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Linden, New Jersey, 
Yerenigde Staten van Amerika. 

Onslaginrichting. 
! 

De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze en inrichting j 

waarmee, gedurende perloden van laag energieverbruik, de overmaat 

aan warmteproduktie van een met constante capaciteit werkende kern-

reactor kan worden opgeslagen in organisch materiaal met lage damp-

druk dat zich bij hoge temperatuur en onder atmosferische druk be-

vindt in een opslagstation, zodat deze opgeslagen warmte gedurend-e 

perioden van piekverbruik kan worden benut voor het voor- en her-

verhitten van respectievelijk ketelvoedingswater en tussentraps- J 

stoom en/of als middel voor het produceren van middendruk stoom j 

die rechtstreeks kan worden gebruikt in de turbines. De uitvinding • j 

maakt het mogelijk dat de kernreactor en de ketel onder optimale j 

omstandigheden en met constante capaciteit kunnen werken terwijl j 

de turbines, generatoren en electrische inrichtingen kunnen flue- i i 
tueren tussen ongeveer 65-130^ of zelfs wel tussen 25-150/£ van een j 

basisbelasting van 100/». Indien deze 65wordt beschouwd als de i 
i 

nieuwe basisbelasting zal de kerncentrale nu een capaciteit hebben j 

van 100^ van de basisbelasting, waarbij de capaciteit de belasting i 

van basisbelasting tot piekbelasting kan volgen, en terwijl de j 

kerncentrale continu en met maximale doelmatigheid in bedrijf is j 

zal het mogelijk zijn de flexibiliteit van de conventionele elec- j i 
trische energieopwekkingsinrichtingen te benutten. Indien de 25/» J 

1 
wordt beschouwd als de nieuwe basisbelasting kan de capaciteit die j 

1 
de belasting kan volgen een veelvoud zijn van de capaciteit bij j 

basi'sbel-asting. > | 

De uitvinding kan tevens toepassing vinden bij moderne met • 

fossiele brandstof gestookte energiecentrales, vooral die welke j 

zijn gebaseerd op superkritische stoomcyclussen en-die welke zijn I 

uitgevoerd met voorzieningen ter vermindering van milieuverontrei-

niging, hetzij in de vorm van het voorbehandelen van het gas dat 

als brandstof wordt gebruikt of voorzieningen voor het wassen van 
de verbrandingsgassen. Aangezien dergelijke voorzieningen zeer duur 



zijn maken ze het, niet als "bij kernreactoren, in verband met de 
nuttigheid noodzakelijk dat zulke centrales volledig als basisbelas-
tingcentrales in bedrijf zijn. Eventuele voorzieningen waardoor het 
mogelijk wordt gemaakt dat dergelijke centrales de belasting kunnen 

• volgen zouden het gebruik van zulke centrales uitbreiden tot in het 
midden- en zelfs bijna piekbereik van de belasting. 

Deze uitvinding biedt verder het voordeel dat een snelle res-
pons op het verbruik kan plaats hebben. De eenheid kan de belasting 
volgen door instelling van de grootte van de stoomtoevoer naar en 
vanaf de turbine door het regelen van de mate van voorverhitting en 
herverhitting die plaats heeft door uitlaatstoom en de mate van 
voorverhitting van ketelvoedingswater en herverhitting van tussen-
trapsstoom die kan plaats hebben door heet thermiscn-energie vast-

* houdmaieriaal dat daarbij kan worden verplaatst tussen een heet en 
een koud opslagstation en door het doelmatig gebruik maken van het 
vermogen van het opgeslagen hete organische materiaal met lage damp-
druk om de temperatuur van de middendrukstoora Op te voeren zodat 
deze rechtstreeks in de turbines kan worden gebruikt. Daardoor 

* maakt de uitvinding het mogelijk dat de eventueel te benutten reser-
ve volledig beschikbaar kan worden gesteld tot aan de maximale capa-
citeit van de turbine-generator combinatie. 

Reeds bestaande werkwijzen en inrichtingen op dit gebied geven 
talrijke voorbeelden te zien van het streven om te komen tot een 
doelmatiger toepassing van. energie door gebruikmaking van verschil- j i 
lende middelen en van verschillende typen inrichtingen. Deze syste- j 
men worden gekenmerkt" door de aanwezigheid van opalageenheden waar- j 
in gedurende perioden van laag energieverbruik heet water kan wor- j 
den opgeslagen zodat dit water gedurende .perioden van hoog energie-
verbruik weer kan worden afgegeven in de vorm van voorverhit ketel- ; 
v-oedingswater. Gedurende perioden van piekverhruik zal. geen stoom 
aan de turbine worden onttrokken en kan het opgeslagen heet water 
rechtstreeks als ketelvoedingswater worden gebruikt en niet als ma- j 
teriaal ter verhitting van ketelvoedingswater. Tijdens perioden van j 

i 

laag verbruik, kan stoom worden gebruikt voor het voorverhitten van j 
ketelvoedingswater en kan heet water worden opgeslagen teneinde te j 
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! 
kunnen voldoen aan te verwachten hogere waarden wat betreft het ver-

bruik. 

Energieopslag kan slechts bij hoge druk op doelmatige wijze 

plaats hebben. lie opslagkosten stijgen zeer snel en hoog wanneer 

• druk is vereist. Water met een temperatuur van 260°C houdt in dat I 

dan de druk 49 kg/cm zal zijn, een oneconomische situatie indien 

opslag van grote hoeveelheden potentiële energie wenselijk is. Eet | 
! 

opslaan van heet. water onder druk in ondergrondse ruimten, welke on- j 

deraards opslagsysteem wordt overwogen als een middel voor het onder j 

druk opslaan van lucht, wordt niet uitvoerbaar geacht in verband met j 

allerlei problemen zoals oplossen van mineralen in het heet water en 

vervuiling van warmte-uitwisselaars en andere inrichtingen waar dat 

verontreinigde water doorheen zal moeten-worden gevoerd. 

Het Amerikaanse octrooischrift no. 5*886.749 geeft een beschrij-1 

ving en afbeelding van een met stoom werkende electrische centrale • 

waarbij gebruik wordt gemaakt van een opslaginrichting voor het op- . 

slaan van warmte die kan worden onttrokken aan de door de stoom uit ( 

te voeren werkcyclus gedurende perioden van laag verbruik, waarbij ' i 
dus de turbines slechts een deel van het maximaal verinogen afgeven, i 

terwijl de opgeslagen warmte weer aan het systeem kan worden terug- i 
gegeven tijdens werkperioden met piekverbruik. De opgeslagen warmte ; 

kan aan het systeem worden teruggegeven door toepassing van voorver- • 

hitting van ketelvoedingswater en herverhitting van tussentrapsstoom. 

Onderzoek van dit octrooischrift vestigt echter de aandacht op j 

het feit dat de voornaamste warmteopslaginrichting wordt gevormd j ! 
door een opslaginrichting die wordt gekenmerkt door een hoeveelheid 

stationair, niet-beweegbaar warmteopslagmateriaal, hetzij vuurvast i 
i 

materiaal of voor warmteopslag.dienende draagvloeistof, waarbij dit ; 

stationair opgeslagen materiaal kan worden verhit door middel van j 

warmteover&rachtsfluïdua dat' er over of doorheen kan stromen. Het ; 

zal duidelijk zijn dat bij dit proces het warmteoverdrachtsfluïdum ! 

kan circuleren en warmte kan opnemen uit de turbines waarna deze j 

warmte kan worden opgeslagen in een groot volume niet-beweegbaar j 

warmte-vasthoudmateriaal dat zich in de opslaginrichting bevindt. j 

In vergelijking met reeds bestaande inrichtingen geldt dat bij 
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de uitvinding gebruik wordt gemaakt van een opgeslagen warntevast-

houdmateriaal, maar dit materiaal kan bewegen, dat wil zeggen het 

kan v/orden verplaatst van een heet opslagstation naar een koud. Een 

j dergelijke verplaatsing van thermisch-energie warmtevasthoudnateri-

• aal met lage dampdruk heeft het opmerkelijk voordeel ten opzichte 

van een systeem met niet-beweegbaar warmtevasthoudmateriaal, de op-

slaginrichting, dat door het verplaatsen van het materiaal met lage 

dampdruk het ketelvoedingswater dat wordt verhit continu in aanra-

king is met materiaal met lage dampdruk en van gewenste hoge tempe-

ratuur zolang er maar materiaal is opgeslagen'in de tank waarin een 

hoge temperatuur heerst, dus het heet opslagstation. Dit betekent 

dat gedurende de hele periode van piekverbruik, of zolang als er 

materiaal in het hete opslagstation aanwezig is, het ketelvoedings-

water in aanraking zal kunnen komen met materiaal van hoge gelijk-

matige temperatuur zodat het tot een gelijkmatige hoge temperatuur 

zal worden verhit, dat wil zeggen de laatste- eenheid ketelvoedings-

water die wordt verhit zal worden verhit tot dezelfde hoge tempera-

tuur als de eerste eenheid ketelvoedingswater welke op die manier 

* wordt verhit. In vergelijking hiermee kan bij een met een vast bed 

uitgevoerde termische-energie opslaginrichting de warmte worden op-

geslagen door er een heet thermische-energie draagfluïdum over of 

doorheen te laten stromen. Terwijl het draagfluïdum van het ene 

naar het andere einde van de opslaginrichting stroomt zal het door j 

thermische conductie warmte afgeven aan de vaste tegels of deeltjec | 

waaruit het vast bed is samengesteld, hetgeen resulteert in een j 

temperatuursfront dat langs het vast bed in de stromingsrichting : 

verlooft. Achter dit front zal de temperatuur van de vaste stof [ 
! 

dichtbij de temperatuur van het binnenstromende hete draagfluïdum ; 

liggen. Yoor dit front zal de temperatuur van de vaste stof en het . 

draagfluïdum in wezen gelijk' zijn aan die van de- pakking toen de 

behandeling werd begonnen. Be breedte van het front, dat val zeggen 

de lengte van het vast bed waarover de temperatuur verandert van 

heet draagfluïdum tot koude pakking, is een functie van vele groot-

heden, zoals warmtecapaciteiten en warmteoverdrachtseigenschappen, 

stroomsnelheid van het draagfluïdum, de afmetingen van het vast bed 



en de diameter van de deeltjes, enz. Tevens is ae regelmatigheid of 

gelijkmatigheid van het front in zeer sterke mate een functie van 

de stromingsverdeling, de grootte van de doorstromende hoeveelheden 

draagfluïdum, enz. 

Hetzelfde ia van toepassing wanneer het vast hed heet is en de 

binnenstromende draagfluïduin koud, met die uitzondering dat alle 

temperatuursaanduidingen worden omgekeerd. 

In het verslag van de handelingen der vergadering van The Ame- J 
i 

rican Nuclear Society, gehouden in Parijs van 21 - 25 april 1976» 

wordt op de pagina's 736-738 een beschrijving gegeven van een sy-

steem voor opslag van de overmaat aan productie van een thermische 

energiebron in een fluïdum met hoog kookpunt, thermisch fluïdum, en i 
het opslaan van dit fluïdum in afzonderlijke tanks zodat dit fluïdum j 

gedurende perioden van piekverbruik kan worden gebruikt ter verhit- | 
i 

ting van water in de vorm van ketelvoedingswater en voor het herver- 1 
I 

hitten van tussentrapsstoom van de turbines. In vergelijking hiermee : 

kan worden gezegd dat volgens de uitvinding gebruik kan worden ge- | 

maakt van organische warmtevasthouamaterialen met lage dampdruk en J 

' wel koolwaterstofoliën als specifieke warmtevastho'udcomponenten die ; 

bij atmosferische druk worden opgeslagen. Het genoemde verslag van j 

de vergadering in Parijs spreekt gewoon van thermische fluïdum. Bo- • 

vendien kan het concept van deze uitvinding om gebruik te maken , i 
van een tweevoudig kringloopsysteem, één waarin hoge druk heerst en : 

het andere waarin lage druk heerst, , als uniek voor deze uitvinding 

worden gezien, terwijl ook uniek is het toepassen van opgeslagen 

warm water als de bron van- het water dat kan worden verhit door het i t 

hete organische warmtevasthoudmateriaal met lage dampdruk, aanwezig 

in de vorm van hete koolwaterstofolie, zodat dit weer kan worden 

gebruikt als ketelvoedingswater. 

