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VOOR~OORD

Het doel van het ontwikkelen van ma~etohydrodynamische (MHD-)

generatoren is het verho~en van het rendement van elektrische

centrales. Hiertoe dient men de temp~ratuur van het medium, dat

~ebruikt wordt voor het transport van de ener~ie van de waDmte

bron naar de Carnotmachine, hoog te maken. Dit als noodzakelijke

voorwaarde voor het ~ebruik van MHD-~eneratoren, die hun vermo

~en halen uit geioniseer~e media. Het nor, hete ge10niseerde gas

dat de MHD-generator verlaat wordt benut in konventionele centrales.

Theoretisch moet men door toepassing van MHD.generatoren bij de

elektrische-energie winning het rendement van ca 40 % op 55 % kun

nen brengen. Er dient nog aan toe~ev~~d te worden, dat men het

~elijk5panning5vermogen, ~eleverd door de MHD-~enerator, in de

toekomRt toebedeeld denkt aan de chemische industrie, terwijl men

het op conventionele manier op~ewekte wisselspanningsvermo~enver

deelt over de andere konsumenten VAn elektrische ener~e.
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1. SAMENVATTING

MHD-machines worden bedreven met geroniseerde media, waaruit met be

hulp van een uitwendig magneetveld gelijkspanningvermogen gehaald

wordt. Ret argon-plasma voor de generator, in dit rapport beschre

ven, wordt geformeerd door middel van een hoogfrekwent generator

met een uitgangsvermogen van 12 kN. Door het beperkte vermo~en, en

de noodzakelijkheid om te werken bij temperaturen van 2000 oK -

3000 oK en met plasma snelheden tot 500 mls wordt de druk in het

kana~l subatmosferisch. Dit laatste heeft tot gevolg dat het sys

teem vacuumdicht moet zijn. Ret is mogelijk door een vacuumvat

van ~,5 m3 aan het eind van het gpnera~or kanaal te koppelen, am de

generator ca 10 sec te bedrijven. Door toepaasing VRn een drukre

~eling voor het vacuumvat aan het eind van het kanaal, is het moge

lijk om de gasstroom en de dichtheid van het plasma konstant te

houden. Tevens mo~ men zorg dragen voor een ~eschikte materiaal

keuze voor wandbekledin~ van het ~eneratorkartaal en de elektroden.

Voor de binnenwand van het kanaal werd porium pitride, f,rade H.P.,

gekozen vanwege zijn ~oede elektrir,che isolatie-eigenschappen tot

2000 oK, en zijn hoge gebruikstemperatuur nl. 3000 oK. Als elektro

denmatcriaal werd Ta ~ekozen, met een smelttemperatuur van 3000 oK.

Door bovendien de binnenwand te verwarmen wordt het mor,elijk warmte

ovcrdracht door convectie vanuit het plasma naar de binnenwa~d te

beperken.
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2. INLEIDING

Het ar~on-plasma, gevormd door de hoogfrekwent ~enerator, komt via

een inloopstuk in het eigenIijke generator kanaal van rechthoekige

doorsnede. Hierin zijn in het boven- en ondervlak elektroden ge

monteerd. Door nu een uitwendig ma~neetveld loodrecht op de voort

plantin~srichting van het pl~sma, en op de zijvlakken van het

~enerator kanaal aan te brengen, is het mogelijk om elektrisch ver-·

mogen uit het plasma te halen. De ~enp.rator kan op drie verschil

lende manie-ren worden gebracht (zie fig. 1).

if

Faraday-generator
Gesegmenteerde

Faraday-generator

Fip,. 1.

Hall-~enerator

1. Als Faraday-r,enprator; waarbij de elektroden in het bovenvlak

zowel als die in het ondcrvlak worden kortgesloten. Hierbij

wordt dus gebruik ~emaakt vqn de stroom component loodrecht

op de strornin~srichting van het plasma.

2. Als gesegmentee~de Faraday-~~nerator; w"arbij de elektroden

paar8~ewijze worden belAst.

3. Als Hall-generator; waarbij de elektroden paarsgewijze zijn

kortgesloten. Gebruik ·1ordt gernaakt van de stroomcomponent

in de stromingsrichtin~ van het Dla~ma. Theoretisch kan men

berekenen dat het mo~~lijk moet Z1Jn om met de in dit rapport

beschreven opstelltng maximaal 100 ~ uit~ang8vermn~en te ver

krjgen. Dit Iaatste wordt echter ni~t als bel~ngrijk punt gezien.
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70t voor kort bestand de bijdragp. vrrn de groep Direkte Omzetting

in het onderzoek naar het ontwikkelen van MHD-generatoren voor

praktisch gebruik, voornamelijk uit het hestuderen van het ~edrag

van ~epulseerde argonplssma's met een levensduur van het pIas.a

van ca 0,1 m.sec. Zo zal het met de nieuwe opstelling mogelijk zijn

om gedurende 10 sec metingen aan deze pla~ma'5 te verrichten. In

deze tijd wordt verwacht dat zich een kwasi-stationaire stromin~

inRtelt.

3. BEREn:;NING"~N AAN HET KANAAL

3.1 Inleiding

Bij het ontwerpen van het mm-kanaal staan de strominr;s- en warmte

overdrHcht problemen centraal. Uitgaande van het ingangsvermogen

en een ~ekozen kanaaldoorsnede ~orden het drukverlies en de warmte

overdracht in de generator herekend.

3.2 3erekening van het drukverlies

In eerste instantie is het medium als incompressibel beschouwd en

is het drukverlies over het kanaal berekend. In tweede instantie

wordt het medium als comprensibel beRchouwd, en hierdoor wordt

e0n beperking op~elegd aan de ingan~sparnmeters. De berekening wordt

opgezet voor een 1 m lang kanaal met een rechthoekige doorsnede van

2 x 3 cm
2

• Voor het systeem geldt dat de HF-energie wordt omgezet

in thermi~che, kinetische en potentiele pnergie van het gebruikte

medium; de koppeling tussen de HF-~enerator ~n het plasma wordt

~esteld op 100 %. De aan het plasma per tijdseenheid toe~evoerde

enthalpie is:

waarin:

He het toegevoerd vermogen Ran de in~ang van het generatorkanaal:

12 kW;

de dichtheid van het medium aan de ingarig vrrn het generatorka

naal in kg/m3 ;



de beginsnalheid van het medium in m/sec;

de doorsnede het kanaal in 2van m ;

de soorteli jke warmte bij konstante druk per kmol in J/kmol OK·,

_ 6 _

v
o

A

C
p

Whet moleculair ~ewicht: W = 40 voor A; en

T de temperatuur van het medium bij de ingang van hat generator-
o

kanaal.

