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Magnetohydroöynamische structuur. 

De uitvinding heeft betrekking op het opwekken van elektrische 

energie door magnetohydrodynamica, onder toepassing van hete, geioni-

zeerde gassen als het werkzame fluidum, en meer in het "bijzonder op een 

elektrode-structuur geschikt voor gebruik in een dergelijke inrichting. 

Vele magnetohydrodynamische structuren (hierna kortheidshalve 

MHD genoemd) voor het omzetten van thermische energie in elektrische 

beogen het gebruik van hete gassen als het geleidende fluidum-medium. 

Vanuit een zuiver MHD standpunt zijn vloeistoffen veel eenvoudiger te 

hanteren; goed geleidende vloeistoffen zijn bekend, en mochten sommige 

corrosief zijn, dan kan dat op de gebruikelijke wijze worden tegengegaan 

door bepaalde beschikbare geleidende elektrode-materialen, zoals bewezen 

wordt door talloze MHD pompen. Maar vloeistoffen blijven niet vloeibaar 

over een thermo-dynamisch gewenst temperatuurbereik. Een doeltreffende 

omzetting van thermische energie in elektrische energie door MHD dwingt 

tot het gebruik van hete gassen, welke gewoonlijk oxiderend zijn, even-

tueel op andere wijze corrosief'door onzuiverheden in de brandstof, en 

zijn gewoonlijk bezaaid met reactieve materialen zoals cesium om 

ionizatie te bevorderen; zij zijn gewoonlijk boven de smeltpunten van 

beschikbare metalen. Sommige keramieken, zoals bepaalde spinellen, zijn 

niet alleen bestendig tegen deze ongastvrije atmosfeer, maar hebben de 

gelukkige eigenschap om elektrisch geleidend te zijn bij hoge 

temperaturen. Andere keramieken hebben elektrisch geleidingsvermogen, 

dat voldoende laag is, zelfs bij hoge temperaturen, om daaruit 

bevredigende isolatoren te maken. Ook zijn vuurvaste lichamen vereist 

on gasdoorlaten te vormen. Alle drie hebben de gemeenschappelijke 

beperking, dat hun blootgestelde vlakken moeten worden afgekoeld om ze 

onder hun smelt- of verwarmingstemperatuur te houden, welke niet zo 

hoog is als de gastemperatuur, waaraan zij worden blootgesteld. Dit kan 

gedaan worden door de achterzijde van het keramiek af te koelen door 

het te bevestigen met lage thermische weerstand (en, voor de elektroden, 

met lage elektrische weerstand) aan een metalen afkoelingsblck. Dit kan 

gedaan worden door het keramiek hard te solderen aan het metalen 
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afkoelingsblok. Er ontstaan dan echter verscheidene problemen. Het 
keramiek zelf zal de neiging hebben om zich naar buiten toe te welven 
naar de hete zijde wegens een verschil in uitzetting, en eveneens zich 
los te trekken van het afkoelingsblok; en omdat zelfs de afgekoelde 
achterzijde niet zal passen met het afkoelingsblok in de thermische 
uitzetting ervan, zal het eveneens de neiging hebben om de hardgesol-
deerde binding te verbreken door evenwijdig aan het grensvlak te 
verschuiven. De keramicus heeft een verwaarloosbare vrijheid om zijn 
receptuur zodanig in te stellen dat een gewenste thermische uitzetting 
verkregen wordt, omdat hij zich moet richten naar krachtige eisen voor 
thermische en voorgeschreven elektrisch geleidingsvermogen. 

De tekst "open-cycle MED power generation", uitgegeven bij 
J.B. Heyvood en G.J. Wonack, Pergamon Press, 1969, ̂ .C. Catalogus Card 
nr. 73-79^62, in par. 7.3.5-,biz. 55^-558, beschrijft elektroden van 
plasma-gespoten zirkonium oxide opgebracht op de einden van een borstel 
van draden van nikkel legering in het ene geval, en op een zeef van 
platina draad in een ander geval. Beide elektroden werden afgekoeld aan 
de achterzijde door een zuurstofstrocm. De borstelelektrode bezat 
scheuren in het zirkonium oxide, dat alkali kiemmateriaal de gelegenheid 
verschafte de inrichting binnen te dringen; en oxidatie van de borstel 
van nikkel legering zelf door de afkoelende zuurstof was ernstig. De 
zeefelektrode gedroeg zich enigszins beter, maar het vlak van het 
zirkonium oxide was ernstig geërodeerd door elektrochemische werking. 