De ondoelmatigheid van 'met vast materiaal uitgevoerde opslagin-

richtingen voor het opslaan van warmte in plaats van dat het warmte- j 

overdrachtsfiuïdum wordt opgeslagen in twee tanks, hetgeen betekent 

dat het koude fluïdum altijd koud is en het hete fluïdum altijd 

heet, wordt dan ook veroorzaakt door; (a) de noodzakelijkheid van 

één extra warmteoverdracht de vaste stof in en uit, met de daaruit i 
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voortvloeiende 2 verliezen; (b) de ondoelmatigheid in het kanali 

seren van convectiestromen, langzame warmte-uitwis3eling, enz., het 

geen resulteert in brede temperatuursfronten, dat wil zeggen hete 

en koude stromingen van variabele temperatuur over een flink deel 

van de kringloop. Deze stromingen van variabele temperatuur zijn 

niet wenselijk voor de normale werking van de centrale. 

Het Amerikaanse octrooischrift no. 3.818.697 geeft een be-

schrijving en afbeelding van een ingewikkeld systeem van hoge-druk 

stoom/water opslaginrichtingen waarin druk en temperatuur kunnen 

worden verlaagd door snelle verdamping van water, waardoor voor 

turbines bestemde stoom kan worden geproduceerd bij verschillende 

en variërende drukken. Het heet water kan snel verdampen waarna de 

op deze manier geproduceerde stoom kan worden gebruikt in een tur-

bine en het condensaat kan worden teruggevoerd naar de opslagin-

richting, waardoor de temperatuur van al het materiaal dat in de 

opslaginrichting is opgeslagen kan worden verlaagd. 

In dat octrooischrift wordt tevens een beschrijving gegeven 

van de toepassing van een overvarhitter en een opslaginrichting die 
x kan dienen voor het opslaan van een heet materiaal zoals olie, di-

fenyl of terfenyl. Deze opslaginrichtingen kunnen bij lage druk 

functioneren. De opgeslagen "olie" kan in een gesloten systeem 

rondstromen en kan worden benut ter oververhitting van de stoom die 

• is geproduceerd door de snelle verdamping van het opgeslagen water 

van hoge druk zoals hierboven is beschreven. Bij de uitvinding vol-

gens dit octrooiachrift wordt echter gebruik gemaakt van een ge-

sloten kringloop waardoor de olie de stoom kan verhitten en vervol-

gens in afgekoelde toestand kan worden teruggevoerd naar de tank 

' van 'de opslaginrichting, zodat daardoor de temperatuur van het hele 

volume opgeslagen hete olie zal worden verlaagd naarmate de werking 

voortgang vindt. 

In vergelijking met reeds bestaande systemen kan volgens de 

uitvinding heet organisch warmtevasthoudmateriaal met lage darapdruk, 

kort aangeduid als "olie", geïsoleerd van de koude "olie" worden 

opgeslagen. Het hete materiaal kan nooit in temperatuur worden ver- j 

laagd doordat het zich kan gaan vermengen met verbruikt "koud" ma- ! 
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teriaal. Bovendien kan volgens de uitvinding de opgeslagen warmte 
worden "benut voor het voorverhitten van ketelvoedingswater en/of het 
herverhitten van tussentrapsstooia en/of het produceren van stoom die 
kan worden aangevoerd in de turbines. De uitvinding biedt de moge-
lijkheid tot opslag van hete "olie" gedurende perioden van laag 
energieverbruik en het weer afgeven van de op die manier opgeslagen 
warmte gedurende perioden van piekverbruik door het heet materiaal 
te verplaatsen van een heet opslagstation naar een koud opslagsta-
tion, waarbij het heet materiaal ondertussen heet ketelvoedingswater 

I kan produceren, tussentrapsstoom kan herverhitten of tussentraps-
stoom voor de turbines kan produceren. Aangezien de hete en de koude 
"olie" zich tijdens deze behandelingen niet kunnen vermengen zal 
bovendien het "hete" materiaal zijn temperatuur behouden totdat al 
het materiaal is verbruikt. Er zal dus geen temperatuursverlaging 
van het "hete" materiaal optreden. | 

Vanneer een veeltraps stoomturbine een gegeven hoeveelheid ho- j 
ge~druk stoom opneemt kan het maximale vermogen uit deze stoom wor- j 
den verkregen wanneer alle stoom kan expanderen door al de turbine- I i 
trappen en kan condenseren bij de "thermisch-bezihkreservoir" tem- j 
peratuur in de condensor. De ketel moet dan echter zowel het koude i 
ketelvoedingswater voorverhitten en het hete water verdampen bij 
keteldruk en -temperatuur en dit is een verspilling van warmte van ! 
hoog niveau. Het is veel economischer om variërende hoeveelheden 
tussentraps middendruk stoom in stromen aan de turbines te onttrek-
ken in hoeveelheden en bij drukniveaus die in overeenstemming zijn ' 
met de eisen ten aanzien van de voorverhitting van het ketelvoe- ! 
dingswater. Op deze manier kunnen verschillende stromen die al enig J 
werk"hebben verricht in de hoge-druk trappen van de turbine worden I i 
gebruikt voor het geleidelijk voorverhitten van het ketelvoedings- j 
water en voor elke Btu van middendruk stoom die wordt gebruikt voor j 
dit voorverhitten, nadat er al enige energie uit werd verkregen in I 
de turbine, kan een Btu van hoogr-niveau warmte in de ketel worden j 
vrijgemaakt zodat deze niet behoeft te worden gebruikt voor het j 
voorverhitten, maar in plaats daarvan beschikbaar kan komen voor i 
het produceren van hoge-druk stoom voor de turbine. Op die manier 



kan een maximaal vermogen worden verkregen uit een ketel plus turbi-
ne van een bepaalde capaciteit indien juist gekozen hoeveelheden 
middendruk stoom in een aantal stromen worden onttrokken tussen de 
verschillende trappen van de turbine en vervolgens worden gebruikt 

• voor het voorverhitten van ketelvoedingswater. De exacte niveau's 
van druk en temperatuur en de grootte van zulke stromen kunnen vari-
eren' van ongeveer 2-10$ van de totale hoeveelheid stoom bij elk ont-
trekkingspunt en kunnen door de ontwerpers van de inrichting worden 
gekozen. 

In het algemeen zal de hoge-druk stoom van hoge temperatuur 
die rechtstreeks van de ketel komt niet worden gebruikt voor het 
voorverhitten van ketelvoedingswater, aangezien er geen voordelen 
zijn verbonden aan een dergelijke "laarelus" werkwijze. Warmte van 
hoog niveau zou, voordat er enige energie aan was onttrokken, worden 
gebruikt ter besparing van warmte van hoog niveau. Wel echter wordt 
een deel van deze hoge-druk stoom benut voor het herverhitten van 
middendruk tussentrapsstoom voor de turbines. Hierdoor kan in feite 
deze middendruk stoom worden oververhit teneinde de 'mate van conden-
satie die in de turbine optreedt gedurende de na het oververhitten 
plaats hebbend adiabatische expansie tot een minimum te beperken. 

Bij toepassing van de uitvinding wordt gebruik gemaakt van de 
hierboven genoemde principes, dat wil zeggen het onttrekken van j 
hoge-druk stoom, het voorverhitten van ketelvoedingswater en het ! 
herverhitten van tussentrapsstoom teneinde maximale hoeveelheden j 
warmte te kunnen opslaan en deze opgeslagen warmte te kunnen gebrui- j i 
ken op daarvoor geschikte tijden zodat de energieproduktie van een j 
gegeven inrichting tot de maximale waarde kan worden opgevoerd. j 

j 

•In het Belgische octrooischrift no. 856.671, waarnaar hier > 
i 

wordt verwezen, is beschreven en afgebeeld dat thermische energie ! 
kan worden opgeslagen in een'organisch materiaal met lage dampdruk j 
door het rechtstreeks overdragen van warmte uit aan turbines ont- j 
trokken stoom en/of primaire hoge-druk stoom aan het organisch ma- j 
teriaal met lage dampdruk. Het hete organisch materiaal met lage 
dampdruk is opgeslagen in een opslagstation waarin een hoge tempera-
tuur heerst. Maximale verhitting van organische materiaal met lage 
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dampdruk zal-plaats hebben gedurende de nacht of tijdens perioden 
van laag energieverbruik, terwijl gedurende perioden van piekver-
bruik ketelvoedingswater kan worden voorverhit en tussentrapsstoom 
kan worden herverhit door het hete organische materiaal te verplaat- ; 

• sen van het hoge-temperatuur opslagstation naar het lage-tenperatuur j' -
opslagstation, waarbij tijdens deze werking ketelvoedingswater in J 
contact kan komen met het heet organisch warmtevasthoudmateriaal van ; t 
lage dampdruk in warmte-uitwisselaarmiddelen, zodat het onttrekken j 
van stoom aan de turbines en het onttrekken van primaire hoge-druk j 
stoom kan worden verminderd of beëindigd. •• ! 

t 

Door toepassing van de uitvinding kan het hierboven beschreven j 
idee in zeer sterke mate worden vereenvoudigd en kunnen de gevaren • 
worden verminderd die aanwezig zijn wanneer hoge-druk stoom en aan • i 
de turbines onttrokken middendruk stoom worden gebruikt voor het f 

> verhitten van een organisch materiaal van lage dampdruk binnen de j i 
begrenzingen van de electrische centrale en wanneer dit heet orga- . : 
nisch materiaal met lage dampdruk wordt opgeslajen in de nabijheid 

, van de centrale. De uitvinding elimineert tevens de problemen die ; 
zich voordoen wanneer stoom wordt gebruikt ter verhitting van een ; 
organisch materiaal met lage dampdruk op enige afstand van de elec- " 
trische centrale, waarbij deze problemen worden veroorzaakt door 
het grote aantal stoom- en condensaatleidingen dat noodzakelijk is, 
stoomleidingontwerpen, natte-stoom dosering, drukverval en proble- ; 
men ten aanzien van de kwaliteitscontrole, j 

Door toepassing van de uitvinding kunnen al deze problemen wor- ; 
j den overwonnen en wordt het mogelijk gemaakt dat de olie op rede- | 
lijke afstand van de centrale wordt opgeslagen en dan toch op zeer j 
doelmatige wijze kan samenwerken met de betreffende electrische 

i centrals,* Dit voordeel kan worden bereikt door gebruik te maken van i i 
heet water, dat wil zeggen een gedeelte van de hete ketelvoedings- : 
waterstroom zelf, als herverhittingsmedium voor het organisch mate-
riaal met lage dampdruk. . j 

Water vanuit de condensors kan worden aangevoerd naar ketel- ; 
voedingswaterverhittingsmiddelen welke gebruik kunnen maken van aan j• 
de turbines onttrokken stoom. Deze verhittingsmiddelen hebben glo- ! 
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baal tweemaal zulke grote afmetingen als bij centrales zonder de 
met organisch materiaal met lage darnpdruk werkende warmtevasthoud -
systemen, 's ITachts, of gedurende period'en van laag energieverbruik, 
kunnen dergelijke verhittingssiiddeleenheden ongeveer tweemaal de 
normale hoeveelheid ketelvoedingswater voorverhitten, met gebruikma-
king van ongeveer tweemaal de normale hoeveelheid hoge-druk stoom 
en aan de turbines onttrokken stoom. De normale hoeveelheid ketel-
voedingswater kan worden aangevoerd naar de ketel terwijl de extra 
hoeveelheid heet water kan worden doorgevoerd naar water-olie warm-
te-uitvisselaarraiddelen waarbij het organisch materiaal met lage 
darnpdruk dat beweegt van het koude opslagstation bij een tempera-
tuur van ongeveer 88°C naar het hete opslagstation, kan worden her-
verhit tot bij voorkeur een temperatuur- die ligt in het bereik van 
252-515°C. De ketelvoedingsv/aterleidingen die zijn ontworpen voor 
de doorvoer van de dubbele hoeveelheid ketelvoedingswater kunnen 
zijn uitgevoerd als hetzij twee onafhankelijke leidingen of één 
grote hoge-druk leiding. Eet "koude" water, ongeveer 99°C> dat uit 
het voor het herverhitten van het organisch materiaal van lage 
darnpdruk bestemde warmte-uitwisselaarmiddel stroomt kan worden te-
ruggevoerd naar de ketelvoedingswaterherverhittingcleiding waar het ; 
wordt samengevoegd met koud condensaat voor herverhitting door de j 
stoom-water verhittingsmiddelen of, bij een andere uitvoeringsvorm, , 
kan het verbruikte ketelvoedingswater dat is benut voor het voor- ' 
verhitten van organisch materiaal met lage darnpdruk, nu op een tem- ! 

