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0. Samenvatting. 

Onderzoek van N. Pljls (1985) heeft aangetoond dat in een bellenkolom de gas 
hold-up toeneemt met de druk bij gelijke sq>erftclele gassnelheid. De afname 
van het dichtheldsverschil tussen gas- en vloeistoffase is geen verklaring voor 
het toenemen van de gas hold-up. Ook de oppervlaktespanning en de viscositeit 
zijn nauwelijks van de druk afhankelijk. 
N. Pljls veronderstelde dat de bellen in een kolom onder hoge drU< kleiner 
worden. Kleine bellen stijgen minder snel op wat een toename van de gas rold

up tot gevolg heeft. Een mogelijke verklaring was dat de belcoalescentte 
gehirrlerd werd door een verhoging van de oscillatief~Ue van de bellen 
bij toenemende drU<. 
In het in dit verslag beschreven onderzoek is gebruik gemaakt van een 5-punts
geleidbaarheidssonde zoals die recent ontwikkeld is door Buchholz en 
Steinemann aan de T.U. Dortmund. Met behulp van deze sonde was het mogelijk 
om ondanks het ontbreken van een venster in de kolom verarrleringen van de 
gemiddelde bel diameter en belsnelheid onder inv leed van de druk vast te 
stellen. Als modelsysteem werd N2-gedemineraliseerd water gebruikt. Uit 
literatuuronderzoek is gebleken dat de gemiddelde diameter van de bellen die 
aan een gasverdeelring worden gevormdt afneemt met het toenemen van de 
druk en het gasdebiet. 
Uit de metingen is gebleken dat verhoging van de druk invloed heeft op de 
hydrodynamica in de bellenkolom doch de belcoalescentte is daarbij niet 
gehirrlerd. Vermoedelijk vindt onder hoge druk de overgang van het homogene 
stromingsregime naar het heterogene stromingsregime pas bij hogere 
superflciele gassnelheden plaats. Het stromingspatroon wordt met andere 
woorden onder hoge drU< stabieler. Omdat de sonde niet centraal in de kolom 
gemonteerd was werden geen goede meetgegevens verkregen. 
Beter gedefinieerde metingen met de sonde centraal in de kolom en een ander 
type gasverdeelorgaan zullen noodzakelijk zijn om de invloed van dni<verhoglng 
op de gemiddelde beldiameter vast te stellen. De geleidbaarheidssonde en 
bijberorende apparatwr en software voor dataverwerking werd kritisch 
ge~valueerd en vergeleken met een vergelijkbaar meetsysteem gebaseerd op 
een 4-plllts optische sonde. 



1. Inleiding. 

In de procestechnologie zijn verschillende typen reactoren bekend om gas 
en vloeistof met elkaar in contact te brengen zoals: 
- geroerde reactoren. 
- schotelkolommen. 
- trickle kolommen. 
- bellenkolommen. 
Indien ook een vaste stof aanwezig is spreekt men over slurry
suspensie- of 3 fasen reactoren. 
De voordelen van bellertolommen in vergelijking met de andere typen 
zijn onder andere: ( Shah 1985 , Kuster) 
1. Geen bewegende onderdelen waardoor minder onderhoud nodig is. 
2. Thermische stabiliteit. Geschikt voor exotherme reacties door mge 
warmtecapaciteit van de vloeistoffase. Goede warmteoverdracht. Dit is 
vooral belangrijk wanneer de selectiviteit van de reactie temperatwr 
afharicel!jk is. 
3. Hoge efficiency. Er ontstaat een groot specifiek fasencontact 
oppervlak per toegevoerde hoeveelheid energie. 
4. Vaste stoffen kITTm zonder problemen met erosie en verstopping 
worden gehanteerd. 
3. Bellenkolommen zijn relatief goedkoop in investering door de 
eenvoudige constru::tie. 
4. Relatief lage bedrijfskosten. 

Mogelijke nadelen van bellertolommen zijn: 
1. Een grote mate van terugmenging in de vloeistoffase. 
2. De korte verblijftijd van de gasfase, bepaald door de opstljgsnelooid van de 
bellen kan in bepaalde gevallen nadelig zijn. Alleen in een bellenkolom met een 
naar beneden stromende vloeistoffase is de verblijftijd instelbaar. 
3. Snelle coalescentie van bellen in bepaalde media waardoor oot 

uitwisselend specifiek oppervlak snel kan afrnmen. Dit is met name net 
geval in visceuze systemen zodat een bellenkolom hiervoor ongeschikt is. 
4. Nadeel van bellenkolommen is het moe111jke ontwerp als gevolg van 
de complexe hydrodynamica. De afmetingen van de kolom en net 
gebruikte gasverdeelorgaan hebben een grote 1nv leed hierop. 
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5. Een belleri<olom is een goede reactor wanneer de reactie de 
snel~idsbepalende stap is. In geval van snelle reacties is de absorptie 
van het gas de beperkende stap en heeft men vaak een groter specifiek 
oppervlak nodig. 
Bellenkolommen vinden toepassing in de industrie bij chloreringen~ 
oxidaties hydrogeneringen en fermentatieprocessen. Andere toepassingen 
zijn de Fi~rîropsch synthese en het natte-oxidatie proces. 
Verschillende typen bellenkolommen vindt men in fig. 1.1 (Shah 1985 ) 
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In dit verslag zal een onderzoek worden beschreven naar het gedrag van 
eenvoudige bellenkolommen. single stage. onder hoge c:lnl<. 

Voor het opschalen van bellenkolommen zijn onder andere gegevens over 
de gas hold-up en het uitwisselend oppervlak van belang. Uit onderzoek 
door N. Pijls (1985) is gebleken dat onder hoge druk de gas hold-4> 
toeneemt. Hij heeft aangenomen dat dit veroorzaakt wordt door een 
afname van de gemiddelde beldiameter. Kleinere bellen stijgen mirx:ler 
snel op dan grote zodat er zich een grotere hoeveelheid gas ophoopt in 
de vloeistof. Het was echter niet mogelijk in de kolommen te kijken 
door het ontbreken van een venster. In dit verslag wordt beschreven hoe 

het met beh.tlp van een geleidbaarheidssonde toch mogelljk is in een 
gesloten bellenkolom onder hoge druk belgrootteverdellngen te bepalen. 
De belangrijkste reden dat men een bellenkolom onder hoge drU< wil 

bedrijven is het verhogen van de capaciteit. Door drukverhoging kan men 
een grotere massa gas in contact brengen met een bepaalde hoeveelheid 

vloeistof dan onder lage drU<. Arx:lers gezegd: De kolom kan kleiner 
worden uitgevoerd. 

Andere overwegingen zijn thermodynamisch of kinetisch van aard. 
De snelheid van een reactie kan bijvoorbeeld worden bepaald door de 

concentratie van een gas in de vloeistof. Volgens de wet van Henry is de 
verzadigingsconcentratie C van een gas in een vloeistof evenredig met de 

part1aalspam1ng van het gas volgens: 

C = H * P , H = Henry-constante. (1. !) 

De voordelen van het bedrijven van een bellenkolom onder hoge druk 
moet men afwegen tegen de nadelen van hogere investeringskosten 
doordat de kolom een dikkere wand moet hebben en de kosten van 
gascompressie. 

3 



2. Literatwronderzoek bellenkolommen. 

Het llteratwroo:lerzoek had als doelstelling gegevens te verzamelen over de 
hydrodynamica van bellenkolommen, in het bijzonder onder verhoogde drll<. 
De invloed van de fysische parameters van de vloeistoffase zoals dichtheid, 
viscositeit en oppervlaktespam1ng werd bestudeerd. Betreffende het gedrag van 
bellen zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: belsnelheid, 
beldiameter, belvorm, belvormings coalescentie van bellen, opbreking van 
bellen en oscillaties van bellen. 
De onderwerpen die hier niet of slechts kort behandeld zullen worden zijn o.a.: 
Chemische reacties in bellenkolommen. 
Cllemisch versnelde stofoverdracht. 
Stofoverdrachtsmodellen. 
Warmteoverdracht in bellerl<olommen. 
Menging in bellerl<olommen. 
Suspensiekolommen. 
Hiervoor wordt verwezen naar de literatuur. Een goede literatu.iringang met 
het meest recente overzicht van bellenkolommen vindt men in het boek 
"React!onstechnik in Blasensäulen. 11 van W.O. Deckwer (1985} 
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2.1. Methoden ter bepaling van de gas hold-up. 

De gashold-up fg is als volgt gedefinieerd: 

vg vg vtoC V1 Hs - Ho 
fg=--=--= = 

Vtot V g +V1 VI HB 

met V = volume gas. 

~ = volume vloeistof. 
V tot = volume gas + vloeistof. 
H8 = vloeistofhoogte in begaste toestarxl. 

H0 =vloeistofhoogte in onbegaste toestand. 

(2.1) 

Als gevolg van het doorleiden van gas zal het vloeistofniveau in een 

bellenkolom stijgen ten opzichte van de onbegaste toestand. 
De gas hold-1..p kan men op een aantal manieren bepalen: 

Volume-expansie. (fig. 2.1.) 

HB -Ho 
f = g 

(2.2.} 

Overloopmeth:>de. (fig. 2.2.) 
Irrlien de diameter van de kolom over de gehele lengte gelijk is kan men de gas 
hold-up meten met behulp van een dippijp die tot een bepaalde hoogte in de 
kolom steekt. Men vult de kolom eerst tot de vloeistofhoogte gelijk is 
aan de hoogte van de dippijp. De hoeveelheid vloeistof die via de dippijp 
uit de kolom stroomt warneer deze wordt begast is een maat voor de gas 
hold-up: 

E = g 
(2.3.} 
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DrUcversch11methode (fig. 2.3.) 
6Pi 0 = drt.kverschll over drukverschllmeter 11n onbegaste toestand. 

AP i = idem in begaste toestan:I. 

óPij = 6Pj - 6Pi 

De gas-roldup in de sectie tussen drU<verschllmeters i en j wordt nu 
berekend volgens: 

óPij 
f = 1 -
g 6P 0 

Sorxlemethode. 
ij 

(2.4.} 

De gas rold-4'.> kan men met behulp van het signaal van een 1-puntssorxle 

bepalen ut t de som van de t1 j den gedurende welke de sonde zich in de 
gasfase bevindt en de totale tijd van de meting tm. Een electrontsche 
klok wordt hierbij steeds gestart wanneer een bel de sondepuit aanprikt 
en gestopt wanneer de sondepunt weer omgeven is door vloeistof. 

f =--g 

i--::- ":Il:. 

-:::a-- --

(A} 

Fig. 2.1. Volumeexpansie 
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Volume-expansie, overloopmetfxxie en dnl<verschilmethode zijn vooral 
bij hogere gasdebieten onnauwkeurig door het optreden van fluctuaties in 
het vloeistofoppervlak. De soo::le-methode heeft hier geen hinder van. 
Bovendien kan men de gas hold-up op verschillende plaatsen in de kolom 
meten. Ter karakterisering van belgrootteverdelingen wordt vaak de 
statistisch afgeleide Sauter-gemiddelde (Sauter-mean) diameter d32 
gebruikt. 

N 
2: ni di 3 

i=1 
d32=---- (2.6) 

N 
:2: ni di2 
1=1 

Het specifieke fasengrensvlak a kan met befx.Jlp van de Sauter-gemiddelde 

diameter en de gas hold-Lp worden berekend. Men kan afleiden dat geldt: 

a= (2.7) 
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2. 2. Correlaties voor de gas hold-up. 

Shah (1985) geeft een groot aantal correlaties voor de berekening van 
Eg. We kiezen de correlatie van Hikita (1980) omdat deze alle fysische 
parameters bevat waaronder de dichtooid van het gas. De metingen 
waarop deze correlatie is gebaseerd zijn echter met verschillende 
gassen uitgevoerd en niet bij hoge drtk. 

0.062 0.107 

[ :: l * [ ::] 

(2.8) 
f = 1. 0 voor niet-electrol ytische oplossingen. 

f = 10°·04141 , I < 1 g-ion/l.} Voor electrollet oplossingen. 
f = 1.1 • I > 1 g-lon/l. met I is de ionensterkte. 
Enkele uitstroomopening d0=t.1 cm, diameter kolom 10 cm. 

Hammer et al. (1984) beschrijven een onderzoek naar de hydrodynamica van 
binaire mengsels in bellenkolommen. De gas hold-up en specifiek opper-
vlak van de mengsels stemden niet overeen met een rechte interpolatie 
tussen de waarden van de zuivere componenten. Maxima in de gas hold-
up werden bij de onderstaande gewichtsverhoudingen gemeten: 

80% ethanol / 20% n-butarol 
75% n-butanol / 25% n-octanol 
62.5% aceton/ 37.5% n-butanol 
25% aceton/ 75% cyclohexaan 

De gemiddelde waarde en variantie in de beldiameter evenals de belsnel
heden vertoonden een minimum bij bovenstaande verhoudingen. De 
effecten konden niet worden verklaard door veranderingen in p, µen CJ. 

Deckwer et al. (1986) hebben deze mengeffecten ook waargenomen. Het effect 

was het sterkst voor mengsels van een polaire en een apolaire vloeistof. 
Hiermee wordt het vermoeden bevestigd dat de hydrodynamica in een 
bellenkolom niet alleen bepaald wordt door de macroscopische eigen
schappen van de vloeistoffase, maar ook door dynamische grensvlak-
effecten. Correlaties zoals die van Hikita kunnen bovenstaande effecten 
dus niet verklaren. 
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2.3. Snelheid, diameter en vorm van bellen. 

In fig. 2.4 is het verband tussen beldiameter en belstljgsnelfleid van 
afzonderlijke bellen weergegeven. De invloed van oppervlakte-actieve 
vervuilingen is het grootst voor elliptische bellen. Deze stoffen remmen 
reeds in zeer kleine concentraties (ppm niveau) de circulatie in de bel 
waardoor de weerstandscoefficient c0 toeneemt. en de stijgsnelheid 
afneemt. Het effect van surfactants is het grootst in systemen met een 
hoge oppervlaktespaming (lucht, water) omdat de verlaging van de 
oppervlaktespanning in deze systemen het grootst is. 
In de literatwr ( Aybers, Tapuxi; zle Cllft, Grace en Weber ) worden 
meerdere typen bewegingen voor opstijgende bellen gerapporteerd: 

Motion of Intermediate Size Air Bubbles Through Water al 28.5 c• 

d,(mm) Re Ë Path 

< 1.3 <565 >0.8 Rectilinear 
1.3 to 2.0 565 to 880 0.8 to 0.5 Helical 
2.0 to 3.6 880 to 1350 0.5 to 0.36 Plane (zig-zag) then helical 
3.6 to 4.2 1350to 1510 0.36 to 0.28 Plane (zig-zag) 
4.2 to 17 1510 to 4700 0.28 to 0.23 Rectilincar but with rocking 

• Aftcr Avhers and Tarucu (/\<;) 

Tabel 2.1. Typen belbeweglng. 
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Fig. 2.4. Belst!jgsnelheid als flJ1Ctle van de beldiameter voor afzonderlijk 
opstijgende bellen. 
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In figuur 2.5 (Cl!ftt Gracet Weber ) zijn de verschillende regimes 
weergegeven waarin de vormen van bellen kunnen worden ingedeeld. De 

kentallen van EBtvost Morton en Reynolds zijn als volgt gedefinieerd: 

(2.9) 

M = g µ4 6p ; pz a3 {2.10) 

{2.11) 

Voor het systeem N2 / water gelden onderstaande waarden voor de 

verschillende grootheden. db en vb zijn gebaseerd op de metingen in 
bubble flow regime op de T.U. Delft. 

g = 9.8 m/s2 

6p = pl -pg= 1000 kg/m 3 

pl = 100CT kg/m 3 

µ1 = 1' 10-3 Pa sec 

a1 = 0.07 N/m 
~ =1'10-3 -4·10-3 m 

vb = 0.1 - 0.5 m/sec 

Hieruit volgt: 
EB= 0.14 - 2.2 
M =0.3 
Re= 100 - 2000 
Men kan aflezen in de graflek dat de meeste bellen zich dicht bij de 
11wobbl!ng11 vorm zullen bevinden. 
Omdat geen fotografische opnamen werden gemaakt Is het niet mogelijk om 
vast te stellen of dit ook werkelljk het geval was. 
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EOTVOS 

Fig. 2.5. De vorm van bellen en druppels als fl.flCtle van EBtvosJ Reynolds en 
Morton tijdens ongehinderde beweging ln vloeistoffen. 
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Coppus en R1etema (1980) geven ook een grafiek (fig. 2.6} ter bepaling 
van de belvorm. 

Oimensieloze belsnelheid: 

(2.12} 

Oimensieloze beldiameter: 

{2.13} 

Nb *Nv= 0.25 -4.65 

Ook in deze grafiek lezen we af dat de meeste bellen zich in het spheroidal 
regime zullen bevinden. 

lO 

1.0 

' ' 
0.1-------.__-...__. .................... ~--~------~--~~--~ 
0.1 10 100 

Fig. 2.6. Regimes van belvormen. 
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Elllpticlteit. 
In fig .2. 7 is de gemiddelde verhoo::Hng tussen de maximale verticale en 
horizontale afmetingen van een bel, ~, uitgezet als fLnCtie van EfS en 
met M als parameter. 

Oscillaties van bellen spelen een belangrijke rol in het vergroten van de 
stromingsweerstand van een bel en in het bevorderen van warmte- en 

massatransport naar de bellen. 

Bovenstaand onderzoek dat betrekking had op afzonderlijke bellen die 

elkaar niet hinderden tijdens het opstijgen mag men niet zonder meer 
vertalen naar de situatie in een bellenkolom. In een bellenkolom klll19l1 
de bellen elkaar hinderen tijdens het opstijgenl coalesceren en opbreken. 
Als gevolg van de circulatiestromingen in de vloeistof kunnen de 
opstijgsnelheden bovendien aanmerkelijk verhoogd worden. 

0.8 
lw 
0 

~ 
a:: 0.6 
..._ 
u 
UJ 
a_ 

~ 0,1. 

10 

EOTVOS NUMBER. Eo 

Fig. 2. 7. Ellipticltelt als functie van EBtvos en Morton. 
{Cllftl Grace en Weber) 
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2.4.1 Invloed van de vlscos1te1t. 

Een verhogl~ van de v1scosltelt van de vloeistof verlaagt de belsnelheld •.vat 
leidt tot een hogere gas hold-up. Een hogere vlscos1te1t leidt tevens tot grotere 

bellen waardoor het chum-flow regime of zelfs slug-flow stromlngsregime 

reeds bij lagere SLperficlele gassnelheden voorkomt. Dlt laatste effect leidt 

tot een lagere gas hold-up. In de praktijk domineert het laatste mechanisme. 
Volgens de correlatie van Hikita geldt: (Zie 2.2} 

f µ o.57a * ( 4ro.131 * µ -0.107 
g - 1 µl l (2. i 4} 

fg .... µl-0.053 

l5 



2.4.2. Invloed van de oppervlaktespanning en oppervlakteaktieve stoffen. 

Er zijn twee manieren om de oppervlaktespanning van de vloeistoffase in een 
bellenkolom te veranderen: 

1. Een andere zuivere vloeistof nemen met een lagere oppervlaktespam1ng en 

ongeveer gelijke dichtheid en viscositeit. 
2. Een oppervlakteactieve stof toevoegen aan een ZUlvere vloeistof. 
Wameer de vloeistoffase niet bestaat uit een zuivere stof kan 
coalescentiehlndering optreden. Experimentele waarnemingen tonen aan 
dat de verandering van de oppervlaktespanning geen verklaring kan zijn 
voor het waargenomen coalescentlegedrag. 
Keitel en Onken (1982) hebben met behulp van de photoelectrische 
opzuigprobe methode van Todtenhaupt beld1ameterverdellngen gemeten in 
zoutoplossingen en alcohol-water oplossingen bij een lage superficiele 
gassnelheid van 0.40 cm/sec. In de fig. 2.8 en 2.9 wordt de Sauter

gemiddelde diameter als functie van de ioraisterkte respectlevelljk 
alcoholconcentratie weergegeven. Lucht werd gedispergeerd door een 

poreuze glasplaat (diameter 90 mm. poriediameter 100-SOOµm.). 
Zeer kleine hoeveelheden alcohol blijken de Sauter-gemlddelde 

beldlameter sterk te doen afnemen. Deze afname vindt plaats binnen een 
smal concentratiegebied. Lagere of hogere concentraties alcofnl dan 
binnen dit gebied zijn n1et van Invloed. Coalescentiehlndering treedt 
gaande van methanol naar n-octaml op bij lagere concentraties alcorol. 
Homologe series n-dlolen. ketonen en monocarboxylzuren vertoonden een 
zelfde gedrag. 

De moleculen van deze organische stoffen bestaan uit een hydrofoob en 
hydrofiel gedeelte. De moleculen zullen zich zo richten dat het hydrofiele 
deel zich in de vloelstoffase bevindt en het hydrofobe deel in de gasfase. 
Hierdoor is de vloei stoflaag rond een gasbel electrisch geladen. Wanneer 
twee bellen elkaar dicht naderen zullen zij hierdoor afstotende krachten 
op elkaar uitoefenen. De gas-ooldup neemt het meeste toe voor de mgere 
alcoholen en het minste voor methanol. Bij gelijke beldiameter is de toe 
name voor de gas-holdup bij methanol echter veel kleiner dan voor de 
hogere alcoholen. De gas-holdup wordt dus n1et alleen door de 
beld1ameter bepaald. 
B.G. Kelkar et al. (1983) voo:Ien ook dat de gas-holdup toeneemt in de 
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volgorde methanol (ethanol <n-propylalcohol (n-butylalcohol. De stijgsnelheid 
van de bellen nam bij gelijke molaire concentraties in de omgekeerde 
volgorde af. De stijgsnelheid van de bellen was ook In het algemeen 
kleiner dan in water waardoor het bubble-flow regime zich tot bij hogere 

superflciele gassnelheden voortzette. 
Shah et al. (1985) onderzochten ethanol-water mengsels bij hoge 

concentraties ethanol waardoor schuimvorming optrad. 

N.Pijls (1985) experimenteerde met water-keukenzout oplossingen van 
5 gew.%. Hij voo:l een toename van de gas hold-up. Het zouteffect en 
drukeffect -zle later- bleken additief te zijn. 

