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SAMENVATTING 

Het onderzoek naar de invloed van de druk op het gedrag van fluid bed 

reactoren, heeft zich tot nu toe grotendeels beperkt tot de invloed op 

de warmteoverdracht en de fluidisatiekarakteristieken van de poeders. 

Hoewel de resultaten niet eenduidig zijn, melden de meeste onderzoekers 

een verandering van het gedrag bij bepaalde gas/vaste stof systemen. 

Deze systemen kunnen gekarakteriseerd worden met de dichtheid van het 

gas en de vaste stof, de deelljesgrootteverdeling van de vaste stof en 

de aard van het gas en de vaste stof. De verandering van het fysisch 

gedrag bij drukverhoging kan tot verbetering van de stofoverdracht 

leiden. Bij heterogeen gekatalyseerde reacties in fluid bed reactoren 

kan dit leiden tot een verhoogde conversie. 

Over de invloed van de deeltjesgrootte op de conversie in een fluid bed 

reactor is nog geen enkele publicatie verschenen. Verkleining van de 

deeltjes leidt tot een groter specifiek oppervlak. Voor heterogeen 

gekatalyseerde reacties kan dit leiden tot een hogere conversie. Bij 

verkleining van de deeltjes zullen echter tegelijkertijd de 

fluidisatiekarakteristieken veranderen. Het uiteindelijke effect van de 

verandering van de deeltjesdiameter is hierdoor niet te voorspellen. 

Voor ons onderzoek naar de stofoverdracht in een fluid bed reactor 

hebben wij gekozen voor een modelreactie, de omzetting van ozon in 

zuurstof. Er is apparatuur ontworpen en gebouwd die voldoende ozon kan 

genereren om de conversiemetingen onder aIle omstandigheden nauwkeurig 

te kunnen uitvoeren. Verder is apparatuur ontworpen en <gedeeltelijk) 

gebouwd, waarmee de ozonconcentratie uiterst nauwkeurig bepaald kan 

worden. Ook is er een reactoropstelling gebouwd waarin de ozonconversie 

uitgevoerd kan worden. Deze reactoropstelling bevat onder andere een 

ozondestructor, waarin aIle ozon volledig afgebroken wordt voordat het 

gas de opstelling verlaat. 

Er is een eenvoudig model opgesteld waarmee de resultaten van de 

conversiemetingen geinterpreteerd kunnen worden. Verder is er een 

katalysator bereid waarvan de fluidisatiekarakteristieken bepaald 

werden. Hoewel er nog geen conversiemetingen aan het fluid bed verricht 

werden, is weI de conversie in de lege reactor bepaald. Deze bleek bij 

temperaturen boven de kamertemperatuur en lage gasdebieten sterk toe te 

nemen. Voordat onder deze omstandigheden metingen aan het fluid bed 

verricht kunnen worden, zal de reactor eerst van een inactieve coating 

voorzien moeten worden. 
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1 INLEIDING 

De eerste commerciele toepassing van een fluid bed, het Winkler proces 

voor de vergassing van steenkool, stamt uit 1922. De verdere 

ontwikkeling van het fluid bed vond voornamelijk plaats in de petro

chemische industrie, waar het fluid bed sinds 1942 toegepast wordt voor 

het katalytisch kraken van aardoliefracties. Heden ten dage kent het 

fluid bed vele toepassingen. Het fluid bed wordt vooral toegepast in 

processen waarbij een goed contact tussen een vaste stof en een gas of 

een vloeistof nodig is. Voorbeelden hiervoor zijn: 

- Reacties tussen gassen met een vaste stof als katalysator 

- Reacties tussen een gas en een vaste stof 

- Temperatuur behandeling van gassen 

- Het drogen van vaste stoffen 

Een fluid bed heeft voor- en nadelen ten opzichte van een fixed bed. 

