De cyclus met regenerator en een extra com
pressortrap met tussenkoeler die de warmte aan de stoom

cyclus toevoert, geeft dus, net als dezelfde cyclus met

~~n compressortrap, een verbetering van het cyclusrende

ment te zien. In dit verband moet worden opgemerkt dat

hier niet is nagegaan in hoeverre de stoomcyclus in

staat is het vermogen van de tU8senkoeler in de vorm

van additionele warmte om te zetten in mechanische ener

gie met sen rendement van 44%.

3.5 M(,)tiveringvan de kenZie van de juiste cyclus.

In tabel 3.2 zijn het cyclusrendement en de VQor- en

nadelen van de verschillende cycli bij elkaar geplaatst.

Zeals reeds gesteld is, moet de mogelijkheid tot het

toevoeren van additionele warmte aan de stoomcyclu8 nog

worden onderzocht. De keuze is voorlopig op de topping
eyeIus gevallen gezien het lagere rendement van de pa

rallelcyclus en de onzekerheden bij de andere cycli in
tabel 3.2. In de Bevallen van tabel 3.2, waar een rege

nerator wordt toegepast, is de ingangstemperatuur van de

stoomcyclus T3 c 900 oK. In de figuren 3.25 tim 3.29 z~n

de parameters van de cycli a. tim e. uit tabel 3.2 gegeven

(P1/P2 is de stagnatied.rukveIb.ouding VAn de MHD-genera'te>;r).



sterke voardelen (relatief)
'Zeyel

(naas t evt. hoge 'Yl eyeI )

sterke nadelen (relatief)

(naast evt. lage trz. eyel)

56,1% rsndement neemt flink toe
als het drukverlias in de
argonloop D en de tempera
tuurval over de argon-ww
6Tw klein worden

a. paralleleyelus

N ::: 5 Pst~ Pc

b. tepp1.ngeyelus

N ::: 1 P t = Ps e
e. toppingeyclus

N = 2 met tussen
stoam-koeling

Pst == Pc

60,6%

62,4%

ongecompl1.ceerdhe1.d

lage luchttemperatuur

a. flinke kostenstijging om
nevenstaande te verwezen
lijken

b. compressor wordt vnl.
door elektromotor aan
gedreven.

e. zeer ho~e luehttemneratuu~

stoomcyelus krijgt additionele
warmte met lage temperatuur
toegevoerd

I
\.oJ
0\
I

d. eombinatie top-
ping/ Brayton- 65,0%
eyelus met N :: 1

P t ::: Ps· e

e. eombinatie top- 65,2~

pingl.Brayton-
eyelus met N == 2
en tussen(stoom)

koeling Pst == Pc

hoge luehttemperatuur

stoomeyclus krijgt additionele
warmte met lage temperatuur
toegevoerd

tabel 3.2 Vergelijking van de versohillende eyeli.
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fig. 3.27 Toppingcyclus met N = 2 met
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fYj i, ~ 7'i(
tYf,b l}l{'!o

~L::'J°1t7
D>< 2 0 1
Po/(i=3,b

fig. 3.28 Combinatie topping/Braytoneyclus
met N ::: 1 (d.)
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fig. 3.29 Combinatie topping/Braytoneyclus met
N = 2 en tussen(stoom)koeling (e.)
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4. Het MHD-generatorkanaal in de topping-eyelns.

Het zon wenselijk zijn om de genoemde hoofdcomponenten
in hoofdstuk 3 stuk voor stuk te analyseren en de ver
fijnde modellen hiervan, compleet met tot nu toe verwaar~

laosde objecten zoals (seed)-herwinning, afsplitsing van
verontreinigingen in hat gas enz., samen te stellen tot

een verfijnd model van de centrale. Om tot een optimali
satie te komen moet dan tevens een model van de kosten
worden opgesteld.
In dit hoofdstuk wordt een stap genomen in bovengenoem
de richting voor ~~n van de hoofdcomponenten, n.l. het
MHD-kanaal met nozzle en diffuser.De reden hiervan is
dat dit de component is waarvan het gedrag veel in
vloed heeft op het totaalrendement en nog niet zo be-
kend is bij vergelijking met de andere hoofdcompo-
nenten. Het kostenmodel van het MHD-kanaal is hier nog
eenvoudig: het bepaalt zich tot vaststellen van grenzen
aan de diverse parameters.