Met behulp van de ideale gaswet:

waarin:
2p : de druk aan de in~~n~ van het generatorkanaal in N/m ; eno

R de gaskonstante in J/kg OK voor 1 kmol.

kan Po worden r,eschreven als:

Po =

De initiele druk p is voor het medium ge~even in fig. 2, 5 en 8 en
o

in ap~ndix I, tabel 1 als funktie van v met T als parameter. Het
o

drukV'erlies over het kanaal wordt nu berekend met de veronderstel-

ling dat het medium incompressibel is. Deze drukval in een rechte

ronde buis ~ordt ~egeven door 1):

A 1. \ I LLJp t 0 .1\. 'ijJV

waarin:

!::Jp in N/m2
;

L de lengte VCln de buis in m·,
D de hydraulische diameter

4 opP· .= omtrek'
A de weeratandscoefficicnt;

(J de dichtheid van het doorstromende medium in kg/m3; en

v de sn~lheid van het me dium in m/sec.

De weerstandscoefficient uit vergelijking (3) is afhankelijk van de .

grootte van het getal van Reynolds:
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(4 )

waarin ~ de dynamische viscositeit van het medium in kg/msec is.

De grootte v~n R heslist of de stromin~ laminair dan wel turbulent
e

zal zijn. Bij R ~ 103 zal de omslag van laminair naar turbulent
e 3

optreden. De berekende Re-waarJen zijn echter groter dan 10 , zodat

turbulentie te verwachten is (zie fig. 2, 5 en 8 en appendix I,

tabel 1).

De grootte van de weerstandscoefficient wordt voorts nog bepaald

door de ruwheid van het binnenoppervlak van het kanaal. Deze wordt

bepaald door de representatieve ruwheidshoogta k, waarvoor in dit

geval, door hat inbouwen van elektroden in het kanaal, 0,1 mm ge

kozen is. Nu is, door~ en de te verwachten turbulentie van de

stromin~, de weerstandscoeefficient Abepaald. Zie tabel in referen

tie 2). Voor konstante snelheid, temperatuur en dichheid

~- (Po - i Ll p). 'W

~T

il3 het mop;elijkl1 p te bepalen (fir. 2, 5 en 8 en appendix I, tabel 1).

In de praktijk p;aat. de veronderstelling dat het medium incomptes

sibel is op voor M~ 0,25 (M is het Mach-getal). Echter, het plasma

dient met snelheden tot 500 m/sec te kunnen stromen, voor v =
500 m/sec is M ~0,6. Door nu in tweede instantie het medium ala

compres~ibel te beschouwen, maar nu de wrijving met de wand te

verwaarlozen doch p;ebruik te maken van de in het voorp;aande be-

paalde drukv~rval over het ~eneratorkanaal wordt nu de volgende

relatie verkregen voor ~en isentropische expaneie 3):

p-l:: =
fl

waarbij:

K -1
+K ).

= (..ONSTANT

de stagnatie druk in N/m2
j

de stagnatie dichtheid in kg/m3
j

ff. = §.. enelf 3 I

~= (fJ ll
) K

Pt jOt
(6)
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Verder is:

waarin:

fJe :

v
e

en:

de dichtheid van het medium aan het eind van het kanaal in

kg/m3, en

de snelheid van het medium aan het eind van het kanaal in

m/sec,

Pe. ;: Po - l::1 P

Vergelijking (2), (5), (6), (7) en (8) gekombineerd leveren:

(B)

en:

Po
p~

=

= (r:- 1
.!. lC. -1 v J. + ~
J ')( 0 ;00

Voer een rechte Dijp wordt de maximale eindsnelheid, de geluide

snelheid, bereikt bij:

Pc :. (K:1 ~
JL
1(-1

Pt
Voor K = t wordt Pe :;: 0,55

"t
In fi~. 4, 7 en 10 en appendix I, tabel 2 is dit l~atste gebruikt am

de maximRle in~ang8snelheid aRn te ~even. HierRan is ~ekopneld een

minimale waarde veor de druk p en de dichtheid./.l aan het bep;i.no 10
VRn het kanaal (zie fig. 2, 3, 5, 6, 8 en 9 en appendix I, tabel 1)

3.3 Bereking van de warmte overdracht

Achtereenvel,;ens wordt aandacht be steed aan de temperatuurverdeling

in de wand en de warmte verliezen van het plasma door convectie.

Met betrekking tot de temperatuurverdeling in de wand wordt het

probleem in eerste in~tantie een-dimensionaal behand. De warmte-
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diffusie vergelijking (in de x-richting) wordt dan 4):

met:

Too

'\ aST
f\ (j X~ =fJ C

.
XcO

I
I
I

Fi~. 11.

x-

waarin:

A de warmte~eleidingscoefficientvan de wand in J/msec oK;

T de tempe~atuur als funktie van x en t in de wand;

jO de dichtheid van het wandmateriaal in kg/m3;

c de soortelijke warmte van hat wandmateriaal in J/kg oK;

t de tijd in sec.;

QC de warmte overdrachtscoefficient voor het plasma naar de wand

in J/m2 sec oK;

Too: de temperatuur van het plasma buiten de grenslaag in oK_,
T de temperatuur op de plaats x = 0 in oK_ en

w
,

d de dikte van de ''land in m.

Je zijn ~ernteresseerd in een orde v·n grootte vsn de wandtempera

tuur. ~e nemen aan dat de buitenwand ~erBoleerd is:
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A aT :: 0 I

ax

voor x = d. Verner is gesteld T(x,O) = konstant = 300 oK.

Wij substitueren nu in vergelijkinv (11) en (12):

-r (X,t):::. T(x.,o)+ tlTex,t),

T 00 - -r eX. ,0) ::: T~,

~Te ~--1ICJ- J

~ =:: X ) en:
cJ

'1' =~.!Jed

zodat deze overeaan in:

as - ~d e voor: ~ = 0,

d~ ~
met: (14)

as :::: 0 voor: S :: 1,
a~

en:

e :: -1 voor: '1' :: o.
4

w"arvan de oplossinp; gegeven wordt door ) :

n -1

met:

A., === - Y sin ,tl"
2.)in ~ sinl"Al"

Hierin zijn~" de ei~enwaarden van de eigen funkties
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die gegeven worden als de wortels van de eigenwaarde vergelijking 5),
appendix IV, ~abel

voorts dient ~ no~ nader bepaald te worden voor de warmte overdracht

van het plasma naar de wand wordt het Nusselt-get~l. Nu, gegeven

door 3), page 100:

0,e ! ( 0) 0,1 )Nu = 0, 0 2. 3 . R. 0l . Prof" 1 + I ( 17

geldig voor 10
4 <R~ < 1,~.105 en 0," <Pr (120, doch is oak buiten

dit gebied, met een kleine onnauwk&urigheid te gebnliken.

Hiermee is:

te bepalen, waarin:

Re Df : h0.t gp.tal v~n ~eynolds bij temperatuur T
f

, voor een stroming

door een ~ijn met rliameter Dj

h~t getal van Prandtl,

hij de temperatuur T
f

;

filmtempetatu'lr, T
f

= T",,+Too
in oK. L,
de warmtegeleidingscoefricient van argon in J/ms0c oK (zie

fi g. 12);

~A de dynamische vi~cositeit voor argon in k~msec (zie fig. 12);

CpA de soortelijke warmte voor argon, in J/kg oK;

D de diameter van de buis in m; en

L de lengte van de buis in m.