.... 
e 
E ..... 

N 

"' " 

4 

3 

2 

0.01 0.1 

I Cmol/l] 

o At 2 rso"J, 
t. Na 2 S04 
x NaCl 
o NaOH 

Fig. 2.8. Sauter-diameter d32 als functie van de lonensterkte I. 
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Flg.2.9. Sauter-dlameter chz als fLrlCt!e van de alcoholconcentratie. 
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2.4.3. Invloed van het gasverdeelorgaan. 

Gasverdeelorganen worden ln 2 groepen verdeeld. Wanneer de dlspergerlng van 

het gas door porl&l of gaten plaatsvindt wordt van statische gasverdellng 
gesproken ln tegenstelling tot dynamische gasverdeling waarbij het gas door de 
bewegingsenergie van de vloeistof verdeeld wordt. Tot de statische 

gasverdeelorganen behoren de insteekpijps de plaat met gaten en de sinterplaat. 
Enkele dynamischa gasverdeelorganen zijn weergegeven in figwr 2.10. 
Bu:ffiolz et al. ( 1982) onderzochten de invloed van het gasverdeelorgaan 

op de bellen in een bellenkolom met een 4-punts geleldbaarheidssonde. 
De media waren gedestilleerd water, Idem met 1% methanol en een 10% 

NazS04 -oplossings met respectlevelljk coalescerende, zwak coalescentie 
geremde en matig coalescentle geremde eigenschappen. Het vermoeden 

dat In het jetting-regime bij een matig coalescerend systeem kleinere 

bellen gevormd zolrlen worden kon niet bewezen worden. Een verhoging 

van de gassnelheid door bij gelljke gatdlameter het aantal gaten te 

verminderen leidt niet tot een verhoging van de gas hold-q>. 
Belangrijkste corclusie was dat de invloed van het gasverdeelorgaan bij 

een coalescentle geremd systeem het grootst ls. In een coalescerend 

medium ls de Invloed nihil. 
Men gebruikte ook een nieuw type 2-fasen gasverdeelorgaan, waarbij 
vloeistof en gas door dezelfde gaten worden gedispergeerd. De vloeistof 
breekt de gasbellen hierbij reeds tijdens de vorming op waardoor zij 
eerder loslaten van de plaat. Een verfuging van de vloeistofsnelheid leidt 
hierbij tot kleinere bellen. 
Steinemann (1985) komt eveneens tot de conclusie dat de invloed van het 
gasverdeelorgaan in coalescerende systemen nihil is. Met een 1 % 

ethanol oplossing echter waren de bellen bij gebruik van een sinterplaat 
veel kleiner dan bij een plaat met gaten. De bellen waren zelfs zo klein 
dat ze met de geleldbaarheldssonde niet meer gedetecteerd konden 

worden. 
De diameterverdel!ng die toen door het meetsysteem gepresenteerd 
werd week sterk af van de werkelijkheid. Tijdens metingen met veel 
bellen (imm was de snelheid waarmee de bellen gemeten en Ingelezen 
werden in de computer zeer laag. Bij hoge gassnelheden (heterogene 
stroming) werden de visueel waargenomen grote bellen (sphertcal cap) 
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n!et door de geleidbaarheidssonde waargenomen. Steinemann verklaarde 
dit door aan te nemen dat deze grote bellen ult. conglomeraten van dicht 
bijeen gepakte kleinere bellen bestaan. 
De invloed van het gasverdeelorgaan onder fnge druk condities wordt in de 
volgerrle paragrafen besproken. 

~ 
;~~xv 

Reaktor- V 
flü,;~g:~~ 

L Treib- _J 
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EJektorstrahl- lnjektor-
d üse strahl d üse 

-G 
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Fig. 2.10. Dynamische gasverdeelorganen. 
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2 .4 .4. Invloed van de druk. 

K8lbel et al. ( 1961) onderzochten een bellenkolom onder roge druk met een 
sinterplaat als gasverdeelorgaan. De druk bleek geen invloed te hebben op de 
gemiddelde beldlameter en de gas hold-up. 
Neubauer (1977) heeft met behulp van de opzuigsonde van Jodtenhaq>t (zie par. 
3 .1 ) de beldiameterverdeling gemeten ln een bellenkolom c:n:ler hoge druk op 
een meetfnogte van 1.20 meter. Als gasverdeelorganen werden twee platen 
met gaten gebruikt. Verhoging van de dnl< had een kleinere gemiddelde bel
dlameter tot gevolg doch de invloed van de druk was kleiner dan de invloed van 
het gasdebiet. De sauter-mean diameter nam toe met het verhogen van het 
gasdebiet. De belsnelheid was nauwelijks afhankelijk van de druk. Neubauer 
heeft ook aan enkele orifices gemeten (zle par. 2.4.4.3.} en vond hierbij een 

afname van de gemiddelde beldiameter bij toenemende drU<. In de bellenkolom 
werd dit niet waargenomen. Waarschijnlijk zijn de bellen tijdens het opstijgen 
tot 1.20 meter reeds gecoalesceerd. Shridhar en Potter (1980) beschrijven 
een geroerde reactor onder drU<. Bij drukverhoging nam de gas hold-up toe en 
nam de gemiddelde beldiameter af. Zij verklaren de afname van de 
gemiddelde beldlameter door een toename van de turbulentie in de reactor als 
gevolg van een grotere kinetische energie van de gasstroom onder druk. Als 
gasverdeelorgaan werd in de reactor een enkele orlflce met een diameter van 
6 mm gebruikt. 
Kling (1962} en Jekat (1975} die worden geciteerd door Kaufmam (1981} 

vonden belde een afname van de gemiddelde beldiameter bij het stijgen van de 
druk, in het bijzonder in het bereik tot ongeveer 20 bar. Kling die de afname 

van de beldiameter fotografisch vaststelde. verklaarde deze door een grotere 
impuls van de gasfase. De gasfase dringt daardoor verder door ln de vloeistof 
zodat langgerekte bellen ontstaan aan de ultstroomopenlngen. Deze langgerekte 
bellen breken op in vele kleine bellen. 
Jekat vond in een bellenkolom die met een ejecteur begast werd geen invloed 

van de druk op de gas hold--up. Wel was het aandeel kleine bellen in de 

bel verdeling vergroot. 
Kaufmam (1981) stelde met filmopnamen ook vast dat de gemiddelde 

beldlameter aan een uitstroomopening onder hoge druk afneemt. Tevens nam 
hij een afname van de stijgsnelheid van de bellen waar. De sauter-mean 

diameter van de bellen in de kolom werd zowel fotografisch als v1a een 
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chemische methode vastgesteld en gaf een afname te zien met het stijgen van 
de drll<. Zie voor de invloed van de druk op de belvorming ook paragraaf 
2.4.4.3. 

Idoga'N'a et al. (1985) onderzochten het bellengedrag in een hoge drli< 
bellenkolom fotografisch en met behulp van drie geleidbaameidssondes 
die op drie verschillende hoogten in de kolom gemonteerd waren. De 
kolomdoorsnede was 5 cmt de gassnelheid 0.5-5 cm/sec., de drU< 
maximaal 15 MPa. De gasfase was H2 , He of Il.dit, en de vloelstoffase 

watert 'N'aterige alcohol oplossingen of zuivere alcoholen. 
Gas-holdup en belvormingsfrequentie namen toe met het toenemen van de 
gassnelheid en de dichtheid van het gas. Bij hoge druk werd de bel
groottedistributie nauwer en werden de bellen kleiner en bijna uniform 

van grootte. Onder hoge dnK was de radiale distributie van gas hold-t_ç 
en gemiddelde beldiameter vlakker dan oo:ler atmosferische omstandig

heden. Verandering van de belgroottedistributie in axiale richting van de 

kolom werd onder geen van de omstandigheden waargenomen. De inv lood 

van f'Et gasverdeelorgaan werd kleiner bij hogere druk en verdween 
boven 10 MPa geheel. 
De viscositeit had geen effect in de range 0.35 - 3 mPas. De 
oppervlaktespaming slechts weinig. 
Idoga'N'a et al. ( 1985) gaven als correlaties voor de gas-holdup en 
bel diameter: 

f /(1-f ) = 0 10 v 0.58 p 0.12 u-0.16exp(-pi) 
g g . g g 

db = 3•10 Pg -0.028 u0.088exp(-pi) 

Pg= 0.084-120.8 kg/m3 

ug = 0.5 - 5 cm/sec 
a1 = 22.6-72.1 mN/m 

pi = druk ln MPa 
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2.4.4.1. Invloed van de druk op de dichtheid en viscositeit. 

N. Pijls Het zien dat de viscositeit en dichtheid van zowel water als een 
waterige NaCl oplossing in de range 1-20 bar niet significant beinvloed 
worden door de druk. De viscositeit van N2 werd eveneens niet 
sign1f1cant door de druk be1nvl00d in de range 1-20 bar. 

_3 

µwater= LO 1 *19
5 

Pas. 
µN = 1.8*10 Pas. 

2 

2.4.4.2 Invloed van de drU<: op de oppervlaktespanning. 

Massoudi en King (1974) hebben onderzoek gedaan naar de invloed van 
de dnl< op de oppervlaktespanning. Een verhoging van de dnl< leidt ertoe 

dat de opgeloste gasmoleculen zich in verhoogde mate bij het 
gasvloelstof grensvlak verzamelen. De surface-excess concentratie neemt 

meer toe naarmate het molecuulgewicht van het gas hoger is. De 
verhoogde surface-excess concentratie doet de oppervlaktespamlng 
afnemen. De invloed van de druk op het systeem N2/water is echter 
gering. N. Pijls liet zlen dat de afname van de oppervlaktespamlng In de 
range 1-20 bar slechts 3% bedraagt. 
Wanneer men in de toekomst echter andere systemen gaat onderzoeken 
kan de verandering in oppervlaktespanning van significante invloed zijn! 

( a0water = 71.98 dyn/cm = 0.07198 N/m. (1 atms 25°C) ) 

2.4.4.3. Invloed van de systeemdruk op de belvorming aan het 

gas verdeelorgaan. 

La Nauze en Harrls ( 19 7 2 1 19 7 4 } onderzochten met behulp van een 
high-speed camera de vorming van bellen aan een enkele uitstroom
opening onder hoge systeemdrukken tot 20 atm. De diameters van de 

onderzochte oriflces waren 1.6, 3.2~ en 4.8 mm. 

Bij alle oriflces en bij Iedere SLÇerflclele gassnelheid waren onder 
hogere systeemdruk de bellen kleiner en was de frequentie waarmee de 

bellen gevormd werden hoger. Deze hogere belvormlngsfrequentie leidt 
tot een grotere interactie tussen de bellen waardoor chain1ng, het 
samenvloeien van bellen tot een ketting optreedt. 



De coalescentle en interactie van de bellen was het grootste bij de 
kleinste orif ice. 
In fig. 2. 13 ls het volume van de gevormde bellen weergegeven als 

functie van het volumedebie( met de systeemdruk als parameter. Bij 
atmosferische druk is het belvolume evenredig met het volumedebiet. Dit 

wijst dus op een constante belvormingsfrequentle. Bij hogere drukken is 

bij gelijk volumedebiet het belvolume kleiner. De belvormingsfrequentie 
moet dus toenemen. In fig. 2.11 ls het belvolume weergegeven als 
functie van de systeemdruk. Het volumedebiet is de parameter. Tussen 
0 en 10 atm neemt het belvolume sterk af, boven 10 atm is de afname 

gering. In fig. 2.12 is het belvolume uitgezet als functie van de 

frequentie. Hier is goed te zien dat een toename van het volumedebiet 

bij lage druk leidt tot een toename van het belvolume waarbij de 

belfrequentle vrijwel gelljk blijft. Bij hogere druk neemt het belvolume 

minder toe zodat ook de belfrequentie moet toenemen. La Nauze en 

Harris ontwikkelden een theoretisch model om de resultaten van de 
metingen te verklaren door het toenemen van het mornent, of de Impuls 
van de gasstroom in de uitstroomopening waardoor een bel eerder loslaat 
van de opening en wordt gevolgd door de volgende bel. 
K. Bier et al. (1978) beschrijven ook de belvorming aan een enkel 
capillair en aan een orifice onder hoge systeemdrukken tot 21 bar. Het 
belvolume nam ook in hun onderzoek af met het toenemen van de druk. 
De overgang naar het jetting-regime vond bij hogere druk reeds bij 
lagere gassnelheden plaats. Dit is in overeenstemming met een 
correlatie van Azbel ( 1981). De kritische snelheid waarbij jetting gaat 
optreden werd vla een fysisch model voor belvorming afgeleid: 

* p -112 
g 

{2.17} 

Deze kritische uitstroomsnelheid wordt kleiner met het toenemen van de 
gasdichtheid zodat jettlng onder hoge druk bij lagere superficiele gassnelheden 
zal optreden. 
Neubauer ( 1977-1978} geeft op grond van experimentele resultaten als 

overgangscriterium (Zie ook fig. 2 .14.): 
'24 



z 
vgat dgat Pg 

We= ) 2 ofwel 
[ 

2a ]! 
vgatskr!tlsch = d (2.18) 

(J 
gat Pgat 

Voor onderstaande gegevens vinden we als kritische uitstroomsnelheden de 
waarden 1n tabel 2. 2. 

g = 9.81 m/sz Pg= 1.25 kg/m3 (N2 blj 1 bar) 

o = 0.072 N/m 
3 

PJ - 1000 kg/m 

dgat Pg v gatskrltlsch 
mm kg/m3 (2.17) m/sec (2.18) 

1 1.25 5.80 10.7 
1 12.5 1.83 3.4 
1 25 1.29 2.4 
2 1.25 5.17 7.6 
2 12.5 1.63 2.4 
2 25 1.15 1.7 
Tabel 2.2 

We=2 is tevens de kritische waarde voor een gelljkmatlge verdellng van de 
gasstroom over de gaten van het gasverdeelorgaan. Tussen We=4 en We=12 
werd een minimum 1n de gemiddelde beldiameter gevonden. 
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2.4.5. Invloed van de vloeistofsnelheid. 

In een tegenstroom bellenkolom heeft een vergroting van de vloeistofsnelheid 
een verhoging van de gas hold-up tot gevolg. 

In een meestroom bellenkolom heeft een vergroting van de vloeistofsnelheid 
een verlaging van de gas held-Lp tot gevolg. 

Een vloeistofstroming kan men in een kolom naast op de gebruikelijke wijze 
ook tot starrl brengen vla een omlooppijp die niet begast wordt of door het 
plaatsen van cylindrische schotten in het midden van de kolom. Hierdoor treden 
hoge vloeistofsnelheden op (u1> 10 cm/sec). 
Hills (1976) heeft metingen uitgevoerd in een bellenkolom van 15 cm 

doorsnede en een hoogte van 10.5 m met het systeem water/lucht bij 
gassnelheden van 7 tot 350 cm/sec en vloeistofsnelheden tot 270 cm/sec. 

Voor u1 ) 30 cm/sec werden de metingen door de volgende correlatie 

beschreven: 

U /E = 0 24 + 1 35 (u + U )0.93 
g g • . g 1 (2.19} 

met ug en u1 ln m/sec. 

2.4.6. Invloed van vaste deelt jes. 

Vaste deeltjes kLmen de hydrodynamica van een bellenkolom 
beinvloeden. Parameters die mogelijk van invloed kunnen zijn: De 

gemiddelde diameter en dlameterverdel1ng van de deeltjest de dichtheid 
van de deeltjes, vorm, hydrofiele of hydrofobe eigenschappen van het 
oppervlak. 
Epstein (1981) geeft een schema van de verschillende vormen van 3-

fasen fluidisatie zoals in f1gwr 2.15. Wij beperken ons hier tot 
fluidisatie met de vloeistoffase als continuefase, met gas en vloeistof in 
cocurrent configuratie of met een stationaire vloeistof. Wanneer in een 

door de vloeistofstroming gefluidizeerd bed van kleine deeltjes een 
gasstroom wordt toegelaten dan vindt contractie in plaats van expansie 
van het bed plaats. De contractie is sterker naarmate de 
vloeistofsnelheid groter is. 
Bathia et al. (1972) vond expansie van het bed bij hydrofobe deeltjes en 
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contractie bij hydrofiele deeltjes. 

Massimllla ( 1961) nam een snelle toename van de bel diameter waar 

met het toenemen van de afstand tot het gasverdeelorgaan in bedden met 

kleine deeltjes. De belsnelheid neemt toe met toenemen van het 

belvolume zoals dat ook in visceuze vloeistoffen plaatsvindt. 

Lee (1965) echter nam opbreking van bellen waar in een 3-fasen bed met 

grote deeltjes. De beldiameter nam af met het toenemen van de 

bedhoogtB. 

O.H. Ying et al. (1980) vonden een afname van de gas-holdup bij 

toevoeging van silica deeltjes van 300-500 µm in het bubble flow 

regime. Bij heterogene flow is de invloed echter verwaarloosbaar. 

K.Kolde et al. (1984) vonden ook een afname van fg met toenemende 

deeltjesconcentratie en deeltjesdichtheid. Zij gebulkten glasbolletjes in 

de ordegrootte 50-200µm. k1a werd bepaald door fysische absorptie van 

o2 en bleek af te nemen met toenemende deeltjesconcentratie. Het effect 

van de deeltjes bleek af te nemen bij toenemende diameter van de gaten 

in de geperforeerde gasverdeelplaat. Ook zij vonden dat bij heterogene 

flow de invloed van de deeltjes op Eg en k1a gering was. 

Bij heteroge flow is de invloed van turbulentie op de coalescentle van 

bellen groter dan de invloed van deeltjes. 

Sada et al. (1986) vonden met deeltjes kleiner dan 50µm een afname van de 

gas oold-t.p met toenemende concentratie. Deeltjes (10µm, toegevoegd in zeer 

lage concentraties deden fg toenemen wanneer aan het gasverdeelorgaan kleine 

bellen werden gevormd. Hoe kleiner de deeltjes waren des te groter de 

toename in f . Als gevolg van een toename van a nam k1a ook toe. 

Samenvatten8 klJlnen we dus stellen dat de aanwezigheid van kleine 

deeltjes in een gas-vloeistof systeem in het algemeen de coalescent1e 

van bellen tot gevolg heeft. Echter bij zeer kleine deeltjes in zeer lage 

concentraties wijst het onderzoek van Sada op het optreden van 

coalescentiehindering. 

Lee et al. (1974) namen aan dat een bel opbreekt wanneer een deeltje 

met een hoog moment penetreert in de bel. Opbreking van bellen vindt 

volgens hun theorie plaats wanneer geldt: 

(2.20) 
(J 
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De invloed van de viscositeit hebben zij echter verwaarloosd. 
Concluderend kuinen we stellen dat de invloed van deeltjes afhankelijk ls van 

vele variabelen en voor leder systeem anders kan llggen. Het is dan ook 
te adviseren om voordat men een 3-fasen kolom ontwerpt onderzoek te doen 
naar het coalescentiegedrag van bellen in de betreffende vloeistof en de invloed 

van de toe te voegen deeltjes daarop. Het is echter raadzaam ook metingen 

van de stofoverdrachtssnelheid -bepaling van k1a- te doen en de invloed van de 
deeltjes daarop. 
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Fig. 2.15. Verschillende vormen van 3-fasen fluid1sat1e. 
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2.5.0sc!llaties van bellen. 

Oscillaties van bellen kunnen onder andere ontstaan bij de vorming aan 

een gasverdeelorgaan, bij coalescentie en opbreking van bellen. De 
volumepulsaties van bellen wekken geluidsgolven of drukverander1ngen 

op. 
Een bel kan in verschillende toestanden trillen met ieder een eigen 
resonantiefrequentie. (Strasberg 1956),(Zie fig. 2.16) 
Voor de ae orde toestand waarbij volumepulsatie van de bel optreedt 

geldt voor de elgenfreqoont1e: 

f o = (3yP ol p} ! / 2rrRo 

= (3yPo/T/p) ! /d 

met P 0 is de statische drll< (Pa) 

y = cp/cv 
p = dichtheid van de vloeistof 

d~ R0 = diameter, straal van de bel. 

(2.21} 

( - ) 
3 

(kg/m ). 
( m) 

De frequenties van de volumepulsaties nemen dus toe met de dni<. 
Voor een luchtbel in water bij atmosferische drU< geldt: f0*R0 = 330 

cm/sec. 

Voor de hogere orde oscillaties waarbij vormoscillatles optreden geldt: 

(2.22} 

Deze vormosclllatles zijn niet afhankelijk van de druk. 
Warnaer de bel oscilleert in ae orde volumepulsatle geldt voor de 
amplitude van de geluidsdrt.k op een afstand d van het centrum van de 

bel: 

Po= 3yPo(ro/d) (2.23} 
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De amplitude van de geluidsdrtl< neemt du:; toe met de absolute druk. 
Vormosctllatles (n)O) leveren in verhouding nauwelljks een bijdrage aan 
de geluidsdruk. 
Volumepulsattes ontstaan blj een verandering van de druk binnen of 
buiten de bel. Bij het verlaten van een nozzle wordt een volumepulsat1e 
geinduceerd. Ook bij het opbreken of coalesceren van bellen wordt 

volumepulsatie getnduceerd. De oscillaties dempen volgens Strasberg 
(1956 ) binnen enkele tientallen milliseconden volledig uit. 
Een invloed van de osclllatlefrequent1e op de belcoalescentle wordt zover 
bekend nergens in de literatuur beschreven. 

N=Ó N=1 

Flg. 2.16. Oscillaties van bellen. 

31 

N=2 

' \ , 
I 

N=3 



2.6. Coalescentie van bellen. 

Sagert en Qutm (1978} vergelijken een model voor coalescentie van 

Marrlr!ci en een model van Andrew. 

Marrucci (1969 } stelde een theorie op die aanneemt dat coaleSL--entie in 

2 stadia plaatsvindt. In het eerste stadium wordt de vloelstoffilm tussen 

de twee elkaar naderende bellen snel dl.ITI9r tot een quasi

evenwichtsf!lmdikte wordt bereikt waarbij de oppervlaktekrachten met 

elkaar in evenwicht zijn. Gedurende het afnemen van de fllmdtkte wordt 

aangenomen dat de concentratie opgeloste stoffen aan het oppervlak ln 

evenwicht is met de concentratie ln de film. 