4.1 Het quasi-eendim.ensionale MHD-generatormodel.

Het generatormodel dat hier wordt gebruikt is in de
loopder jaren ontwikkeld op de T.R. Eindhoven en is
uitgegroeid tot een model waarvan de rekenresultaten
een redelijk goede overeenstemming hebben met de meet
resultaten van de experimentele 5 MW - 5 msee sehokbuis
MHD-generator opstelling van de T.H. Eindhoven (ref. 6).
In di.t model worden de variabelen in het transversale
vlak van de edelgasstroom, binnen de begrenzingen van de
generatorwand, constant verondersteld.
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Door Kleyn is dit quasi-eendimen.sionale model in Fortran
geprogrammeerd, waarb~ voor de besohr~ving van het
eleotronengas uitgegaan is van de vergel~kingen in ref. 6
~elaxatie-effectan verwaarloosd) terw~l hat gasdynamisch
gedeelte bestaat uit de toestandsvergel~king, de
oontinuiteitsvergel~kingen 2 dimensieloze differentiaal

vergelijkingen in M en Tstagn conform ref. 7.
Deze laatste z~n middels definitieformules af te leiden
uit de differentiaalvergel~kingenin p en T, zoals
gegeven in ref. 6.



~42-

4.2 Schaalwetten.

Schaalwetten zijn nuttig bij het vergroten resp. verkleinen

van de grootte van een installatie met, indien mogelijk,

behoud of verbetering van de eigenschappen van de installa

tie.

De hier gebruikte schaalwetten zlJn eenvoudig. Als een ka

naal wordt opgeschaald, zodanig dat~ent (ongeveer) kon

stant blijft dan is de vermogensdichtheid:

bij gelijkvormige kanalen (L :: kanaallengte).

Met P. :: me T.1n p 1n' puA = m en

III entPe rv

L
(4.1)

De vermogensdichtheid neemt dus af als de kanaalgrootte

toeneemt.

De vermogensdichtheid is gelijk aan (ref. 6):

(4.2)

Als K en u konstant blijven dan geldt:

Uit de computerberekening blijkt, dat bij het opschalen,

6sterker daalt dan B, voor een goed fungerend kanaal.

(B wordt gegeven, b wordt ui tgerekend).
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Verder geldt dus dat de massaflux:

(4.4)

en het elektrisohe vermogen van de MHD-generator:

4.3 Jntrod~tie van het drukverlies in de nozzle en
de diffuser.

V~or het MHD-kanaal bevindt zioh de nozzle en na het
MHD-kanaal de diffuser die beide een drukverlies veroor
zaken dat tot nu toe in de drukverliesfaktor D = 20%
werd meegenomen.

In fig. 4.1 is getekend het TS-diagram van de nozzle voor
Tstat • In de nozzle wordt een deel van de warmte van het
gas omgezet in kinetische energie. Indien dit niet isen
tropisch (t.g.v. interactie met de wand) geschiedt, dan
zal de stagnatiedruk afnemen volgens de grafiek in fig.
4.1, waarbij de warmteflux naar buiten wordt verwaarloosd.

Het nozzlerendement is:

(4.6)

Het stagnatiedrukverlies in de nozzle is dan (voor argon):
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fig. 4.1 drukverlies in de nozzle
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fig. 4.2 drukverlies in de diffuser.
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In de diffuser wordt kinetisehe energie van het gas om

gezet in warmte die het gas in temperatuur verheogt, zo
als in fig. 4.2 is getekend. Ook neemt hier de stagnatie
druk af als dit proees niet isentropiseh gesehiedt, zoals
in fig. 4.2 is weergegeven (geen warmtaflux naar ouiten).