Voordelen van een fluid bed zijn: 

Hoge gassnelheden en kleine deeltjesdiameters zijn toe te passen 

zonder dat de drukval toeneemt 

Er is een goeae-- st5IOveraracnt tussen het gas en de vaste stof 

Er is een goede warmte-overdracht tussen het gas en de vaste stof 

er zijn geringe temperatuurverschillen in het bed 

en 

Er is een goede warmte-overdracht aan vaste wanden in of om het bed 

- De vaste stof kan continu toegevoerd en/of afgevoerd worden 

Nadelen van een fluid bed zijn: 

- Een slechter contact tussen het gas en de vaste stof bij hogere 

gassnelheden door het ontstaan van bellen 

- Door menging kunnen conversie en selectiviteit nadelig beinvloed 

worden 

- Slijtage van de apparatuur en attritie van de deeltjes ten gevolge 

van de beweging van de deeltjes 

- Er zijn voorzieningen nodig om het stof van het gas te scheiden 

Alhoewel het verschijnsel reeds enige tijd bekend is bestaat er nog 

steeds veel verschil van inzicht over het mechanisme van de fluidisatie. 

Structuur van de dichte fase en het gedrag van bellen zijn nog steeds 

het onderwerp van menige studie. Voor modellen van fluid bed reactoren, 
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waarbij de stofoverdracht tussen bellen en dichte fase en de menging in 

de respectievelijke fasen conversie en selectiviteit bepalen, zijn deze 

eigenschappen van groot belang. 

Ons onderzoek had ten doel de invloed van deeltjesgrootte en druk op de 

conversie in een fluid bed reactor te onderzoeken. Tot nu toe is er nog 

weinig onderzoek op dit gebied verricht. Voor ons onderzoek maakten wij 

gebruik van een modelreactie. In ons geval was dat de omzetting van ozon 

in zuurstof. 
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2 FLUIDISATIE 

2.1 Fluidisatie algemeen 

Op een bed van deeltjes, waar in opwaartse richting een fluidum doorheen 

geleid wordt, werken de volgende krachten: 

- De zwaartekracht 

- De meesleepkracht uitgeoefend door het fluidum 

- De wrijvingskracht tussen het bed en de wand 

- De opwaartse Kracht ten gevolge van het door het lichaam verplaatste 

fluidum 

Van nu af aan beperken we ons tot gasvormige fluida. Dan kan, als gevolg 

van het grote dichtheidsverschil tussen het fluidum en de deeltjes, de 

opwaartse kracht verwaarloosd worden ten opzichte van de zwaartekracht. 

In een gepakt bed kan de drukgradient beschreven worden met de relatie 

van Ergun (1): 

dp 150 ~u (1_£)2 + 1.75 
~--d2 £3 dh 

-= 

P 
Voor lage Reynoldsgetallen (Re < 
worden tot: 

dP 150 VU (1_£)2 
-_ -9.. 
dh - d 2 ~ 

P 

P u 2 (l-E:) c -..0 __ 

d E: 3 
P 

10) kan vergelijking 

Dit komt overeen met de wet van Darcy (1): 

u K dP 0= __ 

~ dh 

(1) 

(1) vereenvoudigd 

(2) 

(3 ) 

Als we nu, uitgaande van een stilstaand fluidum, de gassnelheid langzaam 

opvoeren kunnen we een drietal gebieden onderscheiden: 

1) De meesleepkracht is kleiner dan de zwaartekracht. De bedhoogte en de 

porositeit bli jven dan constant, en de drukval is proportioneel met de 

superficiele gassnelheid volgens vergelijking (2). 

2) De meesleepkracht is groter dan de zwaartekracht, maar kleiner dan de 

zwaartekracht gecombineerd met de wandwrijving. De bedhoogte en de 

porositeit blijven nog steeds constant. De drukval over het bed ~an met 

behulp van vergelijking (2) beschreven worden. 

3 
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3) De meesleepkracht is groter dan de zwaartekracht en de wrijvings

kracht. De deeltjes worden min of meer zwevend gehouden door het gas en 

het bed heet gefluidiseerd. De drukval over het bed daalt plotseling bij 

de overgang van gebied 2 naar gebied 3, door het wegvallen van de wand

wrijving, om daarna ongeveer gelijk te worden aan het gewicht van het 

bed per oppervlakte-eenheid. De bedhoogte is nu afhankelijk van de 

superficiele gassnelheid. 