Wameer de opgeloste stoffen positief adsorberen aan het oppervlak vindt 

er vergroting van het oppervlak plaats zodat de oppervlakteconcentratie 

in fllm en oppervlak lager wordt zodat de opperv laktespamlng hoger 

wordt. Het dunner worden van de film stopt wanneer de 

oppervlaktespanning in evenwicht ls met de drtl<: ~p in de film. De drtl<: 

in de film bestaat uit de extra gasdruk in de bel (2y/r} plus een term 

bestaande uit Hamaker-Londen attractie en electrostatische afstoting. De 
evenwichtsfilmdikte h wordt gegeven door: 

h~p = 26-y {2.24} 

In het t'W'eede stadium vindt er als gevolg van concentratieverschillen in 

fllm en bulk diffusie plaats van de bulk naar de fllm. De fllmdtkte neemt 

af totdat deze breekt. 

De evenwichtsdtkte is een fll1Ctie van de fysische eigenschappen. Beneden 

een kritische waarde van een dimensieloze groep en ln het bijzonder 
voor verdll"Xie oplossingen bestaat de quasl-evenwlchtsftlm niet en vindt 

coalescentie instant.aan plaats. 

Het 1Uynamic surface tenslon model11 van Andrew neemt een volledige 

evenwichtssituatie aan in de film. Filmstrekking vindt plaats wanneer 

opgeloste stoffen diffunderen ln de fllm. De fllmstrekklng veroorzaakt 

een afname in de concentratie oppervlakteactieve stoffen. 

Belde modellen zljn nlet in strijd met elkaar maar gelden in een ander 

regime. Het Marrucci-model is geldig wanneer diffusie naar het 

grensvlak snel is in vergelijking met de tijdschaal waarop filmstrekking 
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plaatsvindt. Het model van Andrew is geldig wameer diffusie langzaam 

is en in de orde grootte van de tijd waarin f ilmstrekking plaatsvindt. 

Kirkpatrick en Lockett (1974) onderzochten een bellenzwerm in een 

bellenkolom met neerwaartse vloeistofstroming. De snelheid van de 

stroming die homogeen verdeeld is over de diameter van de kolom wordt 

daarbij zo gekozen dat ze gelijk is aan de stijgsnelheid van de bellen 

zodat de bellen in de kolom blijven "zweven11
• 

Belangrijkste redenen voor deze opzet waren: 

1. Er is geen invloed van het gasverdeelorgaan. 

2. Men kan in een groot gebied van gas hold-ups meten tot 50% 

3. Observatie van de bellen gedurende een langere tijd. 

FHmopnamen lieten zien dat er niet of nauwelijks coalescentie tussen de 

bellen plaatsvonds zelfs niet in zuiver water. Boverrlien werden snelle 

vormoscillaties van de bellen waargenomen. 

Coalescentie trad in dezelfde vloeistof wel op bij een experiment 

waarbij men twee bellen langzaam aan 2 bij elkaar gelegen 

uitstroomopeningen liet groeien. 

Men verklaarde de afwezigheid van coalescentie door de grote snelheid 

waarmee de bellen elkaar 1n de bellenkolom naderden. Zij onderzochten de 

coalescentietijd van een bel die aangroe1d aan een opening en tijdens het 

aangroeien of na loslaten een gas-vloeistof oppervlak raakt. ( zie fig. 

2.17 ) De coalescentietijd is de tijd tussen eerste contact tussen bel en 

oppervlak en breking van de vloeistoffilm. De opgenomen high-speed 

filmbeelden lieten zien dat coalescentie snel is wanneer de 

naderingssnelheid kleiner is dan 1 cm/sec, maar vrij lang is bij 

naderingssnelheden groter dan 10 cm/sec. In oplossingen van NaCl in 

water bleek de coalescentlet!jd toe te nemen met de concentratie. Bij 

hoge zoutconcentratie )0.6M was de naderingssnelheid niet meer van 

invloed. Op grond van deze experimenten ontwikkelden zij een 

tOOoretisch model voor bel-oppervlakte coalescentie en bel-bel 

coalescentie. De berekeningen volgens dit model laten zien dat wanneer 2 

bellen elkaar naderen met een snelheid groter dan 12 cm/sec geen 

coalescentie optreedt bij de eerste nadering en de bellen zullen van 

elkaar terugveren. Met het model is echter niet te voorspellen h:>e lang 

de totale coalescentietijd wordt wameer de bellen elkaar na het 

terugveren opnieuw naderen. 

Chens Hahn en Slattery (1984) geven een overzicht van andere 
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ontwikkelde theoretische modellen voor de berekening van 
coalescentiet!jden van vloe1stof-vloe1stof systemen. 

Hahn en Slattery (1985} beschrijven 1n een zelfde soort artikel modellen 

voor een gas-vloeistof situatie. Een invloed van druk of dichtheid van het 

gas wordt echter n1et beschreven. 

Fig. 2.16. Opstell1ng voor het bepalen van de coalescent1et1jd van een bel met 

een oppervlak. 
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2. 7. Opbreking van bellen. 

Walter en Blanch ( 1986) onderzochten met behulp van high-speed fllm opnamen 

het opbreken van bellen 1n een turbulente stroming in een mrlzontale pijp en 1n 

een bellenkolom. 

Met behulp van de isotropische turbulentietheorie van Kolmogoroff werd 
afgeleid dat voor de maximale beldiameter geldt: 

0
0.6 

d ""----
rn (P/V)0.4 P0.2 

{2.25) 

Experimenteel werd dit bevestigd. 
Warnaer een bel groter dan de maximale beldiameter zich ln een stroming 

bevirrlt, oscilleert het beloppervlak als gevolg van variaties 1n de drukkrachten 

op de bel. De bel strekt zich voorafgaarrle aan de opbreking, waarbij twee grote 
belkemen gevormd worden met een dLITJe verbinding die tenslotte opbreekt. De 
belopbreking duurt totaal ongeveer 25 msec. De maximale beldiarneter nam toe 
met toenemerrle oppervlaktespanning en vloelstofviscositelt. In een bellenkolom 
werd ook een break-up tijd van 25 msec waargenomen. Surfactants met een 
korte keten deden de maximale beldiameter meer afnemen dan surfactants met 
een lange keten. Als een beloppervlak zich strekt, neemt de hoeveelheid 
surfactants per oppervlakteeenheid af tenzij er voldoende surfactant vanuit de 
bulk naar het beloppervlak getransporteerd kan worden. Voor kleine moleculen 
is dit transport snel zodat de oppervlaktespaming van de bel laag blijft en de 
bel dus zal opbreken. 
R. Thomas heeft analoog aan de Kolmogoroff-Hinze theorie voor turbulentie een 
theorie ontwikkeld voor de coalescentle van bellen. Twee bellen moeten 
gedurende een zekere tijd tegen elkaar worden gedrU<t waarbij de vloeistoffllm 

dunner moet worden. Coalescentie is volgens deze theorie alleen mogelijk 
wanneer geldt: 

[ 

z z ]* db < 2.4 (J h 
µpcf 

(2.26} 

3 

f""U /1 : energiedissipatte per massa-eenheid. 
h : filmdikte waarbij de film doorbreekt en coalescentie optreed. 
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Opbreking vindt plaats wanneer geldt: 

d >(alp )3/5 f-2/5 
b c {2.27} 

Wameer de maximale beldiameter waarbij coalescentie kan plaatsvinden 

kleiner is dan de minimale beldiameter voor opbreking kan er een stabiele 

situatie ontstaan waarbij de bellen noch opbreken noch coalesceren. In de 

praktijk heeft men dit kt.rlOOn aantonen. 

In een geroerde reactor bleek het mogelijk te zijn een beldispersie te maken 

waarin de bellen niet met elkaar coalesceerden als gevolg van de turbulentie in 

het systeem. Men had een surfactant aan de oplossing toegevoegd om het 

oppervlak van de bellen te lmmobillzeren. Wanneer men een kleurstof aan één 

van de bellen toevoegde vond gedurende enige uren geen verspreiding over de 

andere bellen plaats. Verminderde men echter de roersnelheld dan vond 

onmlddel1jk coalescentie plaats tot een nieuwe grotere evenwichtsdiameter van 

de bellen zich instelde. Boven een bepaalde kritische f
0 

kon men coalescentie 

echter niet meer voorkomen doordat de maximale beldiameter waarbij 

coalescentle kan optreden blijkbaar groter was dan de minimale beldiameter 

voor opbreking. 
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3. Vergelijklng van de optische en geleidbaarheJdssonde. 

3 .1. Metfxxlen ter bepaling van de bel grootte en het specifiek 
fasen:!Ofltact-oppervlak. 

Fotografie: Heeft als nadeel dat alleen bellen aan de buitenkant van de 
kolom bestudeerd kLmen worden. Is bovendien niet toepasbaar in 
suspensiekolommen waar de vloeistof ondoorzichtig is. 

Chemische methoden: 
- Oxidatie van een sulfietoplossJng gekatalyseerd door Co2+ of Cu2+. 

Review artikel: Llnek en Vacek (1981). 

- Reactie van co2 met ethanolamines. Schrauwen ( 1985). 

- Reactie van co2 met carbonaat/bicarbonaat bufferoplossingen. 
- Adsorptie en desorptle van zuurstof in water. 

Een nadeel van de 3 eerstgememde metfxxlen is dat in meer of mindere 
mate coalescent1eh1nder1ng plaatsvind als gevolg van het zouteffect. 
Gezien de vermoedel1jke coalescentlehindering zijn deze 
methoden minder bruikbaar voor meting van het specifiek fasencontact
oppervlak a onder hoge drti<. 
Voor meting van het o2 gehalte In de afgasstroom van een bellenkolom 
of in de oplossing wordt in het algemeen een o2- gevoelige electrode 
gebruikt. Drukbestendige modellen zijn ons tot op heden niet beken:i. 
Boverrllen dient de mate van terugmenglng in belde fasen beken:i te 
zijn. Meestal llgt deze mate van terugmenging voor belde fasen tussen 
de Ideaal geroerde en propstroom situatie. 
Indien de fractie kleine bellen groot is - dit is bij h:>ge druk inderdaad 
het geval zal later blijken. - kan verarming van de gasvormige 
component in de belletjes optreden. De stofstroom is dan niet meer 
evenredig met het specifiek fasencontact-oppervlak a. doordat de 

drijvende kracht kleiner en niet constant is. 
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Electrische en optische meetsonden. 
Electrische meetsorxien maken gebruik van het verschll in electrisdle 
geleidbaarheid tussen twee fasen. 
Optische meetsonden maken gebruik van het verschH in brekingsindex 
tussen twee fasen. 
De door TodtenhaLÇt ( 19 71) en Pil hof er ( 19 7 2) ontwikkelde foto
electrische opzuigsonde heeft als nadeel de mogelijke coalescentie van 
bellen in het opzuigcapillalr. De methode is boven een gas hold-up van 
10% niet meer toepasbaar. 
Bu::ffulz (1979) ontwikkelde een 2-punts geleidbaarheidssonde. 
Voor een verticaal opstijgende bel die in het centrum doorsneden wordt 
geldt dan: (fig. 3.1) 

{3. !} 

Voor de beldiameter db geldt: 

{3.2} 

Deze 2-puntssonde heeft als nadeel dat sch.ün aanstromende bellen en 
bellen die niet centraal worden aangeprikt niet correct worden gemeten. 
Met het door Burgess en Calderbank voor het eerst toegepaste 5-punts 
prirx!ipe kan men dit probleem oplossen. Steinemam en Buchholz hebben 
dit principe verder uitgewerkt in diverse meerpunts
geleidbaarheidssonden. (1985a en b) 
Aan de T.U. Delft heeft men op basis van ditzelfde principe een optische 
sonde ontwikkeld die opgebouwd is uit 4 glasfibers. 
Op deze beide laatste sondes en de verwerking van de belsignalen zal 
nu verder worden ingegaan. 
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Fig. 3.1. Berekening van snelheid en diameter van een bel met een 2-pl.11ts 

geleldbaarheldssonde. 
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3.2. De optische sonde• het systeem T.U. Delft. 
3. 2. 1. De optische sonde. 

Optische proben zijn gebaseerd op het verschijnsel van "totale reflectie 

van licht11
• Een lichtstraal die invalt op een grensvlak van een mediLDTI 

met hoge brekingsindex met een mediLDTI met lage brekingsindex zal 
gedeeltelijk gereflecteerd worden. Totale reflectie treedt op als de 

invalshoek van de lichtstraal groter is dan de g~ g waarvoor geldt 

sin g = nt/n. Kwartsglas heeft een brekingsindex nglas= 1,44. ntwater= 
1,33; n'lucht=i. De grenshoek in lucht is dus kleiner dan in water zodat 
in llrllt meer licht gereflecteerd zal worden. Licht dat zich door een 

glasfiber voortplant wordt aan het uiteinde gebroken bij de overgang 

naar vloeistof. In gas zal aan de schuine vlakken van de fiberpunt totale 

reflectie kLITien optreden doordat de invalshoek van het licht groter is 
dan de grenshoek. (fig. 3.2) 
Aan de T.U. Delft sleep men aanvankelijk schuine vlakjes aan de fiber 
uiteinden. Deze bewerking kostte echter veel tijd en was daardoor vrij 
kostbaar. Bovendien bleek zich tijdens de metingen gemakkelijk vuil af 
te zetten op deze vlakjes waardoor de sterkte van het signaal terugliep. 
Men ontwikkelde echter een methode waarbij de fibers in een microvlam 
worden u1 tgetrokken en doorgebroken worden op het dunste deel. 
Vervolgens wordt in de vlam het scherpe breU<vlak tot een ronde punt 
gesmolten. Deze vorm gaf een beter reflectiesignaal terwijl er tevens 
minder verontreiniging aan het oppervlak van de fiberpuit hechtte. 
De lichtemissie en detectie worden in het Delftse systeem verzorgd 
door een streepjescodelezer HEDS 1000 van Hewlett Packard waarin 
een fotodiode en fototransistor zijn samengebracht tot een component. 
In de toekomst wil men echter aparte fotodiodets en transistors 

toepassen omdat de koppellng van de HEDS 1000 met de glasfibers 
moeilijk te vervaardigen en af te stellen is. Koppelingen van glasfibers 

met bepaalde fotodiodes en transistoren zijn in de handel verkrijgbaar 

evenals de dan noodzakelijke Y-splltters. 

Voordelen van de optische sensor: 
1. De vloeistof hoeft niet geleidend te zijn. 
2. Een dl.me vloeistoffilm is niet hinderlijk, dit in tegenstelling tot bij 
geleidbaarheidssensoren. Fig. 3.3 laat zien dat het licht weliswaar in de 
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fllm treedt maar toch totale reflectie ondergaat. 
3. De sensor is met eenvoudige middelen in betrekkelljk korte tijd te 
vervaardigen en eventueel te repareren. De kosten van een sensor zijn 
daardoor zeer laag in vergelijking met een geleidbaarheidssensor. 

Nadelen van de optische sensor: 
1. De minimale beldiameter die momenteel gemeten kan worden is 

ongeveer 2 mm. Verkleining van de sensor wordt mogelijk bemoe111jkt 
door de moeilljkere hanteerbaarheid van dl.11!lere glasfiberst de kans op 
capillaire vloeistoflnsluiting tussen de flbers en het probleem om door 

een kleinere fiber toch voldoende licht te kLmerl sturen om detectie 

mogelijk te maken. 

2. Toepassing bij hoge temperaturen wordt gelimiteerd door de kunststof 

f1 berisolatie. 

-
1 in vloeistof in gas 
~ittreding totale reflectie 

Fig. 3.2. L1chtreflect1e aan een fiberpuit. 

0,2mm 

dunne vloeistoffilm : 
ook totale reflectie 

Fig. 3.3. Dunne vloeistoffllm niet hinderlijk. 
41 



3.2.2. Signaalverwerking. 

Een schematisch overzicht van de meetcpstelling wordt gegeven in fig. 
3. 4. Het Hchtsignaal wordt door een fototransistor omgezet in een 
electrisch signaal. Dit signaal wordt gedifferentieerd en met behulp van 
het gedifferentieerde signaal wordt een blokgolf gegenereerd. De blokgolf 
is hoog zodra het analoge signaal van de fototransistor begint te stijgen 
en is laag zodra dit begint af te vallen. Dit is in overeenstemming met 
de fysische werkel1jkheid. Zodra een klein deel van de fiberpunt zich in 

de gasfase bevindt. wordt er licht gereflecteerd. Zodra de f!berpmt 
weer vloeistof ziet wordt er licht gereflecteerd en zakt het signaal. 
Uit eigen waarnemingen tijdens mijn werkzaamheden aan de T.U. Delft 
met behulp van een transient recorder en een oscilloscoop bleek dat de 
stijging van het signaal van de fototransistor afhankelijk van de 
belsnelhetd beldiameter ongeveer 0.3-1 msec duurt. De afvaltijd van het 
signaal is voor alle bellen vrijwel hetzelfde. Mogelijke verklaring 
hiervoor is dat het grensvlak van de bel opklapt rond de fiber als gevolg 
van de cohesie krachten tussen fiberoppervlak en water. 

3.2.3. De interface. (fig. 3.5) 

Voor details over deze schakeling wordt verwezen naar de ltteratlll.D" uit 
Delft (J. Hofmeester). Hier zal in het kort het principe van de 
schakel1ng worden uitgelegd. 
De electronische schakeling bevat vier Ingangspoorten. De poorten 2.3 en 
4 kunnen pas open gaan wanneer poort 1 geopend ls. Tip 1 zal dus altijd 
als eerste door een bel aangeprikt moeten worden. Als tip 1 weer laag 
zou worden voordat tip 2, J en 4 11hoog11 zijn wordt een foutmelding 
gegenereerd omdat de signalen op tip 1 en eventuele latere op de 
omringende tips mogelijk niet van dezelfde bel afkomstig zijn. 

Diverse tellers voor het meten van de tijden t1 en T1 worden gestart en 

gestopt door de ingangssignalen. Een machinetaalprogramma opgeslagen 
in een ROM geheugen controleert of alle tijden ongelijk nul zijn en of 
zij voldoen aan een bepaald acceptatie crlterlum. Voor acceptatie van 
een bel moet gelden: 
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0 
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d 

0 0 
0 

u 0 
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C) 
0 0 

DELFT 

TRANSIENT RECORDER 

I 

GLASFIDER DAR CODE 

KOPPELINGEN SCANNER$ 

AI'PLE II 9 

COMPUTEH 

l 
OSCILLOSCOOP 

-···. "".,,, --·--··· 
PH INTER 

Flg. 3.4. Meetopstelling systeem T.U. Delft. 
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IN 1 
IN 2 
IN 3 
IN 4 

tctgem 
<A 1=2,3,4 {3.3) 

tgem 

4 
~ tl 

met tgem = 
1=2 {3.4) 

3 

Voor A werd meestal 10% gekozen. De meeste schuin aanstromende 
bellen worden hierdoor n1et geaccepteerd. Op de acceptatlecrlterla voor 

bellen zal hieronder verder worden ingegaan. 
Een flowschema van het ROM programma en het BASIC programma ls 

weergegeven ln fig. 3.6 . 

~.,.____,__~.~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~. ~.~. ~. ~ . ...,.~. ~. ~. ~. ~ .. ~ .. ~ .. ~.~, ~. ~~~ . · 
8 

Data bus 
UFFER o . < .. ,.....,_, . .._,.~..._:..__...__._, Apple 

GENERATOR en•:h.!..r=~~l~-~-....,-..... -...,-.'-.-;~::::;:::;:::;en:::;ab:!..--J .. 
freQ. 2.lo~~x ~~~- 4 ~.--1, L.Î,__.."·_...·'_._·"_._"~· -;:::.··=":=":::::":::::"·:::::··=··:::::··::i>·: 

DATA 

PROGRAM 
ROM 

INPUT 

GATE 

INPUT 

inter 
rupl 

reset 

. ·" .. ·4 ERROR nag 

DETECTOR inter 
rupt 

1 
COUNTER 1 

DATA 

__ 1_>!__ --~ ADDRESS 

Address bus 

Apple 
.;.J..~..:....>..~.:.....:......__:. 

INTERVAL 1 addr DECODER .. " 

TIME : rdlwr 1----l n FREQ L . -
co~~TER 1 CIOCk Mu; ;1PL. c System clock 

L___ _____ c=.. _____ __j_ . . J Read/wnte 

'---------------------------Interrupt 

Fig. 3.5. Interface schakeling voor Apple IIe computer. 
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(aASIC programma) 

Uitleg 

Vraagt naam 
data file 

Vraagt aantal·] 
data files 

L_ __ _ 

nee 

STOP 

Tijden naar 
buffergeheugen 

Verhoog 
bufferteller 

Fig.3.6. Flowschema van het meetprogramma van de T.U. Delft. 
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3.2.4. Correctie voor de kromtestraal van een bel. 

* * vb en db moeten gecorrigeerd worden voor de ronding van de belt 
waarbij de correctie naar nul moet gaan voor grote bellen. In flg. 3. 7 
is een bel getekend die centraal wordt aangeprikt door een sensor. De 

afgelegde weg voordat de omringende fiberpunten worden geraakt is s+ó. 
Voor de hoek geldt: 

s+ó 
vb = 4 

2: t 
1=2 1 

s+ó 
=--

s 

* * db = vb/T 1 = Ç vb /T 1 = ç db 

{3.5} 

{3.6} 

{3.7} 

{3.8} 

In f!gwr 3.8 is de correctiefactor Ç weergegeven als functie van de 

beldiarneter db. 

3. 2. 5. De acceptatlekans. 

Het is van groot belang te weten hoe de kans dat een bel geaccepteerd 
wordt afhangt van de straal van de bel. Wanneer immers de 
acceptattekans niet voor alle belgrootten gelijk lst dan zal de gemeten 
verdeling niet overeenkomen met de werkelijke verdeling. Eerste 
voorwaarde is dat alle vier de tips de bel moeten raken. 
Voor kleine bellen moet de centrale tlp binnen de acceptatiecirkel vallen 
met straal X waarvoor geldt: (zie fig. 3. 9a ) 

{3.9} 

De trefkans van een bel is evenredig met het geprojecteerde oppervlak en 
dus evenredig met Rbz' De verhouding tussen de reg!stratiekans van de 
bel en de trefkans 1s dan: 
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R 
4--S~ 

Fig. 3. 7. Correctie voor de ronding van de bel. 