0 I peratuur van ongeveer 99 C, worden opgeslagen in afzonderlijke op- j 
( 

slagmiddelen zodat het kan worden gebruikt als ketelvoedingswater ; 
] 

gedurende perioden van piekverbruik. 
"In een gewijzigde uitvoeringsvorm ten opzichte van hetgeen j 

hierboven is beschreven kan het heet ketelvoedingswater dat wordt ; 
gebruikt- ter verhitting van'het organisch materiaal met lage damp- ! i 

druk worden onttrokken aan de keteivoedingswaterleiding op plaatsen i 
van verschillende temperatuur en druk, door transportmiddelen, bij- j 
voorb eeld een leiding, worden doorgevoerd naar warmte—uitwisselaar— • 
middelen waarin het organisch materiaal met lage darnpdruk, dat ! 
wordt verplaatst van een lage-temperatuur opslagstation naar een ! 
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hoge-temperatuur opslagstation, thermische energie kan opnemen en 
het nu gedeeltelijk gekoelde water via een ander transportmiddel kan 
worden teruggevoerd naar de ketelvoedingswaterleiding op een punt 
van lagere temperatuur en druk dan het punt waar die stroom werd 

' onttrokken. 
Gedurende perioden van piekverbruik kan het voorverhitten van 

ketelvoedingswater in de stoom-water verhittingsmiddelen in feite 
worden beëindigd, In de praktijk kan het echter doelmatig zijn om 
het onttrekken van stoom aan de laagste druktrappen van de turbine 
voort-te zetten teneinde het koude condensaat, dat weer wordt ge-
bruikt als ketelvoedingswater, enigszins te verhitten, zelfs gedu-
rende perioden van piekverbruik. De hoeveelheid energie die doelma-
tig kan worden opgeslagen bij de lage temperatuursniveau's van deze 
lage-druk stoom, in het bereik van 55-80°C is heel klein, terwijl 
de kosten en afmetingen van de warmte-uitwisselaarmiddelen die no- \ 
dig zijn ter bereiking van een goede temperatuursoverdracht en nut- j 
tige warmteniveau's bij materialen die in koude toestand een grote j 

, viscositeit bezitten, hoog en groot zijn. Koud ketelvoedingswater, ! 
of ketelvoedingswater afkomstig uit een opslagstation met een tempe- • 
ratuur van 99°C, kan worden verhit door het in aanraking te brengen • 
met heet organisch materiaal met lage dampdruk dat wordt verplaatst ; 
van een hoge-temperatuur opslagstation naar een lage-temperatuur 

i opslagstation. Deze verhitting kan worden uitgevoerd in hetzij een ' 
afzonderlijk warmte-uitwisselaarmiddel of bij voorkeur in hetzelfde ; 

* 

warmte-uitwisselaarmiddel als waarin het koude organisch' materiaal ! 
met lage dampdruk bij verplaatsing van het koude naar het hete op- j 
slagstation, aanvankelijk werd verhit door heet ketelvoedingswater, • 
waarbij het verhitten van het ketelvoedingswater eenvoudig kan j 
plaats hebben door omkering van de stromingen van het water en het • 
organisch materiaal met lage dampdruk. Het warmte-uitwisselaarmid-
del kan functioneren zowel als olieverhittermiddelwaterkoelermiddel,i 
gedurende perioden van laag verbruik, en als oliekoelermiddel-water-
verhittermiddel, gedurende perioden van piekverbruik. 

Yoorverhit ketelvoedingswater kan aan'het laatste waterverhit-
termiddel worden onttrokken en naar de ketel worden gevoerd. Ten-
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einde het systeem doelmatig te laten werken is het noodzakelijk dat 
extra grote stoom-water verhittingsmiddelen aanwezig zijn, aangezien 
het efficiënt is dat tweemaal de hoeveelheid ketelvoedingswater kan 
worden geproduceerd gedurende perioden van laag verbruik. 

Het systeem volgens' de uitvinding heeft het voordeel ten op-
zichte van reeds bestaande systemen dat slechts een beperkt aantal 

• verbindingsmiddelen aanwezig behoeft te zijn tussen de energiecen-
trale en de opslaginrichting, terwijl alle verbindingen bestaan uit 
watertransportzaiddelen, dat wil zeggen leidingen. Bovendien kan het 
aantal en type warmte-uitwisselaarmiddelen worden vereenvoudigd van 
eenheden waarvan de werking kan wisselen tussen stoom-olie en water-
olie bedrijf tot eenheden waarin alleen water-olie bedrijf kan 
plaats hebben en deze wijziging van het warmte-uitwisselaar type is 
datgene wat het vereenvoudigen van de warmte-uitwisselaarmiddelen 
vergemakkelijkt, aangezien nu de functie van de warmte-uitwisselaar-; 
middelen kan worden veranderd door gewoon de stromingsrichting van 

! de betreffende materialen om te keren. Doordat water gemakkelijker i 
: 

, over een afstand kan worden getransporteerd dan natte stoom, kan ' 
een dergelijke energie-opslaginrichting bovendien op afstand van de ' 
electrische centrale worden gesitueerd en het is mogelijk dat het j 
gebruik van een dergelijke opslaginrichting- wordt gedeeld door een ; 
aantal electrische centrales, waardoor aanzienlijke besparingen 

I kunnen worden verkregen ten opzichte van het systeem waarbij elke 
! i 
electrische centrale moet zijn voorzien van een eigen energie-op- i i slaginrichting. j i 

Zoals hierboven reeds is beschreven is het ook mogelijk om op— j 
geslagen heet water te gebruiken als ketelvoedingswater. Dit heet | 
wate'r van 99°C kan zijn hetzij het water dat is gebruikt voor de i 
aanvankelijke verhitting van het organisch materiaal met lage damp- ! 
druk of het kan zijn het water dat speciaal is verhit door aan de J 
turbines onttrokken lage-druk stoom en is opgeslagen voor eventueel j 
gebruik. Dit heet water, opgeslagen bij atmosferische druk, kan wor-
den gebruikt als ketelvoedingswater en worden aangevoerd, hetzij 
als zodanig of vermengd met koud condensaat, naar de met heet orga-
nisch materiaal met lage druk werkende warmte-uitwisselaarmiddelen j •I _ l i i — 1 
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ter verhitting tot optimale ketelvoedingswatertemperatuur. Door ge-
bruik te maken van opgeslagen heet water van ongeveer 99°C is het 
mogelijk de grootte van het verwarmend oppervlak van de warmte-uit-
wisselaarmiddelen dat is vereist te verminderen ter bereiking van 
een gegeven ketelvoedingswatertemperatuur. Dergelijke besparingen 
kunnen echter alleen worden gerealiseerd ten koste van de verschaf-

> fing van opslagmiddelen voor heet en koud water. Het voordeel kan 
echter worden bereikt door kleiner en eenvoudiger ontwerp en uitvoe-
ring van de warmte-uitwisselaarmiddelen en de voorzieningen voor de 
behandeling van de olie. 

Het gedeelte van de energieproduktie van een thermische ener-
gie opwekkingscentrale dat kan worden opgeslagen in een warmteopslag-
medium is in zeer sterke mate afhankelijk van het temperatuursniveau 
waarbij de warmte wordt opgeslagen en waarbij de warmte vervolgens 
wordt gebruikt in de bij de energie-opwekking toegepaste therinodyna-
mische cyclus. Het temperatuursniveau waarop de warmte wordt gebruikt' 
in de thermodynamische cyclus moet altijd iets lager zijn dan.de i 

, temperatuur waarbij de warmte is opgeslagen, terwijl deze tempera- ; 

tuur weor iets lager zal zijn dan het temperatuursniveau waarbij de 
i 

warmte wordt onttrokken aan de primaire cyclus gedurende perioden j 
van laag verbruik, dat wil zeggen gedurende de warmteopslagcyclus. • 
Hoe hoger het uiteindelijke temperatuursniveau is waarbij de warmte 
kan worden benut hoe groter het gedeelte van de energieproduktie : 
dat kan worden opgeslagen zal kunnen zijn, en ook hoe groter de ; 
doelmatigheid van het opslaan zal zijn uitgaande van een oorspronke-
lijk temperatuursniveau waarop die betreffende hoeveelheid warmte 
werd onttrokken aan de primair cyclus. j 

" In een moderne kerncentrale kan bijvoorbeeld 450 kg stoom per • 2 o ! uur bij een druk van "JO kg/cm abs. en van 285 C 75 KW produceren. j 
, 2 o ! Dezelfde hoeveelheid stoom bij 11,2 kg/cm en van 185 0 kan slechts j 

35-45 KW produceren. Hoewel de hoeveelheid opgeslagen warmte onge- j 
veer hetzelfde is, is toch de bereikbare energieopbrengst minder. I 

i 
Daarom is het wenselijk om zoveel mogelijk warmte bij hoge tempera- ; i 
tuur op te slaan en die tevens bij een zo hoog mogelijk tempera-

j tuursniveau weer te gebruiken. Warmte die is opgeslagen bij 2Ó0- I 
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287°C dient te v,'orden gebruikt op dat niveau en mag geen tempera-
tuurverlaging ondergaan tot 173~205°C door die warmte te injecte-
ren in de centrale-cyclus, aangezien dit een verlies zal opleveren 
van v/el ongeveer'40$ van de terugwinbare energie. 

Tegelijkertijd is het wenselijk het teiaperatuursbereik tussen 
de hete en de koude olie zo groot mogelijk te maken, dat wil zeggen 

. 
de energie die is opgeslagen en weer terug kan worden verkregen per j 

] volume eenheid organisch materiaal met lage dampdruk tot maximale ! 
waarde op te voeren. In verband daarmee zou het niet economisch i 

! 
zijn om gewoon warmte op te slaan en te gebruiken op het tempera- ! 
tuursniveau van 260.-287°C en geen gebruik te maken van de potenti-
eel terugwinbare energie in het teiaperatuursbereik van 93-260°C in 
de opgeslagen olie. Omgekeerd geldt dat wanneer de eisen ten aan-
zien van het voorverhitten van ketelvoedingswater voor een bepaalde 
centrale-cyclus teraperatuursniveaus vereisen van slechts 93-232°C ; 
voor het opgeslagen organisch materiaal met lage dampdruk, aangezien J 
de ketelvoedingswatertenperatuur is beperkt tot bijvoorbeeld 215°C, ! 

( er toch een dringende reden bestaat om het temperatuursbereik van 1 

het opgeslagen organisch materiaal met lage dampdruk opwaarts uit ; 

te breiden tot in het bereik van 260-315°C en het organisch materi- ; 
aal bij dat temperatuursniveau in de centrale-cyclus te gebruiken ! 
teneinde de mate van verhitting die kan plaats hebben uit te brei- ! 
den en te vergroten en tevens het gedeelte van 'de energieproduktie • 
van de centrale die in het organisch materiaal met lage dampdruk kan i 
worden opgeslagen te vergroten. ! 