Het diffuserrendement is:

(4.8)

Het stagnatiedrukverlias in de diffuser is (voor argon):

1nn2 2,;
(1 + 1"-1 1

-l1 + t1D~

In de supersone diffuser treedt daarnaast neg een extra stagnat~

drukverlies over de sehok op (ref.8):

-----.--------~-
(!u2

1
· / <JrM2

1
+ 1 )\1 2; 5

'stagn,ns lJ- :J ~

(vs = vQor de sehok, ns = na de sehok) voor argon.

In ref. 9 is deze formula getabelleerd en in fig 4.2
is dit resultaat in een grafiek getekend.

Het totaal optredende extra drukverlies in de argonloop
is nu het produkt van de afzonderlijke drukverliesfakto
ren ( incl. warmtewisselaars).
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Voar het in paragraaf 4.5 genoemde voorlopig optimale
kanaal in de toppingoyclus geldt:

Nozzle: M2 ... 1,6

Diffuser (voor ~::: 0,455; Pst'" Pc): M1 '"" 1,15

Dan geldt' vo€>r (rrzN '"" 99%, '7.D ::: 90%):

Diffuser (4.9):

Sehok (4.10):

Pstagn 1 ...
Pstagn 2

Pstagn 1 1 Q808:::

Pstagn
,

2

Pstagn vs 1 0031:::

Pstagn
,

ne x

1,0841 1,0841
Verbrandingsgas/

argon ww (Ap/P.... =3%):

Argon/
stoom ww (Ap/p~=3%):

Pstagn in
Pstagn uit

Pstagn in
Pstagn uit

1"'" ....-.-.-;;.-- ==
1 - 0,03

1== --..;..-- ...
1 - 0,03

1,0309

1,0309

(1 + D) ::: 1,1774

D =: 17,74 %

Opm. Een absolute verhoging van D met 1,3%geeft in de
toppingeyclus een absolute ve~laging van het totaal
rendement van ongeveer 0,1% (ref. 1 en fig. 3.22).

Zie verder Appendix C.
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4.4 Optimaliseren van het generatorkanaal.

Met het in 4.1 genoemde generatorprogramma zijn een aan
tal runs gedaan voor een kanaal van 21 m lengte en een
ingangsdoorsnede van 3,9 m2 en een konstante hoogte

(afatand tussen de elektrodes) van 3,1 m, PMHD = 1000 MW.
Hierbij zijn verschillende parameters gevarieerd. De in

vloed van het machgetal en de seedratio bleek gering. Het
machgetal is M = 1,6 gehouden zoals bij het schokbuisexpe
riment en de seedratio is ook 0,05% gehouden (0,15% gaf een

iets lagere ~ent en ~is).

Verder zijn gevarieerd de parameters:
K, de belastingsfaktor
B, de magnetische induktie(konstant over de gehele lengte

van het kanaal)

bUit' de uitgangsbreedte
~, de argenmassaflux die, bij Kleine variaties, ongeveer

dezelfde resultaten geeft als de ingangsoppervlakte daar
pu =: (~/A)

In welke mate daze parameters zijn gevarieerd is weergegeven

in tabel 4.1

Uit de beschouwing van de toppingcyclus (ref. 1 en fig.3.23)

blijkt dat veor Fst :::: Pc (vlakbij het optimale cyclusrende

ment) geldt dat ~ent ~ 40%, waarbij tYLis :: 75%. Verder blijkt
dat het cyclusrendement toeneemt als ~is toeneemt.

In fig. 4.3 zijn de resultaten van de parametervariaties

van tabel 4.1 gegeven. Zoals te zien is, wordt 12 ent :::: 40%
steeds gehaald ala de bijbehorende kanaallengte wordt
gekozen.