Als we, uitgaande van een gefluidiseerd bed, de gassnelheid langzaam 

verlagen, krijgen we enigzins andere resultaten. Doordat de wandwrijving 

nu in tegengestelde richting werkt, is er geen drukpiek bij de overgang 

van gebied 3 naar gebied 2 en is de porositeit groter. Als gevolg is de 

drukval over het bed kleiner. De minimale fluidisatiesnelheid is 

gedefinieerd als die superficiele gassnelheid, waarbiFaemeesle-epkracht 

juist in evenwicht is met de zwaartekracht. 

Bij gassnelheden hoger als de minimale fluidisatiesnelheid, ontstaan op 

gegeven moment bellen die naar het oppervlak stijgen. Het moment waarop 

de eerste bellen zichtbaar worden noemen we het bellenpunt. 

~p 

1 

H~ 

i 

I .-"'" 
I ~. 

/" 
" I 

/" I 

/' 

Fig. 2.1 Drukval over het bed en de bedhoogte als functie van de 

superficiele gassnelheid 

4 
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Het bed is dan opgebouwd uit een dichte fase waarin geen bellen 

voorkomen en uit een bellenfase. Meestal wordt er van uitgegaan dat er 

in de bellenfase geen vaste stof voorkomt. Ais er bellen in het bed 

voorkomen, noemen wij het bed heterogeen gefluidiseerd. Indien er geen 

bellen in het bed voorkomen en de superficiele gassnelheid is hoger dan 

de minimale fluidisatiesnelheid, dan noemen wij het bed homogeen 

gefluidiseerd. Afhankelijk van het gefluidiseerde materiaal, komt 

homogene bedexpansie weI of niet v~~r. Geldart (3) heeft op basis van de 

verschillende wijzen waarop poeders expanderen een indeling van poeders 

voorgesteId. Hij onderscheidt A-, B-, C-, en D-poeders: 

Pd 
t 

A-powders 

C-powders 

D-powders 

-~ 
W2 

~----------~lO~O------------~1~OO~O~------~500·0~m 

Fig. 2.2 Indeling van poeders vol gens Geldart 

- A type: - homogene fluidisatie mogelijk 

- bellen voor Uo > u~, 

- B type: - geen homogene fluidisatie mogelijk, u~, = u~f 
- bellen voor Uo > u~f 

- C type: - poeder sterk cohesief, geen normale fluidisatie mogelijk 

- voor Uo > u~F onstaan horizontale breuken, verbonden 

door verticale gleuven (channeling) waardoor het gas uit 

het bed kan ontsnappen 

- drukval lager dan de bedmassa per oppervlakte-eenheid 

5 



6 

- D type: - vertonen geen duidelijke bellen, neigen tot de vorming van 

verticale kanalen waardoor vaste stof omhoog gespoten wordt 

(spouting) 

- drukval lager dan de bedmassa per oppperviakte-eenheid 

- bij U~t is het Reynoldsgetal » 10 en kan de traagheidsterm 

in de vergeliSking van Ergun (1) niet verwaarloosd worden 

De bellen hold-up kan berekend worden vol gens (2): 

(H - H
d

) 

H 
(4) 

Voor A- en B-type poeders kan de hoogte van de dichte fase bepaald 

worden met bed-collapse experimenten. Hierbij wordt de gastoevoer naar 

het gefluidiseerde bed plotseling verbroken. De bellen verlaten het bed 

veel sneller dan het gas uit de dichte fase. Voor een A-type poeder 

verloopt de bedhoogte als fuctie van de tiSd ongeveer zoals in 

onderstaande figuur. 