Een meegevende en thermisch goed geleidende montuur wordt 
aangebracht tussen een star keramisch lichaam en een metalen afkoelings-
blok. Deze montuur wordt gevormd uit gebogen metalen strippen, die 
randsgewijs worden gemonteerd, en mechanisch bij elkaar ( en in goed 
elektrisch en thermisch kontakt) gehouden worden door een hardsoldering 
aan het keramische lichaam en aan het afkoelingsblok. 

De uitvinding zal hieronder aan de hand van de figuren der 
bijgaande tekening nader worden toegelicht. 

Figuren 1 en 2 stellen respectievelijk een langs- en een zij-
aanzicht voor van een keramisch lichaam, dat verbonden is door het 
meegevende montuur aan een afkoelingsblok, alles bij kamertemperatuur; 

Figuren 3 en H stellen respectievelijk een langs- en zij-
aanzicht voor van de structuur van figuren 1 en 2, maar bij een hoge 



temperatuur zodat het keramische lichaam wordt vervormd door thermische 
expansie; en 

Figuur 5 stelt een langsaanzicht voor van een gewijzigde uit-
voeringsvorm van het meegevende montuur. 

In figuren 1 en 2 is een aantal gebogen metalen strippen 1 weer-
gegeven, welke hardgesoldeerd zijn op het tussenvlak 2 aan een keramisch 
lichaam 3 en op het tussenvlak h aan een afkoelingsblok 5» 

Strippen 1 zijn van elkaar gescheiden door ruimten 6, maar 
kunnen dicht tegen elkander nesten. Dit is handig voor constructie; de 
strippen kunnaiworden geverfd met een separator, zoals een uitgevlokte 
grafiek suspensie om een toevallige binding aan elkaar tot een 
buitensporig starre configuratie te voorkomen. Wanneer de strippen dicht 
op elkaar gepakt zijn, geeft dit tevens een maximale thermische en 
elektrische geleiding tussen het keramische lichaam 3 en het af-
koelingsblok •5- Indien het gewenst is om de.strippen 1 van elkaar ver-
wijderd te houden, kunnen de ruimten 6 ertussen desgewenst worden 
gevuld met een bepaalde substantie, bijvoorbeeld grafietfoelie, dat 
zal bijdragen tot het thermische geleidingsvermogen, of het elektrische 

i 
geleidingsvermogen, dan wel beide. Bij een werkelijke fabrikage waren 
de strippen 1 gevormd uit nikkel, circa 9 mm hoog en 9 mm breed, en 
waren uitgebogen over 1,5 nm vanaf de lijn , die hun einden verbond. 
Het nikkelmateriaal had een dikte van 0,0125 mm, ofschoon een dubbele 
of drievoudige dikte bevredigend lijkt. 

Het keramische lichaam 3 was ongeveer 2 mm dik (vertikaal in de 
tekeningen), 9 mm breed en 75 mm lang, in vier gelijke segmenten. Het 
was een keramiek van het spinel type. 

Het afkoelingsblok 5 had dezelfde breedte als de strippen 1 en 
het keramische lichaam 3; het was van koper, voorzien van (niet-
weergegeven) inwendige koelwaterkanalen, aangezien dit gebruikelijk is. 

Het achtervlak van het keramische lichaam 3 was voorbereid voor 
hardsolderen door de gebruikelijke techniek, waarbij het geverfd wordt 
met een suspensie van nat gemalen molybdeen en mangaan, waarbij de 
deklaag gestookt wordt in vochtige waterstof. Het hardsolderen aan het 
keramische lichaam 3 werd allereerst uitgevoerd onder gebruikmaking 
van een hardsoldeermateriaal van koper bij een temperatuur van 1120°C 
in een waterstofatmosfeer. Het hardsolderen aan het afkoelingsblok 5 
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werd vervolgens uitgevoerd met een hardsoldeermateriaal op ziverbasis 
zoals Handy & Harmon EZFlo bij een temperatuur 'van 700°C in een water-
stofatmosfeer. 

In een typerend geval werden gastemperaturen toegepast bij deze 
5 uitvoeringsvorm in de orde van circa 2550°C en de warmtefluxen door het 

2 
samenstel kunnen 100 tot 150 Watt/cm bedragen. 

Figuren 3 en h stellen de structuur voor weergegeven door 
figuren 1 en 2, maar waar het merendeel van de strippen 1 is weggelaten, 
en met een overdreven voorstelling van de kromming van het keramische 

10 lichaam 3, dat het gevolg zal zijn van de verhitting die het ondergaat 
tijdens bedrijf. Het is duidelijk, dat centrale strippen 1 zich enigs-
zins zullen rekken, terwijl eindstrippen 1 enigszins zullen krimpen en 
enigszins naar binnen zullen draaien bij de bodem. 