Zoals hierboven is uiteengezet kan deze bij 232-2S7°C of 2j52— j 
315°C opgeslagen warmte worden gebruikt om een bijdrage te leveren ! i bij -het voorverhitten van ketelvoedingswater tot het ternperatuurs- i 

O ^ niveau van 215 0, maar dit is niet erg wenselijk in verband met de j i 
verliezen wat betreft doelmatigheid. Eet produceren yan enige mid- j 
dendruk stoom met deze warmte is wel mogelijk maar zal toch een ze- j 
ker verlies ten aanzien van de doelmatigheid met zich meebrengen j i 
als gevolg van de hoge eisen wat betreft latente warmte bij stoom- j 
produktie. Deze alternatieve werkwijze is echter aantrekkelijk in- J 
dien als doel wordt gesteld het gedeelte van de energieproduktie ; 
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dat moet worden opgeslagen tot maximale grootte op te voeren ten 
koste van de doelmatigheid. 

Bij toepassing van de uitvinding wordt het warmteopslagraedium 
beschreven als een organisch warntevasthoudmateriaal net lage damp-

• druk. Een dergelijk organisch materiaal met lage' darnpdruk kan een 
koolwaterstofolie zijn, bij voorkeur verkregen uit petroleum door 
destillatie en zonodig geraffineerd door katalitische behandeling 
voor het. hydrogeniseren van onverzadigde koolwaters toffen en/of | 
voor het verwijderen van zwavel (en stikstof) in aanwezigheid van 
waterstof onder druk, met gebruikmaking van één of meerdere van de 
standaardkatalisatoren die deskundigen op dit gebied bekend zijn, 
zoals kobaltmolybdaat, nikkelsolybdeen, enz. Eet koolwaterstofdes- j 

i 
tillaat kan ook worden behandeld door middel van uitstromende aan j 
de turbines onttrokken stoom ter verwijdering van onstabiele, gemak-j 
kelijk oxideerbare samenstellingen die aanleiding zouden kunnen ge- | I 
ven tot neerslagvorming en de vorming van afzettingen op oppervlak- i 
ken van de warmte-uitwisselaarmiddelen. Het materiaal kan ook van j 
jwas worden ontdaan door toepassing van de daarvoor geschikte lage- i i 
temperatuur kristallisatie afscheiding technieken die deskundigen j 
bekend zijn, ter verbetering van de handelbaarheid bij lage tempera-j 
turen, dat wil zeggen viscositeit en stroombaarheid, van de olie. < 
Voordat de olie wordt behandeld zoals hierboven is beschreven kan 
het koolwaterstofdestillaat thermisch en/of katalitisoh worden ge-
kraakt ter verwijdering van eventueel thermisch onstabiel materiaal j 
dat aanwezig is, maar een dergelijke kraakbehandeling zou moeten • 
worden gevolgd door hydrogenisatie ter verwijdering van eventuele ; i 
onverzadigde koolwaterstoffen die bij de kraakbewerking zijn ont- ! 
staan. _ j 

Het koolwaterstofdestillaat dat wordt gebruikt dient de frac- j 
tie te zijn in het kookpuntb'ereik van 260-705 C, bij voorkeur 515- j 
593°0 en nog liever 34j5-538°C. De darnpdruk van het materiaal dat i j 
wordt gebruikt voor het opslaan van zulke thermische energie dient ; 

i niet groter te zijn -dan 1 atm bij de maximaal toegepaste opslagtem- ! o peratuur en moet bij voorkeur lager zijn dan 0,25 kg/cm en nog 2 liever lager dan 0,1 kg/cm . Dit verdient voorkeur omdat lage damp- ! 
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! 

drukken het gemakkelijker maken gebruik te maken van niet onder j 

druk staande opslagmiddelen en opslagsystemen, waarvoor geen speci- j 

ale hoge-druk constructies noodzakelijk zijn-en. die uit de aard der j 

zaak economischer en duurzamer zijn, terwijl het onderhoud ervan i 

gemakkelijker kan plaats hebben. Zulke materialen met lage dampdruk ! 

kunnen van de omgevingslucht gescheiden worden gehouden ter vermij- j 
i i 

ding van kwaliteitsvermindering van het materiaal, door middel van ; 

een over het materiaal aangebrachte laag inert gas qn kern toepas- J 

sing van een geïsoleerd zwevend dak of een inrichting van het mem- ! 

braan-type die over het -opgeslagen materiaal is aangebracht omvat- j 

ten. Hoe hoger de dampdruk, of zelfs hoe dichter de dampdruk de 1 ) 
2 I kg/cra benadert, hoe meer problemen zich kunnen voordoen ten aan- j i 

zien van de isolatie van het systeem en de behandeling van de mate- j 

rialen. Het transport van inert gas en het evenwicht tussen het ! 
I 

hete en het koude opslagstation gaan problemen vormen wanneer het j 
2 

organisch materiaal een dampdruk heeft die de 1 kg/cm waarde bena- ! 
t 

dert of overschrijdt bij de opslagteiaperatuur. . ! 

Thans zullen enige voorbeelden worden gegeven van geschikte 

materialen die kunnen worden omschreven als warmtevasthoudraateria-

len met lage dampdruk,- maar de nu volgende opsomming kan niet als j 

volledig worden beschouwd: ' ; 

Vacuüm gasolie verkregen uit ruw 345°C VT atmosfeer pijpoven- ; 

bodems door doorstroming in een vacuümpijpoven, waarbij een 345-

56ö°C VT fractie wordt verkregen, gevolgd door waterstofontzwave- j 

ling over een katalisator in aanwezigheid van waterstof onder druk. 

De hierboven beschreven vacuüm gasolie die verder is behandeld j 

d-oor uitstroomfluïdum in de vorm van aan de turbines onttrokken j 

stoom ter verwijdering van onverzadigde koolwaterstoffen, zwavel-

en stikstofsamenstellingen en aromatische stoffen. 
i. 

Materiaal dat is verkregen door toepassing van een kataliti- | 
o ' 

sche kraakcyclus met een kookpuntbereik van ongeveer 315-5^0 C dat ; 

is onttrokken aan een katalitische kraakinstellatie met recycling, j 

gevolgd door hydrobehandeling. Het naar de katalitische kraakin- J i stallatie aangevoerde materiaal, gewoonlijk een materiaal met een j 

kookpuntbereik van 260-482°C, kan een hydrobehandeling hebben onder-; 
i 
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gaan ter verwijdering van zwavel voordat de kraakbehandeling wordt 

uitgevoerd, maar dit is niet noodzakelijk. 

Thermisch gekraakte gasolie, dat wil zeggen met stoom gekraak-

te gasolie in het kookpuntbereik van 315-538°C na de juiste katali- j 

tische hydrobehandeling ter verzadiging van alkenen en dialkenen en j 

ter verlaging van het zwavel- en stikstofgehalte. 

Dubbel geëxtraheerde en van was ontdane 315-538°C VT vacuüm 

pijpovenfractie, dat een hydrobehandeling heeft ondergaan (hydro-

fined) bijvoorbeeld, Caloria ÏÏT-43, een commercieel verkrijgbare 

warmteoverdrachtolie, geproduceerd door Exxon, welke wordt geprodu-

ceerd uit een pijpvacuüm toevoermateriaal. 

De 315-482°C VT fractie verkregen uit hydrokraking, een proces 
i 

waarbij zware gasoliën katalitisch worden afgebroken en gehydroge- j 

niseerd over een katalisator in éên of meer trappen. j 

De 315-482°C VT kokospalm gasolie die voldoende is gestabili- ! 

aeerd door katalitische hydrogenisatie. . j 

De zwavelconcentraties in de beschreven aanovermaterialen,kun- , 

nen, voordat de waterstofbehandeling plaats heeft, liggen in het j i 
bereik van 0,3-5j0)'o en dienen na het hydrogeniseren een waarde te : 

hebben in de orde van grootte van 0,05-1^. j 

Oxidatiestabiliteitsadditieven en bezinkseldispersiemiddelen ! 

neerslagvormingsmiddelen kunnen worden toegevoegd aan het produkt f 
i 

ter verbetering van de eigenschappen en werking ervan in de opslag- ; I 
inrichtingen voor het heet thermische-energie vasthoudmateriaal met ' 

i 
lage dampdruk, dat wil zeggen de olie. Kenmerkende anti-oxidatie-

^ i 

middelen zijn gehinderde fenolen, zoals t-butylfenol en typische ; 

dispersiemiddelen kunnen zijn sulfonaten of op asloze dispersieraid- j 

delen gebaseerde toevoegmiddelen. De concentratie van de anti-oxi- j 

datiemiddelen en dispersiemiddelen in de olie dient bij voorkeur j 

onder de 1p elk te liggen® ' { 

De uitvinding zal thans worden beschreven, onder verwijzing i 

naar de tekening, waarin: • J 

fig. 1 een schematische afbeelding is van een eenvoudig sy-

steem waarbij heet ketelvoedingswater wordt gebruikt als verhit-
i 

tingsmedium voor het organisch materiaal met lage dampdruk; 
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fig. 2 een schematische voorstelling is van een systeem waarbij 
opgeslagen water van kan worden gebruikt als ketelvoedingswater 
dat kan worden aangevoerd naar verhittermiddelen die kunnen worden 
"vérEit door "heet organisch msCteriSal met" lage darnpdruk van het hoge-
temperatuur naar het lage-temperatuur opslagstation te laten stromen; 

fig. 3 een schematische afbeelding is van een systeem waarbij 
o 

ketelvoedingswater van 271-288 C kan worden gebruikt in een ketel > 
waarin de voedingswatertemperatuur moet worden beperkt tot 215°C, 
waarbij het oververhitte ketelvoedingswater aanvankelijk kan worden » l 
benut als verhittingsmateriaal voor tussentrapsstoom; 

fig. 4 een schematische voorstelling is van een systeem waarbij 
het zich verplaatsende organisch materiaal met lage darnpdruk kan 
worden gebruikt voor het produceren van middendruk stoom die vervol-
gens rechtstreeks in de turbines kan worden'gebruikt terwijl er te-
vens het ketelvoedingswater mee kan worden voorverhit tot een tempe- j 
ratuur die voldoende hoog is voor gebruik in de ketel; en { 

fig. 5 een schematische afbeelding is van een systeem waarbij ; i heet ketelvoedingswater kan worden gebruikt bij twee verschillende | 
drukken en over twee verschillende temperatuurintervals als verhit- ; i 
tingsmedium voor het organisch materiaal met lage darnpdruk. j 

Teneinde de uitvinding beter te kunnen begrijpen zal verderop ' 
steeds worden verwezen naar de figuren. Het zal duidelijk zijn dat 
de in de figuren afgebeelde systemen alleen zijn weergegeven met ! 
het doel de uitvinding te verduidelijken en dat deze niet moeten : 
worden beschouwd als absolute voorstellingen van iedere mogelijke j 
wijziging en variatie op de basisprincipes die voor deskundigen • 
denkbaar zijn. . j 

" Figuur 1 - Eoge-druk stoom kan vanuit de kernreactor of een ! i 
met constante capaciteit werkende en met fossiele brandstof gestook-j 
te verbrandingsoven en ketel1) stromen en door leiding 2 worden j 
gevoerd. Leiding 3 kan een groot gedeelte van de stoom onttrekken j i 
aan leiding 2 en deze stoom, aanvoeren naar turbine 4« Sen ander ge- j 
deelte van de primaire hoge-druk stoom kan. via afsluiter 7 worden j 
doorgevoerd naar leiding 8 die de stoom verder leidt naar tussen- I 
trapsstoom herverhittingseenheid 6. Tussentrapsstoom vanuit turbine ! 
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j 4 kan door middel van leiding 5 door de eenheid 6 worden gevoerd 
waarin deze stoom kan worden herverhit alvorens te worden aange-
voerd in turbine 9« Afgewerkte stoom vanuit turbine 9 kan door lei-
ding 10 naar de condensor 11 worden geleid. Condensaat vanuit con-

• densor 11 kan door leiding 12 naar pomp 13 en vandaar naar leiding 
14 worden gevoerd. Leiding 14 kan het water aanvoeren naar de water-
stoom warmte-uitwisselaar 15 die kan worden verhit door uitlaat-
stoom van turbine 9 die daaraan kan worden onttrokken via leiding L, 

I 
waarbij de warmte-uitwisselaar 15 tevens condensaat kan ontvangen i 

. vanuit warmte-uitwisselaars 17 (die door leidingen L kunnen worden I 
gevoed vanuit turbine 9) door leiding 18. Condensaat vanuit de 
warmte-uitwisselaars 17 en 15 kan door leiding 19 naar condensor 11 
worden geleid. 