Zo is het nu mogelijk am zowel voor barium-nitride, BN, als voor

t~ntalium, Ta, de temperatuurverdelin~ in de wand na 10 sec te

berekenen (fi~. 13 en 14 en appendix II, tabel 1) wa~rbij T(x, 0) =
30n oK. 3ij de berekenin~ is uit~egaan v,n de eer~te eigenwaarde

van ver~elijkin~ (16), d1ar de tweede no~ slechts een bijdrage

kleiner dan 1 % van de eerste gee ft. Uit het resultaat van de

berekeningen blijkt dat er slechts kleine verho~in~An VAn de wand-
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temperatuur te verwachten zijn.

In tweede instantie hebben we daarom vergelijking (11) op~elost

door in de randwaarde (12) T = konstant = 300 oK te st~llen. Dew
oplossinr, van ver~elijkinF, (11) wordt nu eenvoudi~er (zie referen-

tic 5), pap,. 112). De resultaten blijke~ in p,oede overeensteMmin~

te zijn met ~e resliltaten dip in ie vori~e alinea ~ijn beschreven

(zie anpendix II, tabel 2).. ,

Ne kunnen nu de ~rootte orde van d~ warmte be~alen die uit het

plasma door convectie verloren gaa~. AanGezien de binnenwand voor het

~rootste deel uit BN bestaat, berekenen we de warmtevefliezen voor

een BN-kanaal gedurende de 10 sec dat de ~enerator in bpdrijr ia.

Lengte 1 m, rechthoeki~e rloorsnede 2 x 3 cm2 , T = 300 oK. We komenw
dan tot het vol~ende resultaat:

p = 220 kJ voor T~= 3000 oK

P = 180 kJ voor T.= 2500 oK

p = 139 kJ voor T_= 2000 oK

Voor een kanaal van 0,25 m lan~ betekent dit voor T~= 3000 oK een

warmteverlies door convectie ~elijk aan de helft van de toegevoerde

ener~ie die in 10 sec 120 kJ is.

Zo blijkt dus uit deze herekeninp,en dat het noodzakelijk is om de

wanden van het kanaal te verwarmen. Hierop wordt in parap,raaf 4.4

teru~gekomen.

4. DE OPSTELLING

4.1 Inleiding

Schematisch weerge~even ziet de opstellin~ er als voIgt uit:
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1 12

Fi p:. 1'5.

De verschillende componenten hierin zijn:

1. argongas-fles;

2. reduceerventiel;

3. naaldafsluiter in de kerngasstroomj

4. naaldafsluiter in de koelgasstroom, ter beschprmin~

van de kwartspijp van de branderkop;

5. naaldafsluiter in de extra menp:~asstroom;

6. !IF-generator en snoel;

7. HHD-generatr;

R. warmtewisselaar;

9. drukverschil-zender;

10. pneumatische regelaar;

11. regelklep;

12. vacuumvat: ?,5 m3 , en

13. roterende vacuumuomp.

Ne zullen nu verschillende componenten uit het hierboven weerge

geven schema, achtereenvolgens behandelen.

4.2 De gastoevoer

Vanuit de argongas fles, met lasar~on tijdens de inleidende experi

menten, later N48 (zuiver argon 99,998 %), wordt de druk van het

argon ~reduceerd door een reduceerventiel, geschikt om grote gas

stromen op te leveren. Hierna wordt de gasstroom gesplitst. Via
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drie verschillende naaldafsluiters wordt de tot ale ~asstroom en

tevens de gewenste verhoudin~ tussen de drie gasstromen ingesteld.

Met behulp van de betrekkin~:

c =Cp.1-< .. /G=...:...T..:.....-_
v 1 l1 p (p, + P. )

of: C v = ~ ~.~ .~
1',

waarin:

voor:

voor: I

o < Pa < "I p,

,!J~as N

c
v

Q

G

de weerstandscoefficient bepaald door de dimensies VAn de

afsluiteropening;

de gasstroom in Nm 3/sec;