1 '1 5 

1 '1 [ -

1 , o _ 

Fig. 3.8. Correctiefactor ~ als fL11Ctie van de beldiameter. 
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[ 
R - R ]

2 

[ R lz P= \bs = 1-R: {3. i 0} 

Voor grote bellen geldt ln het lim!etgeval (zle fig. 3. 9b ) 

{3. i 1) 

{3. i 2} 

In flg. 3.10 ls de verhouding P als fl.IX!t!e van de belstraal weergegeven. 

,, - _, 
...... 

I • / 

sin 

' ' ....... _ -"' 
J0°= x/R

5 
= 1 , x = 

Fig. 3.9.a en 3.9.b. Accepatlestraal voor grote en kleine bellen. 

Reeds eerder werd besproken dat een bel moet voldoen aan het volgende 
criterium: 

t1 - tgem 
<A 

tgem 

In flg. 3.11 wordt dlt weergegeven. X ls hierbij weer de diameter van 
de acceptatiecirkel. 
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In eerste benadering geldt voor A: 

A = (J/s = R * tana /s ..... R * sina /s = R * x / (s*Rb) {3.13) s s s 

Dan is de verhou:Hng tussen de acceptatiestraal en de belstraal R dus: 

X/Rb = A * s/Rb = A * k (3.14) 

waarin keen constante is afhankelljk van de sensor afmetingen. De 
verhouding P tussen acceptatieoppervlak en belprojectie wordt dan: 

2 2 2 2 

P=X /Rb =A k {3.15) 

Om ervoor te zorgen dat P constant is voor alle belgrootten dienen 

sensorconstante ken acceptat1etolerant1e A op elkaar afgestemd zijn. 

Voor de in Delft gebruikte sensor met s=2 mm en Rs =O. 6 mm gold: 

k = s/Rs = 2/0.6 = 3.3 {3.16) 

Om bellen met een diameter vanaf 2 mm goed te kt.men registreren 
moet P constant zijn vanaf Rb = 1 / 0.6 = 1.8 mm. Uit fig. 3.10 volgt 

::z 2 

dan dat A k kleiner moet zijn dan 0.18 of A k < 0.42. Voor de 
acceptatietolerantie A moet dan gelden: 

2 

A < '{(0.18/k) = 1/k y'(0.18) = 0.13 (3.17) 

Pis dan 0.18. 
Dit betekent dat slechts 18% van de bellen die bijna recht opstijgen en 
die geraakt worden door de centrale tip ook geaccepteerd zullen •.worden. 

De hoek a In fig. 3.11 is dus voor alle beldiameters constant en gelijk 

aan: 

slna = X/Rb = A*k = 0.13 * 3.3 = 0.429 ~ a = 25° (3.18) 
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I ./ 
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I 
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p I 
I 
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AK:0.50 ·,, . 

0.2 

AK:0.33 
1 
1 

" 
,Rb 

1 R 

0 1 

0 1 2 4 6 ·8 10 
1 . 
k"3,3 

Flg. 3.10. Verhouding tussen acceptattekans en trefkans~ P, als functie van de 
bel diameter. 

R 

x· _l 

Fig. 3.11. Acceptattectrkel X, berekening van het acceptat1ecr1ter1um A. 
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3.3. De geletdbaarheldssonde; het systeem T.U. Dortmund. 

Figuur 3.12 geeft een overzicht van de apparatwr die 'W'erd gebruikt 
voor het analyseren van de signalen van de geleidbaarheidssonde. Op de 
verschillende onderdelen zal nu nader worden ingegaan. 

2-kanaa,ls I 1 
si 1;naal 

sonde 

1 transiënt recorder 

-
[9 

1 oscilloscoop 

• 0 

0 

00 

-

1 
1 

1 1 

H'-----t analoog ~digitaal 1 processor 

-
--. BlasenMessungsGerät DJllG 

bellenkolom 

multi-kabel 

IBJll-PC 

1 
1 

stttursir;naal tijdbasis 

11 l3 jLtl6 IBl1l2I 
lslol ~ltls-141•1 

gas hold-up meter 

-- ,...__ printer 

Flg. 3.12. Overzicht apparatwr behorende bij de geleidbaarhetdssoo:le; 
Het systeem T.U. Dortmund. 
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3.3.1. De geleidbaarheidssonde. 

De sonde die in de hogedrukopstelllng is gebruikt is opgebouwd uit een 2 
meter lange holle stalen staaf met een diameter van 10 mm. De staaf 

waar binnenin de signaaldraden doorheen lopen is volgegoten met een 
kunsthars om de sorxle drukbestendig te maken. Aan de onderzijde van de 

staaf steekt een glasstaafje uit van 2 cm lengte en 500 tot 700 µm 

doorsnede. Hierin zijn 5 platinadraadjes met een doorsnede van 25 µm 

gesmolten die iets uit de kegelvormige pull van het staaf je steken. In 
fig. 3.13 Is de ruimtelijke configuratie weergegeven. De metalen staaf 

dient als tegenelectrode voor de sondepmten en moet daarom voldoende 
diep in de vloeistof gedompeld zijn. De ln fig. 3.14 -voor een 4-punts
sonde - weergegeven hoeken en afstanden zijn met een microscoop 
gemeten en de coordinaten van de sondepunten worden berekend volgens: 

Fig. 3.13. Ruimtelljke configuratie 
4-pllltssonde. 

-· 500 pm ---

Fig. 3.14. Hoeken en afstanden 
sondeplllten. 



3.3.2. Das Blasertviessgerat (BMG}. 

De sonde is door 50 ohms coaxkabels verbonden met het BMG. Deze 
meetkast bestaat uit een analoog, digitaal en microprocessor gedeelte. 
De sondepunten worden door de meetversterker in het analoge gedeelte op 

een constante spanning van 1,6 V gehouden, waarbij een stroom van 

minder dan 500 nA loopt. Dit laatste is van belang in verband met 
mogelijk ongewenste electrolyse verschijnselen. De versterkers hebben 
een zelfregelende PI-karakteristiek waardoor ze zich a~ssen aan 
veranderingen in de geleidbaarheid van de vloeistof. Hierdoor is het 

mogel~k te meten in vloeist~ffen met een geleidbaarheid van 30µS/cm 
tot 10 µS/cm. De spanning van de analoge uitgangen van het BMG 
bedraagt ongeveer 5 Volt. De analoge signalen worden in een digitaal 
signaal omgezet. Het trigger-nlveau kan men hierbij zelf instellen. Hier 
zal in 3. 4 nog nader op worden ingegaan. 
In het digitale gedeelte wordt gecontroleerd of de digitale signalen van 
éál bel afkomstig zijn en of de bel alle soo:lepuiten geraakt heeft. 
Tegelijkertijd worden tellers (counters) gestart die met een oplosserxi 
vermogen van 1 µsec de tijden meten. Voldoen de signalen niet en wordt 
er een error gegenereerd dan worden de tellers weer op 0 gezet. 
Een microprocessor berekent uit de tijden van de counters 
doorsteektijden en verschiltijden van de belsignalen. Hier zal in 3.3.5 
op worden teruggekomen. 
Via een multikabel worden deze tijden doorgegeven aan de computer. De 
counters worden weer op nul gezet (gereset) en de volgende bel kan 

worden gemeten. De belfreqoontie aan de sondepunt is niet gelimiteerd. 
De registratiesnelheid van goedgekeurde bellen is afhari<elijk van het 
aantal soo:lepuiten en is maximaal 10 tot 80 bellen per seconde. 
Omdat de computer de beltijden niet zo snel kan verwerken als het 
BMG bellen kan meten is om te voorkomen dat bellen die elkaar snel 
opvolgen ondergewaardeerd zou::ien worden een buffer tussengeschakeld 

die de tijden van circa 100 bellen kan bevatten. 

c"-:r 
i_J • ...;,. 



3.3.3. Transient recorder en oscilloscoop. 

Een translent recorder is een apparaat waarmee men een signaal 

gedurende een bepaalde tijd kan meten en kan opslaan in gehaugens 
waarna men deze geheugens weer opnieuw kan uitlezen en weergeven op 
een oscilloscoop. Men kan dus het snelle, korte signaal van een bel die 
de meetsonie raakt opslaan in de gehel\;ens en daarna de ge00ugens 
steeds opnieuw uitlezen waarbij de oscilloscoop steeds bij het uitlezen 
van het eerste geOOl.lgen aan de 11sweep11 van de buidel begint. De 

oscilloscoop wordt dus gestuurd met de transient recorder waardoor een 
continu stilstaand beeld wordt verkregen. 

3.3.4. De gas hold-up meter. 

Deze meter bevat een schakellng met twee electronische tellers en wordt 
aangesloten op de digitale uitgang van een van de sondepL11ten. De eerste teller 
loopt wameer de sondept.11t zich in de gasfase bevindt; de andere wanneer de 
sondepunt zich in de vloeistoffase bevindt. 
De meettijd werd i~esteld op circa 1 minwt doch kan ook tussentijds worden 
onderbroken. De gas hold-t_p wordt berekend volgens: 

f g = stand teller 1 /(stand teller 1 + stand teller 2) (3.20} 

De nauwkeurigheid van de gas hold-up meter werd gecontroleerd met een 
pulsgenerator. De klokfrequentie van deze schakeH~ bedraagt 10 kHz en kan 
verhoogd worden tot maximaal 1 MHz. Gezien het beperkte aantal cijfers op de 
uitleesdisplays moet in dat geval de meettijd verkort worden. 10 kHz komt 
overeen met een interval~engte van 100 µsec. Toen de meter met de 
pulsgenerator een puls kleiner dan 100 µsec werd aangeboden werd een 
significante fout gevonden. Pulsen met een lengte van 1 msec gaven een goede 

uitkomst van de gas holdLp meter. Aangezien de tijdsdwr van de belsignalen 

in de ordegroott.e Hgt van 1-20 msec mag geconcludeerd worden dat de meter 
voldoende nauwkeurig is. 
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3.3.5. Verwerking van de beltijden. 

Met behulp van de doorsteektijden en verschiltijden worden In 2 stappen 
de verschillende belparameters berekend: 
1. Berekening van de belbeweging bestaande uit de belsnelheid vb en de 
hoeken een 4> (z1e fig. 3.15). 

2. Berekening van de belgrootte bestaande uit de afstanden x0,y0,Rx en 

Rz. 

Berekening van de belbeweglng. 

In fig. 3.17, Blld 9a laat het eenvou:i1gste (bijna theoretische) geval 

zien waarbij een bel loodrecht opstijgt en centraal doorstoken wordt. De 
belsnelheld wordt bepaald uit het gemiddelde van de verschlltijden bij 

blrnendringen en verlaten van de bel, respectievelljk tv,i en tn.i. 
tv.l en tn,i zijn gedefinieerd door respectievelijk: (zie fig. 3.16a en b ) 

t = t start _ t start = Hl + Ç 1 2 v.1 1 1 V ; = ".n {3.21} 

t = t stop _ t stop = Hl - ç i 2 n.1 1 1 V i = ".n {3.22} 

De factor Ç Is afhankelijk van de aanprikplaats r en de or!enterlng van de 2-
puntssorrle aan het beloppervlak: 

Ç = 8 tan(arcs!n(r/R)) cosy {3.23} 

Hierbij Is R de straal van de bol vormige bel en 8 de horizontale afstand tussen 
de beide sondepunten. 
Door bij de berekening van de belsnelheid gebruik te maken van zowel start als 
stoptijden valt in het geval dat een bel beweegt in de richting van een van 

haar OOüfdassen de fout Ç weg. 

2H1 v -~~-,-~~-,-~--,---~~-,---
b - (t start _ t start}+ (t stop _ t st~ 

1 1 i 1 

{3.24} 
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'f: Aulstiegsrichlung O•s'f" 360• 

9: Aulsliegswinkel 0- 19s 180° 

Fig. 3.15. Berekening belbewegtng. 
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t Slarl 
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'--+-------(2) 
1 
1 

tn.i~ 
t--'-+-------11) 
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tStop 
1 
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' 

Fig. 3.16 a en b. Berekening belsnalhetd. 

w 

1 

-
~S»ol 
'---·-__J 

56 

r-·----, .. 
/ j \ 

{ ' l ·--'··· 
-.-· 

\ 
"· 

J 
i 

/ 

-H; •t 

t..1 •I._; ~H, 



~ 
~ 
w 
....... 
'3 

~ 
fir 
[ 
~ -~ 
~ ,_ 

id 

~ 
fir 
g-

l -
(.J1 ~ 
--.J ~ 

-a 
~ 
~ 
fir 
rn g 
~ 

,1 

i 

j( 

" 
y 

y 

w -----x .., v 1 "x ....-K' l ·i" 

a) b} c) d) 

Bild 9: Modellentwicklung des Durchstechvorgartgs durch eine Blase 

9a: Senkrecht aufsteigende Blase wird zentral durchstochen 

e) 

9b: Sch"~B aufsteigende Blase vird zentral durchstochen. Durch Koordinatentransformation 

(x,y,z -> x,y,z) auf ?all 9a zurückzuführen. 

9c: via 9b, Blaae wird dezent:ral durcr.atochen. Durch Koordinatentransformation 

(x,y,z -> x,y.~) auf r'all 9b zurlickzuftihren. 

9d: wiP. 9= für rctationsellipsoide ~lase, Blassenbewegung parallel zu einer der Haupt

achsen. 

9e: w!.: 9d, Blaser.be111e5ung nich".; parallel zu ei.nEr der Hauptachsen { angedeutet durch ,J' 1). 



In het geval van een schuin aanstromende bel wordt door middel van een 
rotatie van oot coordlnatenstelsel de situatie oorleid tot oot geval van 
een loodrecht opstijgende bel (zie fig. 3.17 11B!ld 9b en 9c11

). 

De voor de coordinatentrarnforrnatie van de sondepunten gebruikte matrix 

luidt: 

-case sin<P 

cos<P 
sine sin4> 

Na erug omwerken verkrijgt men: 

-cose cos<P 
-sin4> 

sine cos<P 
{3.25} 

(3.26} 

De belsnelheid vb wordt opnieuw analoog vergelijking (3.24) berekend: 

2*z 
vb = i ; i=2 ... n 

tv,i+tn,i 
{3.27} 

Hierin is z
1 

een functie van de rog onbekende hoeken e en <j>. Om 
vergelijking 3.27 op te lossen heeft men een sonde met minstens 4 
punten nodig. Met 4 punten krijgt men een niet-lirnair homogeen stelsel 
vergelijkingen; met meer dan 4 pL11ten is oot stelsel overbepaald. 
Omdat oot een niet-lineair systeem betreft moet dit met een meer
dimensionale Newton-Raphsoo methode langs iteratieve weg opgelost 
worden. Tevens wordt gebruik gemaakt van HOLEeholdertransforrnaties en 
de kleinste kwadraten methode. De overblljverrle fout wordt als selectle
criter!urn gebruikt. Wanneer de overblljvende fout groter is dan een 
bepaalde grenswaarde dan wordt de bel met meegeoomen in de overige 
berekeningen. 
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Berekening van de belgrootte. 

Warreer vb, e en <P bekeo:l Zijn kan men Uit de gemeten start en 
stoptijden van de afzoo:ierlijke sondepunten de x,y en z coord1naten van 
het contactpunt pi tussen rat belopperv lak en de betreffeo:le sondepunt 1 

berekenen: 

x start 
1 

pi start= y
1
start = 

l z
1
start 

x stop 
1 

p stop = y
1
stop = 1 

z stop 
1 

Y1 ; 1 = 1."n 

z _ t start* v 
i 1 b 

X1 

Y1 ; 1 = 1".n 

z - t stop* vb i i 

Het tijdstip t=O wordt daarbij zo gekozen dat geldt (fig. 3.16): 

(3.28} 

(3.29} 

{3.30} 

Warre.er men aanneemt dat de bellen ellipsvormig zijn kan men met de 
punten uit vergelijkingen 3.28 en 3.29 een rotatleellipsso1de opstellen 
met de hoofdassen parallel aan oot coordlnaten systeem x,y,z: 

;z ;z ;z 

a1x + a2y + a:.t (x + y ) + aiz + 1 = 0 {3.31} 

Hierin zijn x,y,z de coordinaten van oppervlaktepunten en a
1 

de 
coeff iclenten van oplossingsvectoren die grootte, vorm en 11aanpr1kplaats11 

van de ellips beschrijven. De coeff1c1enten a1 worden berekend door het 
volgeo:le lineaire vergelijkingssysteem op te lossen: 
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a1 X1 Y1 xi + Y1 2 Z1 2 -1 

a2 X2 Y2 xl + yl zl -1 
* = {3.32} 

a3 . . 
as x.. Y4 x ;z + y 2 

n n 
z 2 
n -1 

Met 4 sorrleplllten haeft men weer een eenduidig stelsel. Met meer dan 
4 sondepunten wordt de oplossing weer gevorx:len door Householder
transformat!es en toepassing van de kleinste kwadraten methode. 
Met behulp van de co8rd1natentransforrnat1e 

{3.33} 

kan men de llneaire delen 1n vergelljking 3.32 elimineren d1e de 
verschuiving van de ellipsoide in de x- en y-rlchting beschrijft. (Zie 
fig. 3.17. bild 9c lJ1d 9d) en men verkrijgt een vergelijking van de 
vorm: 

Door een coefflcienten vergelijking met vergelijking 3.36 
(Normaalvergelijking van de ellipsoide) 

x2 'I z2 
----:- + ----:- + --z- = 1 
Rx Ry R2 

kan de straal van de elllpsoide berekend worden. 

R = R = ( 1 /ä.3 ) ! x y 

R = ( 1/äi) ! z 
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Rx en R
2 

kl.ITJ9!1 met gebruikmaking van de coeff1c1enten a1 geschreven worden 
als: 

[ 

;z 2 l ! a1 + a;z 1 
R = R = -· ~ 

>< Y 4aJ aJ 
{3.38} 

R, = [ (3.39} 
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3. 3. 6. Correcties op de bel verdelingen. 

De trefkans. 

De kans dat een bel door een puntvormige meetmethode gemeten wordt is 

evenredig met de belsnelheid vb en de beldiarneter ~ in oot kwadraat. In 

tegenstelling tot de methode van de T.U. Delft neemt men aan dat de sonde met 

een diameter van 0.5 mm zich als een ideale pL11tvormige meetmetOOde 

gedraagt. Men h:xx:lt geen rekening met de acceptatiekans. De vermuiing tussen 

trefkans en acceptatiekans 1s dus volgens de methode van de T.U. Dortmund 

voor iedere bel gelijk aan 1. Men neemt aan dat iedere bel die de sonde treft 

ook geaccepteerd zal worden. 

Correctie van de e-verdeling. 

Wameer men de meetsonde verticaal ophangt in een bellenkolom met een 

homogene stroming zal men een bellenverdeling over de hoek e vinden zoals in 

flg. 3.18, curve a. Hlerblj lijkt het alsof bellen die loodrecht opstijgen onder 

een hoek van o0 niet voorkomen. Voor pi (e} geldt: 

n 
p (e) = _i_ 
i ~e N 

(3.40} 

Hierin is p1 (e} de kans dat een bel zich 1n interval 1 bevirrl. ni is oot aantal 

bellen in oot interval; N is het totaal aantal gemeten bellen; ~e is de breedte 

van het interval. 

Men moet de verdeling normeren op het beloppervlak dat ligt op de ring die 

begrensd wordt door de roeken van oot interval ~e (zie fig. 3.19) 

Steinemann geeft voor de normering: 

{3.41} 

Men moet de bellen in dat geval wegen met een factor 1 !M
1
• De absolute 

waarde van M1 is niet van belang omdat later in oot programma weer met een 

constante factor voor alle klassen vermenigvuldigd wordt. De afleiding van Mi 

!s uit fig. 3.19 niet geheel duidelijk. Uit fig. 3.19 werd door de auteur 

62 



afgeleid voor de gemiddelde norm van een hoek!nterval ei-1' e: 

{3.42} 

Beide oorrnen bleken echter voor alle intervallen op een constante na hetzelfde 

te zijn. 

Deze correctie wordt in de methode van de T.U. Delft met toegepast omdat 

volgens die methode alleen bijna loodrecht opstijgende bellen worden 

geaccepteerd. 

Deze correctie wordt in de software !n de subroutine THENO uitgevoerd. 
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Fig. 3.18. Bellenverdeling over de hoek e zonder en met correctie. 
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3.3. 7 De software. 

De software bestaat uit 3 prograrnmais: 
LMSMESS.BAS in Basic, inlezen van de beltijden. 
LMSAUSW.FOR in Fortran, verwerken van de files met belt!jden. 
LMSOIAG.BAS in Basic, het maken van grafieken. 

Het programma maakt gebruik van een aantal data-files: 

VORSPANN.DAT 

SONDEN.GEO 
MESSn.DAT 
MSSSn.VER 
MESSn.VPA 
MESSn.ASW 
MESSn.PLT 

Het gebruik van programma ,s en data-files is schematisch weergegeven 

in fig. 3.20 

De f~t!es van de verschillende files zal nu kort worden besproken. 

VORSPANN.DAT: Bevat gegevens voor uitvoering van het programma. 
Het 3e cijfer geeft het sondenurnmer aan.De cinl<sonde is sondenummer 

1. 
SONDEN.GEO: Bevat gegevens omtrent de sonde-geometrie van de 
verschillende sonden. De gegevens van de j u1ste sonde worden gekozen 
met behulp van het 3ecijfer in Vorspann.dat. 
MESSn.DAT: 1n deze file worden tijdens belrnetlng no.n de beltijden 
opgeslagen. Voorafgaande aan de beltljden worden de vorspam-file en het 
betreffende deel van sonden. geo gecopleerd. 
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PROGRAMMA 

MODULE 

LMSMESS 

Basic 

LMSAUSW 

Fortran 77 

LMSDIAG 

Basic 

(Hercules 

-

-
kaart) 

FILES 

--

- VORSPANN.DAT 

~ SONDEN.GEO -

.._ 
MESSn.DAT " 

~ 

" 

... 
" 

MESSn.PLT 

~ MESSn.ASW " 

-... 
MESSn.VPA .... 