Eet ketelvoedingswater in leiding 1A dat is verhit in warmte-
uitwisselaar 15 kan verder stromen door afsluiter 16 die open is ge- j 
durende perioden van laag energieverbruik, terwijl afsluiter 45 in ' ; i 
leiding 44 dan is gesloten. Het ketelvoedingswater kan door leiding , 

j 14 verder stromen en kan daarbij voortdurend worden verhit door con- -
tact met talrijke stoom-water warmte-uitwisselaars (17) van steeds J 
toenemende temperatuur, waarbij deze wa-rmte-uitwisselaars kunnen ! 
worden gevoed door de stoomonttrekkingsleidingen L terwijl conden- ; 

saat cascadegewijs van de ene warmte-uitwisselaar in de andere kan ; 

worden overgebracht van hoge temperatuur naar steeds verder afnemen- ' i 
de temperaturen door leiding 18. ^ } 

Het aanzienlijk warme ketelvoedingswater in wat nu leiding 14a ! 
is vervolgt zijn weg en kan in aanraking worden gebracht met warmte- : i uitwisselaars 20, 21 en 23 van steeds hogere temperatuur die respec- t 
tievelijk kunnen worden gevoed door leiding E met condensaat van J 

! 
tussentrapsstoom herverhittrngseenheid 6, door uitlaatstoom vanuit j 
turbine 4 via de leidingen H'̂  en Hg (waarbij leiding H^ ook uitkomt ; 
in warmte-uitwisselaar 2O) en door leiding 24 waardoor primaire i 
hoge-druk stoom van hoge temperatuur naar de warmte-uitwisselaar 23 J 
kan worden aangevoerd. Het condensaat van deze warmte-uitwisselaars ( 
lean eveneens cascadegewijs door de leidingen 25, 22 en 26 worden af- i 
gevoerd. Leiding 26 voert naar pomp 27 die heet water kan aanvoeren 
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naar leiding 28 die uitkomt in leiding 14« Op dit punt wordt leiding 

14 leiding 14a. Leiding 14a is een leiding van vergrote volume capa-

citeit, druk- en temperatuurtolerantie ö£ kan, als, andere mogelijk-

heid worden gevormd door to/ee of meer standaard leidingen die even- ; 

• wijdig lopen. Ketelvoedingswater in leiding 14a ondergaat een laat-

ste temperatuursverhoging in warmte-uitwisselaar 2? die via leiding 

50 kan worden gevoed met primaire hoge-druk stoom. 3ij aansluiting 

Z splitst leiding 14& zich in leiding 56 en leiding 47» Gedurende 

perioden van laag verbruik zal ongeveer de helft van het ketelvoe-

dingswater vanuit warmte-uitwisselaar 29 via aansluiting Z leiding 

36 instromen. Het condensaat vanuit warmte-uitwisselaar 29 kan via 

leiding 31 en pomp 32 naar leiding 33 worden gevoerd. Leiding 33 j 

sluit aan op leiding 14a en wordt de ketelvoedingswaterleiding 35 j 
I 

die naar de ketel'. 1 loopt. • j 

Afsluiter 48 in leiding 47 is gesloten waardoor de helft van j 

het hete ketelvoedingswater in leiding 14a wordt gedwongen via lei- | 

ding 35 en de open .regelafsluiter 34 ketel 1 in te stromen. Eet ge- ! 

deelte van het ketelvoedingswater in leiding 36 kan worden gebruikt 

ter verhitting van thermische-energie vasthoudmateriaal met lage 

dampdruk, dat wil zeggen olie. Koude olie kan vanuit tank 40 door 

middel van de omkeerbare pomp 4"l> waarvan de plaats in leiding 38 I 

willekeurig kan worden gekozen, worden aangevoerd in leiding 38 en j 

via de olie-water warmte-uitwisselaars 39 naar de hete-olie opslag- j 

tank 37 stromen. Het nu gekoelde ketelvoedingswater in leiding 36 j 

kan via afsluiter 42 naar leiding 43 stromen en vervolgens weer ! 

worden aangevoerd in de stroming van ketelvoedingswater door leiding| 

14 teneinde het proces opnieuw te beginnen. 

•'Gedurende perioden van hoog energieverbruik is afsluiter 16 

gesloten zodat er geen stroming door leiding 14 en 14a kan plaats j 

hebben, behalve dan enige uit turbine en warmte-uitwisselaars afkom-! i 
stige condensaten, waardoor het onttrekken van stoom aan de turbi- ' 

i 
nes 9 en 4 en de aanvoer daarvan naar de warmte-uitwisselaars 17» i 

20 en 21 via de leidingen L, Ĥ  en H^ zal worden beëindigd of in j 

sterke mate zal worden verminderd. Het onttrekken van primaire hoge-i i 
druk stoom door leiding 24 naar warmte-uitwisselaar 23 wordt even- I 
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eens gestopt of in sterke mate verminderd. V/armte-uitwisselaar 29 
zal niet in bedrijf zijn. Alle stoomonttrekkingsleidingen zijn dus 
in feite afgesloten, waardoor het mogelijk -.wordt gemaakt dat het 
voorverhitten van ketelvoedingswater wordt verricht door opgeslagen 

• hete olie en die daarbij van het hoge-temperatuur opslagstation 
naar het lage-temperatuur opslagstation kan stromen zodat de door 
de ketel 1 geproduceerde en naar de turbine gevoerde stoom volledig 
in de turbines kan expanderen. Afsluiter 42 in leiding 36 is geslo-

I ten en afsluiter 45 in leiding 44 is open zodat koel ketelvoedings-
water vanuit leiding 14 door leiding 46 kan worden aangevoerd naar 
aansluiting Q waar leiding 46 overgaat in leiding 36 die nu fun-
geert als ketelwatervoedingswatervoorverhittingsleiding en waarbij 
het ketelvoedingswater thermische energie kan. opnemen in de warmte-
uitwisselaars 59 door gebruikmaking van heet materiaal met lage 
darnpdruk dat vanuit tank 37 naar tank 40 kan.worden gepompt. Het 
hete ketelvoedingswater kan bij aansluiting 2 vanuit-leiding J>6 
leiding 47 in stromen. Afsluiter 48 is open terwijl, afsluiter 34 in 
.leiding 35 is gesloten, zodat de stroming door leiding 47 zal moe-
ten gaan. Het ketelvoedingswater kan' door leiding 47 en afsluiter 
48 naar leiding 49 stromen waarna het uitkomt in de hoofdketelvoe-
dingswaterleiding 35 die naar de ketel 1 voert. 

! 
Figuur 2 - Dit is "een variatie op het systeem volgens figuur 1. 

Gedurende perioden van laag energieverbruik kan het ketelvoedings-
water worden onttrokken aan de condensor 11 en aan de koud-water 

! tank 12o en worden aangevoerd naar leiding 12 via leiding 12b. 
Daarna kan de standaard werking plaats hebben met het water in lei-
ding 14 en 14a zoals is beschreven onder verwijzing naar figuur 1. 1 
Wannéér het ketelvoedingswater- eenmaal zijn energie heeft afgegeven 
ter verhitting van de olie, kan echter één van twee alternatieven 
worden gerealiseerd met het nog betrekkelijk hete water. Afsluiter 
42 kan worden gesloten en afsluiter 50 kan worden geopend zodat 
heet water door leiding 51 naar de heet-water opslagtank 52 zal 
moeten gaan stromen. In de andere alternatieve mogelijkheid kan af- i 
sluiter 42 open zijn en afsluiter 50 gesloten zodat het ketelvoe- j 
dingswater kan gaan circuleren. De heet-water opslagtank 5?. kan bij J 
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deze alternatieve werking worden gevuld door gebruik te maken van 
leiding 44 en afsluiter 45> namelijk door water te onttrekken aan 

j leiding 14 net nadat het ketelvoedingswater een geringe hoeveelheid 
i thermische energie heeft ontvangen in warmte-uitwisselaar 15. 

Gedurende perioden van piekverbruik is tank-12c leeg. Afsluir 
ter 42 is gesloten en afsluiter 16 eveneens, waardoor de onttrek-
kingsstoomleidingen L, Ê  en Hg en de primaire-stoom leidingen 24 
en 30 zijn afgesloten. Door leiding 51 en de geopende afsluiter 50 
kan water vanuit de heet-water opslagtank 52 via aansluiting Q naar 
leiding 36 worden gevoerd, waar de werking zoals is beschreven on-
der verwijzing naar figuur 1 begint.'In plaats van het water te la-
ten circuleren is het echter beter om verbruikte aandrijfstoom van-
uit turbine 9 via leiding 10 naar de condensor 11 te voeren en van-
daar door de leidingen 12 en 12a verder teneinde te kunnen worden 
opgeslagen in de koud-water tank 12c. 

Volgens een alternatieve werkwijze kan, in plaats van opgesla-
gen heet water uitsluitend als ketelvoedingswater te gebruiken, een 
gedeelte van het verse condensaat vanuit condensor 11 of een gedeel-
te van het koud water uit opslagtank 12c, die bij deze alternatieve 
werkwijze niet geheel leeg kan zijn tijdens perioden van piekver- I 
bruik,'gedeeltelijk worden verhit met aan de turbines onttrokken j 
stoom, bijvoorbeeld in warmte-uitwisselaar 15, waarna dat gedeelte J 

* ; verder kan worden gevoerd door leiding 44, open afsluiter 45 en ' 1 
leiding 46 ter vermenging met opgeslagen heet water dat vanuit de ; I opslagtank 52 door' leiding 51 stroomt. | t 

Figuur 3 - Hierin is een werkwijze weergegeven waarmee een 'j 
t 

maximaal gebruik kan- worden gemaakt van hoge-temperatuur olieopslag- ' 
syst'ëmen bij ketels waarin ketelvoedingswater van relatief lage tem- j j 
peratuur moet worden gebruikt. Het ketelvoedingswater in leiding 36, j 

f dat tot de maximaal mogelijke temperatuur is verhit door heet orga- j 
nisch thermische-energie vasthoudmateriaal met lage dampdruk, kan • j 

t 
door aansluiting Z naar leiding 47 en.de open afsluiter 48 stromen, j 
Leiding 35 is afgesloten door het sluiten van afsluiter 34. Heat J 
ketelvoedingswater kan door leiding 49 naar aansluiting B stromen. i 
.Vanaf aansluiting B kan het hete ketelvoedingswater door leiding 35a-
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worden gevoerd naar warmte-uitwisselaar 53 waarin tussentrapsstoom 
die vanuit turbine 4 via leiding 5 naar turbine 9 kan stromen, kan 
worden herverhit. Gedurende perioden van laag energieverbruik, wan-
neer voor het voorverhitten van ketelvoedingswater gebruik wordt ge-
maakt van aan de turbines onttrokken stoom en primaire hoge-druk . 
stoom, kan het hete ketelvoedingswater via leiding 33 en de open 
afsluiter 34 naar leiding 35 worden geleid, waarbij leiding 47 is 
afgesloten door afsluiter 48, waarna het hete ketelvoedingswater kan 
afkoelen door een deel van de warmte af te geven in warmte-uitwisse-
laars 53 en daarbij te fungeren als tussentrapsstoom herverhittings-
materiaal alvorens via leiding naar de ketel 1 te stromen. 