s ~gae N
~~~--, voor lucht is G = 1;
Aucht N

de dichtheid v~n het doorstromende medium, bij 76 cm Hg

druk en 0 °c, in k~/m3;

N: de dichtheid van lucht, bij 76 cm Hg druk en 0 °c, in
)1lucht kpjm 3 ;

de temperatuur van het medium: ?-93 oK;

P1 -P2;
de druk voor de afsluiteropenine, in N/m2 ;

de druk achter de afsluiteropenin17, in N/m2 ; en

konstante: '.223.107 ,

is het mo~elijk, door P" P2 en Q te meten, Cv te bepalen voor

de afsluiters. Z() geldt een dergelijke betrekking voor de openingen

in de br'tnderkop. Hiervoor werd C = 0,42 p:evonden. Uitgaande van
v

het schema in fig. 16.

Q

Fip:. 16.
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waarbij 1 de naaldafsluiter, en 2 de branderkop is, kan de gewenste

Cv ' berekend worden als funktie van Q met parameters P1' P2 en P
3

(zie fi~. 17, 18, 19 en 20). Deze resultnten hebben geleid tot de

keuze van Econosto 1/4 " naaldafsluiters voor de afsluiters .2 en ~

(zie fig. 15), waarvan de C -waarden als funktie van de hoekverdraai-
v

ing van de kraan weergegeven zijn in fi~. 21. Deze C -waarden zijn
v

van dezelfde grootte orde als die in fig. 17, 18, 19 en 20, hetgeen

instellin~ vnn de k~rngasstroom en de koel~asstroom mogelijk maakt.

Voor afsluiter ~ werd epn ~conosto 1/2 II naaldafsluiter gekozen

(zie fi~. 2?). De doorsnede van de ~aten in de kanaalwand, waar

door de menggasstroom het kanaal binnenkomt is eon faktor 10 groter

dfl.n '1ie VRn de ~aten in de branrlerkop, met het gevole; dat de C -
v

w~arde van afsluiter 2 in de men~gasstroom het belnngrijkst is.

9ij inleidende exnerimenten, onder atmosferische druk, bleek de

ontstekinp; van het argonfTas r'Oed mogelijk te zijn tot 50 NI/min

voor de kerngasstroom en tot 50 NI/mi~ voor de koelgasstroom. Via

de menggasstroom wordt vervnl~ens maximaal 300 NI/min toegevoerd

aan het kanaal hetgeen de keu~e VRn een grotere afsluiter in deze

l~idinp; bepaald heeft.

4.:,> HooQ;frekl'"ent generC\tor

De keuze is gevallen op een Philips hoop;frekwent generator en

bestaat uit twee delen: de HF-oscillator PH 1412/10 en de bedie

ningslessenaar PH 1622/00. Deze HF-~enerator is ~eRchikt voor het

aansluiten van werksDoelen met een zelfinduktie tussen 0,25 en 3,8

ftH. De werkspoelen moeten wnrrten ~emaakt uit koperen pijp, w~ar

door koelwater kan stromen. Je generator heeft een instelbaar uit

gangsvermor:en tussen ca 6 en 12 k"!, waarbij dit uitfSangsvermo[l:en

geregeld ~ordt via een meetspoeltje boven de HF-spoel. Deze ver

mogensrep;elinp; is noodzakelijk om ecn zo ~oed mo~elijke konstante

enerr;ie-toevoer aan re t plasma te realiseren. Via de, in de vori~e

paragrRaf bes'!lroken, gastop.voerrer"clinp;, komt het gas in de HF

spoel; zi~ fi~. ~3.
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Fi~. 23. De plasmabrander.

wolfraam

kwarts

koper

koe J -aFistroom

kernp;~sstroom

HF-spoel

ontstekinp;

Na inschakelen van de !{.f-~enerator dient de plasmavlam ontstoken te

worden. Dit geschiedt door een kortstondige boogontlading tUBsen twee

concentrische elektroden, die voor de HF-spoel in de binnen-kwarts

pijp zijn geplaatst. De boogontlnding wordt ~evoed door een conden

sator CO,?jt F o"Of"eladen tot 10 kV) en ontstant 0]1 het 110ment dat de

bollenvonkhrug, die in serie met de condensator en de elektroden

staat, getri~p;erd ~or~t. De doorsla~ ~eeft voor-ionisatie van het

ar~on~as, wa~rna ontstekin~ van de plasmavlam vol~t 6).

4.4 I'ED-kanaal

Het kanaal wordt aan de kwartspijp '-an de br~n'~erkop lSekoppeld met

behulp van een viton o-rinp;, welke aan de buitenzijde van het kwarts

zit in een o-ring ~roef in de roestvrij stalen vacuummantel van het

kanaal. Het MHD-kanaal kunnen we in twee belangrijke delen opsplit-

sen:
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1. de binnenwand; en

2. de v8cuUmmantel.

Deze zullen we in deze para~raaf nader behandelen.

4.4.1 De binnenwand

De binnenwand van het MHD-kanaal en ie in- en uitloopstukken zijn

getekend in figuur 24.

1 2 3 4

r'" A ,~I/
A

.....
I I

I I I J
I , I 10P
I I I ( I

r- 20}t30

~ 41'- . _.. - - ~ -1./- - - - _.- _. 41/-· - ·-100)(~

40 121 61 296 61 170 -

~ :

~ ~

U :

1

Fig. 24. Samenstellin~ van het M~D-kanaal

(qfmetin~en in nm).

roeRtvrij staal;

het inla3tstuk voor de menggasstroom met 12 gaten

van 2 mm 0;
2 : het afstandstuk tussen llF-generator en MED-kanaal;

3 : het inloopstuk voor het NHD-kanaal;

4 : het MHD-kanaal, waarin 40 T -elektroden;o
5 : het uitloopstuk achter het MHD-kanaal; en

6 : de conus, als koppelstuk tU5sen ~mD-kanaal en

warmtewisselaar aan de binnenzijde van een opgespo

ten isolerende laag A1
2

0
3

van ca 1 mm dik voorzien.

Net behulp van de in fig. 24 aan~egeven afmetin~en en de berekeningen

uit hoofdstuk 3, kunnen we nu de drukverliezen en de warmteverliezen
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door convectie voor het systeem uitrekenen.

t.4.1.1 Drukverliezen

Het drukverlies wordt belangrijk voor hoge plasma snelheden. Zo

zullen we aIleen het drukvelies berekenen voor de situatie waarin

de snelheid van het medium 500 m/sec en de temperatuur 3000 oK

bedraagt. '::c kunnm stellen da t:

waarin de indices betrekking hebben op de nummers in fig. 24.

Met behulp van vergelijkin~ (3) berekenen we:

A ~ N/......1UP'2 :: O,LiS .10 rr.,

Voor het inloopstuk ~, met ~ < 200
, vinden we met rererentie 7),

par,. Lc 1 :

Fia;. 25. Het inloopRtuk V'ln het l~HD-k'maal.

t. ~

~ V 1. ::: 0, 1 2 . 10
-2-

Voor het MHD-kanaal 4 vinden we met vergelijking (3):

Voor het uitloopstuk 5 en 6 referentie 7) page Lc2:
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Fi~. 26. Het uitloopstuk van het MHD-kanaal.

(>

voor: 0< =10 wordt:

Het drukverliea voor het hele kanaal uit fil2;. 24, b: j een snelheid

van 500 m/sec en een temperatuur van 3000 oK wordt dan fSelijk aan:

l:lp :: 2. 4 .10" N/1'n2

1-6 '

4.4.1.2 Het warmteverlies door convectie