Daar deze kanaallengte in een gebied ligt rond ~ :::: 0,8 en

de grafieken van ~is in dit gebied vrij vlak en in dezelf
de richting verlopen, is overgegaan tot het maximaliseren

van lYlis voer ~:::: 0,8 zedat tevens kanalen van ongeveer ge
lijke volumes (dus ongeveer gelijke Kosten i.v.m. de ma.g
neetkosten) worden vergeleken.
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nr. K B b .t Ih . ~s '218,( ~,8 )Ul.

1 0,86 6'1' 4,5m 2900 kg/a 2,32 75,5%

2 0,83 5'1' 4,5m 2900 kg/a 1,74 74,0%

3 0,83 6'1' 4,5m 2900 kg/s 1,24 76,5%

4 0,83 6'1' 5,5m 2900 kg/s 1,12 77,5%

5 0,83 6'1' 5,5m 2500 kg/s 0,78 78,5%

tabel 4.1 Parametervariaties.

reduktia ~s aba. toename ?Zis

B 5,3 ----. 5,1' '1' 0,875 1%

K 0,86- 0,83 0,535 1%

buit 4,5 - 5,5 m 0,905 1%

J!I. 2900 -2500 . legis 0,700 1%

tabel 4.2 Invloed op hat chokan
van hat kanaal
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fig. 4.3 ~is en~ent van de verschillende
kanalen.
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In tabel 4.1 zijn de resultaten van ~is (0,8) gegeven en
tevens de kanaallengte ~ s waarbij "choken" optreedt
(M = 1,05). De resultaten van ~s zijn gedeeltelijk door
extrapolatie van de grafieken in fig. 4.4 verkregen.

Het blijkt dan dat een parametervariatie, die een ver
hoging van~is tot gevolg heeft, ,tevens een verkorting
van het kanaal te weeg brengt, doordat het kanaal eerder
tot "choken" wordt gebracht.

Het is gewenst dit choken zo lang mogelijk uit te stel
len, hetgeen dus in tegenspraak is met de verlangde ver

hoging van tYZ is.

Het effekt van de parametervariatie op ~ S moet dus ook
bekend zijn om tot een juiste keuze van de parameters

te komen, zodanig dat ~is en ~s zo groov mogelijk zijn.

Tabel 4.2 voIgt ui t tabel 4.1 waarbij de "reduktie ~ sn
de faktor is waarmee ~s wordt vermenigvuldigd als een
bepaalde parameter zodanig wordt gevarieerd dat een ab

solute toename van '2is (0,8) optreedt van 1%.

In deze tabel 4.2 is te zien dat K veel invloed heeft

op het optreden van choken en dat butt hierop weinig
invloed heeft. In ieder geval dient dus bUit zoveel mo
gelijk te worden vergroot, eventueel ten koste van het
verhagen van~is m.b.v. K. Het zelfde geldt voor B en in
mindere mate voor ~.

Het verhogen van bUit wordt beperkt door de maximale
divergentiehoek (hoek tussen wand en as van het kanaal)
i.v.m. verstoringen die een te sterk divergerende wand
geeft in de supersone stroming.
Daar ~is dus toeneemt bij een grotere divergentiehoek is
overgegaan op een vierkante kanaaldoorsnede zodat de uit
gangsdoorsnede dan maximaal is bij de maximum toelaatbare
divergentiehoek.
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fig. 4.4 Machgetal van de verschillende kanalen.
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Bij een uitgangsdeorsnede op 21 m lengte van 6,1 x 6,1 m2

is de divergentiehoek 5,60
, waarbij dit kanaal ongeveer

dezelfde divergentiehoek heeft als in het optimale geval

van ref. 2 (zie tabel 4.4). Deze 5,60 is als maximum toe
laatbare divergentiehoek genomen.

Het verhegen van B wordt beperkt door technologische
grenzen en kostenaspecten. Zowel in ref. 2 als in ref. 3
gaat men niet hager dan B ::::: 6T. Boven deze waarde moet
namelijk op een duurder supergeleidend materiaal worden
overgegaan.