H 
i 

Ho - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -:-:-=-=---

o --'--..... t 
Fig 2.3 De bedhoogte als fun~tie van de tiSd biS een collapse 

experiment voor een A-type poeder 

Voor een A-type poeder wordt, nadat de bellen het bed verlaten hebben, 

de daalsnelheid van het bed constant. Het gas uit de dichte fase verlaat 

het bed met een constante snelheid doordat de deeltjes langzaam op de 

bodem van het bed sedimenteren. Er ontstaat een grens tussen het gepakte 

en het geexpandeerde poeder, die met een constante snelheid omhoog 

beweegt. Uit de helling van de grafiek van de bedhoogte tegen de tiJd de 

6 
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superficiele gassnelheid in de dichte fase bepalen (2): 

u = -tanS 
do 

(5) 

Bij een B-type poeder is er geen homogene expansie en zakt het bed, bij 

het afsluiten van de gastoevoer, ineens in elkaar. De superficiele 

gassnelheid in dichte fase is bij een B-type poeder gelijk aan de 

minimale fluidisatiesnelheid. 

De overall-porositeit in het bed is te berekenen met onderstaande 

vergelijking (2): 

w 
£ = 1 - -- (6) 

AHp 
s 

Door in deze vergelijking de totale bedhoogte te vervangen door de 

hoogte van de dichte fase vinden we een vergelijking voor de porositeit 

van de dichte fase: 

£ = 1 -
d 

w 
(7) 

7 
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2.2 De modellering van fluid bed reactoren 

Er zijn twee methodes om informatie te krijgen over de 

stofoverdrachtsprocessen in een fluid bed reactor namelijk: 

- Verblijftijdsspr~idingsmetingen met behulp van een tracer 

- Conversiemetingen met behulp van een modelreactie 

De laatste methode heeft enkele voordelen. Een groot voordeel is dat de 

mathema~rschElvergelijkingen voor stationaire systemen veel eenvoudiger 

zijn dan voor instationaire systemen. Ook zijn metingen aan stationaire 

systemen veel eenvoudiger uit te voeren dan metingen aan instationaire 

systemen. Verder wordt altijd voldaan aan de randvoorwaarde, dat aan de 

top van het bed de concentratie met de hoogte niet meer verandert. Er 

vinden immers geen reacties meer plaats zodra het gas niet meer in 

contact is met de katalysator. Bij instationare systemen treedt altijd 

terugmenging van tracer uit de disengaging-zone op, waardoor aan deze 

randvoorwaarde nooit helemaal vcldaan wordt. 

Voor onze experimenten hebben wij gekozen voor een modelreactie. Er zijn 

een aantal kriteria bij de keuze van de modelreactie: 

- Een eenvoudige reactie met bij voorkeur 1& orde gedrag 

- Verwaarloosbare warmte-effecten tijdens de reactie 

- Verwaarloosbare volume-effecten tijdens de reactie 

Een eenvoudige en bij voorkeur continue bepaling van de reactanten is 

mogelijk 

De ontleding van ozon in zuurstof (zie hoofdstuk 3) voldoet aan al deze 

kriteria. Daarom hebben wij voor deze reactie gekozen om de 

stofoverdracht in een fluid bed reactor te bestuderen 

Er zijn in de literatuur vele modellen voor een fluid bed reactor te 

vinden. Horio en Wen (27) verdeelden deze modellen in dria categorieen. 

Deze indeling wordt ook door Van $waaij (28) toegepast. 

De modellen van Niveau I veronderstellen dat de parameters, waarmee de 

fluid bed reactor beschreven wordt, onafhankelijk zijn van de plaats in 

het fluid bed. Deze parameters zijn niet gerelateerd aan de afmetingen 

van de bellen in het bed maar moeten afzonderlijk gemeten worden. Ean 

bekend voorbeeld van een Niveau I model is het tweefasen model van van 

Deemter (29). De modellen van Niveau I geven goede resultaten voor 

8 
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langzame reacties, maar zijn in het algemeen niet geschikt voor 

schaalvergroting of analyse. 

De modellen van Niveau II relateren aIle parameters aan de beldiameter. 

Van aIle parameters behalve de beldiameter, wordt verondersteld dat ze 

onafhankelijk zijn van de plaats in het bed. Een voorbeeld van een model 

van Niveau II is het model van Kunii en Levenspiel (30). De modellen van 

Niveau II leveren over het algemeen interessante achtergrondinformatie 

op maar zijn niet geschikt voor het opschalen van fluid bed reactoren. 