Hiervoor zijn aleen de stukken 1, ?, 3 en 4 van de binnenwand be

lan~rijk. Voor het inloopstuk zullen we als benadering van de

warmte overdracht door convectie, het oppervlak be schouwen van een

cylinder mot een diameter: D = (D1 + D2 )/2, (zie fig. 25), zodat

q = q1 + q2 + q3 + q4·

Voor de verschillende warmteverliezen geldt nu achtereenvolgens

(zie ver~elijking 12 en zie fig. 24):

= OC 1(Too 

=OC
2

(TDQ

:oc
3

(Too-

) I (, -6T •• +1.1'1.10

T
W

). .33.61.10-6

T
W
).296.(?'0 + 2.30).10-6

w

In paragraaf 3.3 .erd~ berekend voor een rechte ronde pijp met

een diameter van 24 mm (dit is de hydraulische diameter voor het

kanaal van 20 x 30 mm) uit vergelijking (17). Voor andere diameters

wordt ~ analoog berekend:



= 54,1 J/m2sec oK;

= 81,7 J/m2 sec oK.
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Uiteindelijk ~eldt nu voor het totale warmteverlies door convectie
o

bij een temperat'lUr van 3000 K voor de kernr:asstroom en een wand-

temperatuur van 300 OK gedurende 10 sec:

p = 71,2 kJ

Dit resultaat lant zien d~t meer dan de helft van de toegevoerde ener

gie, zijnde 120 kJ, door convectie verloren gaat. ~e brengen nu

door middel van een wolfraarnrlraad, ~ewikkeld rondom het BN-kanaal,

de wandtemperatuur op 1500 OK, zodat nu:

p ~ .o;,,3__00__0~-----.;1~5....;.0_0
3000 - .300

4.~.2 Vacuumm~ntel

• 71,.2 = 40 kJ

De mantel i~ r:~maakt van niet ma~netisch roestvrij staal 316 en be

staat uit twee gedeelten. Een stuk waarin he~ deel 1 en 2 gepakt

zit (zie fi~. 24) en een stuk waarin de delen 3, 4 en 5 onderge

bracht zijn. De ruimte tussen de binnenwand en de vacuummantel

is opr:evuld met warmte isolerend materiaal met een warmte~eleidings

coefficient A= 0,1 J/msec OK. (Fiberfrax papier, ~eleverd door de

N.~. Carborundum.)

Bij verwarming van-de BN-kanaalstukken moet nog voor koeling van de

vacuummantel r:ezor~d worden. Enerzijds, ter bescherming van de

vacuumdoorvoeren van de elektroden door de vactlummantel, anderzijds

ter bescherming van de poolschoenen van de ma~neet, waarvan de

temperatuur beneden de curie-temnerntuur moet blijven.

We zullen nu eerst de koelin~ bespreken met betrekkin~ tot de be

scherming van de poolschoenen van de mngneet.
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4.1~.:?1 Koeline; van de wand tegenover de poolschoenen

De koeling wordt op de volgen~e manier aangebracht:
H

2
0

T4

~ poolschoen

- koellichaam

~ vacuummantel

:z. f"iberfrax isolatit

EI BN-MHD-kanaal

Fig. 27. Dwarsdoor~ne v~n MHD-kanaal en vacu~mmantel.

Ast = 15 JIm, ,c oK (warmte c;eleidingscoe fficient
-2 -2voor staal).;, = 2,7.10 mj d

2
= 2,3.10 m;

1 -2 6-3d
3

= 2,5.1r. m; d4 = 10 m; d
5

= .10 m;

T 1 = 1500 °Kj T4 = 300 °Kj 0(' = C:;.10 3 J/risec oK

(overgang van de stalen ,and naar het water); en

Ai = 0,1 J/msec oK (warmte~eleidinr,scoefficient

voor i30lntiemateriaal).

Voor de koelinr: wordt water p:ebruikt; de' convectie met de buiten

lucht is verwaarloosd. Hierdoor zal de in werkelijkheid o~tredende

temperatuur lap;er lip-gen, hetgeen ~1.lnstig is. Voor de warmtestromen

per len~te eenheid van het kanaal , qi' kan geschreven worden

(zie fip;. 27):

(T
1 - T

2
)

q1 = Ai d4
. d

1

(T
2 - T

3
)

=A °5q2 at d..,
.

L..

q3 =C< ('r - 'I\ ) . d"3 J

met:

q1 = q2 = q3



12 = ( d~ C(
d .. k
d.. >. ~t

ds t>< T d~ 0<' . da
d'4
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Vergelijkinp; C~O), (21), (22) en (23) ~ecombineerd, leveren voor

de temperat'JUr van de stalen mantel:

).~ d.... ~~ d ..
>'st ds d:;-

On~er bovp-nstaandp- kondities levert dit voor de temperatuur van de

staalmantel tep;enover de poolRchoenen: T
2

= 396 oK.

De ~rootte orde van de curie-temperatuur van de poolschoenen is
o

1000 K. Er bestaat dus geen ~evaar d~t deze benaderd wordt.

4.4.2.? Koelin~ voor de elektrode-doorvoer

De elektroden worden op de volp;ende manier door~evoerd:

• ':'a.

~ rocstvri j sta.al 316

~ Koper

~ fiberfrax isolatie

~ BN

1 elektrische isol~tie

van de elektrode

t.o.v. vnn de stalen

mantel

Fir. 28. ~lektrode-doorvoer.

De kae~in~ v~n de elektroden geschipdt door mi~del van gedwon~en

convectie VCln lucht. !vIet behulp v'~n een ventilator wordt de lucht

l~np:s 'e, Ran de bovenzij(~e, uitstekende koperen stiften ~eblazen.

Voor de warmtestroom noar de stalen pen kunnen we stellen (zie

fi~. ::,,0):

q::. ), st (T, - Ta ). 'IT . d;
d 1 'i

verder wordt T
3

als funktie van T
2

regeven door (zie appendix III

en ver~elijk fig. 2R):

(24 )
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I; - TUACtCT 
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wan.rin:

0( :

Acu
d 3 ==

d4 =
d

5
::

Tlucht

de warmteoverdrachtscoe~ficient,van het koper naar de lucht

= 10 J/m 2sec OK;

de warmte~eleidin~scoefficientvan koper: 384 J/msec oK;

4.10-3 m ¢;

5.10-2
mj

4.10-2 m; en
o

: de tnmperatuur van de omp;evinr;slucht; 300 K•.

Zodat:

~:: O,85"'fa -+ 0, 1:S 1l.\lCHT

Stellen we nu:

T = 1i +1; .;: 0,93 T& + o,oBTLlICHT
2.

dan worot:

Ver~elijking (24) en (26) gecombineerd leveren:

1; = >tat. d ~ . 1; + 0,9 2 .0( d". ds .TLUCHT

'"\. d&

Voor:

Ast =

d
1

::

d
2 =

T
1

=

)...1 . d: + 0, 9.3 0( . d3' ds
'i dol.

15 J/msec oK;

10-3 m',
I -2+.10 - m; en

1500 oK

vinden wi j:



Bij deze temperatuur be staat dus geen gevaar voor het afd~tings

materiaal van de o-ring en het elektrisch isolatie materiaal (zie

fi ~ • ,? 8, 1).

D-
2

- L -
Fi os • Schets van de warmtewisselaar.

Hiervoor is (zie fi~. 29) een pijpenbundel in de ~tromingsrichting

van het medium ~ekozen. De kop"ren pijpen zijn in twee koperen

flenzen vast~esoldeerd. ~it ~ehpel noet in de opstelling dienst als

warmtereser"oir, zodat bi j het invopren VA.n het arr;on-plasma van
o3000 K, de temne~atuur van h0t ~as bij het verlaten nog maximaal

o
900 K b.,(1rflart. Een eenvour1i[~e 17erekening leert dat het koperen

licha~m m~ximaal 50 OK in temnerqtuur stij~t.