Het verlagen van ~ resulteert in het verlagen van de ver

handing PMHD/kanaalvolume. Deze verhauding is niet veel
verder verlaagd dan in het optimale geval van ref. 2

(zie tabel 4.4)

Het resultaat van daze parametervariaties, zodanig dat
K ::::: 0,86, B = 6T, uitgangsdoorsnede ::::: 6,1 x 6,1 m2 en
~ ::::: 2500 kg/sec., is gegeven in fig. 4.5. Het isentro
pisch rendement aan het einde van het kanaal (M = 1,05)
is 12 is ::::: 84%. Het enthalpisch rendement is dan lYZent = 58%.
Dit is te hoog veor de toppingcyclus.De kanaallengte moet
dus korter worden om rrz ent ::::: 40% te verkrijgen waardoor
K kan worden teruggebracht van 0,86 naar 0,83 omdat van het
teruglopen van ~ s geen hinder wordt ondervonden. Di t heeft
een kleine verbetering van frJ. tot gevolg zoals te zien is

L1S

in fig. 4.5.

Tenslotte is in fig. 4.6 te zien dat er een vrij sterke
correlatie optreedt tussen~is en het quotient van de
wrijvingskracht en de remmende kracht JyB. De nummers
1 tim 5 zijn weer de parametervariaties van tabel 4.1.
De punten gelden voor het begin van het kanaal en de
kruisjes voor halverwege het kanaal. Hier springt nummer
2 eruit: variatie van hat B-veld. De vorm van de kromme

2. trz is (~) in fig. 4.3 wij kt blijkbaar af van de andere

krommen'ZiS(~) omdat '2iS(~) geldt voor een kanaal tussen 0 en ~
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fig. 4.5 ~is en ~ent van het kanaal na het
optimaliseren.



-55-

s-
o III
o~ 0-
" II~'-IIN

• +

lol
o
Cl

o
co

__--------;-----------;---------~o
&,

fig. 4.6 Correlatie tussen~is en Fwrijv./Fremm.
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(verkregen via het bepalan van een gemiddelde) en
F 00 IF geldt ter plaatse£. Ean starkere corre-wrlJv. remm. 2
latia zal worden verkregen als i.p.v. hat isentropisch
rendement het polytropisch rendemant wordt genomen.

4.5 Het voorlopig optimale ganeratorkanaal in de topping
eyalus op basis van rendementsbeschouwingen.

Het generatorkanaal van fig. 4.5 met B;6T, K = 0,83,
~ = 2500 kg/sec, ingangsdoorsnede 1,97 x 1,97 m2 en
divergentiehoek 5,60 wordt het voorlopig optimale kanaal
genoamd omdat bij de optimalisatie de grenzen van de pa
rameters vast liggen en niet zijn verkregen uit een koaten
model met een kWh-prijs als output.

Verdere gegevens van dit kanaal zijn: M

0,05%,piteh: 35 em, ingangstemperatuur:
en ingangsvermogen t.o.v. OaK: 2600 MN.

= 1,6, seedratio:
o2000 K,B 0t = 1,5,-crl

In de figuren 4.7 tim 4.10 zijn een aantal grootheden van
dit kanaal uitgezet ala funktie van de dimensieloze ka

naallente ~.

In tabel 4.3 zijn nog een aantal grootheden van dit ka
naal gageven aan het begin van het kanaal en aan hat eind
van het kanaal en tevens de waarde van het maximum indien
aanwezig.