Een van de redenen hiervoor is dat de effectieve bel diameter als functie 

van de afmetingen van het bed niet voorspeld kan worden. 

De modellen van Niveau III relateren de parameters aan de beldiameter 

die verandert volgens (semi-) empirische relaties. Een ouder voorbeeld 

van een Niveau III model is het bubble assemblage model van Kato en Wen 

(31). Recente voorbeelden zijn het model van Werther (32), het model van 

Krishna (33) en het zogenaamde "simple model" van van Swaaij (28). Al 

deze modellen zijn geschikt voor het opschalen van fluid bed reactoren 

en leveren meer of minder correcte resultaten. Echter ook de modellen 

van Niveau III leveren problemen op bij het voorspellen van de invloed 

van de druk en de temperatuur. Ook de keuze de deeltjesdiameter, het 

type poeder en het type gas levert moeilijkheden. 

De interpretatie van de resultaten van de conversiemetingen die in onze 

reactoropstelling verricht werden vond plaats aan de hand van een model. 

Het Niveau I model dat hiervoor gebruikt werd is het tweefasenmodel van 

van Deemter (29). De uitkomsten hiervan werden vergeleken met de 

resultaten van een Niveau III model, het "simple model" van van Swaaij 

(28). Deze modellen zullen hieronder besproken worden. 

HET TWEEFASEN MODEL VAN VAN DEEMTER 

De aannamen v~~r het fluid bed zijn: 

Er zijn twee fasen, een bellenfase en een dichte fase 

- De bellenfase bevat geen vaste stof waardoor er in de bellen geen 

reactie plaatsvindt 

De bellenfase beweegt in propstroom 

- De gasstroom door de dichte fase is te verwaarlozen 

- In de dichte fase treedt axiale menging op 

9 



10 

- Er vindt stofoverdracht tussen de bellen- en de dichte fase plaats en 

omgekeerd 

AIle parameters zijn constant over de bedhoogte 

---

Fig. 2.4 Het tweefasen model volgens van Deemt.er 

Met behulp van de gasbalans vinden we dan voor de bellenfase: 

u dC 
be dh 

+ k a(C-e) = 0 
e 

En voor de dichte fase: 

(1-a) E d 2e - k aCe-C) - k (i-e:) (l-o)e = 0 
m- e r 

dh2 

Er zijn twee extremen voor vergelijking (9), volledige menging van de 

dichte fase of geen menging van de dichte fase. Voor het geval van 

volledige menging in de dichte fase vinden we: 

(S) 

(9) 

(C -c ) = k H (i-e:) (l-o)e 
F E -L- (10) 

ubo 

Voor het geval dat geen menging optreedt vinden we: 

k a(C-e) - k (i-e:) (l-o)e = 0 
e r 

Als we de differentiaalvergelijking voor de bellenfase (S) dimensieloes 

maken, vinden we v~~r beide gevallen dezelfde differentiaalvergelijking: 

~ + Nk(C-e) = 0 
do 

RVW : o = 0, C = C
F 

(12) 

10 
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Als we de vergelijkingen voor de dichte fase dimensieloos maken, vinden 

we voor het geval dat volledige menging optreedt: 

c - C = N (c) 
FEr 

Voor geval dat geen menging optreedt: 

N (C-c) = N (c) 
k r 

(13) 

(14) 

Indien het aantal reactietrappen bekend is, kan met behulp van (12), 

(13) en (14) het aantal stofoverdrachtstrappen berek~nd worden voor de 

twee extremen van het tweefasen model. 

Dit eenvoudige model kan aIleen toegepast worden bij langzame reacties. 