De warmte die aanwezig is in het oververhitte ketelvoedingswa-
ter is gewoonlijk meer dan de in de praktijk vereiste warmte voor 

f 

het herverhitten van de tussentrapsstoom. Teneinde evenwicht te ver-
schaffen tussen de warmte-belasting en de maximale waarde van de 
energie die kan worden teruggewonnen uit het opgeslagen thermische- j 
energie vasthoudmateriaal, kan een aantal werkwijzen worden toege- ; 
past. Het eenvoudigste is het mogelijk te maken dat een deel.van j 
het vocht dat uit de stoom is gecondenseerd in de hoge-druk turbine 
4 en aanwezig is in de natte stoom welke die turbine via leiding 5 j 
verlaat, dat normaal wordt afgescheiden voordat die stoom naar de J ^ t herverhitter 6 wordt gevoerd, in de naar de herverhitter aangevoer- ' 
de stoom achterblijft. Verdamping van dit aanwezige water en de om- i 
zetting ervan in middendrukstoom zal gemakkelijk een evenwichtstoe- j 
stand verschaffen 'voor de beschikbare warmte in het oververhitte j 
ketelvoedingswater over en boven de temperatuur waarbij dit kan j 
worden aangevoerd naar de ketel. Een andere werkwijze is gebruik te j 
makén van het ketelwater, dat nog heter is dan voor aanvoer in de j 
ketel is gewenst, en dat de herverhitter verlaat, voor het produce- • 
ren van middendrukstoom die in de juiste trap van de turbine kan j i 
worden aangevoerd. Volgens een alternatieve werkwijze staat alleen • i de vereiste hoeveelheid oververhit ketelvoedingswater die van de ] i 
met hete olie werkende warmte-uitwisselaars vandaan komt via lei- j 
ding 36, warmte af in herverhitter 6, terwijl het resterende ge-
deelte van het oververhitte ketelvoedingswater kan worden benut 
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voor het produceren van middendrukstoom, hetzij door indirecte j 
i 

warmte-uitwisseling of door snelle verdamping. 

Het zal duidelijk zijn dat het doelmatige en effectieve ge-

bruik van het oververhitte ketelvoedingswater voor het herverhitten 

van tussentrapsstoom en extra proauktie van middendrukstoom, indien ! 

dit wenselijk is, niet is beperkt tot het specifieke met organisch j ! 
materiaal van lage dampdruk werkend energieopslagsysteem zoals 

hierboven is beschreven, maar evenzeer toepassing kan vinden in ge-

vallen waarbij het organisch materiaal met lage dampdruk recht-

streeks kan worden verhit met aan de turbines onttrokken stoomstro- j 

men van verschillende drukniveau's gedurende perioden van laag 

energieverbruik. Het spreekt vanzelf.dat wanneer electrische cen-

trale en olieopslaginrichting nauw met elkaar zijn verbonden, het 

produceren van middendrukstoom en het voorverhitten van ketelvoe- j 

dingswater rechtstreeks kan worden uitgevoerd in de olie-water j I 
warmte-uitwisselaars- gedurende de perioden van piekverbruik, waar- i 

door het mogelijk is dat de middendrukstoom rechtstreeks bij de j 

ketelvoedingswatertemperatuur wordt geproduceerd door warmte-uitwis-j 

seling met de opgeslagen hete olie, en rechtstreeks naar de turbi- i 
nes kan worden gevoerd, terwijl tegelijkertijd het ketelvoedingswa- i 

ter kan worden voorverhit tot slechts die temperatuur die aanvaard- j 

baar is voor de ketel en de kernreactor. Zelfs wanneer de electri- I i 
sche centrale en de olieopslaginrichting niet nauw met elkaar zijn | 

verbonden, verdient de werkwijze waarmee middendrukstoom kan worden j 

herverhit door gebruikmaking van het hierboven beschreven overver- ! 

hitte ketelvoedingswater, de voorkeur. Dit naakt het mogelijk heet i 

water te gebruiken in de stoomoververhitter 53> zowel gedurende pe- j 

riocfèn van piekverbruik als perioden van laag verbruik, waardoor j 

dus de noodzakelijkheid kan worden vermeden van het omschakelen van j 

verhittingsaiddelen en ook de noodzaak dat"twee typen warmte-uit- -- j 

wisselaars aanwezig moeten zijn, één voor olie-tussentrapsstoom, ! 

voor perioden van piekverbruik, en de andere voor hoge-druk stoom - j 

tussentrapsstoom, voor perioden van laag verbruik. De noodzaak van | 

een groot aantal afsluiters in stoomleidingen en dubbele uitvoering ! 

van dure warmte-uitwisselaars kan daardoor worden vermeden. Hierbij j 
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dient echter te worden opgemerkt dat deze werkwijze alleen van waar 
de is indien de warmte die kan worden opgeslagen in het organisch 
materiaal met lage darnpdruk daarin aanwezig is bij een hoger tempe-
ratuursniveau dan met voordeel en ten volle kan worden toegepast 
door het voorverhitten van ketelvoedingswater. . 

Figuur 4 - Hoge-druk stoom kan vanaf de ketel worden aange-
voerd naar de turbines, de tussentrapsstoom herverhittingseenheid 
en tenslotte naar de condensor, eenheid 11, zoals hierboven is be-
schreven. Ketelvoedingswater kan vanuit de condensor 11 door lei-
ding 12 en via pomp 15 naar leiding 14 worden gepompt. Langs lei-
ding 14 kan het ketelvoedingswater worden voorverhit door dit te 
'leiden door de warmte-uitwisselaars 15̂  - 15^ die kunnen worden ge-
voed door stoom die aan turbine 9 is onttrokken via leidingen L. -t I 
Lj, door de warmte-uitwisselaars 16̂  en 1é^ die worden gevoed door 
stoom die is onttrokken aan turbine 4 en condensaat vanuit de tus-
sentrapsstoomherverhitting'seenheid 6 dat via de leidingen Ĥ  en Hg 
en E kan worden aangevoerd en door warmte-uitwisselaar 17 die via 
leiding 18 en open afsluiter 19 kan worden gevoed met primaire ho-
ge-druk stoom vanuit leiding 2. Leiding 40 is gedurende deze tijd 
gesloten door het sluiten van afsluiter 41» Dit voorverhitte ketel-
voedingswater kan door leiding 14 naar de ketel 1 stromen. Geduren-
de perioden van laag energieverbruik kunnen de primaire hoge-druk 
stoom en de aan de turbines onttrokken stoom worden gebruikt voor 
het herverhitten van organisch materiaal met lage darnpdruk. Koud 
organisch materiaal met lage darnpdruk kan daarbij vanuit tank 26 
via leiding 25 door de warmte-uitwisselaars 15-g.j - 5̂-gj worden ge-
voerd. Deze warmte-uitwisselaars kunnen worden verhit door middel 
vair turbine 9 onttrokken stoom welke tevens kan worden gebruikt', 
parallel of in serie, voor het voorverhitten van ketelvoedingswater j 
in de warmte-uitwisselaars'151 - 15*- Deze aan turbine 9 onttrokken • j | 
stoom kan via leidingen 15 ̂  - 15 5 naar de warmte-uitwisselaars a i ap I 
15-g-j - worden gevoerd" en de respectieve condensaten door cas- j 
cadeleidingen 20 en via pomp 21, omkeerbaar, naar leiding 22 en j 
vandaar naar de condensor 11. Het verwarmde organisch materiaal met j 
lage darnpdruk kan via de leiding 23 blijven stromen naar de warmte- ! 
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uitwisselaars 16_.. + welke kunnen worden verhit door middel van 
•D I D C 

aan turbine 4 onttrokken stoom, waarhij deze stoom tevens kan worden 
gebruikt voor het voorverhitten van ketelvoedingswater in de warmte-
uitwisselaars 16.J - 16 zoals hierboven is beschreven. De aan de 
turbine onttrokken stoom kan vanaf de respectieve turbineonttrek- . 
kingspunten en de warmte-uitwisselaars 16̂  + 16̂  door de leidingen 

- "16̂ 2 worden verder gevoerd naar de warmte-uitwisselaars 16^ • 
16-n̂  waarin thermische energie kan worden overgedragen aan het orga-ssZ 
nisch materiaal met lage dampdruk in leiding 23. Het stoomcondeneaat 
kan cascadegewijs door de leidingen 20 stromen en komt tenslotte in 
condensor 11 aan. Het organisch materiaal met lage dampdruk in lei-
ding 23 ontvangt een laatste temperatuursverhoging in warmte-uitwis-
selaar 17-n waarin primaire hoge-druk stoom, die ook kan dienen ter 

' ü 
verhitting van ketelvoedingswater in warmte-uitwisselaar 17, waar-
bij deze hoge-druk stoom via leiding 17a kan worden aangevoerd van-
af warmte-uitwisselaar 17 of vanaf afsluiter 19 naar warmte-uitwis- ! selaar 17g> waardoor het organisch materiaal met lage dampdruk in ! 
het proces kan worden verhit. Eet condensaat van de verbruikte pri- ! I maire hoge-druk stoom kan via cascadeleidingen 20 doorstromen naar 
condensor 11 of naar leiding 14 als voedingswater voor de kete]., ; i 
terwijl het nu hete organische materiaal met lage dampdruk in lei- : 
ding 25 via de omkeerbare poiap 24 kan worden aangevoerd in tank 25 ; 
voor opslag aldaar. De plaats van deze pomp kan willekeurig in lei- t 

| ding 25 worden gekozen» i 
j Gedurende perioden van piekverbruik kan water uit condensor 11 ' 
worden onttrokken door zowel leiding 14 via pomp 13 als leiding 22 : 
via pomp 21 en vervolgens via leidingen 20 door warmte-uitwisselaars: i 
17-ni' 16tm - 16_~ en 1 5-d- - 15-do» Verschillende pompen, niet af ge-ls ill J3c Hl Z>c i 
beeld, kunnen noodzakelijk zijn om het water door deze warmte-uit- j 

i wisselaars te leiden in de richting van toenemende temperatuur en ; l 
druk. Heet organisch materiaal met lage dampdruk vanuit tank 25 dat j 
door leiding 23 en pomp 24'naar tank 26 stroomt kan worden gebruikt j 
ter verhitting van het water in de 3-serie warmte-uitwisselaars. 
Het water kan daarbij dermate worden verhit dat het overgaat in 
stoom in deze serie.. Deze stoom kan door de bij de A-serie behorende; 
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leidingen worden verder gevoerd naar warmte-uitwisselaars 17^, 
+ 16_ en 15« - 15? waarin ketelvoedingswater dat vanuit de conden-2 1 5 
sor 11 door leiding 14 stroomt kan worden,, verhit voordat het de 
ketel 1 binnenstroomt. 

Vanneer eenmaal aan de eisen wat betreft het voorverhitten van 
ketelvoedingswater is voldaan kan er echter een overmaat aan stoom 
worden geproduceerd in de B-serie warmte-uitwisselaars, afhankelijk 
van de snelheid waarmee hete olie door de betreffende warmte-uitwis-
selaars wordt gepompt. Deze overmaat aan stoom kan daarom via de 
leidingen Ĥ  en H^ en L̂  - worden afgenomen en worden aangevoerd 
in de turbines. Op deze manier kan het heet organisch materiaal met 
lage dampdruk worden gebruikt voor zowel het voorverhitten van ke-
telvoedingswater als het produceren van middendruk stoom bij de op-
timaal bereikbare temperatuursniveau's teneinde deze stoom recht-
streeks in de turbines' te kunnen gebruiken. Het zal duidelijk zijn i 

' • • • i 

dat door toepassing van dit systeem het onttrekken van stoom aan de j 
turbines zal worden verminderd of volledig zal worden beëindigd, zo-J l 
dat de stoom ten volle in de turbine kan worden benut voor het pro- ! 1 
duceren van energie. Bovendien kan de overmaat aan stoom boven de J 1 
vereisten voor het voorverhitten van het ketelvoedingswater die j 
wordt geproduceerd door gebruikmaking van het organisch materiaal j 
met lage dampdruk worden samengevoegd met de hoeveelheid stoom die J 
de turbines wordt ingevoerd, waardoor deze hoeveelheid zal worden j 1 
vergroot met als gevolg dat ook de hoeveelheid geproduceerde ener- j 
gie zal toenemen. Deze overmaat aan stoom kan ook worden gebruikt j 
ter aandrijving van een afzonderlijke turbine. Set zal duidelijk ' I zijn dat in het schema volgens fig. 4> de in warmte-uitwisselaar | | 
17B geproduceerde stoom niet via leiding 18 kan terugstromen in de j 
primaire hoge-druk stoom leiding 2, maar door het sluiten van af-
sluiter 19 en het openen van afsluiter 41> kan de stoom via leiding ! 

! 