""' 

MESSn.VER 

-P' 

... 
" 

Fig. 3.20. Overzicht van de software. 
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MESSn.PL T: File die afhari<elijk van de merx..keuze gegevens bevat over iedere 
bel afzonderlijk zoals absolute belsnelheid, e, <P, beldlameter, axiale 
belso:ilheid, verschil- en doorsteektijden. Met behulp van het plotprograrnma 
van de CEC-computer van de afdeling Services kan men het verban:i 
tLssen de belparameters bepalen. Dit programma is inmiddels ook voor 

IBM-PC beschikbaar. 
MESSn. VER en MESSn. VPA: F!les die worden aar-gemaakt door 
lmsausw ten beh:>eve van het tekenen van grafieken door lmsdiag. 
MESSn.ASW: File die de door lmsausw berekende gegevens bevat 
waaronder gegevens van de afzonderlijke bellen en statistische gegevens 

zoals gemiddelde en standaardafwijkingen. 

Benodigde apparatuur: 
De 3 onderdelen van het programma stellen ieder eigen eisen aan de te 
gebruiken hardware en software. 

Computer algemeen: IBM-compatibel. Extra serie/parallel kaart 
waarvan de serie poort gebruikt moet worden, of een asyrdirone
communicatie adapter. Het bedradingsschema van de aansluitingen is 
vermeld in een bijlage. 

LMSMESS.BAS: Voor het aanbrengen van eventuele wijzigingen in het 
programma dlent men te beschikken over een Basic-compiler. Een Basic
interpreter is onvoldoende. 
LMSAUSW.FOR: Voor het aanbrengen van eventuele wijzigingen in het 
programma dient men te beschikken over een Fortran-compiler. De IBM
Fortran-compiler vraagt minstens 200K werkgeheugen. Bovendien moet 
voor zowel compileren als nnnen van het programma een math
coprocessor in de computer geinstalleerd zijn. 
LMSDIAG.BAS: Voor het aanbrengen van eventuele wijzigingen in het 
programma dlent men te beschikken over een Basic-compiler. Voor het 
tekenen van de grafieken moet de normale IBM-moo:xfrome 
adapter zijn vervangen door een Hercules-kaart. De installatie van de 
Hercules-soft'W'are die bij de Hercules-kaart behoort wordt beschreven in 
een bijlage. 
Voor het afdrukken van grafieken heeft men een matrix-printer met 
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grafische mogelijkheden ood.tg. Warreer men geen systeem kan opstellen 

dat aan al deze eisen voldoet is het mogelijk de versch!llerrle 
programma's op verschillende computers te 11runen11 en de gegevens door 
middel van files op diskette over te brtq;en. 

Opmerkingen: 
LMSAUSW: De nieuwe versie van het programma werd met een andere 
Fortran compiler gecompileerd dan de oorspronkelijke versie. Dit gaf 
met rame in de subroutine LSOOR problemen met de nauwkeurigheid. 
De volgerrle opties werden bij het comp!leren van de verschillende 
programmaonderdelen meegegeven: 

LSQQR: /BI fE) /l/L/Z 
AUSWi: /(E)/L/Z 
Rest LMSAUSW: /(E)/ 

LMSMESS: Het Basic programma LMSMESS.BAS moet gecomp!leerd 
worden met de optie /E. Wanneer men dit vergeet krijgt men een error
melding tijdens het compileren voor de ON ERROR statements. 
Het programma werkt ook met Advanced Basic. Men moet in dat geval de file 
LMSMESS.BAS laden in BASICA en vervolgens 11runnen11

• De soolheid van het 
programma is echter aanzienlijk lager dan bij gebruik van de gecomp!leerde 
LMSMESS.EXE versie. De door de auteur gewijzigde versie van LMSMESS 
werkt alleen wameer in dezelfde subdirectory als waar LMSMESS.EXE staat 
ook BASRUN.EXE staat behorende bij de Basic compiler. 
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3.4. Vergelijking beide sorrlesystemen. 

3.4.1. Vergelijking van optische en geleidbaarheidssorrle. 

De belsignalen van de optische sorrle en geleidbaarfleldssonde en de 

gegenereerde bloksignalen werden experimenteel met elkaar vergeleken. 

Aan de T.U. Delft werd gemeten aan bellen in een bellenkolom met 

gedestilleerd water. De metingen aan flat geleidbaarlieidssysteem werden 

uitgevoerd in een kleine bak met gedemineraliseerd of leidingwater. De 

geleidbaarheidssonde werd steeds een vrijwel identieke bel aangeboden. 

In fig. 3. 21 is een typisch be1s1gnaal van een van de puiten van de optische 

sonde 'Neergegeven. De amplitude in deze en volgende figuren is niet van belang 

daar deze afhankelijk is van de ingestelde gevoeligheid of versterking van de 

meetapparatuur. Het analoge signaal wordt gedifferentieerd waarna met behulp 

van dit signaal de blokgolf wordt gegenereerd. De blokgolf is 11hoog11 zodra de 

glasfiberpt.nt een klein stukje in de gasbel prikt, en weer 11laag11 op flat moment 

dat de plllt weer net een stukje in de vloelstoffase steekt. Het blokgolfsignaal 

komt du; exact overeen met de fysische werkelljkheid. 

Kenmerkend voor het signaal van de optische sonde: 

1. Het geheel afwezig zijn van signaalruis. 

2. De snelle stijgtijden van de signalen. 

3. De blokgolf wordt in zeer goede overeenkomst met het analoge signaal 

gegenereerd. 

In figuur 3.22 is een typisch belsignaal van een van de punten van de 

geleidbaarheidssonde weergegeven in gedemineraliseerd water. Het analoge 

signaal neemt reeds af voor de bel werkelijk wordt aangeprikt. Steinemann 

(1985) maakt hier ook melding van. Men fotografeerde bellen door in een 

donkere kamer opnamen te maken van een bel die de sonde aarprikt en de 

electronenflitser te sturen met het belsignaal. Op de foto,s bleken de bellen de 

sonde oog niet geraakt te hebben terwijl het sondesignaal al wel afgenomen 

was. Opvallend is dat de geleidbaarheid slechts langzaam daalt naar een 

limiet-niveau. Mogelijke verklaring hiervoor is dat er vloeistof aan de 

sondepunt blijft ~en. Ook stijgt de geleidbaarheid weer relatief langzaam. 

De blokgolf wordt met beOOlp van slechts één trigger-nl veau gegenereerd. 
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De blokgolf is pas weer 1100og11 als de punt zich alweer enige tljd in de 

vloeistoffase bevirrl. In gedemirnral1seerd water is de geleidbaameid dus zo 

laag dat een bel die zich in de nabijheid van de prnt bevind het signaal 

beinvloed. 

In leidingwater (fig. 3.23 ) is het versch.11 in geleidbaarheid tu;sen gas- en 

vloeistoffase veel groter. De arnplltude van het signaal dus ook. De 

versterkingsfactor van de zelfregelende versterkers is dan ook kleirnr. De ruis 

in het signaal wordt mirrler~ de stijgtijden srnller. In leidingwater is de 

blokgolf beter in overeenstemming met het analoge signaal en de fysische 

werkelljkheid dan in gedemineraliseerd water. Het positieve piekje na het 

passeren van de bel kan ve;oorzaakt worden door de electron1ca. Een fysische 

verklaring zou kunnen zijn dat lonen zich aan het grensvlak verzamelen als 

gevolg van het optreden van een positieve 11surface-excess concentratle11 

waardoor de geleidbaarheid plaatselijk groter is. 

Het beste tr1gger-n1veau (stand van het instelpotje op het BMG-apparaat) werd 

vastgesteld op 2 tot 3. Een hoger trigger-n1veau (stand instelpotje <2 ) heeft 

tot gevolg dat het trigger-niveau in de ruis komt te liggen of daarboven zodat 

teveel bellen en te grote bellen worden geregistreerd. Een te laag trigger

n1veau heeft tot gevolg dat de beldiarneter van de bellen te klein wordt 

gemeten. 

Samenvattend zijn du; de kenmerken van de geleidbaameidssonde: 

i. De sorxlesignalen in goed geleidende vloeistoffen zljn beter in 

overeenstemming met de fysische werkelljkheid dan in slecht geleidende 

vloei stoffen. 

2. Het ruisn1veau is relatief hoog. 

3. De stijgtijden van het signaal zijn relatief lang~ 

De minimale beldiameter van de optische sonde is ongeveer 2 mm, van de 

geleldbaarheidssonde ongeveer 1 mm. De optische sonde zal ln de toekomst 

echter nog verder verkleind kumnen worden zodat ook hiermee bellen tot 1 mm 

diameter gemeten kunnen worden. 

De optische sorrle ls ook in arrlere vloeistoffen toe te passen. In onderstaande 

tabel zljn de brekingsindices van enige arrlere vloeistoffen weergegeven. Men 

zal echter wel moeten nagaan of de flbermantel niet oplosbaar is in de 

vloeistof. De geleidbaarheidssorrle ls alleen te gebruiken ln goed geleidende 

vloeistoffen. Uit onderstaarrle tabel blijkt dat de geleidbaarheidssorrle 

ongeschikt is voor gebruik in de meeste organische vloeistoffen. 
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Electrische geleidbaameid van verschillende vloeistoffen. 

(Landolt BBrnstein) 

Water 

Zwavelzwr 
Salpeterzwr 

Pentaan 

Hexaan 

Heptaan 

Tolueen 

Methanol 
Ethanol 

Azijnzuur 

_l 
Q cm 

: 5 * 10-8 

: 1 * 10-2 

: 3.6 * 10-2 

: 2 * 10-10 

: 10-12 - 10-13 

: 6.6 * 10-14 

10-14 

10-9 

10-8 

10-8 - 10-9 

Brekingsindices van verschillende organische verbindingen. 
(Landolt Bömstein) n (-) 

water : 1.33 
n-pentaan : 1.36 
2-methy !butaan : 1.36 
n-hexaan : 1.37 

n-heptaan ~ 1.39 
n-decaan : 1.41 

C20H42 : 1.44 

azijnzuur : 1.37 

ethanol : 1.36 

benzeen : 1.50 

De brekingsindex van vacuum naar dampen van bovenstaande stoffen ligt tu;sen 

1 en 1.001 en is nauwelijks druk af'OOnkelijk. 
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1 
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I 

~!_ _______ _ - ~ - - - -- -- _,,____ 
"digitaal" 

bloJl.:go'l:f 

Fig.3.21. Signaal van de optische sonde. 

analoog 

Gedemineraliseerd 

water 

--------

digitaal 

Fig.3.22 Signaal van de geleidbaarheidssonde in gedernineral1seerd water. 
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Leidingw·a ter 

digitaal 

Fig. 3.23. Signaal van de geleidbaarheidssonde in leidingwater. 
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3 .4. 2. Vergeli j k1ng van de electron1ca. 

De electronica van beide systemen is in prin:!ipe niet veel verschillend. In het 

Delftse systeem zijn enige extra schakelingen nodig om het optische signaal in 
een electrisch signaal om te zetten. Vervolgens wordt dit analoge signaal 
gedifferentieerd. Met het gedifferentieerde signaal wordt tenslotte een blokgolf 
gegenereerd. De signaal verwerking van de voor- en achterflank van de bellen is 
onafharl<elijk van elkaar. In het systeem van de T.U. DortmlD1d was het niet 

mogelijk om een different1ator toe te passen omdat het analoge signaal een 
grote ruis vertoont. Het digitale blokgolfsignaal wordt gegenereerd met behulp 

van een trigger-niveau. Dit trigger-niveau is echter voor voor- en achterflank 

van de bellen gelijk. Zoals hierboven beschreven is leidt dit tot afwijkingen in 
vloeistoffen met een lage geleidbaarheid. 
In het Delftse systeem is de electronica opgebouwd uit 4 poorten. Poort 2 

t/m 4 -berorende bij sondepunten 2 t/m 4- kll1n00 pas 11open11 gaan 'Ndmeer 
poort 1 open is. In het systeem van de T.U. Dortmund kan iedere poort als 

eerste opengaan; dit met de bedoeling ook schuin aanstromende bellen te kLmen 
meten. 
De hardware van beide systemen, microprocessor en electronische counters, 
verschillen weinig in principe. Het uiteindelijke resultaat is hetzelfde: een 

aantal beltijden worden opgeslagen op een diskette. 

3.4.3. Vergelijking van de berekeningsmethode en de soft'Ndre. 

Zowel de berekeningsmethode als de software van het systeem van de T.U. 

Dortmm:l zijn veel verder ontwikkeld dan van de T.U. Delft. De meetsnelheid 
van het systeem van Dortmund is veel roger dan van Delft. Dit is niet het 
gevolg van een verschil in berekeningssnelheid van de respectievelijke 
computers. Het Delftse systeem heeft na het meten van een bel slechts 8 msec 
nodig voor de verwerking. Het systeem selecteert echter alleen bellen die 

bijna loodrecht opstijgen. Het systeem van Dortml.l"ld accepteert ook bellen die 

de sorrle schuin treffen. De rneetsnelheid van het systeem van Delft wordt 
beperkt door de frequentie van bijna loodrecht opstijgende bellen die de soo:Ie 
raken; bij het systeem van Dortml.l"ld is de verwerkingssnelheid van de 

computer beperkend. Het BMG apparaat kan veel sneller bellen meten dan de 
computer kan verwerken. De maximale belfrequentie aan de sonde is ~eveer 
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80 per seconde. Deze frequentie wordt in de praktijk echter nooit gehaald. 
In de software van de T.U. Delft wordt rekening gehouden met de verhoudt~ 
tussen de trefkans en de acceptatiekans van een bel door aan iedere bel een 

wegl~sfactor toe te kennen. In de berekeningsmethode van de T.H. OortmLrrl 

wordt hier geen rekening mee gehcxrlen en beschouwt men de meting met de 

sonde als een ideale prntvormige meetmethode. Hierdoor is in de 

beld!ameterverdellng de fractie kleine bellen te klein. 

3. 4. 4. Conclusie. 

Belde systemen bezitten grote overeenkomsten, berusten op dezelfde primlpes 

en maken gebrulk van dezelfde methoden. Het systeem van de T.U. Dortmund 

is echt.er verder ontwikkeld dan van de T.U. Delft. Het systeem van de T.U. 

OortmLrrl is bovendien commercieel verkrijgbaar terwijl het systeem van de 

T.U. Delft nog in ontwikkeling is. De optische sonde heeft echter als voordelen 

een beter signaal en kan ook toegepast worden in vloeistoffen met een lage 

geleidbaarheid. Bij DSM Research zal getracht worden een optische meer

puntssorxle te ontwikkelen die aangesloten kan worden op de electronica van het 
systeem van de T.U. Dortmund. 
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4. Exoerimenteel. 

In fig. 4.1. 1s een PI-schema van de opstelling weergegeven. Twee 
bellenkolommen, een voor drukken tot 25 bar en een voor drukken tot 100 bar 
zijn in de opstelling opgenomen. De gegevens van de kolommen zijn als volgt: 

Maximale bedrijfsdruk (bar): 25 100 

Lengte (meter) 2 0.79 
Diameter (meter) 0.158 0.169 

Gasverdeelorganen : Ring 16 gaten 1.5 mm Ring 16 gaten 1.5 mm 
Ring 37 gaten 2.0 mm Plaat 15 gaten 2 mm 
Ring 46 gaten 2.5 mm 
~ln~e'rnl ...... ~ 
..._... l 'v • t-1..i.adv 

Plaat 16 gaten 1.5 mm 
Plaat 16 gaten 1 mm 
Plaat 24 gaten 1 mm 
Plaat 1 gat 2mm 

Gas hold-up meting : Overloopmethode ()verloopmethode 

Sondemethode Druk verschilmethode 

Tabel 4.1. Overzicht gegevens van de kolommen. 

De opstelling 1s aangesloten op het 200 bar N2 net van het Centraal 
Laboratorium. Het gasdebiet en de druk ln de kolommen wordt ingesteld door 
middel van twee drukgeregelde kleppen. Het gasdeblet kan worden gemeten 
door middel van de restri:!tiemethode (zie later) of met een turbinemeter. De 
kolommen werden gebruikt met een stationaire vloeistoffase. De vloeistof 
werd dus niet tijdens de meting in of uit de kolom getransporteerd. 
Ter compensering van de temperatuursverlaging van de N2 als gevolg van de 
adiabatische expansie van het gas zijn twee warmtewisselaars opgenomen. Eèn 
warmtewisselaar wordt verwarmd met stoom de ander met behulp van water 
uit een thermostaatbad. Tijdens het bedrijven onder kamertemperatuur dient 
men alleen het thermostaatbad te gebruiken. Ook kan men de N2-leiding 
verwarmen door middel van een electrische tracing. 
Voor de bedieningshandleiding van de opstelling wordt hierbij verwezen naar 
bij lage oo. XII. 
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4.1. Inleidende metingen ln de bellenkolom tot 100 bar. 

In de belleri<olom tot 100 bar werd de superficiële gassnelheid gemeten met 
behulp van de drukversch!lmethode. De bellenkolom is hiertoe voorzien van 4 
drukversch!lmeters op versch!llerrle hoogten. De nauwkeurigheid waarmee de 
gas mld-up bepaald kon worden bleek als gevolg van een aantal oorzaken te 
wensen over te laten: 
1. Het nul-niveau en de range van de drukverschilmeters zoals die 1~esteld 
waren volgens het ijkrapport bleken te zijn verlopen. 
2. De schrljvende meters waarmee het signaal van de drukverschllmeters 
werd gepresenteerd korrlen niet nauwkeurig worden afgelezen. De llggi~ van 
het nul-niveau en de range waren niet met zekerheid vast te stellen. 
3. Als gevolg va:J de afname van het d1chthe1dsverschil tussen vloeistoffase en 
gasfase moet men een correctie voor de druk op de metingen toepassen. 
4. De lengte van de kolom ls te klein waardoor onvoldoende vrije ruimte boven 
de vloeistof aanwezig is. Het afscheidingsvat voor meegevoerde 
waterdruppels liep tijdens de experimenten dan ook regelmatig over. 

Er werden verder geen experimenten in de kolom tot 100 bar uitgevoerd. Het 
advies is om ook in de toekomst geen experimenten meer in deze kolom Ult te 
voeren. 
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4.2. IJking van de orifices en de turbinemeter. 
Op grond van de resultaten van metingen van de gas-hold~ in de 
kolom tot 100 bar "W"erd vermoed dat de turbinemeter die gebruikt 
werd om het volumedebiet te meten afwijkingen vertoonde. Binnen 
D.S.M. bleken er geer mogelijkheden te Zijn om op korte termijn 
ijkingen onder hoge druk uit te voeren. IJking door exparrleren van 
het gas en meting van het debiet onder atmosferische omstandig

heden bleek niet mogelijk door de beperkte capaciteit van de binnen 
het Centraal Laboratorium beschikbare gasmeters. (Max. 16nm3 

/hr en alleen onder atmosferische condities te gebruiken } . Het 
volumedebiet door de turbinemeter (max. 8,5 m3 /hr) neemt door 
de expansie van het gas immers enorm toe. Rotameters hebben een 
grotere capaciteit dcc1 zijn te onnauwkeurig. N. Pijls stelde het 
debiet ln door gebruik te maken van orifices. Het debiet door een 

orifice is lineair afha1kel1jk van de druk voor de orifice en niet 
afhankelijk van de druk erna mits het drukverschil groot genoeg is. 
De parallelschakeling van orlfices en turbinemeter werd gewijzigd 
in een serieschakeling. De volgorde orifice-turblnemeter bood de 
meeste mogelijkheden tot ijking. IJking van de orlf1ces bij lage 
debieten was wel mogelijk. De ljklijnen werden vervolgens geëxtra
poleerd tot hogere debielen. 
Coulson en Richardson geven voor de massa.stroom door een orlflce 
de volgende relatie: 

k + 1 

c = cd A0 * _.i * _ k - 1 k p [ 2 l 
ui k+i 

G = m assastroom 
c0 = weerstandscoefftcient 
A

0 
= oppervlakte opening 

P 1 = druk voor de or1f1ce 
u 1 =molair volume 

(kg/sec) 

( m2} 

( Pa ) 
( m3 /mol) 

Deze formule is alleen geldig indien p 2 

pi 

(4. i) 
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Voor een isentropisch proces geldt: 

k = y = c / c = 1.40 (voor N?) p v .., 

p 
Du; volgt -2 ) 0.5 

P1 

In de STA-instructie no. 89 is de bovenstaande formule omgerekend 
tot: 

_Il 

Qnr = 1.455' 10 Kv ----
2 * (p * T )-2-n 1 

Qnr= volurnedebiet in mn~/sec dus bij 0 °c en 1 atm. 
P 1 = druk voor de orifice in Pa. 
Pn =dichtheid van het gas bij o0c en 1 atm. 

( 1.25 kg/m 3 voor N2 } 
T 1 = temperatwr voor de orif1ce in Kelvin. 
De Kv waarde van de restrictie kan eenvoudig worden bepaald 
volgens: 

4 2 

Kv = 3. 96' 10 * d 

d = diameter orif1ce :n meters. 
Formule (4.2) is te vereenvoudigen en om te rekenen tot: 

met Qnr = normaalde~iet in nm 3/hr. 
P 1 =voordruk in bar. 

met T 1 = 293.15 K 
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E.x:Jerlmenteel. 
De ijkingen van de orl~lces werden uitgevoerd door de gasstroom via 
aftapvat V 2.40 en een slangverbinding op de aftap bij kraan VB 
2.41 naar een gasmeter te lelden. De druk P 2 was hierbij dus 1 bar 
absoluut. De ijkingen van de turbinemeter onder hoge druk werden 
uitgevoerd door de gasstroom op de normale wijze door een kolom 
te voeren en daarbij de druk in te stellen met behulp van regelklep 
PIC 2.03-2. 