Uit fig. 4.10 blijkt dat het wannteverlies Pw door de atra
ling (wandtemperatuur = gastemperatuur, dus geen convectie)
steeds binnen 1% blijft van het afgegeven elektrische ver
mogen PMHD •

In fig. 4.11 zlJn de ~is en~ent als funktie van ~ uit fig.
4.5 van het voorlopig optimale kanaal ingevoerd in het re
kenprogramma van de toppingcyclus met N = 1 met ala resul

taat Pc' Pst' PMHD allen gerelateerd aan het ingangsver
roogen van de centrale Pin en het centralerendement Ytot
(zonder aftrek eigen verbruik zoals voedingspompen e.d.,

weI incl. de argoncompres&or) als funktie van~.
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fig. 4.8 Uy ' 2> en Pe van hat voorlopig

optimale kanaal.
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O,'!> 0,4- 0.)

fig. 4.10 PMHD en Pw van het voorlopig

optimale kanaal.
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begin, ~ = ° maximum eind, ~ = 0,6

Tgas 1079 oK - 797 oK

Pgas 1,48 atm. - 0,391 atm.

p 0,659 kg/m3 - 0,235 kg/m3

u 978 m/see. 999m/see. 554 m/see.
1/

1,12.102Om- 3 1,78.102Om- 3 20 -3ne 0,448.10 m

Te 2436 oK 2603 oK 2342 oK

J 354 rnA/em2 576 rnA/em2 90,3 rnA/em2
y

Ey 4,87 kV/m 4,97 kV/m 2.16 kV/m

J x 62,9 mA/cm2 89,1 2 7,22 rnA/em2rnA/em

E 1,50 kV/m 1,53 kV/m 0,848 kV/mx

tabe1 4.3 MHD-kanaa1grootheden van hat
voorlopig optima1e kanaa1.



-62-

O,Ero
O~-~-~---r----r---.----r----r----r---,-L-.........-......--.....,

0"

O,b
..2J58

fig. 4.11 ~tot' PMHD , Pst en Pc in de topping
cyclus met het voorlopig optimale kanaal.
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Het totaalrendement is:

'Y) =Ltot
FWD + Fst - Fe

Fin

Het schoorsteenverlies is in dit geval 4,4% voor aardgas.

Veor het geval dat Fst = Fc kan dus de lengte van het
generatorkanaal worden bepaald: 0,455 x 21 = 9,6 m.
Het totaalrendement is dan 58% voor aardgas.

Bij gebruik van een langer kanaal wordt~tot hoger, echter
de kosten van de centrale zullen dan aanzienlijk stijgen
omdat de compressor dan gedeeltelijk door een elektro
motor wordt aangedreven, die zijn vermogen via de dure
Dc/AO inverter toegevoerd krijgt. (Een DC-motor heeft ook
sen DcIAC inverter nodig: de collector)

In fig. 4.12 is het Sankey diagram gegeven van de topping
cyclus met het voorlopig optimale kanaal voor het geval dat

Pst = Pc en PMHD = 1000. MW.

De parameters van de toppingcyclus zijn overgenomen uit
ref. 1 (zie fig. 3.18):

T1 == 20000 K tlZinv == 100% ref. 3 : ''IN == 99%

T3 315 0 K 100% 'YlD
:::: 90%= 12 gen =

(Ap/pi" )WW1 :::: 3%
T3 = 3000 K trz c == 90%

(Ap/p,,, )ww5 3%:::

To :: 285 0 K 1 st = 44%

4.6 Vergelijking met de ECAS-studie.

In tabel 4.4 zijn de resultaten van het voerlopige opti
male kanaal vergeleken met de resultaten van de optimale
gevallen uit de ECAS-studie task 1 van General Electric
(ref.2) en Westinghouse (ref.). Hetelektrische uitgangs
vermogen van de centrales in deze gevallen is 1000 MW.
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fig. 4.12 Sankey diagram van de toppingcyclus

met het voorlopig'optimale kanaal.
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parameter/variabele G.E. Westinghouse THE

M 2.2 0.9 1,6

B 4,5 T :1:) 5 T 6 T

Pstagn,in 110 atm. 9,3 atm. 7 atm.