40 de leidingen van de H-serie in stromen en vervolgens de turbines | i i 
in. j 

Figuur 5 - Gedurende perioden van laag energieverbruik kan j 
overmaat aan ketelvoedingswater worden voorverhit door middel van 
aan de turbines onttrokken stoom en primaire hoge-druk stoom. Bij 
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dit systeem zijn twee leidingmiddelen verschaft waar doorheen de 

overmaat aan ketelvoedingswater naar de olie-water warmte-uitiwsse- . 

laarmiddelen kan worden geleid. Leiding A, die vanaf leiding 14 

loopt, is een lage-druk, lage-temperatuur leiding voor het trans-

port vê-n de overmaat aan ketelvoedingswater dat is voorverhit door 

middel van laag-niveau, dus lage temperatuur en druk, stoom die is 

onttrokken aan de lage-druk turbine. Het door leiding A stromende 

fluïdum kan de daarin aanwezige energie overdragen aan het ther-

mische-energie vasthoudmateriaal met lage dampdruk dat van opslag-

middel 40, het koude opslagstation, naar opslagmiddel 37 > het hete 

opslagstation kan stromen door leiding 38, waarbij warmte-uitwisse-

ling kan plaats hebben met het stromende materiaal in de warmte-

uitwisselaars 39- Vanneer eenmaal de matig hete overmaat aan ketel-

voedingswater is omgezet in energie, kan deze worden teruggevoerd 

naar de hoofdketelvoedingswatervoorverhittingsleiding 14 via lei-

ding A". Afsluiter 65 kan worden gesloten ter afsluiting van lei-

ding A". Afsluiter 64 is open waardoor het ketelvoedingswater door 

leiding A , M naar leiding 14 kan stromen. Hoge-temperatuur, hoge-

druk -overmaat aan ketelvoedingswater die is verhit door hoog-niveau 

stoom, dus met hoge druk en temperatuur, welke is onttrokken aan de 

hoge-druk turbine en primaire hoge-druk stoom die rechtstreeks van-

uit de ketel via leiding 30 en 24 naar de juiste warate-uitwisse- j 

laar kan worden geleid, kan door leiding C verder worden gevoerd j 
1 

ter meerdere verhitting van het gedeeltelijk herverhitte materiaal | 

met lage dampdruk in leiding 38 doordat deze primaire hoge-druk j 

stoom warmte kan afstaan aan net materiaal met lage dampdruk in de j 

warmte-uitwisselaara 39- Vanneer de hete overmaat aan ketelvoedings- ! 1 
wate'r de daarin aanwezige energie eenmaal heeft overgedragen aan j 

het bewegende organische materiaal met lage dampdrukken kan het. te- j 
rugkeren naar de hoofdketelvoedingswatervoorverhittingsleiding 14a j 

via leiding C1, zodat de werkcyclus van het voorverhitten van ketel-[ 

voedingswater kan worden herhaald. 

Gedurende perioden van hoog energieverbruik kan het voorver-

hitten van ketelvoedingswater volledig worden uitgevoerd door ge-

bruik te maken van heet thermische-energie vasthoudmateriaal met 



lage dampdruk dat daarbij van opslagstation 37 naar opslagstation 
41 kan stromen via leiding 38, zodat warmte-uitwisseling kan plaats 
hebben tussen het koude ketelvoedingswater en-het hete thermische-
energie v&sthoudmateriaal met lage dampdruk in de warmte-uitwisse-

' laars 39» 
Gedurende perioden van piekverbruik is afsluiter 16 gesloten 

waardoor ook leiding 14 zal zijn afgesloten, zodat het ketelvoe-
dingswater vanuit condensor 11 dat gedeeltelijk is voorverhit in 
warmte-uitwisselaar 15 door de open afsluiter 65 naar leiding A" 
aal moeten stromen, waarbij afsluiter 64 is gesloten zodat kan wor-
den voorkomen dat ketelvoedingswater door leiding A" zal gaan stro-
men naar ketelvoedingswatervoorverhittingsleiding 14 die naar lei-
ding A' loopt waardoor het koude ketelvoedingswater weer in warmte-
uitwisselingsrelatie met het hete materiaal met lage dampdruk kan 
worden gebracht in de warmte-uitwisselaars 39A. Dit materiaal met 
lage dampdruk heeft een verminderde warmte-inhoud, aangezien het 
reeds warmte heeft afgestaan in de warmte-uitwisselaars 39, hetgeen 
verderop zal worden beschreven. Het nu gedeeltelijk verhitte ketel-
voedingswater kan via leiding A verder stromen het laatste gedeelte 
van ketelvoedingswaterleiding 14 in. Afsluiter 62. in leiding 60, 
die een cascadeleiding is die condensaat kan opnemen vanuit warmte-
uitwisselaareenheid 20 en dit via afsluiter 62, leiding 63 en pomp 
61 kan terugvoeren naar de hoofdketelvoedingswaterleiding 14A, is 
gesloten, waardoor het ketelvoedingswater door leiding 63 naar pomp 
61 zal worden gevoerd en daardoor leiding 14A in. Afsluiter 6b 
sluit het laatste gedeelte van leiding 14A af en dwingt het ketel-
voedingswater door leiding C' te stromen waardoor het in warmte-
uitwisselingsrelatie wordt gebracht, in de warmte-uitwisselaar 39» 
met het heet materiaal met lage dampdruk dat daarbij door leiding 
38 vanuit het hete opslagstation 37 naar het koude opslagstation 40 
kan stromen. Eet nu volledig voorverhitte ketelvoedingswater kan 
door leiding 0, via aansluiting Z en vandaar naar de ketel stromen 
door de standaard middelen die zijn beschreven onder verwijzing 
naar fig. 1. 

Dit schema heeft, ho'ewel er extra verbindingen noodzakelijk 
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zijn tussen de kerncentrale en de opslaginrichting, het voordeel 

dat het mogelijk is gebruik te maken van lage-druk leidingen en 

warmte-uitwisselaarmiddelen over een gedeelte van het systeem. De 
" - - ... 

transportleidingen A , ' A', A" en A' ' ' en leiding 14- en al de warmte-

' uitwisselaareenheden 'in leiding 14 kunnen van voor lage druk en -

lage temperatuur "bestemd ontwerp en capaciteit zijn. 

Bij een met enkele kringloop uitgevoerd systeem, zoals bij-

voorbeeld is afgebeeld in fig. 1, moeten deze eenheden en leiding 

14 van voor hoge druk en hoge temperatuur bestemd ontwerp en capa- j 

citeit zijn, hetgeen een groot nadoel ten aanzien van de ko3ten in- | 

houdt. Bij het systeem volgens fig. 5 behoeven alleen de leidingen j 

C en C', hoofdketelvoedingswaterleiding 14a en de daarin opgenomen ' 
i 

warmte-uitwisselaareenheden van voor hoge druk en hoge temperatuur j 

bestemd ontwerp en capaciteit te zijn. Het systeem volgens fig. 5 ; 
i 

biedt in verband daarmee grote voordelen ten aanzien van de kosten j 

en doelmatigheid. . j 
i 

Tenslotte dient erop te worden gewezen dat de hierboven be- j 
i 

schreven systemen zoals in fig. 1-5 zijn afgebeeld alleen maar be- : 
i 

paalde uitvoeringsvormen van de uitvinding weergeven, zodat deskun- < 

digen variaties op dit hoofdthema kunnen verschaffen. In plaats van { 

de overmaat aan middendruks toorn opnieuw aan te voeren in de hoofd- ! 

turbine, kan deze stoom worden aangevoerd in een afzonderlijke, bij 

piekverbruik-in bedrijf te stellen turbine-generator, of kan die j 

stoom worden gebruikt ter aandrijving van hulpinrichtingen. j 

Tevens kan een aantal van deze systemen gemakkelijk worden ge- • 

combineerd. Zo kan bijvoorbeeld het twee-kringlopen systeem volgena j 

fig. 5 worden toegepast bij het tussentraps3toomherverhittingssy- j 
1 

steem volgens fig. 3, waarbij het dan weer mogelijk is dat produc- i 
Ï 

tie van enige middendruk stoom en het opnieuw aanvoeren daarvan in j i 
de turbines kan plaats hebben zoals is beschreven -ender verwijzing ! 

naar fig. 4« 

i 
'i 
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C o n c l u s i e s 

1. Werkwijze voor het doelmatig benutten van de warmteproduktie 

van een met constante capaciteit werkende kernreactor of een met 

fossiele brandstof gestookte verbrandingsoven en ketel in een elec- | 

trische centrale, waarbij de centrale kan voldoen een flexibel ener-

gieverbruik, gekenmerkt door de volgende fasen: 

(a) het gebruiken van aan de turbines onttrokken stoom en.primai-j 

re hoge-druk stoom ter verhitting van ketelvoedingswater in warmte- j 
i 

• uitwisselaarmiddelen; J 

(b) het aanvoeren van een gedeelte van het heet ketelvoedingswa- j 

ter gedurende perioden van laag energieverbruik naar olie-water 

warmte-uitwisselaarmiddelen; 

(c) . het verplaatsen van koolwaterstofolie van koude opslagmidde-

len naar hete opslagmiddelen door de olie-water warmte-uitwisse- | 

. laarmiddelen volgens (bj; | 

(d) het verhitten van koolwaterstofolie in de olie-water warmte- : 

uitwisselaarmiddelen door middel van het hete ketelvoedingswater . ; 

volgens (b); ! 
! 

(e) het opslaan van de hete koolwaterstofolie bij atmosferische ' 
! 

druk in van de omgevingslucht geïsoleerde toestand in een heet op- • 

slagstation; ; 
! 

(f) het gedurende perioden van piekverbruik verminderen of be- I 

eindigen van het verhitten van ketelvoedingswater door aan de tur- | 

bines onttrokken stoom en primaire hoge-druk stoom in de warmte- f 

uitwisselaarmiddelen volgens (a); j 
(g) het omkeren van de stroming van het volgens (b) aangevoerde ! 
, i 

gedeelte van het ketelvoedingswater zodat koud ketelvoedingswater • 
i 

door de olie-water warmte-uitwisselaarmiddelen volgens (c) kan j 

stromen; i — J 

(h) het verplaatsen van hete koolwaterstofolie vanuit het hete ; 

opslagstation naar het koude opslagstation; 

(i) het door de olie-water warmte-uitwisselaarmiddelen laten 

stromen van de zich verplaatsende koolwaterstofolie; 

(j) het verhitten van het koude ketelvoedingswater dat door de 

olie-water warmte-uitwisselaarmiddelen stroomt door middel van de 
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bewegende hete koolwaterstofolie die van het hete naar het koude 

opslagstation stroomt; en 

(k) het aanvoeren van het hete ketelvoedingswater naar de ketel. 