Tijdens de metingen el\.-pandeert het gas over de regelklep PIC 1.06-

3 en de orif ice. De temperatuur voor de orlflce T 1 werd gemeten 
met behulp van thermokoppel TE 1.10-1 en na de oriflce met 
TE 1.17-1. Deze temperaturen waren niet constant zodat correcties 

Het volumedeblet door de gasmeter, Qgm ~ wordt eerst omgerekend 
naar normaal m3 door vermenigvuldiging met de factor 273.15/T 2 
met T 2 in Kelvin. 
Vervolgens wordt het resultaat omgerekend naar T 1 = 293.15 K = 

20°c. Factor '{IT 1/293.15.) 
Het nu berekende debiet wordt Qngm genoemd. Ongm •.vordt Uitgezet 
als functie van P 1 en met behulp van lineaire regressie worden de 

coëfficenten a en b bepaald van ongm = a p 1 + b. (fig. 4.2. ) 

IJkingen turbinemeter. 

Het debiet Qngm wordt berekend volgens Qngm = a P 1 + b 
Een correctie wordt toegepast voor de temperatwr T 1 tijdens de 
meting ten opzichte van de referentietemperatuur van 293.15 K = 

20°c. Factor '{(293.15/T1). 
Dit levert dus het normaal-volumedebiet door de orifice bij 
referentie temperatuur. Het werkelijke volumedebiet door de 
orif lee wordt gevonden door te delen door de druk P 2 (1n bar) en te 
vermenigvuldigen met de factor T 2!293.15 
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M.Shafer geeft in een reactie op een artikel van W.Lee et al. een methode om 

door middel van dlmensieanalyse een turbinemeter te beschrijven. Indien de 

compressibiliteit van het gas verwaarloosd kan worden geldt voor 

een bepaalde turbinemeter: 

Q : volumedebiet. 

Pg : dichtheid gas. 

µg : viscositeit gas. 

(4.5} 

1 
w : frequentie turbinemeter (sec - ) 

w
1
: frequentie turbinemeter bij 

ideaal gedrag. 

De viscositeit is nauwelijks afhankelijk van de druk en er wordt slechts een 

gas gebruikt dus moet voor alle metingen gelden: 

(4.6} 

Omdat de dichtheid p rechtevenredlg is met de druk p kunnen we p door p 

vervangen: 

r..>/ wi = f (Q*p) {4. 7} 

Alle metingen bij verschillende druk moeten dus op een curve liggen. 

r..> 'W'erd op de UR2 -kanaal 008 of 028- uitgelezen. wi 'W'erd vastgesteld 

door voor alle metingen w/ wi (factor f ) als functie van O*p uit te zetten 

voor verschillende waarden va~ 1w1' Bij hoge druk en hoog debiet nadert 

r..>/ wi naar 1 voor Wf" 140 sec . De fabrikant heeft de turbinemeter geijkt 
met een vloeistof. Aangezien een turbinemeter zich met vloeistof vrijwel 

ideaal ged~~agt kon uit het ijkrapport wi worden berekend op gemiddeld 
136.5 sec . 

De ijkmetingen met de 2 mm orifice liggen op een curve (fig. 4.5.) De 
metingen met de orifices van 1 en 1. 5 mm liggen minder goed op een 

curve. (fig. 4.3 en 4.4. De getrokken curve is de polynoom uit fig. 4.5 ) De 

karakteristiek van de turbioometer werd nu met de 4e graads polynoom uit 

fig. 4.5. beschreven, gebaseerd op de 2 mm orifice. Beneden 1.5 m3/hr 
en boven 8 m3/hr wijken de metingen met de polynoom teveel van de 

werkelijkheid af. 
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De polynoom geeft het verband weer tussen de frequentie var, de turbinemeter 
en het debiet Q: 

Met behulp van het polynoom werd de waarde van KV bij versdllllende debleten 
en drU< berekend. KV geeft het verband weer tussen de turbinefrequentie en 
het volurnedebiet. In formule vorm: 

KV = (w * 3600/(0*1000} {4, 9} 

met win (Hz} 

0 in (rn 3 /hr) 

KV ls uitgezet als functie van de frequentie van de turblnemeter met p als 
parameter in fig. 4.6. Bij lage frequenties is de betrouwbaarheid van de 
waarde die men voor KV kan aflezen niet groot. 
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Flg. 4.5. IJkingen turbinemeter m.b.v. de 2 mm orifice. 

Flg. 4.6. KV-waarde als frnctie van de frequmtie van de turblnerneter. 
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4.3 Bevestiging van de meetsonde 1n de bellenkolom. 

De meetsonde kon door een nog beschikbare opening in de bovenflens van de 
kolom worden gestoken. Deze opening bevorrl zich echter op 5 cm u1 t het 
centrum van de kolom die een straal had van 7.9 cm. Uit de literatuur is 
bekend dat de vloeistofstroming in een belleri<olom in het midden van de kolom 
omhoog gericht is en aan de buitenkant omlaag. De bellen aan de buitenzijde 
van de kolom worden vaak door de vloeistofstroming mee naar beneden 
gevoerd. Bij de interpretatie van de metingen moet men dus rekening houden 
met de radiale positie van de sonde. 
Er diende een speciale afdichting voor de sonde te worden ontworpen. De eisen 
die aan deze afdichting gesteld werden waren als volgt: 
i. Lu2htdichte afdlchtlng z:;dat geen gas langs de sondepij p zou kunnen 
ontsnappen. 
2. De sonde moest op meerdere hoogten in de kolom gehangen kunnen worden. 
3. Het was niet mogelijk een snljring in de sondepijp te maken gezien de 
geri~e wanddikte van slechts i mm en vanwege punt 2. 

4. Lassen aan de sondepijp was niet mogelijk omdat de hars waarmee de pijp 
gevuld is zou gaan smelten. 
5. De sonde diende goed vastgezet te worden zodat losschieten onder invloed 
van de druk en uit de kolom geschoten worden onmogelijk zou zijn. 

De ontworpen afdichting staat in bijlage IX. De feitelijke afdichting wordt 
door een 0-ring verzorgt. Losschieten van de sonde wordt voorkomen door de 
wrijwing van de sondewand met het teflon-busje. Door het aandraaien van de 
wartel 'W'Drdt de druk van het busje op de sondepijp opgebouwd. 

Sondegeleiding. 

Gezien de kwetsbaarheid van het glazen staafje aan de sondepunt werd boven de 
kolom een glijconstructle voor de sondepijp gebouwd. Hiermee is het mogelijk 
de sonde precies verticaal en boven het gat 1n de flens van de kolom te 
positioneren. Vervolgens kan men de sonde langzaam en voorzichtig door het 
gat in de kolom laten zakken. De gewenste hoogte boven het gasverdeelorgaan 
kan men bepalen met behulp van bijlage X. 
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4. L/ Invloed van de selectiecriteria in het meetprogramma. 

Uit een analyse van de llstlng van het meetprogramma LMSMESS bleek dat 
tijdens de meting de beltljden van een bel aan een aantal criteria worden 
getoetst. Wanneer de beltijden aan een van deze criteria niet voldoen wordt de 
bel niet geaccepteerd en worden de beltijden niet in de file MESSn.DAT 
opgenomen. 
Wanneer deze criteria ertoe zouden lelden dat grote of kleine bellen, langzame 
of snelle bellen in meer of mindere mate zouden worden geaccepteerd dan 

andere bellen dan zou dit betekenen dat de uiteindelijk berekende belverdelingen 
~et zouden overeenstemmen met de werkelijke belverdelingen. Er werd 
daarom besloten de invloed van de selectiecriteria nader te analyseren. Hiertoe 
werd het pr-ogramma zodar.1g gewijz!gd dat de bellen die O? ee:i bepaald 
criterium werden afgewezen werden geteld. 
Het totaal aantal afgewezen bellen bleek tot 40 % te bedragen. Verult het 
grootste deel van de bellen werd afgewezen op grond van een criterium dat een 
maximum stelt aan de maximale verhouding van de doorsteektijden aan de 
verschillende sondepunten. Deze maximale verhouding wordt aan het 
programma opgegeven via de vorspann. dat files 1 e regel, 5e getal en was 

ingesteld op 2. De verhouding tussen de doorsteektijden aan sondepunt i en 
sondepunt j; met i = 1..5 en j = 1..5 mocht dus maximaal 2 bedragen. Toen 
deze waarde van 2 ln 10 werd veranderd bij meting onder dezelfde 
hydrodynamische omstandigheden in de bellenkolom bleek het volgende: 
1. Er werden meer bellen tijdens de meting geaccepteerd. 
2. ln de uiteindelijk berekende bellenverdeling bleken er meer kleine bellen te 
zijn opgenomen en bleken er minder bellen tijdens het verwerkingsprogramma 
te zijn afgekeurd. Men zou verwachten dat wanneer minder bellen tijdens de 
meting geweigerd worden meer bellen tijdens het verwerken afgekeurd worden. 
Bovenstaande ls als volgt te verklaren. Doordat tijdens de meting minder 
kleine bellen Zijn geweiger-d bevat de gemeten belverdeling meer kleine bellen 
en minder grote bellen. Het zijn rx.i juist de grote bellen die tijdens het 
verwerken vaak worden af gekeurd. 
Ook de andere selectiecriteria werden onderzocht. Een van de criteria is dat 
geen van de beltljden gelijk aan nul mag zijn. Uiteraard kLnnen de 
doorsteektijden niet gelijk aan 0 zijn. Wanneer een verschiltijd gelijk aan 0 
is dan betekent dit dat sondepunt 1 en de betreffende sorrlept.nt gelijktijdig de 
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bel hebben doorstoken. Hoewel met onmogelijk is dit toch met waarschijnlijk. 

Dit criterium werd gehandhaafd. 

Een ander criterium is dat geen enkele beltljd gelijk mag zijn aan een andere 
beltijd. Hoewel met waarschljnlljk is dit een situatie die fysisch wel mogelijk 

is. Er werden dan ook enkele bellen op dit criterium afgekeurd. Het criterium 
werd zo gewijzigd dat ru minstens 2 keer een beltijd gelijk moet zijn aan een 

andere beltljd. 
Het was niet duidelijk waar de andere criteria voor dienden. De fysische 

situaties die ze beschreven waren niet onmogelijk. Deze selectie criteria 

werden uit het meetprogramma verwijderd. 

Tijdens de metingen werd na de wijzigingen in het programma afhankelijk van 

de hydrodynamische omstandigheden ongeveer 1-2% van de bellen tijdens de 

meting geweigerd. Het grootste deel hiervan werd afgewezen op grord van het 

criterium dat de maximale verhouding van de doorsteektljden bepaald. De 

maximale verhouding was nu 100 gekozen. Wanneer men in de toekomst de 

invloed van de selectlecritE!ria nader wil onderzoeken kan men dit beter met 

behulp van het verwerkingsprogramma doen. De in dit onderzoek uitgevoerde 

belmetlngen 'f.IOrden op floppy-disk bewaard en kunnen dan nogmaals 'f.IOrden 

verwerkt. 

Tijdens het bezoek van twee mensen van de Umversitelt van Dortmund aan DSM 

Research werd duidelijk dat een van de selectiecriteria die verwijderd was ten 

onrechte voor een selectiecriterium was aangezien. Het betreft hier een 

correctie van de beltijden ·W'CITTleer niet de sondepunt die het verste doorsteekt 

als eerste door een bel wordt getroffen. Het tijdstip t=O 'f.IOrdt door het BMG 

vastgesteld als het tijdstip dat de eerste sondepunt getroffen wordt. De 
onderste sondepunt heeft in dat geval in tegenstelling tot de meest voorkomende 
situatie 

Het aantal bellen waarbij de boven beschreven situatie zich voordeed was 

echter gerings ongeveer van het aantal gemeten bellen. De fout die hiermee 
dus geintroduceerd is in de bellenverdelingen is dus klein. 

Het criterium van de maximale verhouding van de doorsteektljden is ook door 

de Umversitelt van Dortmund uit het programma verwijderd omdat de invloed 

van het criterium betrekkelijk gering was. 
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4. S Onvolkomenheden in de orogrammatwr. 

Het door de T.U. Dortmund geleverde verwerkingsprogramma kon slechts 1 
dat.afile van het type messn.dat verwerken. Het programma werd zodanig 
aangepast dat in principe 100 files achter elkaar verwerkt kumen worden. 
WarrBer er reeds files met dezelfde naam op de drive staan als die door het 
verwerkingsprogramma worden aangemaakt dan 'Wrdt een error gegenereerd en 
stopt het programma. Men kan dus nooit over een reeds bestaande file 

heenschrij ven. 

De presentatie van de berekende belgegevens door het programma kan op 
diverse punten nog verbeterd worden. Het verwerkingsprogramma deelt de 
bellen voer iedere belpararr.eter in in 36 klassen. Er is voor 36 klassen 
gekozen omdat de hoek thetci loopt van 0 tot 180 graden en de hoek ph1 van 0 
tot 360 graden. De diameter en snelheldsverdellng van de bellen bestaat echter 

ook uit 36 klassen. Hierdoor ontstaat voor deze parameters een merkwaardige 
schaal verdeling voor de x-as. 
De schaal verdeling van de y-as is variabel. Het programma berekend de klasse 
met de meeste bellen en past de schaal verdeling van de y-as hieraan aan. Een 
vergelijking van de belverdelingen bij verschillende hydrodynamische 
omstandigheden wordt hierdoor bemoeilijkt. 

In de grafieken wordt de naam van de file niet afgedrukt. Het afdrukken van de 
grafieken is alleen mogelijk via een dump van het scherm volgens Shft PrtSc 
en kost veel tijd. Het was niet mogelijk meerdere grafieken achter elkaar af te 
drukken. Het wijzigen van het grafieken programma LMSDIAG was niet 
mogelijk doordat de T.U. Dortmund een aantal subroutines niet in source-file 
geleverd had. Men zou kunnen overwegen de grafieken te maken met behulp van 
Lotus 123, Statgraphics, IBM Platting System of een ander soortgelijk 
programma. 

Berekening van elliptische bellen. 

In het verwerkingsprogramma Zijn 2 subroutines opgenomen die de grootte van 
de bellen berekenen. Eén voor elllptlsche bellen en Mn voor bolvormige bellen. 
In de versie van het programma die de T.U. Dortmt.n::l leverde werden de bellen 
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zowel als elliptische bellen als bolvormige bellen beschouwd. De resultaten van 
de elliptische benadering bleven echter orberut. Veel bellen konden in de 

praktijk namelijk niet als ellipsvormig worden benaderd. Tot op heden heeft 
men aan de T.U. DortmLnd hier nog geen oplossing voor kunnen vinden. De 
auteur van dit verslag heeft door enkele wijzigingen in het programma een 

eerste aanzet gegeven tot een nader onderzoek naar de berekening van 
elliptisc:he bellen. De vragen die opgelost moeten worden zijn o.a.: 

1. Zijn het vooral grote of kleine bellen die niet als ellips benaderd krnnen 
worden. 

2. Heeft de hydrodynamica ln de bellenkolom invloed op het aantal bellen dat 
als ellips benaderd kan worden. 

Mogelijke oorzaken voor het niet kunnen benaderen van de bellen door ellipsen: 
1. Jn heterogene stroming :::ijn grote bellen zeker niet elliptisch meer van 
vorm. 
2. Grote bellen kunnen met een kleine sonde te weinig informatie leveren over 

de vorm van de bel. De punten op het belopperv lak die door de sondepunten 
worden doorstoken liggen te dicht bij elkaar. Dit wordt geillustreerd met 
figuur 4.7. De bel die door de programmatuur zal worden berekend komt 
niet overeen met de werkelijke bel. 
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Fig. 4. 7. Grote bellen aan de sondepunt. 
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Experimenteel. 

De resultaten van de metingen zullen worden besproken aan de hand van 3 typen 

grafieken: 

1. XY-diagrammen met de aantal gemiddelde beldiameter, de gemiddelde 

absolute belsnelooid, de loeale gas oold-up of de integrale gas hold-up als 

fLnCtie van de superflciele gassnelheid. 
Opm. 1: Aantal gemiddelde beldiameter wil zeggen dat iedere bel dezelfde 

wegingsfactor heeft. Absolute belsnelooid wll zeggen de belsnelheid ln iedere 

willekeurige richting. Dlt in tegenstelling tot de axiale belsnelheld waarbij 

alleen de component van de absolute belsnelheid in de richting van de kolomas 

wordt bedoeld. (bijlage Il}. 

Opm. 2: De polynomen die vaak wo:--den gelJruikt om de punten te verbinden zijn 

niet bedoeld om een correlatie te vinden. Zij worden slechts gebruikt om de 

leesbaarheid van de grafiek te vergroten. 

2. Histogrammen met de verdeling van de belparameters: absolute belsnelheid 

(vb), theta (e), phi (<P), en de beldiameter (\). (bijlage IID 

Men dient tijdens de interpretatie rekening te houden met de variabele 

schaalverdeling langs de y-as. Langs de y-as is de relatieve haufigkeit uitgezet 
ofwel het percentage bellen. 

3. XY-diagrammen met de verschillende belparameters als fL11Ctie van elkaar. 

"Belzwermenplot.'' (bijlage IV). 

De druk in de bellenkolom kon tijdens metingen onder atmosferische 

omstandigheden met op 1 bar worden gehouden. De weerstand in de leidingen na 

de bellenkolom bleek zo groot te zijn dat zelfs bij volledig geopende afgasklep 

de druk bij hoge superficiele gassnelheid opliep. Het is bij deze metingen dus 

moeilijk te zeggen of de gemeten veranderingen een gevolg zijn van de toename 

in de gassnelheid of de toename in de druk. 
De locale gas hold-up werd met behulp van de gas hold-up meter gemeten. 

We beginnen nu met een bespreking van de meetresultaten. 

De betreffende bijlagen worden steeds tussen haakjes weergegeven. 



Gasverdeelorgaan: Ring met 16 gaten van 1.5 mm. 

Meethoogte: +/- 25 cm. 

Beldiameterverdeling: (II.1 en III.1) 
De beldlameterverdeling bij 1-3 bar verandert weinig met het toenemen van 

de 54J9rfic1ële gassnelheid vs. Bij 10 en 20 bar neemt de gemiddelde 

beldiameter echter sterk af met het toenemen van vs. De fractie sperical cap 

bellen verdwijnt en de fractie bellen met db < 2 mm wordt groter. De bellen 

worden bijna uruforrn van grootte met als maximum in de beldlameterverdellng 

1-1.5 mm. 

Belsnelheidsverdellng: (II.6,II. 7 tIJI.6) 
Er is een opvallerrl verschil tussen het ver loop van de gemiddelde axiale 

belsnelheid en de absolute ·)elsnelhelà. (De axiale belsnelheid is de component 

van de absolute belsnelheid in de richting van de kolomas.) De absolute 

belsnelheid is bij 1-4 bar groter dan bij hogere druk. De axiale belsnelheid is 

bij 1-4 bar kleiner dan bij 9-11 bar. Blijkbaar stijgen de bellen bij lage druk 

schuin op en bij hoge druk recht. Bij een druk van 1-3 bar heeft een toename 

van vs weinig invloed op de belsnelheidsverdeling. Bij 10 en 20 bar heeft een 

toename van v'"' een smallere verdeling tot gevolg. De fractie zeer snelle bellen 
i:> 

met snelheden boven 1.44 m/sec verdwijnt onder hoge druk bijna volledig. 

Qn de laatste fractie van de bel verdeling worden alle bellen met een snelheid 

groter dan 1. 4 4 ml sec opgenomen.) 

Theta verdeling: (lll. 11) 

Aan de verdeling van theta kan men goed zien dat er een essentieel verschil is 

tussen de hydrodynamica bij lage en hoge druk. Bij 1 tot 3 bar heeft een 

verhoging van vs nauwelijks invloed op de verdeling van de bellen over e. 
Blj 10 en 20 bar stijgen bij lage vr de meeste bellen schuin op (e +/- 54°) 

.:> 

en bij hoge v s recht omhoog. 

Locale gas hold-up: (II.12 t/m II.14) 

De locale gas hold-up neemt af met het toenemen van de druk. Bij 10 bar stijgt 

f g,locaal eerst met v s tot 15% om vervolgens te dalen tot 10%. Bij 20 bar 

stijgt fg,locaal eerst tot 20%, daalt vervolgens tot 15% en stijgt vervolgens 
weer. 



Gasverdeelorgaan : Ring Hi * 1.5 mm. 
Meethoogte sonde: +/- 1 mater. 

Beld1ameterverde11ng: (Il.2 en III. 2) 

De invloed van het gasverdeelorgaan is op deze hoogte nog merkbaar. De 
gemiddelde beld1ameter neemt af met het toenemen van vs doch minder als op 
25 cm fxx>gte. De invloed van de druk is echter gering. Er treedt tussen 25 cm 
en 1 meter hoogte coalescentie op van de bellen. 
Belsnelheidsverdellng: (Il.8 en III. 7) 

De gemiddelde axiale belsnelheld neemt bij 1-4 bar zwak af met het toenemen 

van vs. Blj 10 bar zijn te weinig metingen gedaan wegens het uitvallen van het 
BMG-apparaat. Blj 20 bar neemt de belsnelheid bij een superflciele gas

snelheid van ongeveer 5 crr/se:: sterk af. 
De gemiddelde axiale belsn~lheid van de bellen is bij lage druk op 1 meter 
hoger dan op 25 cm. Onder hoge druk is de belsnelheid op 1 meter hoogte 

kleiner dan op 25 cm hoogte. Voor de absolute belsnelheid geldt hetzelfde doch 
de grafiek die dit moet illustreren ls niet in de bijlage opgenomen. 

Uit de histogrammen van de absolute belsnelheid blijkt dat bij lage druk de 
fractie bellen met een snelheid groter dan 1.44 m/sec groter is dan op 25 cm 

hoogte. Blj hoge druk verdwijnt echter evenals op 25 cm hoogte ook op 1 

meter hoogte de fractie zeer snelle bellen. 
Theta-verdeling: (III.12) 

Deze verdeling is op 1 meter hoogte weinig afhankelijk van zowel de druk als 

van vs. 
Locale gas hold-up: QI.12 t/m II.14) 

De locale gas hold-up neemt bij lage druk matig toe met vs. Blj hoge druk 

neemt de gas hold-up sterk toe met vs. 
De locale gas hold-up is bij lage druk op 1 meter hoogte ongeveer gelijk aan de 
gas hold-up op 25 cm hoogte. Blj hoge druk is de gas hold-up op 1 meter aan

zienlijk hoger dan op 25 cm hoogte. 
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Gasverdeelorgaan : Sinterplaat. 
Meethoogte sonde: 25 cm. 