Figuur 5 stelt een alternatief voor van figuur 1 , maar met 
15 chevron-achtige strippen 1' in plaats van de continu gebogen strippen 1. 

Het is duidelijk, dat elke soort buiging, die zich verdraagt met een 
dichte pakking van de strippen en een voldoende meegevendheid produceert 
voor beweging langs de lijn die de randen verbindt, geschikt zal zijn. 

Het kan handig zijn voor de vervaardiging om de strippen 1 of 1 * 
20 hard te solderen aan plaatvormige vlakken aan de ene of aan beide 

zijden, en vervolgens deze vlakke platen hard te solderen aan de 
achterzijde van de elektrode en het afkoelingsblok. De vlakke platen 
dienen zo dun te zijn dat ze niet buitensporig de relatieve beweging 
beperken onder de verschillende strippen 1 noch waarneembaar bijdragen 

25 tot de totale thermische weerstand vanaf het keramische lichaam tot het 
afkoelingsblok. 

De uitdrukking "afkoelingsblok" beschrijft een noodzakelijke 
functie ervan, maar het kan eveneens dienen als elektrische 
verbindingsorgaan en structureel lichaam. Het is duidelijk, dat deze 

30 andere functies, in het bijzonder laatstgenoemde, de bijzondere vorm 
ervan kan bepalen. Het hardsolderen van de verschillende onderdelen 
zal fixatigfcroduceren, tenminste thermisch en in feite eveneens 
elektrisch, geleidend; het is duidelijk dat het lassen van strippen 1 
aan het afkoelingsblok 5 eveneens zal liggen binnen hetgeen aangehaald 

35 is. De fixatie methoden, welke goede thermische geleidbaarheid 
produceerden, snaar niet noodzakelijkerwijze een goed elektrisch 
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geleidingsvermogen zullen aanvaardbaar zijn bij keramische lichamen, di 

niet bestemd zijn om te vorden gebruikt als elektroden. 

Ofschoon de samenstelling van strippen 1 bepaalde voordelen 

bezit, in het bijzonder het gemak van het instellen van de grootte van 

de meegevendheid die het verschaft, door wijziging in het aantal en 

afmetingen (waaronder de graad van de kromming) van de strippen, is het 

duidelijk, dat in het algemeen aangegeven is de tussenplaatsing van een 

thermisch (en elektrisch) geleidend meegevend lichaam tussen keramisch 

lichaam 3 en het afkoeïngsblok 5• De uitdrukking "meegevend lichaam" 

geeft aan dat het lichaam zich onderscheidt door neer meegevend te zijn 

dan een massief metalen blok zoals het afkoelingsblok 5. In de praktijk 

moet het meegevend lichaam voldoende soepel zijn om breuk van de 

bevestigingen aan de achterzijde van de elektrode 3 te vermijden, en 

aldus kan de uitdrukking worden opgevat. In de algemene betekenis vormt 

het aantal strippen 1 een meegevend lichaam; en de totaliteit van 

randen van deze strippen aan het tussenvlak 2, of aan het tussenvlak ht 

vormt een vlak. 

C O N C L U S I E S 

1. Keramische inrichting voor gebruik met een magnetohydro-

dynamische generator, waarin zich een heet geionizeerd gas als het 

werkzame fluidum bevindt, bevattende een keramisch lichaam met een 

obvers vlak voor blootstelling aan het gas, en een achterzijde; een 

thermisch geleidend meegevend lichaam met tenminste twee vlakken, 

waarvan één der vlakken geleidend bevestigd is aan de achterzijde van 

het keramische lichaam, terwijl het andere vlak ervan geleidend 

bevestigd is aan een afkoelingsblok. 

2. Keramische inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, 

dat het thermische geleidende meegevende lichaam een aantal gebogen 

metalen strippen bevat, die in hoofdzaak evenwijdig zijn aan elkaar, 

waarbij de ene rand van elke strip het ene vlak en de andere rand van 

de strip het andere vlak van het meegevende lichaam bevat. 

3. Keramische inrichting volgens conclusie 1, met het kenmerk, 

dat het keramische lichaam elektrisch geleidend is bij hoge 

temperaturen. 

7 8 0 0 8 3 2 



é 

it-. Keramische inrichting volgens conclusie 2, met het kenmerk, 
dat het keramische lichaam elektrisch geleidend is bij hoge temperaturen. 
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