2. Werkwijze voor het doelmatig benutten van de warmteproductie ' 

van een met co'nstante . capacite'it werkende kernreactor of een met j 

fossiele brandstof gestookte verbrandingsoven en ketel in een elec- j 

trische centrale, waarbij de centrale kan voldoen aan een flexibel j 

energieverbruik, gekenmerkt door de volgende fasen: \ 

(a) het gebruiken van aan de turbines onttrokken stoom en pri- j 

maire hoge-druk stoom ter verhitting van ketelvoedingswater in 

warmte-uitwisselaarmiddelen; 

(b) het aanvoeren van een gedeelte van het hete ketelvoedingswa- 1 

ter gedurende perioden van laag energieverbruik naar olie-water | 

warmte-uitwisselaarmiddelen; j 

(c) het verhitten van' koolwaterstofolie in de olie-water warmte- j 
i 

uitwisselaarmiddelen door middel van heet ketelvoedingswater; ! 
i 

(d) het opslaan van de hete koolwaterstofolie bij atmosferische ! 

druk in van de omgevingslucht geïsoleerde toestand in een heet op- j 

slagstation; j 

(e) het opslaan van het gedeeltelijk gekoelde ketelvoedingswater j 

volgens de fasen (b), (c) en (d) in een heet-water opslagmiddel; j 

(f) het gedurende perioden van piekverbruik verminderen of be- ; 
i •«• l 

eindigen van het verhitten van ketelvoedingswater door aan de tur- • 

bines onttrokken stoom en primaire stoom van hoge druk in de warmte-j 

uitwisselaarmiddelen volgens (a); j 

(g) het omkeren van de stroming van het volgens (b) aangevoerde 

gedeelte van het ketelvoedingswater zodat koud ketelvoedingswater | 

door-de olie-water warmte-uitwisselaarmiddelen volgens (c) kan j 

stromen;-

(h) het gebruiken van het opgeslagen heet water volgen3 (e) als 

gedeeltelijk verhit ketelvoedingswater waarbij dit door de olie- | 

water warmte-uitwisselaarmiddelen volgens (c) kan stromen; . I 

(i) het verplaatsen van de hete koolwaterstofolie vanuit het j 

hete opslagstation naar het koude opslagstation door de olie-water 

warmte-uitwisselaarmiddelen heen; 
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(j) het verhitten van het ketelvoedingswater dat door de olie-
water warrate-uitwisselaarmiddelen stroomt door middel van de hete 
koolwaterstofolie die daarbij van'het hete naar het koude opslag-
station kan stromen; en 
(k) het aanvoeren van het hete ketelvoedingswater naar de ketel. 
3. Werkwijze volgens conclusie 2, gekenmerkt doordat het opge-
slagen heet water bestaat uit gedeeltelijk verhit ketelvoedingswa-
ter dat afkomstig is uit warmte-uitwisselaarmiddelen die kunnen 
worden verhit met aan de turbines onttrokken stoom. 
4. Werkwijze volgens conclusie 2, gekenmerkt doordat het opge-
slagen heet water kan worden vermengd met koud water dat gedeelte-
lijk is verhit door middel van laag-niveau aan de turbines onttrok-
ken stoom, waarbij dit opgeslagen heet water en het gedeeltelijk 
verhit koud water het koud ketelvoedingswater volgens (g) is. 
5. Werkwijze, gekenmerkt doordat het ketelvoedingswater gedu-
rende perioden van piekverbruik kan worden voorverhit door de opge-
slagen hete koolwaterstofolie volgens de werkwijze volgens conclu-
sie 2 tot een temperatuur die ligt boven de temperatuur waarmee het 
ketelvoedingswater in de ketel kan worden aangevoerd en kan worden 
gebruikt als materiaal voor het herverhitten van tussentrapsstoom 
voor de turbines voordat het ketelvoedingswater naar de ketel wordt 
aangevoerd. 
6. Werkwijze voor het doelmatig benutten van de warmteproductie 
van een met constante capaciteit werkende kernreactor of een met 
fossiele brandstof gestookte verbrandingsoven en ketel in een elec- j 
trische centrale, waarbij de centrale kan voldoen aan een flexibel 
energieverbruik, gekenmerkt door de volgende fasen: 
(a) - het gebruiken van aan de turbines onttrokken stoom en pri-
maire hoge-druk stoom ter verhitting van ketelvoedingswater in wa-
ter-stoom warmte-uitwisselaarmiddelen; 
(b) het aanvoeren van aan de turbines onttrokken stoom die de 
daarin aanwezige energie gedeeltelijk heeft afgestaan en primaire 
hoge-druk stoom naar olie-water (stoom) warmte-uitwisselaarmiddelen 
gedurende perioden van laag energieverbruik; 
(c) het verhitten van .koolwaterstofolie in de olie-water (stoom) .1 
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warmte-uitwisselaarmiddelen met gebruikmaking van de stoom volgens 

fase (b); 

(d) het opslaan van de hete koolwaterstofolie bij atmosferische 

druk in van de omgevingslucht geïsoleerde toestand in een heet op-

slagstation; 

(e) het gedurende perioden van piekverbruik verplaatsen van hete 

koolwaterstofolie vanuit het hete naar het koude opslagstation door 

de olie-water warmte-uitwisselaarmiddelen heen; 

(f) ' het verhitten van koud door de olie-water warmte-uitwisse-
i 

laarmiddelen volgens (e) circulerend water waardoor stoom kan wor- j 

den geproduceerd van verschillende drukniveau's; j 

(g) het doorvoeren van de stoom volgens fase (f) naar de water- ! 
/ \ ' ' ' 

stoom warmte-uitwisselaarmiddelen volgens fase (a); | 

(h) het verhitten van ketelvoedingswater in de water-stoom warm- ; 

te-uitw.isselaarmiddelen volgens (g) door middel van stoom die is ! 

geproduceerd volgens fase (f); ' J 

(i) het gebruiken van eventuele overmaat van de stoom die is j 

geproduceerd volgens fase (f) over en boven de vereiste volgens j 

fase .(h) als hoge- en lage-druk aandrijf stoom in een turbine; j i 
(j) het aanvoeren van het hete ketelvoedingswater naar de ketel, j 

7. Werkwijze voor het doelmatig benutten van de warmteproductie : 

van een met constante capaciteit werkende kernreactor of een met 

fossiele brandstof gestookte verbrandingsruimte en ketel in een 

electrische centrale, waarbij de centrale kan voldoen aan een flexi-

bel energieverbruik, gekenmerkt door de volgende fasen: j 

(a) het gebruiken van aan de turbines onttrokken stoom en pri- ! 

maire hoge-druk stoom ter verhitting van ketelvoedingswater in j 
- ! warmte-uitwisselaarmiddelen; • - I ' 1 

(b) het aanvoeren van een gedeelte van het ketelvoedingswater | 

dat is verhit door middel van aan de turbines onttrokken lage-druk j 

stoom gedurende perioden van laag energieverbruik, naar lage-druk | 

olie-water warmte-uitwisselaarmiddelen; i 

(c) het aanvoeren van een gedeelte van het ketelvoedingswater ! i 
dat is verhit door middel van aan de turbines onttrokken-hoge-druk ! 

stoom en primaire hoge-druk stoom gedurende perioden van laag ener- j 
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gieverbruik, naar hoge-druk olie-water warmte-uitwisselaarmiddelen; 

(d) het verhitten van koolwaterstofolie in de olie-water warmte-

uitwisselaarmiddelen die daarbij kunnen worden verhit door de hier-

boven beschreven afzonderlijke kringlopen van ketelvoedingswater 

• dat kan worden verhit door (1) aan de turbines onttrokken lage-druk 

stoom en (2) aan de turbines onttrokken hoge-druk stoom en primaire 

hoge-druk stoom; 

(e) het opslaan van de hete koolwaterstofolie bij atmosferische 

druk in van de omgevingslucht geïsoleerde toestand in een heet op-

slagstation; 

(f) het gedurende perioden van piekverbruik verminderen of be-

eindigen van het verhitten van ketelvoedingswater door-aan de tur-

bines onttrokken en primaire hoge-druk stoom, in de warmte-uitwisse-

laarmiddelen volgens (a); 

(g) het omkeren van de "stroming van het aangevoerde gedeelte ke-

telvoedingswater volgens (b) en (c) zodat koud ketelvoedingswater j 

door de meervoudige olie-water warmte-uitwisselaarmiddelen volgens j 

(d) kan stromen; 

(h) het verplaatsen van hete koolwaterstofolie vanuit het hete j 

opslagstation naar het koude opslagstation; j 

(i) het door de olie-water warmte-uitwisselaarmiddelen laten ' 
_ i 

stromen van de hete bewegende koolwaterstofolie; j 

(j) het eerst verhitten van het koude ketelvoedingswater in de j 

lage-druk kringloop en het vervolgens doorvoeren van het gedeelte- j I 
lijk verhitte ketelvoedingswater naar een tweede kringloop omvat- ! 

tende hoge-druk olie-water warmte-uitwisselaarmiddelen; j 

(k) het verder verhitten van het gedeeltelijk verhitte keteivoe- j 

dingëwater in de hoge-druk olie-water warmte-uitwisselaarmiddelen | 
/ \ 1 

van de tweede kringloop volgens (j; van de door het daardoorheen j 

laten stromen van de hete koolwaterstofolie; en 

(l) het aanvoeren van het hete ketelvoedingswater naar de ketel. 

8. -Werkwijze, gekenmerkt doordat ketelvoedingswater kan worden 

verhit tot een temperatuur die ligt boven de temperatuur waarbij 

het ketelvoedingswater in de ketel kan worden aangevoerd, door mid-

del van opgeslagen hete koolwaterstofolie die daarbij door warmte-
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uitwisselaars heen van hete naar koude opslagmiddelen kan stromen 
en kan worden gebruikt als herverhittingsmateriaal voor tussentraps-
stoom voordat het ketelvoedingswater naar de ketel wordt gevoerd. 
9. Werkwijze volgens conclusie 1, 2, 5» 7 en 8, gekenmerkt 
doordat de koolwaterstofolie wordt gekozen uit de groep bestaande 
uit een koolwaterstofdestillaat waarvan het kookpunt ligt in het 
bereik van 2é0~705°C, een 345~565°C vacuüm gasolie fractie, een 
315-510°C katalitische gekraakte cyclusmateriaal, een 315-538°C 
thermisch gekraakte gasolie fractie, een 315-538°C dubbel geëxtra-
heerde en van was ontdane vacuüm pijpoven fractie, een•315~482°C VT 
hydrogekraakte fractie en een 315-482°C VT kokospalm gasolie. 
10. Werkwijze volgens conclusie 9> gekenmerkt doordat de koolwa- ! i 
terstofolie 1/o of minder bevat aan anti-oxidatiemiddelen en disper- i 

! siemiddelen. - j 1 11. Werkwijze volgens conclusie 10, gekenmerkt doordat de anti- j 
oxidatiemiddelen worden gekozen uit de groep bevStaande uit gehin- j i 
derde fenolen. ! 
12. Werkwijze volgens conclusie 10, gekenmerkt doordat de dis- ' 1 
persiemiddelen worden gekozen uit de groep bestaande uit sulfonaten.; 
IJ. Werkwijze volgens conclusie 1, gekenmerkt doordat (a) het j 
verhitten van de koolwaterstofolie in de olie-water warmte-uitwisse-, 
laarmiddelen door middel van het hete ketelvoedingswater dat wordt 
uitgevoerd volgens fase (d) plaats heeft tot een temperatuur van j 
232-315°0 en doordat (b) de koolwaterstofolie die volgens fase (j) j 1 
wordt opgeslagen na te zijn gebruikt ter verhitting van ketelvoe- [ 

0 ! 
aingswater wordt opgeslagen bij een temperatuur van ongeveer 88 C. ! 
14. Werkwijze volgens conclusie 2, gekenmerkt doordat (a) het j 
verhitten van koolwaterstofolie in olie-water warmte-uitwisselaars j 
door middel van heet ketelvoedingswater zoals kan worden uitgevoerd J 
volgens fase (0) kan plaats'hebben tot een temperatuur van 232-315°C| 
en doordat (b) de koolwaterstofolie die volgens fase (j) wordt op-
geslagen na te zijn gebruikt ter verhitting van ketelvoedingswater 
wordt opgeslagen bij een temperatuur van ongeveer 88°C. 
15. Werkwijze volgens conclusie 6, gekenmerkt doordat (a) het 
verhitten van koolwaterstofolie in olie-water (stoom) warmte-uit-
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10 

wisselaarmiddelen met gebruikmaking van stoom kan worden uitgevoerd 

en doordat (b) de koolwaterstofolie die volgens fase (j) kan worden 
opgeslagen na te zijn gebruikt voor het produceren van stoom vol-
gens fase (j) kan worden opgeslagen bij een temperatuur van onge-
veer 88°C» 
16. Werkwijze volgens conclusie 7» gekenmerkt doordat (a) het 
verhitten van koolwaterstofolie in olie-water warmte-uitwisselaar-
middelen zoals dat kan worden uitgevoerd volgens fase (d) kan 
plaats hebben tot een temperatuur van 232-315°C en doordat (b) de 
koolwaterstofolie die kan worden opgeslagen volgens fase (h) na te 
zijn gebruikt ter verhitting van ketelvoedingswater volgens fase 
(k) kan worden opgeslagen bij een temperatuur van ongeveer 88°C. 

volgens fase (c) kan plaats hebben tot een temperatuur van 232-315°C 
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