Beldiameterverdeling: (Il.3 en III.3) 

De invloed van de druk is kleiner dan bij de gasverdeelring. De gemiddelde 
beldlameter is weinig afhankelijk van vs. De fractie spherlC"d cap bellen wordt 

onder hoge druk iets kleiner doch verdwijnt niet helemaal zoals bij de 
gasverdeelring. 
Belsnelheidsverdellng: m. 9 en III.8) 

De gemiddelde axiale belsr,elheid neemt af met de druk doch blljft constant met 

het toenemen van vs. De af:iame tengevolge van de druk ls kleiner dan voor de 
gasverdeelring. De fractie zeer snelle bellen verdwijnt. 
Th2ta-verdel1ng: (III. i3) 

De theta-verdeling wordt nog matig door de druk beïnvloed doch nau..velijks 

door vs. 
Locale gas hold-up: QI. 12 t/m II. 14) 

Bij lage druk neemt de locale gas hold-up matig toe met het stijgen van vs. 

Bij hoge druk neemt de locale gas hold-up sterk toe met vs. 
De locale gas hold-up is bij lage druk iets hoger dan met de ring 16* 1.5 mm. 
De locale gas hold-up is bij hoge druk hoger dan voor de gasverdeelringen. 

Gasverdeelorgaan : Sinterplaat. 
Meethoogte sonde: 1 meter. 

Beldiameterverdeling: (II.4 en III.4) 

De druk en vs hebben weinlg invloed op de beldlameterverdeling. 
Bij hoge druk is echter in een te kleine range gemeten. 
Belsnelheidsverdeling: m. 10 en III. 9) 

Blj lage druk is de gemidèelde axiale belsnelheid vrij groot en hoger dan op 25 
cm hoogte. Bij hoge druk en lage v s is de bel snelheid zeer laag en zelfs lager 

dan op 25 cm meethoogteJl De bellen zijn dus tijdens het opstijgen afgeremd! 
De fractie zeer snelle bellen verdwijnt bij hoge druk ook in deze situatie. 
Gas hold-up: (Il.12 t/m II.14) 
De locale gas hold-up ls bij lage druk op 1 meter hoogte lager dan op 25 cm. 

De locale gas hold-up is bij hoge druk op 1 meter hoogte hoger dan op 25 cm. 
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Gasverdeelorgaan: Ring 37*2 mm. 
Meethoogte sonde: +/- 25 cm. 

Met dit gasverdeelorgaan werden alleen metingen bij 10 en 20 bar gedaan. 

Beldiameterverdeling: (II.5 en III.5) 

De druk en vs hebben evenals bij de ring 16*1.5 mm een afname van de 
gemiddelde beldiarneter tot gevolg doch de afname is minder groot. De 
fractie zeer grote bellen verdwijnt niet geheel. 

Belsnelheidsverdeling: (II.11 en III.10) 

Een toename van de druk heeft een afname van de gemiddelde belsnelheid tot 

gevolg doch minder dan bij de ring 16*1.5 mm. De fractie zeer langzame 
bellen stijgt sterk. De gemiddelde belsnelheid blijft echter vrijwel constant 

a.ls vs toe:-ieemt. De êfnamE' van de gemiddelde bels:-ielneld ls bij 20 bar groter 
dan bij 10 bar. 
Theta-verdeling: (III. 15) 

De e-verdellng verandert pas bij 20 bar en hoge v s' De bellen Stijgen dan 
minder schuin op. 
Locale gas hold-up: QI.15) 

De locale gas hold-up is op 25 cm hoogte bij 20 bar hoger dan bij 10 bar. 

Bij zowel 10 als 20 bar is de locale gas hold-up iets groter dan bij de ring 
16*1.5 mm. Dit is merkwaardig. Ondanks het kleinere effect van de druk op 
de belvorming bij deze ring en dus de vorming van grotere bellen vinden we 
een grotere locale gas hold-up. Mogelijk speelt het aantal gaten ln de 

verdeelrlng hierbij een rol. 

Integrale gas hold-up. QI.16 t/m II. 18) 

Dit is de gas hold-up gemiddeld over de gehele kolom gemeten volgens de 
overloopmethode. 
Met de ring 16*1.5 mm s~ijgt de gas hold-up slechts weinig met de druk. 

Met de sinterplaat vindt een matige toename van de gas hold-up plaats met het 
stijgen van de druk. Voor alle drie de gasverdeelorganen geldt dat er bijna 
geen verschil is tussen de gas hold-up bij 10 en 20 bar. Gas hold-up metingen 

volgens de overloopmethode waren niet goed te combineren met metingen met 
de sonde. De reproduceerbaarheid van de metingen ...vas slecht. De tljd om het 

water door de dippijp in het overloopvat te laten lopen kon niet goed constant 
worden gehouden omdat de metingen met de sonde relatief lang duurden. 



5. Dlscussle. 

We vatten de resultaten van de metingen nog even samen: 

1. Verhoging van de druk in de bellenkolom heeft tot gevolg dat de diameter 

van de bellen die gevormd •wrden aan het gasverdeelorgaan afneemt met het 

toenemen van de superf1ciele gassnelheid. 

2. De invloed van de druk cp de belvorming aan een sinterplaat is kleiner dan 

voor een gasverdeelring. De invloed op de gasverdeelring met 37 gaten van 2 

mm is kleiner dan voor een gasverdeelring met 16 gaten van 1.5 mm. 

3. Tijdens het opstijgen vindt zowel bij de sinterplaat als de gasverdeelring 

met 16 gaten van 1.5 mm coalescentle van de bellen plaats. De invloed van de 

àruk op de beldiametervercieiing op 1 meter hoogte is als gevolg hiervan dan 

ook gering. 

Een verhoging van de druk in de bellenkolom heeft tot gevolg dat de gemiddelde 

belsnelheid zowel laag als hoog in de kolom afneemt. Met name de zeer snel 

opstlj gende bellen verdwijnen. 

Onder hoge druk is de locale gas hold-up op 1 meter hoogte zeer hoog en de 

belsnelheid relatief laag. Dit wijst op het begin van schuimvorming. 

In fig. 5. 1. 'Wrdt schematisch het gedrag van de bellen in de bellenkolom bij 

lage druk weergegeven en bij hoge druk met een gasverdeelring en een 

sinterplaat. 

Ad 2. Aan een sinterplaat worden als gevolg van de poriediameterverdeling 

bellen met verschillende diameters gevormd. Het is bekend (N. Pijls) dat aan 

het oppervlak van een sinterplaat de gevormde bellen veel interactie met elkaar 

hebben en gemakkelijk kur:nen coalesceren. Indien het drukeffect op de 

belvorming ook bij de sinterplaat optreedt zou dit tengevolge van de 

coalescentie toch niet of nauwelijks te meten zijn. 

Opmerkingen betreffende de beldiameterverdelingen. 

Opvallend is het grote aar.tal bellen met zeer grote beldiameters () 10 mm) in 

diverse verdelingen, zelfs op 25 cm hoogte. Bij de gasverdeelringen is dit 

onder arrlere te verklaren door het feit dat de uitstroomopeningen naar beneden 
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zijn gericht. Hierdoor verkrijgt men een zeer grote gas hold-up onder de ring 

en daardoor een sterke coalescentle van de bellen. Blijkbaar vindt onder hoge 

druk toch geen coalescent!e plaats. Bij de sinterplaat krijgt men als gevolg van 

de porledlarneterverdeling reeds tijdens de vorming grote bellen. 

In heterogeen regime zijn grote bellen niet meer bolvormig. In het verwer

kingsprogramma kunnen deze bellen niet correct berekend wordent wat vaak zal 

lelden tot de oorekening van een te grote beldiameter. 

• • 0 " 

Fig. 5. i. Het gedrag van bellen in een hoge druk bellenkolom. 

a. Bellenkolom bij lage druk met gasverdeelring of sinterplaat. 

b. Bellerl<olom bij hoge drt.k met gasverdeelring. 

c. Bellenkolom bij hoge druk met sinterplaat. 
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Opmerkingen betreffende cie belsnelheidsverdel1ngen. 

Voor bellen in de range 1-5 mm -hierin bevindt Zich het merendeel van de 

bellen- ligt de ongehinderde opstij gsnelheid van de bellen in de range 0. 1 -
o. Lf m/sec. Opvallend is het grote aantal bellen met opstijgsnelheden groter 

dan 1.44 m/sec. (Alle bellen met een grotere snelheid dan 1.44 m/sec 

worden bij het laatste interval in het histogram geteld.) 

Opmerkingen betreffende de theta-verdelingen. 

Opvallend in de e-verdelingen is het grote aantal bellen dat schuin opstijgt. Dit 

kan een aantal oorzaken hebben: 

1. De niet precies centrale positie van de sonde in de bellenkolom. De sonde 

bevindt Zich op een loodrechte lijn evenwijdig aan de lengteas van de sonde 

o:igeveer 5 cm uit he~ centrum. Steinemann (1985) liet zier: dat in àe 

bellenkolom die hij gebruikte in het centrum van de kolom de meeste bellen 

recht opstegen en aan de nnd de meeste bellen schuin opstegen, horizontaal 

bewogen of zelfs naar beneden stroomden. 

2. Circulatiestromingen in de bellenkolom. Mogelijk stijgen de bellen in een 

spiraliserende beweging op als gevolg van een ongelijkmatige begasslng door 

het gasverdeelorgaan van de bellenkolom. Hier pleit tegen dat met de gas

verdeelringen en de sintef?laat steeds ongeveer dezelfde verdelingen van theta 

en ph1 worden gevonden. Hier pleit voor dat men in belzwermenplots met theta 

als functie van ph1 vaak clusters van bellen aantreft. Uit bepaalde richtingen 

komen dus meer bellen dan uit andere richtingen wat wijst op bepaalde 

circulatiestromingen. Onderzoek aan de T.U. Dortmund heeft ook aangetoond 

dat het belsnelheidsprofiel in een bellenkolom zelden precies symmetrisch is. 

3. De bellen stijgen zlg-zaggend op zoals ook werd beschreven in de literatuur. 

(Zie paragraaf 2.3) Dit zcu met name bij elliptische bellen kunnen voorkomen. 

4. De turbulentie in de kolom is vrij hevig zodat de belbewegingen sterk 

beinvloedt worden door de vloeistofbeweglngen. 

Opmerkingen betreffende de phi-verdellngen. 

In een groot aantal verdelingen van phi bevioot Zich een opvallende plek tussen 

30° en 40°. Dit kan theoretisch 2 oorzaken hebben. De fractie bellen uit de 

betreffende richting is groter dan andere fracties als gevolg van bepaalde 

circulatiepatronen in de kolom die niet veranderen in de tijd of als gevolg van 

de niet centrale positie van de sonde in de bellenkolom. Rotatie van de sonde 
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zou een verschuiving van het maximum in de verdeling van phi tot gevolg 

moeten hebben. Tweede mogelijke oorzaak kan zijn dat de sonde een voorkeur 

heeft voor bellen uit de betreffende richting. In dat geval zou rotatie van de 

sonde blj gelijke hydrodynamische omstandigheden geen verschuiving van het 

maximum te zien mogen geven. Het laatste bleek het geval te zijn. Ook het feit 

dat zowel metingen op 25 :m hoogte als metingen op 1 meter hoogte een 

maximum op dezelfde plaats te zien gaven stemt hiermee overeen. De oorzaak 

van de voorkeur van de soode voor bellen uit de betreffende richting is de 

scheve stand van de sondepunt (6°). 

Indien een bel precies loodrecht zou opstijgen zou de hoek e=0° zijn en de 

hoek <P onbepaald. Omdat de bellen altijd wel enigszins schuin opstijgen 

worden de bellen bij een normale sondepmt random over de hoek <P verdeeld. 

Nu de sondepunt echter scheef is hebben bellen die loodrecht opstijgen wel een 

bepaalde hoek;,. ~z.ie fig.5.2 } ::-; àe bellenkolom z.Jllen de bellen uiteraard niet 

allemaal loodrecht opstijgen maar is dlt wel de gemiddelde richting van de 

bellen. De scheve stand van de sonde heeft ook gevolgen voor de theta verdeling. 

Bellen met een hoek e in àe buurt van o0 en 180° krijgen een grote wegings

factor voor het berekenen van de e verdeling. (Zie paragraaf 3.3.6 , correctie 

van de e-verdellng.) Omdat de sondepunt enigszins scheef staat worden meer 

bellen gemeten met een hoek van bijna o0 of 180°. Een kleine vergroting van 

het aantal bellen in deze intervallen heeft als gevolg van de grote wegings

factoren een geweldige invloed op de e-verdellng. Ter illustratie is voor een 

meting de e-verdeling zonder en met correctie bepaald. 

(Zie bijlage V.) 

Oomerklngen betreffende de belzwermenplots. 

In een aantal belzwermenplots is de belsnelheid als functie van de beldiameter 

uitgezet. Er blijkt in het algemeen geen verband te bestaan tussen de 

belsnelheid en de beldiameter. Blijkbaar hinderen de bellen elkaar teveel 

tlJdens het opstijgen of wordt de beweging van de bellen sterk door turbulentie 

beinv loed. Alleen bij lage v 
5 

is er sprake van een geringe correlatie. Men mag 

aannemen dat er bij zeer lage vs wel een verband zal zijn tussen beldlarneter 

en belsnelheid. Er werden echter geen metingen bij zeer lage vs uitgevoerd 

omdat het dan niet mogeli~ k was het debiet te meten met de orifices of de 

turbinemeter en uit technologisch oogpLnt een laag debiet weinig interessant is. 

In een aantal belzwerrnenplots werd theta tegen phi uitgezet. Hier zien we dat 

de aanstromingsrichting van de bellen niet random verdeeld is. Uit bepaalde 
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richtingen komen meer bellen dan uit andere richtingen. Dit is een gevolg van 

de niet centrale positie van de sonde in de bellenkolom. 
De aanstromingsrichting van de bellen is met de huidige soo:le slechts beperkt 

verder te onderzoeken doordat een merkteken voor <t>=0° op de meetsonde 
ontbreekt en de af stand var de sonde tot het centrum van de kolom niet kan 

worden gevarieerd. 

Positie van de sorrle in de ~llenkolom. 
De punt van de meetsonde bevindt zich op 5 cm ult het centrum van de kolom 

die een straal heeft van 7. 9 cm. Het is mogelijk dat een deel van de 

waargenomen veranderinge1 met het toenemen van de druk of een gedeelte 

daarvan veroorzaakt wordt door een wijziging van de circulatiestromingen in 

de kolom. De sorrle bevindt zich waarschijnlijk in het overgangsgebvied van 
vloeistof die naa; bove:-i st;oomt e:l vloeistof die naar beneden stroomt. Een 

kleine wijziging ls mogelijk al voldoende om een groot effect op de 

bel verdelingen te hebben. Verder onderzoek met de sonde op meer centrale 

posities in de bellenkolom is daarom noodznd<elijk. 

beldlameterverdellngen. 

De gas hold-up metingen vclgens de overloopmethode in dlt onderzoek hadden 

echter een kleinere toename van de gas hold-up als resultaat dan de metingen 

van N. Pijls. De meettijd van de gas hold-up volgens de overloopmethode in dit 

onderzoek was echter in verband met de sondemetlngen niet steeds constant. 

1/1) 
;{:{o 
li 

Fig. 5.2. Gevolgen scheve stand sondepunt voor phi-verdeling. 
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6. Fout in het meetprogramma. 

Tijdens een bijeenkomst met orrlerzoekers van de T.U. Dortmt.n:l bleek dat 

tijdens wijzigingen in het programma een essentlele regel uit het programma 

was verwijderd. Deze regel corrigeert de beltijden in het geval dat een bel 

niet als eerste de middelste, onderste punt van de sonde raakt maar een van de 

4 omliggende punten. In orrlerstaande f!glX.lr is een sitrntie weergegeven 

waarbij de bel een van de omliggende sondepunten als eerste raakt. De 
electronische counters die de verschiltijden bepalen starten op het moment dat 

de eerste sondepunt -dit mag iedere sondepunt zijn- door een bel geraakt wordt. 

De verschiltljd van de sondepunt die als eerste geraakt W'Drdt zal dus 0 zijn. 

Het meetprogramma corrigeert de verschiltijden van een bel na de meting 
-rori"n;ç o'~t het Hj'c'<·•tip ri~.t d'·~ m1riri,-.Jste '"''"'·nu·l~nun+ •. ,.,.., ..... ,·h çc+,...oF'fen ~lr t-Q 
i:... Uo..Lu. 0 d\.r o1.J "..1. ~v..L ucv i:::; .1. 1..1.uut;. v ~\...I· 1 c:;ti i.Jv vvv.i. uv bvLt.i. o1..1. 11 d...1.0 .,.-

wordt gekozen. Wanneer de bel als eerste de middelste punt heeft geraakt vindt 

feitelijk geen correctie plaats. Indien een van de omliggenàe punten als eerste 

geraakt is is de correctie els volgt: 

t i=t i-t 1 1=1"5 Ys Ys Ys 

Na correctie is voor iedere bel tv, 1 gelijk aan 0 en wordt daarom niet 

opgeslagen op diskette. Deze correctie is nu tijdens de metingen niet 

uitgevoerd. tvsi is dus zonder correctie voor een deel van de bellen niet gelijk 

aan 0. Omdat t 1 niet werd opgeslagen op diskette was het niet mogelijk de v, 
meetgegevens achteraf te corrigeren. 

Wat zijn nu de gevolgen voor de verkregen belverdellngen? 

De effecten zullen groter zijn naarmate het aantal schuin opstijgende bellen 

groter is. Omdat de sonde niet centraal in de kolom hangt is te verwachten dat 

het aantal schuin aanstromende bellen groot is. 

In fig. 1 a en b is het signaal van een schuin aanstromende bel weergegeven. In 

a vindt wel correctie van de verschiltijden plaats, in b niet. t 1 wordt geacht v, 
0 te zijn. De beltijden var sondepunten 2 t/m 5 verschuiven dus ten opzichte 

van sondepL11t 1. 

De schuin aanstromende bel legt de afstand tussen de oo:ierste punt en de 

omringende punten in zeer korte tijd af. Dit leidt tot een zeer hoge 

belsnelheid. Dit heeft weer een grote beldiameter tot gevolg. 

Merkwaardig is dat het aaîtal door het verwerkingsprogramma afgekeurde 
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bellen niet 1s toegeoomen. De gemeten belverdel1ngen waren fysisch zeer wel 

mogelijk. Merkwaardig was alleen het grote aantal bellen met een diameter 

groter dan 2 mm en de hogE! belsnelheden zelfs bij lage superf1ciele 

gassnelf'Eden. 

De metingen van locale gas hold-up en integrale gas hold-up zijn niet door de 

fout in het meetprogramma beïnvloed. 

Het is mogelijk een eenvoudig programma te schrijven dat de vermoedelijk 

schuin aanstromende bellen uit de files met belt1jden kan verwijderen. Een 

schuin aanstromende bel ls herkenbaar aan een of meerdere zeer korte 

verschiltijden. (0.000-0.003 msec} Men kan dan door de gecorrigeerde 

beldata opnieuw te verwerken bekijken wat de invloed van de schuin 

aanstromende bellen op de bel verdelingen is geweest. 
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t=O 

VERSCIWIVING BELTIJDEN 1e SONDEPUNT 

ALS GEVOLG VAN ONTBREKEN VAN CORRECTIE. 

2 

J 

4 

5 

t'=O t=O 

1 t 

CORRECTIE BELTIJDEN T.o.v. ,e SONDENPUNT. 

t'=O--+t=O 

Flg. ia en 1 b. Signaal van een schuln aanstromende bel zonder en met 

correctie van de verschlltljden. 
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Na correctie van de fout in het meetprogramma zijn nog 12 metingen 
uitgevoerd in de bellenkolom met de gasverdeelring met 16 gaten van 1.5 mm. 
De druk was 1-4 bar of 10 bar, de meethoogte 25 cm of 1 meter. 

Gasverdeelorgaan: Ring 16*1.5 mm. 

Meethoogte: 25 cm. 

Beldiarneterverdelingen: (Il.19 en III.16) 

We zien vergeleken met de metingen met de fout in het meetprogramma 
precies het tegenovergestelde optreden: 

Bij lage dnt is de gemiddelde beldiarneter veel kleiner dan bij hoge dnt. 

De beldiarneter neemt bij lage druk af met het toenemen van vs. 
De beldlarneter neemt bij hoge druk toe met het toenemen van vs. 
Belsnelheldsverdeling: (II. 20 en III. 18} 

De gemiddelde belsnelheid is veel lager dan in de foutieve serie metingen. 

De belsnelheid neemt toe met het toenemen van vs. 
Theta-verdeling: (III. 20} 

Opvallend ls het grote aantal schuin opstijgende bellen. Dit ls te verklaren 
door mt feit dat de sondepunt zich dicht bij de wand van de kolom bevond. 
Phl-verdeling: (III. 22} 

Uit de phi-verdelingen blijkt dat de bellen voor een groot deel uit slechts 

enkele richtingen aanstromen. Ook dit is te verklaren door de positie van de 
sonde dicht bij de wand van de kolom. 
Locale gas hold-up: (ll.21} 

De locale gas hold-up neemt toe met het toenemen van de druk. De gas hold-up 
is echter onder zowel lage als hoge druk lager dan bij de 1 e serie metingen. 
De sonde bevond zich blijkbaar op een iets andere positie dan bij de vorige 

metingen of de hydrodynamica in de kolom was net iets anders. Een kleine 
verandering heeft grote gevolgen doordat de sondepunt dicht bij de wand van de 

kolom -w·as opgehangen en zich in het overgangsgebied bevond tussen omhoog 
stromende vloeistof en omlaag stromende vloeistof. 

Tenslotte is opvallend dat onder lage druk het aantal afgekeurde bellen veel 
hoger is dan onder roge druk. 
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Gas verdeelorgaan: Ring 16*1. 5 mm. 

Meethoogte: 1 meter. 