Het doel van de warmtewisselaar is tweeler1i~, nl. op de eerste

plaats ter beschermin.'t van de re·~elklep aan het einde van het kanaal

en op de tweede olaats om volrloende ~as in het vacuurnv~t op te kun-

in~Rn~ van de wisselaar;v'n het medium aan de

nen slaan, zodani~ dat de ~enerator tenminste 10 sec bedreven kan

worden. Uit~qande van Czie fi~. ?9):
-3- S.10 m;

-1= 10 m;
c:e temperatuur

3000 OK;

T "t: de t~mperatuur van het medium aan de uitgang van de wisselaar:
UJ.

900 OK; en

-391 pijpen in de wisselaar met een hartafstand v·n 9.10 m

kunnen we de len~te L, van de wisselaar berekenen. ~e zullen bij

de7..e berekeninp; uitg:aan vnn een nijp l1it de bundel en hiervoor de lengte

bepalen terwijl we de snelheid van het medium V = 168 m/sec (zie
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appendix IV) en de temperatuur van de koperen pijp T = 350 oK
w

~on~t~nt houden. Bovenrtien zullen we de warmteReleiding in het

ar~onfas in de x-richtin . verwaarlozen.

X

X+AX

A,.E>,

Jl.
XIV.,

Doorsnede van de koperen pijp.

De op~enomen warmte per tijdseenheid uit het in fi~. 30 gearceerde

volume-element ar~on-plnsma door de wand is:

q = oc ~T(x) -1:,) 1T D,Lix

Deze is ~plijk aan de afname van de enthalpie per tijdseenheid van

het ar~on-~a~ incompressibcl verondersteld in het volume-element

in fip,. 30, volgens ver~eli~kinr (1):

waaruit voIgt dat:.

De oplossinp; VRn deze differentiaal-vergeJijkinr: wordt ~egeven door:'

(28)

De noodzakelijke len~te van de wisselaar als funktie van T. en T "t
J.n UJ.

kan dan als voIgt worden uit~edrukt:

L =;ovO. ~" 1
V 'io<
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De eni~e onbekende ~rootheid in verg~lijking (29) is nog~. Deze is

bij benadering (zie appendix IV) gelijk aan:

r.et:

ex :::

verwi jding, L\p . •
U1t

(zie ~ppendix IV), ~ordt de lengte van de warmtewisselaar:

L = 0,20 m

Een tweede aspekt van de warmtewisselaar is het drukverlies. Door

het grate aant~l parallelle pijpen is deze klein. Het drukverlies

~p voor de warmtewisselaar kunnen we opsplitsen in drie delen:
ww

1. het drukverlies tengevolr;e van plotselinp;e vernauwinr;, 6Pin i

het drukverlies tengevol~e van wrijvinr; van het ~as met de wand,

fjp i en
w

~. het drukverlies tengevolge van plotselinge

Uit ref. 7), p~g. LC1 is af te leiden:

wa~rin v 1 de snelheid van het medium in de pijp is.

wij vergelijking (3) gehruiken met als resultaat:

Voor 6p kunnen
w

,..,
Fet re f. ), page LC.2 kunnen we tenslotte lip . t berekenen:

U1

Lipui~ = (1- ~:) .1 jJv:J. = O,~1.103 N/m~

waarbij ~1 en A
2

~edefini~erd worden in appendix V.

tIu wordt:
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Het totale drukverlies baPtot OVeT het reele kanaal, voor V
c

= 500
o

m/sec en T = 3000 K, wornt dan:

~.6 Drukre~eling aan het eind van het kanaal

Voor het rer-elen van de druk P1 aan het eind van het kanaal is een

pneuma tisch geregelde klep rekozen van het type

nummer P 1949 met een maxim~le Cv-waarde gelijk

waarde geeft de mogelijkheid om bij een drukval

over de klep nog 400 NI/min argon-gas ~OO OK en

LB-54 PR-7XH-3", sarie

aan 60. Deze C -
5v

2van 0,05 x 10 N/m,

10
4

N/m2 ) door te

laten. am deze klep te sturen, wordt gebruik eemaakt van een Foxboro

13 A drukverschilzender. en een Foxboro M 5~ regelaar. Stel dat de

gewen~te nruk aan het einde VRn het kanaal P1 is (tussen 0,1 en

0,0. 10 5 N/m
2

). De drukverschilzendet bep'lal t de a fwi jkini7,!J.p van deze

druk P1" Isc1p = 0 dan geeft de zender een uitg'lngssignaal van 9 psi;

vaor~p # 0 ligt het uit~angssignaal 0D tussen 3 en 15 psi (OD! 9 psi).

Dit signaal wordt aangeboden aan de regelaar, die on zijn beurt een

uitgangsdruk tussen 3 - 15 psi levert als stuurdruk van de re~elklep.

Ten einde een optimale re~eling te krijgen is een meet~ysteem volgens

fig. 31 beproefd:
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de perslueht-toevoer;

de klep om een drukstap te introdueeren;

de regelsar;

de rei<elkle!i;

de input van de drukversehilzen1er: 0,1 tot 0,8.105 N/m
2

;

de output van de drukversehilzender: 3 tot 15 psi;

de voedin~ van de drukversehilzenoer: 20 psi;

~e r,ewenste waarde van de regelaar: 9 psi;

de input van de re~elnar: 3 tot 15 psi;

de output van de re~elaar: 3 tot 15 psi;

rle voedin~ van dere~elaAr: 20 psi;

dp voe dinr: V'ln de re "'elklepmotor: 7 .1.05 rVm2
; en

de re f"elklep.

Bij de metinF"en is de "versterkinO''' V'ln d'S' drukve~fie:1ilzen:1er

maximaal gekozen, waRrdoor bij een drukversehil 0 aan de in~an~ van

de drllkversehilzender, eenxuk van 3 psi aan de uitp'anp lVordt l7,e

leverd. bi.i een drukversehil van 50 em waterkolom wordt '~en uitpangs

druk van 15 psi geleverd. Ann de rer:elaar wordt een vewenste waarde

van 9 psi aangeboden. Dit komt overeen met een te re~elen overdruk

van 25 em waterkolom t.o.v. de lage drukzijde van de drukversehil

zender.

Het systeem is p;eoptim'lliaeerd met behulp van een aerie metingen

waarhij de klepstand als fun: tie van de tijd is ~eregistreerd na-

dat ef!n drukstap *) via DK aan de inp:anp; van het systeem is toe

gevoerd. De drukstap wordt verkre~en door een veranderin~ in de pers

lueht toevoer Q (drukstap van ea 4 em waterkolom). In eerate instantie

is door metin~ van dp gasstroom en de druk voor en achter de klep,

C
v

sIs fllnktie van de klepstand bepaald met behulp van vergelijking

(1B) (zie fi~. 32). De klepstand is gemeten door een potentiometer

schakeling. Deze bestaat uit een spannin~sbron, een buisvoltmeter

en een schuifweerstand. Je laatste is gemdntnerd aan het huis van

de klep, terwijl de loper vastzit aan de klepsteel. Voor de regis-

*) stapvormi~e veranderin~ van de druk
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tratie zijn een oscilloscoop 8n een schrijver gebruikt. Met behulp

van de oseil16seoop is het mo~elijk snelle klepstandvariaties te