Van Swaaij en Zuiderweg (24) vonden bij ozonconversiemetingen in fluid 

bedden met zand en silica, dat boven een kritische waarde van de 

reactiesnelheidsconstante, het aantal stofoverdrachtstrappen scheen toe 

te nemen. 

silICa D:O·23m 

.~---~-... .. -...... ...... . . '~ 

~1+-~.-.-~-n~~~r-.-~~~ 
10.4 10.3 10.2 

kr (m3/kg s) 

Fig. 2.5 De hoogte van een stofoverdrachtstrap in fluid bedden met 
, 

silica en zand. kr = (l-t~)rsk~ , uo = 0.1 m/s voor zand 

en 0.12 m/s voor silica, H = 1 m 

Het verschijnsel zou vol gens van Swaaij en Zuiderweg identiek zijn aan 

de chemische versnelling die waargenomen wordt bij gas-vloeistof 

absorptie (32), (34). 

11 
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HET SIMPElE MODEL VAN VAN SWAAIJ 

De essentiele kenmerken van het simpele model van van Swaaij zijn 

aangegeven in onderstaande figuur. 

8 

0 ~ 
0 H-h-

5 

0 
0 o~ cB hO 0 0 

o 0 
4 

2 o 0 

0 o 000 0 0 0 000 0 

Fig. 2.6 Het simpele model van van Swaaij 

1} De verdeelplaat wordt gekarakteriseerd door de initiele belgrootte 
--- -=-

2} De flow door de dichte fase 

3) De stijgsnelheid van de bellen (naar correlaties van Werther (32}) 

4) De hoogte van de bellencoalescentie-zone 

5) De hoogte van de zone met con stante belafmetingen 

6) De dichte fase menging wordt verwaarloosd 

7) De stofoverdrachtscoefficient van de bel naar de dichte fase 

8) De invloed van de disengaging-zone wordt verwaarloosd 

Het simpele model van van Swaaij luidt als voIgt: 

N = 15.12 k (u -u ) O_4{5 (4;;-) -02 - 5 (H+4/i.\) -0.2 + d 
k c 0 mf 0 0 ( 15 ) 

Voor H < h": 

Voor H > hilt: 

1; = 0 

1; = (H-h·) (h +4/A ) -1.2 
o 

In het simpele model wordt aangenomen dat de stofoverdrachtscoefficient 

onafhankelijk is van de beldiameter. Van Swaaij geeft v~~r zand en 

silica verschillende waarden voor de stofoverdrachtscoefficient, 

namelijk 0.008 m/s voor zand en 0.017 m/s voor poreuze silica. 

12 
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Voor het opschalen van fluid bed reactoren is de hoogte van de 

bellencoaiescentiezone h· de meest belangrijke parameter die voor 

verschillende poeders bepaald moet worden. Deze parameter bepaalt immers 

de maximale beldiameter in grote reactoren. In ons geval echter, met een 

reactordiameter van 0.1 m en een bedhoogte van ongeveer 0.4 m (zie 4), 
... kan zonder meer worden aangenomen dat H < h • 

Voor de belsnelheid wordt in het simpele model de correlatie van Werther 

(32) gebruikt: 

U = q> ~ 
b e 

q> = 0.64 

q> = 1. 6DO.4 

q> = 1.6 

D < 0.1 m 

0.1 m < D < 

1 m < D 

1 m 

De invioed van de bodemplaat wordt verdisconteerd met behulp van de 

"catchment area", oftewel het bedoppervlak per gat in de bodemplaat: 

<16} 

A 
Ao = N- (17) 

o 

Voor de catchment area bij poreuze bodemplaten, gebruikt van Swaaij een 

waarde van 56 mm2, zoals berekend door LaNauze et al. (26). 

De locale bellen hold-up wordt in het model als voIgt berekend: 

o (h) = ubo (h) 

u
b 

(h) 

Hierbij wordt aangenomen dat ub (h) = (u -u f) • o 0 m 

Het locale specifieke beloppervlak wordt als voIgt berekend: 

a(h) = 6 o(h) 
D (h) 

e 

(18) 

(19) 

Hoewel het waarschijnlijk nauwkeuriger is, om in massabalansen van fluid 

bed reactoren waarin chemische reacties plaatsvinden, met locale stof

overdrachtscoefficienten te werken, wordt in het simpele model de 

stofoverdrachtscoefficient gemiddeld over het bed. Met behulp van 

vergelijking (12) en (14) kan dan de conversie in de fluid bed reactor 

berekend worden. 
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2.3 De invloed van de druk op het gedrag van fluid bed reactoren 