Ih 2590 kg/sec 1933 kg/sec 2500 kg/sec

Tstagn,in 2000 oK 2)67 OK 2000 oK

Tstagn,uit 1240 oK 1319 oK 1220 oK

"Lent 38 % 44 % 39 %

tTLis
78 % ~~) 77'J % 78 %

K - 0,15 0.83

Cesium percentage 0,15 % 0.1 % 0,05 %

Kanaal1engte 10,2 m 18 m 9,6 m

Ingangs drsnd 2,34 2 2,0 m2 3,9 m2m

Uitgangs drsnd 11,0 m2 14,8 m2
-

Divergentiehoek 5 0 _:£I~) 5,6 0

Kanaa1volume 63 m3 85 m3
-

loyal. 55,9 % 59,3 % 60.7 %

~) gemiddelde waarde; B is niet konstant

~~) turbinerendement: dit is inclusief nozzle en diffuser

~~~) divergentie niet konstant

tabel 4.4 Vergelijking met de ECAS.
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Westinghouse gebruikt een subsoon kanaal en heeft een ex
tra vergelijking in het generatormodel n.l.:

= p
dp

ax

waarin c ::: 0,2 de snelheidsgradient~coefficient is, terwijl de
divergentie van het kanaal, die niet konstant is over de
lengte van het kanaal, wordt uitgerekend. Nadere gegevens
over de vorm van het kanaal ontbreken, aIleen de gemiddel-
de breedte van het kanaal is gegeven: 2,48 m.

Het magneetveld van Westinghouse varieert volgens:

B = B (1 - b:x:)o

over de lengte van hat kanaal met b ::: 0,03.
In tabel 4.4 is Bo gegeven.

Verder maakt Westinghouse gebruik van de toppingcyclus met
N ::: 2 waarbij de warmte van de tussenkoeling, de warmte
afgevoerd door hat kanaal plus de warrnte afgestaan door
de DC/AC inverter met 45% rendement in de stoomcyclu8 in
mechanisch vermogen wordt omgezet naast het vermogen dat
normaal uit argon wordt onttrokken via deze stoomcyclus.
General Electric maakt gebruik van de toppingcyclus met
N ::: 1.
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5. Conclusies en aanbevelingen.

1 Kostenaspekten zijn belangrijk bij hat optimaliseren.

2 Minimaal toelaatbare temperatuur van de argon/stoam warm~

tewisselaar is belangrijk als een regenerator wordt toa
gepast.

3 Hat is belangrijk te weten in welke mate aan de stoomoy
olus additionele warmte met lage temperatuur kan worden

toegevoerd.

4 Er moet nag verder gekeken worden naar het brandersysteem.
Dit is een moeilijke kwestie. Het feit dat er weI of geen
kolenvergassing wordt toegepast, heeft een grote invloed op
het totaalrendament. Hetzelfde geldt voar milieu-eisen die
aan de rookgassen worden gesteld.

5 Het verdient aanbeveling om,gezien de resultatan van Westing~

house bij de ECAS, ook een subsoongeneratorkanaal te opti
maliseren.
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L~st van gebruikte symbolen

P'cri t

((

lYle

"'2cyel

rrzD

'"?ent

rtzgen

t1[inv

"lis

rtzN

rflst

~

~s

P
6

= elektrisch vermogen gedeeld door de enthalpie

verlaging van de MHD-generator

= kritieke Hallparameter

:: e Iep v

= isentropisch rendement van de compressor

= cyclusrendement

= diffuserrendement

:: enthapiseh rendement

=rendement van de draaistroomgenerator

= DelAe inverterrendement

::isentropisch rendement

:: nozzlerendement

:: mechanisch rendement van de stoomcyclus

:: dimensieloze MHD-generatorkanaallengte

= ~ waarblj choken bljna optreedt (M=1,05)

= massadichtheid van argon

:: elektrlsch geleidingsvermogen
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= kanaaldoorsnede

= magnetische induktie

"" kanaalbreedte aan de uitgang

=warmtecapaciteit b~ constante druk voor argon