meten en met de schrijven de klepstnnd in de uit~eregelde toestand

te regir,treren.

Het resultaat van de metin~en aan het systenm met behulp van ver

schillende re~elaktie5, te weten, proportionele, oroportionele inte

grerende, proportionele differentierende en proportionele integre

rende diff~rentierende (PID-) akties zijn wecr~e~even in appendix

V, tebel 1. Hieruit is de konklusie te trekken dat de PID-re~eling

de meest ~eschikte is. Hierin is nl. door toepassing van I-aktie

het nadeel van de ~rote stntische afwijking bij zuivere P-aktie

teniet ~ednan. Bovendien beperkt een kleine D-aktie de invloed van

de klephysterese op het te regelen proces. Voorts is door gebruik

van een J 21 tlpositionertl de snelheid nog verder vergroot. Het

uiteindeJijke regelsysteem zal bestaRn:

1. een drukverschilzender met een span 50 em waterkolom;

2. een pneumatisehe regelaar m~t PID-aktie; en

3. een nneu~atisehe re~elklep met een J 21 positioner.

.....--.
0,2 sec

pos1tiev€ ~rukntap

Fig. 33.

t-=-=t
0,2 sec

ne~atieve drukstap
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Om de duur van de insehakelverschijnselen met betrekkin~ tot de regel

klep kart te houden, wordt gebruik ~emaakt van een driewegklep tua

Ren de regelaar en de nositioner v~n de regelklep. Met behulp van

deze driewegklep is het mo~elijk om de re~elklep via een handbe-

diend redueeerventiel pen bepaalde instellin~ te ~even waarbij het

re~elsystAem en de re~elklep zijn ontkoppeld. Pas na hetinschakelen

v~n de gaRstroom vindt de omschakelin~ van de hand- op automatisehe

re~eling plaats (zie appendix VI, tabel 2). Op deze manier is de

re~elklep na ea 0,3 sec uit~ere~eld, waarbij opgemerkt dient 'te

wornen dat de voorinstellin~ van de klep met het redueeerventiel

afwijkt van de stand van de klep passend bij de geregelde druk

(zie fi",. 3'+).

6------f
q2sec

Fir;. 34 • C'r:1se!lake.J..c'n van hand- op automatische

re~elinl1;.

We zullen de benodi~desnelheid van de regelkldp, waarbij de druk

voar de klep, P1' kanstant blijft, bepalen. Voor de Cv-waarde van

de klep geldt val~ens vergelijking (18) voor:

1

c =~
V ~PIS_ p:'

en vergelijking (19) voar
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waRrin:

we C als
v

f:nktie van de klepstan~ ~nor twee reehte lijnen b~naderen, deze

'.':anneer Pp ' > 2 blijft de C -wRarde konstant voor konstant gasdebiet.
• v

In het ~eval dat 1 <.f!....(2moet de C -waarde toenemen om een konstant
p. v

~Rsdehiet te handhaven. Net behulp VRn fig. 3~ kunnen

worden besehreven door ~e vergelijkin~en:

C v =1,05X- 57, voor 60 % <:: X <:: 100 %

en:

voor 0 <:: X ( 60 %

x: de relR_ti~ve klepst"tlld t • ..,.v. cte op..,tand: in 56 •

./anneer '.'Ie P1' ;~ en T y.on~C't'·nt houden kunnen 've ui t verp;elijkinr

( 13) v nor e en k lei n e v(' r' In 1(! r 1. n Fe van p2 e n X s e h r i .i v en:

3

PI ~PJ =( p: -pn T _1_ . 1,05, /!:aX.
qn<

waaruit volgt dat:

= V = 1

~
, 4' K
(P~ -P~)~

Hi(~rbij i;-:; verondersteld dRt de kleostnnd X ') {jO ;~. Voorts r:eldt:

volume van het vaeu~mvat: ?,5 m3.

wa,rin:

900 oK;

273 oK;

76 em H~ druk: 1,01 11 .10'5 N/m
2

; en

T =
TN =
PN =
'1/

vv
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Dit kunnen we ook schrijven als:

PI = t3. cp.t

waarin:

Ret is nu ook ~o~p-lijk Y. te benalen. Deze wordt:

voor argon~as van 900 oK en ~et G = 1,378.

Bij een nlasrnasnelheid van 500 m/sec en pen temperatuur van 3000 oK

in het MHD-kanaal vinden we uit fi~. 8 en apnendix I, tabel 1 voar

de inr,an~sdruk:

en voor het ~asdebiet:

<f = 2"10 Ntlmi".

In de para~rafen ~.4 en ~.S hebben we het drukverlies over het

totale kanaal bepaald:

De druk voar de re~elklep wordt d~n:

Na 10 sec bedrijf van de Fenerator worden:



C =2.3v

x = 68 %.
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en

Na 16,3 sec heeft de klen de maximale C = 50 bereikt, hierbij
v

worden:

Op grand van deze resultaten kunnen we konkluderen nat de snelheid

v = 3? %/sec, waarmee het systeem rerrelt op aanrebaden stap!>enop
(zie a~pendix VI, tabpl 1) voldoende ~root is voor een cyclusduur

h.7 Vacuumva t

De berekeninr; van het volume van h0t vacuum"Flt r:eschif'dt ap ("'rond

vRn de herekenin~ ui t '1a i"nr,raa f

r;er-even door:

"' -:>.! . Het volume v~n het vat wardt

met:

'(, = 237 Nl/rnin, T = 30(10 oK v = 595 m/sec,

1? 10 3 2
0

L, 103
0

?N/m N/m T 900 or
Po = , Pvv = , = .,/ . vv-4 2
A = r.10 m en t = 10 sec

kunnenwe V herekenen. On~pr deze omstandip:heden is het volume
vv

v~n het p:as, na verlaten van ~e warmtewisselaar, het grootst, zadat

bij een ~~wenste experirnenteertij~ VAn 10 sec het volume van het

vacuumvat:

v = 2,57 m
3

vv

moet zijn.
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5. KONKLUSIES

Met d~ ~ebruikte gastoevoer is het mo~e1ijk een konstant gasdebiet

in te stell~n en dit zod~ni~ in drie delen op te splitsen dat ener

zijds maximaal HF-verl'1or;en worrit opgenomen door het ar~on-pll'\sma

en anderzijds de temperatuur hiervan inresteld kan worden.

Ri.i inleidende berekenin- 'n is ~ebleken dat het toelaatbare druk

verlies over het ki'ml'\al klein is. Door hiel'van r:ebruik te maken, zijn

de in- en uitloonstukken van ~et MHD-kanaal, :J:owel als de warmtewis

selaar zoda~i~ ~econ3truperd dat het drukverlies beperkt blijlt.

Door toepassinr; van wandverwarmin~ is het wqrmteverlies door convec

ti~ in het HH:::l-kanaal van ca 60 % tot 30 % terruggebracht.

De warmte~isselaar is ontworpen opd~t, bij een gasdebiet van 240

tn/min en een ter1per'lt 'lr v,n y)('O OK in het !·:!'rD-kanaal, de uittree

temperatuur 900 OK of minier bedraa~t. Hierdoor wordt beschermin~

van de re~elklep bereikt en is opslag van het af~ewerkte ar~ongas

in het vacu~mvat, gedurende 10 sec, mo~elijk zonder riat de druk

v66r de re~elklep gaat onlopen boven de waarde die in overeenstem

minp' is met de werkdruk in hpt mm-kana!'ll.

Het nneumatische regelsysteem aan het eind v~n hpt k~nnal heeft een