Beldlameterverdeling: (II.19 en III.17) 

De beldlameterverdel!ngen wijken weinig af van de met het foutieve 

meetprogramma gemeten verdelingen. De bellen Zijn veel groter dan op 25 cm 

hoogte. De gemiddelde beldiameter neemt iets af met het toenemen van vst 

z:owel bij lage als bij hoge drU<. De druk heeft z:elf geen invloed op de 

beldiameterverdeling. 

Belsnelheidsverdellng: (II.20 en III. 19) 

Ook de belsnelheidsverdelingen wijken weinig af van de 1 e serie metingen. Een 

afname van de belsnelheid met het stijgen van de druk wordt nu echter niet 

·.;.;aargenomen. 

Theta-verdelingen: GIL 21) 

Het aantal schuin opstljgen::ie bellen is vergeleken met de meethoogte van 25 

cm veel kleiner. Druk en v,, hebben geen waarneembare invloed op de theta-
'" 

verdeling. 

Phi-verdelingen: (III.23) 

De bellen Zijn op 1 meter hoogte beter gespreid over de aanstromingsrichting 

dan op 25 cm hoogte. Opvallend !s de piek op 36° dle ook na correctie van het 

programma aanwezig blijft. 

Locale gas hold-up: (II. 21) 

De locale gas hold-up neemc toe met de druk. De toename is echter veel 

geringer dan bij de 1 e serie metingen. Blijkbaar is ook hier de positie van de 

sonde niet precies hetzelfde geweest of is de hydrodynamica anders ge1Neest. 

Opvallend is ook hier dat het aantal bellen dat bij lage druk wordt afgekeurd 

veel hoger ls dan bij hoge druk. 

De metinge!l wijzen dus n!&t op een afname van de gemiddelde beldlameter 

onder hoge druk met toenemende superficiele gassnelheid. Het grote verschil in 

locale gas hold-up wijst op een andere positie van de sonde in de kolom of op 

een andere hydrodynamica. Een kleine verandering kan voldoende z:ijn om grote 

effecten te zien te geven. 
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Toch zijn er aanwljZingen dat onder hoge druk bij toenemende superflciele 

gassnelheid de gemiddelde beldiameter afneemt, in overeenstemming met wat 

men in de literatwr leest. 

Van de 1 e serie metingen werd van twee meti~en de frequentieverdeling van 

de doorsteekt1jd aan de ond2rste sondepunt uitgezet. De doorsteektijden zijn 

niet door de fout in het meetprogramma beinvloed. Het betreft hler de 

metingen met de ring 16*1.5 mm als gasverdeelorgaan, druk 10 bar, bij 3.5 

cm/ sec. en 17. 8 cm/ sec. Het totaal aantal bellen is in beide gevallen 1000. 

CZle fig. 2a en 2b ) Men ziet een sterke afname van de gemiddelde 

doorsteektijd. Dit kan twee oorzaken hebben: 1. De bellen zijn gemiddeld 

kleiner geweest. 2. De bellen hebben gemiddeld een (veel) hogere snelheid 

gehad. Deze laatste verklaring is niet waarschijnlijk omdat in geen van de 

metingen een grote toenamE~ van de gemiddelde belsnelheid bij een ~oename in 

vr ls waargenomen. De beLen die gevormd 'J.Drden aan het gasverdi:elorgaan 
"" 

worden dus onder hoge druk blj een vergroting van het gasdebiet vermoedelljk 

toch kleiner. De positie van de sonde of de hydrodynamica tijdens de 1 e serie 

metingen is daarbij vermoedelijk anders geweest dan tijdens de 2e serie. 

Opmerkingen betreffende de belzwerrnenplots. 

In enkele belzwermenplots is goed te zien dat als gevolg van de positie van de 

sonde dicht bij de wand van de kolom het grootste deel van de bellen uit slechts 

enkele richtingen afkomstig is. (Zie bijlagen IV. en IV. ) 

Ook is in enkele plots de belsnelheld als functie van de beldlameter uitgezet. 
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Fig. 2a en 2b. Freqoontieverdellng doorsteektijden. 
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7. Conclusie. 

De sonde bevond zich te dicht bij de wand van de kolom waardoor een groot 

deel van de bellen de sonde sclx..lln aanstroomde. De sonde bevond zich in het 

overgangsgebied tussen omhoog en omlaag stromende vloeistof. Een kleine 

verandering in de belstroming heeft in dit overgangsgebied grote effecten op de 

meetresultaten. 
Een afname van de gemiddelde beldiarneter met het toenemen van de druk en de 

, e 
superficiele gassnelheid kon niet met zekerheid worden vastgesteld. De 1 

serie metingen heeft ondanks de fout in het meetprogramma toen een afname 

van de gemiddelde beldiameter te zien gegeven bij hoge druk en toenemende 

superflciele gassnelheid. Dit blijkt uit de afname van de gemiddelde 

d:x:irsteektljder; v;;.n de belle::-i. De doorsteektljden werden niet door de fout in 

het meetprogramma belnvloed. 

Het afnemen v;;.n de gemiddelde beldiameter met het toenemen van de druk en 

het gasdebiet is in overeenstemming met de literatuur van Idogawa et al. 

(1985), Kling (1962), Jekat (1975), Kaufmam (1981), La Nauze en Harris 

(1974), K. Bier et al. (1978) en Neubauer (1977,1978). (Zie paragrafen 

2.4.4. en 2.4.4.3.) 

De invloed van de druk op ëe belvorming aan een sinterplaat is vermoedelijk 

geringer. Dit kan een verklaring zijn voor de resultaten van Kfübel et 

al. (1961) waaruit geen invloed van de druk op de gemiddelde beldiarneter en 

gas hold-up bleek. 

Een aantal auteurs hebben bij atmosferische omstandigheden met verschillende 

gassen gemeten. De effecten die men daarbij vindt zijn waarschijnlijk een 

gevolg van de verandering van de gasdichtheid. (Hikita 1980, 1981 en Deckwer 

1986 ) De metingen van K. Pijls (1985) kunnen worden verklaard door de 

resultaten. Hij vond een toename van de gas hold-up onder hoge druk. Het 

grootst 'Nas deze toename voor de gasverdeelring met 16 gaten van 1.5 mm. 

De toename was kleiner voor de gasverdeelring met 37 gaten van 2 mm en de 

sinterplaat. Dit stemt overeen met de in dit onderzoek gevonden effecten van de 

druk op de bel vorming aan ::l.e verschillende gasverdeelorganen indien de fout in 

het meetprogramma niet te veel invloed heeft gehad op de gemeten beldia

meterverdelingen. De druk bleek bij de gasverdeelring met 16 gaten van 1.5 

mm een grotere afname van de gemiddelde beldiarneter tot gevolg te hebben 
dan bij de gasverdeelring r.iet 37 gaten van 2 mm. 
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De gas hold-up metingen volgens de overloopmethode hadden echter een kleinere 

toename van de gas hold-up tot gevolg dan de metingen van N. Pijls. De 
meettijd van de gas hold-up volgens de overloop methode in dit onderzoek was 

in verband met de sondemetlngen vrij groot en niet steeds constant. Hierdoor 

kunnen de afwijkingen worden verklaard. Îl.5S9n 10 en 20 bar werd evenals 

bij de metingen door N. Pijls geen vemoging van de gas hold-up meer gemeten. 

De belcoalescentie blijkt nlet door de druk te worden gehinderd. De bellen op 

1 meter rrogte zijn zowel bij lage als bij hoge druk groter dan op 25 cm 

hoogte. Op 1 meter rrogte heeft ckukverhoging nauwelijks invloed meer op de 

beldlarneterverdellng. Ook Neubauer (1977) vond op 1.20 hoogte geen invloed 

meer van de druk op de beJdiameterverdeling. (Zie ook paragraaf 2.4.4) 

De gas hold-up boven in de kolom nam onder hoge druk sterk toe zodat mogelijk 

sprake is van een begin van schuimvorming. Het is echter ook mogelijk dat dit 

werd veroo;zaakt door een wijziging van de belstroming. De in·.;loed hiervan 

kan groot zijn geweest door de positie van de sonde dicht bij de wand van de 

kolom. 

De invloed van de diverse selectiecriteria in zowel het meetprogramma als het 

verwerkingsprogrammais niet duidelijk. Het aantal afgekeurde bellen tijdens 

de meting en de verwerking is in bepaalde gevallen groot. Men weet nlet welke 

bellen worden afgekeurd en wat de invloed hiervan is op de belverdelingen. 

Nader onderzoek naar de selectiecriteria is beslist OOL.""<izakelijk. Het advies is 

om de selectiecriteria nlet tijdens de meting toe te passen maar tijdens de 

verwerking van de beltijden. Men moet dan dus van alle door het BMG-apparaat 

gemeten bellen de beltijden registreren op diskette. Alleen de controle op 
negatieve beltijden, doorsteektijden gelijk aan nul en de correctie ten opzichte 

van de onderste sondepunt kunnen ln het meetprogramma gehandhaafd blijven. 

Men kan dan dezelfde bellenpopulatie met verschillende selectiecriteria 

berekenen. 

Verschillende andere voorstellen om tot een beter inzicht van de metingen te 

kunnen komen zijn opgenomen in de paragraaf: 11Aanbevel1ngen voor nader 

onderzoek''. 

Er zijn verschillende aanwijzingen dat de overgang van homogeen naar 

turbulent regime bij hogere druk pas bij hogere superficiele gassnelheden 

optreed. Deze aanwijzingen zijn onder andere: 

1. Het kleiner worden van de fractie zeer snelle bellen in de belsrnlheids

verdellngen onder hoge dn"k Dit treedt zowel op 25 cm als op 1 meter hoogte 

op. Men zal nog wel moeten onderzoeken in hoeverre deze belverdelingen door 
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de fout in het meetprogramma zljn belnvloed. Dit ls afhankelljk van het aantal 

schuin opstijgende bellen ten opzichte van recht opstijgende bellen. 

2. Het afremen van het aantal afgekeurde bellen onder hoge druk. Dlt wijst op 
mooiere ronde bellen en een mmogene stroming. 

Samengevat: 

1. De metingen met de geleidbaar001dssonde hebben te dlcht bij de wand van de 

kolom plaatsgevonden waardoor moeilijk interpreteerbare meetgegevens 

verkregen werden. 

2. De metingen van de gas hold-up volgens de overloopmeth:xie en vla de 

sondemethode hebben bevestigd dat deze onder hoge druk toeneemt. 

3. Op vele plaatsen ln de literatuur wordt gemeld dat de bellen dle gevormd 

worden aan een orlfice kleiner worden met het toenemen van de druk en de 

superflclele gassnelheid. 

4. Experimenteel kon het afnemen van de gemiddelde beldlameter met het 

toenemen van de druk rJet met 100% zekerheid worden vastgesteld doch er 

waren wel sterke aanwijzingen voor aanwezig. 

5. De belcoalescentie wordt onder hoge druk nlet merkbaar beinvloed. 

6. Er zljn aanwijzingen dat de overgang van het homogene stromingsregime 

naar het heterogene stromingsregime onder hoge druk bij hogere superficiele 

gassnelheden plaatsvindt dan bij lage druk. 

7. Het aantal afgekeurde bellen is bij veel metingen relatief groot. De invloed 

van de diverse selectiecriteria in het meetprogramma en het verwerkings

programma op de uiteindelijk te verkrijgen belverdelingen ls onduidelijk en 

dient nader te worden onderzocht. 
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8. Aanbevelingen voor verder onderzoek. 

Betreffende het meetsysteem: 

1. Ontwikkeling van een optische sonde compleet met glasfibers, koppelingen, 

fototransistors en fotodiodes die gebruikt kan worden samen met het BMG

apparaat. In een later stadium kan eventueel ook een dn..Kbestendig exemplaar 

worden ontwikkeld. 

2. IJking van de geleidbaarheidssonde door het aanbieden van steeds een gelijke 

bel. Uit het debiet en het totaal aantal bellen kan men de gemiddelde 

beldiameter berekenen en vergelijken met de door de sonde gemeten 

gemiddelde beldlameter. 

3. Bestudering van het belg;edrag aan de sondepunt. Men kan bijvoorbeeld ln 

een donkere kamer steeds dezelfde bel aan de sonde aanbieden en een 

stroboscopische belichting toepassen waardoor men het aanprikken van de sonde 

mits dit voor iedere bel hetzelfde gebeurt als het ware kan vertragen en op die 

manier bestuderen. Een andere mogelijkheid is om fotografische opnamen te 

maken. De belichting moet plaatsvinden met een electronenflitser die gestuurd 

wordt door het belsignaal. De medewerkers van de Universiteit van Dortmund 

die een bezoek brachten aan DSM en die volgens de laatste methode het 

aanprikken van de bellen hadden gevolgd vonden geen grote vervorming van de 

bellen op het moment van aanprikken. Het moment van loslaten van de bellen 

kon om technische redenen niet worden bestudeerd. Met behulp van een 

tljdvertragingsgenerator kan men het aanprikken van de bel als 

actlveringssignaal gebruiken en toch het moment van loslaten bestuderen. 

Bellen met een gedefinieerde diameter en snelheid kan men maken door gas 

door een capillair met een zeer vlak uiteinde te lelden. 

4. IJking van de gas hold-up meter met behulp van een kleine kolom. Men moet 

de gas hold-up op diverse radiale posities ln de kolom bepalen en op 

verschillende hoogten. Door integratie vindt men dan de gemiddelde gas hold-up 

in de bellenkolom die men moet vergelijken met de gas hold-up bepaald volgens 

de hoogteverschllmethode. De klokfrequentle van de gas hold-up meter kan 

eventueel oog verhoogd worden. 
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5. lnvloed van de select1ec:-1ter1a 1n het meetprogramma nader onderzoeken. 

Hiertoe moeten de selectiecriteria niet tijdens de meting worden toegepast 

maar tijdens het verwerken van de beltijden. Men kan dan op dezelfde gemeten 

populatie bellen steeds andere selectiecriteria toepassen. 

6. Belsimulatie. 

Men kan de beweging van een bel aan een sondepunt simuleren. Wanneer men in 
theorie een bekende bel met een bekerrle bewegingsrichtlng een in afmetingen 
bekende sonde laat raken kan men uitrekenen wat de beltljden zullen zijn. 

Leest men deze tijden in met het verwerkingsprogramma dan kan men zien of 

de berekerrle belparameters overeenstemmen met de theoretisch aangeboden 

bel. Waro::::er men veel van dergelijke simulaties wil uitvoeren is het aan te 

beveien hiervoor een computerprogramma te schrijven. De sonde en de aan

stromende bellen kan men jan ook grafisch afbeelden. 

7. Het bepalen van de doorsteeklengteverdeling van de bellen. Met de sonde is 

de minimale beldiameter die nog gemeten kan worden ongeveer i mm. Dit 

komt omdat alle 5 de sondepunten door een bel aangeprikt moeten worden. 

Warreer men bij 1 sondepunt de lengte van de belsignalen opneemt kan men 

deze bellen nog wel meten. Echter ook grote bellen die de sondepult schampen 

geven een kort belsignaal. Toch is het interessant om naast de normale bel

diameterverdelingen ook, àe verdeling van de doorsteeklengte bij i sondepunt 

te kennen. Men kan dan onàerzoeken of men met de sonde veel kleine bellen 

heeft gemist. In dit verband moet men ook nog rekening rouden met de 

verhouding P tussen de acceptatlekans en de trefkans van een bel. Op 3 

manieren zou men deze doorsteeklengteverdellng kunnen verkrijgen: Het 
aanpassen van de electronica in het BMG-apparaat. ln feite wordt in het BMG

apparaat voor iedere bel dle een bepaalde sondepunt. raakt de doorsteektljd 

bepaald en doorgezonden naar de microprocessor ongeacht of de andere 

sondepunten ook worden aangeprikt. Dit. signaal is mogelljk af te tappen en te 
gebruiken om een doorsteeklengte verdeling op te stellen. 

- Evenals de gas mld-up meter kan men een electronlsch kastje laten maken 

dat aangesloten wordt op het digitale signaal van een van de sondepunten. Met 
behulp van electronlsche counters kan men dan de doorsteeklengte van een bel 

bepalen. Vervolgens moet deze doorsteeklengte worden doorgegeven naar de 

IBM-computer. 
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- Het BMG-apparaat heeft in totaal 7 kanalen. Met de 5-puntssensor worden er 

hier 2 niet van gebruikt. Mogelijk kan men deze zo wijzigen dat men de 

doorsteeklengte van iedere bel kan bepalen. 

De 5-puntssensor is echter niet optimaal om een doorsteeklengteverdeling te 

bepalen omdat de punt van de sonde te groot 1s. Een 1-puntssensor kan kleiner 

gebouwd v.t0rden. Men moe':. dan dus een plat!nadraadje insmelten in een drn 

glazen staafje met alleen een klein puntje vrij. 

Betreffende bellenkolommen: 

1. Nadere bestudering van de invloed van het gasverdeelorgaan. Inmiddels zijn 

4 gasverdeelorganen in bestelllng voor de bellenkolom. 3 gasverdeeldozen met 

gaten aan de bovenkant waarvan er twee zo zljn ontworpen dat het Reynolds

getal ln de uitstroomopeningen gelijk is doch de diameters van de gaten 

verschillend zijn. Ook is een gasverdeelorgaan met 1 orifice van 2 mm 

besteld. Met name is interessant om te onderzoeken of de gassnelheid hoog in 

de bellenkolom afhankelijk is van het type gasverdeelorgaan. Mogelijk kan men 

dan iets meer te weten komen over circulatiestromingen in de kolom. 

2. Het meten van de belverdellng op verschillende radiale posities in de kolom. 

Hiervoor is het noodzakeli:k dat er verschillende bovenflensen voor de 

bellenkolom v.t0rden gemaakt met een opening voor de sensor op verschillende 

radiale posities. 

3. Nadere bestudering van de invloed van opperv lakteaktleve stoffen zoals 

alcoholen en zouten op het ·~oalescent1egedrag van bellen, met name onder hoge 

druk. Men mag verwachten dat in geval van coalescent1ehindering de bellen 

ook hoog in de kolom kleiner zullen worden met het stijgen van de druk en 

de superficlele gassnelheid. 

4. Bestudering van de invloed van vaste deeltjes in een hoge druk bellenkolom 

bij voorkeur in verschillende vloeistofmedia. Zowel de optische sonde als de 

geleidbaarheidssonde zijn bestand gebleken tegen botsingen met kleine lichte 

deeltjes en dus bruikbaar als meetmethode. 

5. Stofoverdrachtsmetingen 1n een bellenkolom onder hoge dI"'tÁ<. Men kan uit 

verschillende systemen kiezen (zie paragraaf 2 .1. ) . Sulf1etox1dat1e en 
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zuurstof metingen hebben als probleem dat de huidige opstelling alleen 

aangesloten is op het 200 bar N2 net. Het gebruik van gasflessen is vanwege 

het hoge gasgebruik bez'.Vaar lij k. In de hal waar de opstelling staat is de 

maximale druk van de perslt.dit echter slechts 5 bar. Er zal in dat geval dus 

met een compressor moeten worden gewerkt. 

Aan de Universiteit van Groningen heeft W. Brugman momenteel werkzaam 

bij de afdeling PT-RU van OSM research tijdens zijn afstuderen 

stofoverdrachtsmetingen gedaan aan een waterige slurry met behulp van etheen. 

Als analysemethode werd gaschromatografie gebruikt. Etheen is in water 

weinig oplosbaar doch is met een vlamionlsatiedetector goed te detecteren. De 
detector is niet gevoelig vcor N2 en '.Vaterdarnp. De gaschromatograaf zal on

line gekoppeld moeten worden aan de bellerl<olom omdat het nemen van 

monsters onder hoge druk te moeilijk is en men bovendien het concentratie

verloop zo goed mogelijk c:mtlnu in de tijd wil meten. 

Een van de methoden om k1 a te bepalen werkt als volgt: 

Men voert eerst een gasmengsel toe aan de kolom met N2 en een kleine 

constante concentratie etheen. Een klein gedeelte van het afgas van de kolom 

wordt naar de gaschromatograaf geleid. Men wacht tot de vloeistof verzadigd is 

met etheen en een constante concentratie etheen in het afgas is bereikt. Dan 

sluit men de etheen toevoer snel af en volgt de afname van de concentratie 

etheen in het afgas. Uit de curve die ontstaat kan men k1a bepalen. 

Men zal van te voren eerst goed moeten doorrekenen of deze metingen 

voldoende nauwkeurige gegevens zullen opleveren. Met name is het van belang 
het effect van de druk op oplosbaarheid en diffusieco~ff icienten na te gaan. 

Metingen van het ·verloop van de etheenconcentratie tijdens adsorptie zijn ook 

mogelijk. Welke methode de beste resultaten levert zal nog bekeken moeten 
worden. Wanneer de stofoverdracht te snel mocht plaatsvinden kan misschien 

een gas met een ander verdelingsevenwicht worden gekozen. 

6. Andere typen bellenkolommen bestuderen. In de praktijk van de chemische 

industrie worden bellenkolommen zelden zo eenvoudig uitgevoerd als de kolom 

uit deze experimenten. Vaak wordt de vloeistof gecirculeerd door het 

aanbrengen van een inwendige of uitwendige omlooppijp, wordt er op 

verschillende hoogten in de kolom gas toegevoerd of worden de bellen opnieuw 

gedispergeerd door het aanb~en van zeefplaten. 
Het is wenselijk metingen in bellenkolommen met een vloeistofhoogte van meer 
dan 3 meter uit te voeren. 
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Men dient het doel van dit onderzoek goed voor ogen te h:x.iden: Het vinden van 

ontwerpregels voor bellenkolommen onder roge druk. Het ontwerp van een 

bellenkolom is nlet alleen afhankelijk van de gas hold-up en het belgedrag. Van 

bel~ zijn onder andere ook de kiootiek van de chemische reactie, de 

selectivelt, het fasencontactoppervlak, de stofoverdrachtsmefficienten en de 

mate van backmlxing. Het ontwerp van een bellenkolom onder hoge drUc zal dus 

voor leder reactiesysteem anders zijn. We kunnen hier dan ook geen algemene 

ontwerpregels geven. Men zal zich moeten afvragen of een belleri<olom wel het 

meest geschikte type reactor is. Behalve technologische argumenten 

zullen eL"'Onomische argumenten daarbij vaak een rol spelen. 
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