A

B

bUit

Cj)

Cpb

Cpl
Cpo

D n It " n n

:= n n " " "
:::

" " " " n

brandstof

lucht

lucht bij

omgevingstemp.

volume vear argon

"

"

"

"

n

n

It " verbrandingsgas

D = relatieve drukverlies van de oomponenten

(behalve MHD-generator en compressor) in de

edelgaskringloop

Ey = veldsterkte tUBsen de elektrodes van de

MIlD-generator

Ex

F

Jy
Jx
K

L

M

I!I

I1Ib

I!J.!

J1J.v

N

"" Hallveldsterkte

"" kracht

"" belastingsstroomdichtheid

:: Hallstroom

= belastingsfaktor

"" lengte van het generatorkanaal

== maclj.getal

=argonmassaflow

"" brandstofmassaflow

"" Inchtmassaflow

"" verbrandingsgasmassaflow

"" aantal compressortrappen

"" elektronendichtheid

"" compressorvermogen
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Pe == elektrische vermogensdichtheid van de MHD-generator

Pin :: thermisch ingangsvermogen van de centrale

PMHD == elektrisch vermogen van de MED-generator

Pst "" mechanische vermogen van de stoomcyclu8

Pstagn = stagnatiedruk

Pstat :: stationaire druk

P "" wannteverlies in de MHD-generatorw

S "" entropie

T "" temperatuur

f e - elektronentemperatuur

T! ~ luchttemperatuur

To "" omgevingstemperatuur

Tstagn "" stagnatietemperatuur

Tstat :: stationaire temperatuuI'

Tv = verbrandingsgastemperatuur

u = snelheid

Uy = spanning tussen de elektodes van de MHD-generator

x "" lengtecoordinaat van het generatorkanaal
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Appendix

A Afleiding formule (1.7)

(A1 )

dus

(wet van Poisson voar Argon; geldt op isotroop) voor N m 1

(elke trap heeft dezelfde compressieverhouding), levert
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B Afleiding formule (1.8)

Gegeven is formule (1.7).
Als tussen de compressor en de MHD-generator geen drukverlies
optreedt dan werken beiden tussen dezelfde isobaren.
Treedt di t drukverlies D :: 6p/Puii: weI 9J) dan ~ de term

MHD-generator (zie fig. 3.1).

De wet van Poisson levert op:

(B1)

Substitutie hiervan in (B1) levert dan een uittrukking VOQr
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C De diffuser

De volgende berekening van de stagnatiedrukverhouding in de
diffuser is een verbeterde veraie van de berekening in

paragraaf 4.3'

Met behalp van (4.10) wordt de atagnatiedrukverhouding in
een ideale supersone diffuser uitgerekend.
Dit ingevuld in (4.9) geeft het ideale supersone diffuser

rendement (aIleen drukverlies in de senok): ~DI.

Dit is dus afnankel~k van M,.
Het niet ideale diffusrerendement van de diffuser zonder
sehok (niet ideaal t.g.v. ruwheid van wanden enz.) is tYLD.

Het totale diffuserrendement is dan ~DT ... ~D ~ ~DI.

Dit ingevuld in (4.9) levert dan de totale stagnatiedruk
verhouding op van de diffuser.

Met dezelfde gegevens als in paragraaf 4.3 voIgt uit

(4.10): Pstagn vs ... 1,0031
Pstagn ns

Dit ingevuld in (4.9) levert op: IYlDI ... 99,EiiO%.

Als 'YlD ~ 90% dan is 112 DT ... 'YlD E 'YLD1 = 89, Eii4%.

rfl.- DT invullen in (4.9) geeft dan een stagnatiedrukverhGuding

van 1,0839, te vergel~ken met 1,0841 in paragraaf 4.3.

B~ de lage M ... 1,15 en in beida gevallen~D = 90% is er dus
weinig versahil in resultaat (absolute verandering van D is
0,02%) •
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