rpgelsnelheid ~root ~enoeg om de druk voor de klep konstant te

houden.

Het vC11um" van het vacuumvat is aa.ngepast aan de situatie waarin

het gaR, dat de wa.rmtewisselaar verlaat, het ~rootste volume in

neemt, zodanip, dat een experimenteertijd va.n 10 sec is gewaarborgd.

~ot slot merken we no~ op dat hetmoFe'ijk is met deze opstellinf"

ondanks hat beperkte in~a.n~svermbgen VAn 12 kW, temperaturen t~

3000 OK en plasmasnelhcden tot 500 m/sec in het EHD-kanaal, gedurende

10 sec te realiseren.
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7. LIJ~T VAN GE3RUIKTE SYMBCLEN

A

A
n

:3

c
p

C
v

C
v

c

D

d

G

l[

H
o

K

k

L

Nu

p

Fe

Fr

p

q

;~

e
m
.l.

m.
o

de doorsnede

de coeffici~nten voor eon r~eksontwikkeline

konsb1nte

de soortelijke warmte van het wandmateriaal

de soortelijke warmte bij konst~nte druk

de soortelijke warmte bij konstant volume

de weerstnndscoefficient voor een afsluiter

de ~eluidssnelheid

de diameter

de dikte VRn de wand

het fluotient v'"n de gasdichtheir'l en de dichtheid van

lucht bij ~elijke omstandi~heden

de enth',lpie per tijdseenheid

de aan het pla8m~ per tijdseenheid toegevoerde enthalpie

konstante

de karakteristieke ruwheidshoorte

de len~te

het Mach-p:etal

het getal VRn Nusselt

de warmte-hoeveelheid

het ~etal von Peclet

het ~etal v~n Prandtl

de st:ltische druk

de stat;ische druk van het doorstromende medium aan de

in~~n~ van het MHD-kana~l

de statische druk van het cJoorstromende medium aan het

eind Vnn het ~IID_kanaal

elf> staF;Y1r3.tiedruk

de d ruk VB"l

het p;as1ebipt

de hoeveelhpid warmte per tijdsepnheid

de r,askonstante

het getal van Reynolds

de tempetlatuur

de tempe ra t 1111 r van het doorstrom('nde medium a'in de inp;anp;

van het ~HD-kanaul
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de temperatuur van het doorstromende medium buiten de

grenslaa~

de wandtemperatuur

de snelheid

de snelheid VRn het doorstromende medium aan de ingang

v:m het l':H';-;':annal

de snelheid vnn het doorstramAnde medium Ran het eind

v'1n het r~:!D-kcl.naRl

het moleculair ~ewicht

de klepst"nd

de warmte-overdrachtscoefficient

de dyn3mische viscositeit

de dimensieloze temperatuur
C
~
I'
.J

V

de weerstandscoefficient

de w~rmte~eleidin~5co~fricent

de eigenwaarde van y> (J)
n

de dirnensie laze a fst 'lnd

de dichtheid

de dichtheid van het loorstromqrle medium aan de in~nng

van het MHD-kanaal

de dichtheid v'm het doorstr0mi~nde medium aan het eind

V'ln het ~:HD-k.qn:jal

de stagnAtiedichtheid

de dimensieloze tijd

de ~i~enfunkties
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Appendix III

Voor een massieve metalen cylinder in kontakt met de buitenlucht

en het grondvlak op een kon~tRnte temperatuur T ~eldt:
o

To TC-.l T(XH~x.)

-l·
I •-ad-- I t·-I

-I'

I

o· I l• •.. ~+4 x.
~x.

6 f:

stel:

dan:

(3=0

O• ~.I •

of:
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Appendix IV

Met behulp van ver~elijking (17) kunnen we berekenen voor een

turbulente strominv:. Hiertoe moeten we :~ef en Pr
f

berekenen.

Voor T.
1n

:: jJ. \I 0
tf

=Tw +I(x.)z
= 3000 oK en T

uit
= o

900 K kunnen we

T ex) ~ 2000 oK

stellen. ~odat voor T = 350 oK voor de filmtemperatuur:
w

Tex) ~ 1200 oK

F;eld t.

Voor d0 maSRastroom door een pijp geldt (~ppendix :, tabel 1):

/l A 1 -.I L ,
/ - v ,:. 9' . 0,7 1 . 10 K~ 'SE.c.

Voor de snelheid:

v v
.A;" = 168 .." /SEC

O
a -l,r 0, -.I L ,

en: j3v , = 0,7°. 10 . AI = 1,99. 10 tlq1111 SE.C

(zie fir:. 12)

..
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Appendix IV (vervolg)

hierui t vol gt :

= ~31

= o. &9

en:

= tf Cp
Af

~e berekenen een gemiddelde in de pijp en vinden dan:

Voor de stroming in de pijpen is He = 331. Dit betekent dat deze

stroming in principe laminair is. De omsl~g van laminair naar

turbulent vindt plaats bij He ~103. Voor een volledig ontwikkelde

Poiseuille stromin~ geldt, zie refentie 3), pag. 96:

= 1,615 A
D

waarin:

P : het ~etal van rAclet;
e

Net behulp V'ln de bovenstaande ~egevens en ui t gaande van de veronder

stelling dat L = 0,2 m, wordt:

Er is dus geen verschil tussen de warmteoverdracht door convectie

bij hrninaire stroming en turbulente stromin~.
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Appendix V

36. Een nijp uit de warmtewisselaar.

In deze flgllUr is:

dwarsdnorsnede van A~n pijp uit de pijpenbundel:

O 2 6 -b 1. ::: '9' .10 m

doorsnede van een idee1e stroombuis, die voor elke pijp op

I D~van 'Je totale doorsnerle ~ TT &. wordt gesteld en die de gas-

strnom voor de betreffende pijp levert:
rr-J' 0 2. .£\6 -6 1.10 2. = (J ,.),10 m.

91 ...,

"Ie berekenen nu: = 0,?26
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Appendix VI, tabel 2

Omschakelen van hand-op automatische regeling.

3 1 S 2
,.., n 5('oC 51 C JC(, 5( C 51,'0 5eo 500 5001 .J.~.

Td (, , t) 1,2 1,2 1 '1 C,6 l ,6 0,6 0,6,~

Ti ':l 3 3 3 3 3 3 3oJ

~landinstclling druk 25,5 34,4 26,6 17 ,6 51,4 21,6 25,0 17 ,8

VitGeregeld na (sec f) C,36 0,20 (,20 0,e8 0,40 -- 0,24-

~o\ut omatisch ceregelde druk 25,5 24,6 24,6 24,6 24,8 25,el 24,8 24,8
Grootst.e over::;hoot 112., (sec 'I : .. ( , 11) - -- C',~f3 r , 16 - --I , -

Afwijkinc geregelde clruk 55~ " 13~ - - 175;', 14~~ -- -

S 2: :3ch~kelaar in regelsysteem, waardoor het mogelijk is om zowel met de hand
ala automatisch te regal en.
Bij handregeling is de terugkoppeling in de regelaar onderbroken.
rij automatische regeling vindt terugkoppeling plaats.

S 1:jc:wkelaar in reeelsysteem, uaardoor het mOG'elijk is om ~~olfel met de hand
ala automatisch te regelen.
In beide situaties vindt terugl:oppeling plaats.

de versterkingsfuktor1
= k x 100 it waarbij k.Proportionele band

V~ de regelaar.

'f,': lJifferentiatietijd van de reg-elaar in sec.

P '.. .

~i: Int.ccratietijd van de regelaar in sec •..
Druk in eLi iTatcrkolom.
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