Tot nu toe is nog weinig gepubliceerd over de invloed van de druk op het 

gedrag van fluid bed reactoren. Het weinige onderzoek dat er verricht 

is, heeft zich grotendeels beperkt tot de invloed van de druk op de 

fluidisatiekarakteristieken van de poeders. Reeds in 1958 werd door 

Yasui en Johanson (35) gemeld dat de nkwaliteit n van het gefluidiseerde 

systeem verbeterde bij verhoging van de druk. Het begrip "kwaliteit" 

werd hierbij echter niet precies omschreven. Uit later onderzoek (36) 

(37) (38) (41) blijkt dat bij hogere drukken de gassnelheid bij het 

bellenpunt toeneemt en de beldiameter afneemt. Door King (40) werden de 

experimenten van de Carvalho (39) bevestigd waaruit bleek dat deze 

verschijnselen aIleen optraden bij A-type poeders. Ook de dichte-fase 

porositeit, de gassnelheid in dichte fase en de maximale bedhoogte 

blijken toe nemen bij hogere drukken (36) (41), terwijl de minimale 

fluidisatiesnelheid niet of nauwelijks beinvloed wordt (37) (41). Deze 

verschijnselen blijken afhankelijk te zijn van de aard van het gas en 

het poeder. 

_.-.-a'----
.5 P (bar) 

o 3 6 9 12 15 

Fig. 2.7 De drukafhankelijkheid 

van ult, * J4 (.Ar, • Nl , .H20 ) 

bij kraakkatalysator (41) 

.56 

--< _.-.----
P (bar) 

o 3 6 9 12 15 

Fig. 2.8 De drukafhankelijkheid 

van E."p (.Ar, .N2,' 8H1 ) 

bij kraakkatalysator (41) 

Voor deze verschijnselen zijn verschillende verklaringen gesuggereerd, 

zoals het splitsen van bellen onder invloed van Taylor-instabiliteiten 

(36). Echter geen van deze theorieen verklaart waarom bij homogene 

fluidisatie de maximale bedhoogte toeneemt bij h?gere drukken. 

Volgens Rietema en Mutsers (43) (44) spelen cohesiekrachten tussen de 

deeltjes van het bed een belangrijke rol bij homogene expansie van 

14 



15 

A-type poeders. Volgens hen leiden deze krachten tot een structuur van 

het poeder in het bed die, zelfs in de geexpandeerde toestand, een 

zekere mechanische sterkte heeft. Zij kennen aan deze structuur een 

zekere elasticiteit toe die resuiteert uit de cohesiekrachten tussen de 

deeItjes. Uit hun theorieen resulteert een criterium voor homogene 

fluidisatie. Indien 

150 (1-e:) N
f 

< ( 
€:2(3-2€:) 

(20) 

zal het bed homogeen gefluidiseerd zijn. Hierbij is Nf het dimensieloze 

fluidisatiegetal. 
p2 d4g2 

N = s P 
f 2 E (21) 

]J f 

Verhoging van de druk zou leiden tot een grotere waarde van de 

eiasticiteitsmodulus van het bed; en daarmee tot een kleinere waarde van 

het fluidisatiegetal. Met behulp van vergelijking (20) valt dan af te 

leiden dat de porositeit bij het bellenpunt dan groter moet worden. 

De toename van de elasticiteitsmodulus van het bed bij toenemende druk 

wordt volgens Piepers et al. (41) veroorzaakt door de adsorptie van gas 

aan de deeltjes van het bed. 

8' 

5 

2 

1 

8 y.l0 
I 

15 20 bar 
-p 

Fig. 2.9 Gasadsorptie aan kraakkatalysator als functie van de druk 

Bij atmosferische druk en kamertemperatuur kan de adsorptie over het 

algemeen verwaarIoosd worden. Bij hogere druk neemt de adsorptie echter 

sterk toe. De aan het oppervlak van de deeltjes geadsorbeerde gas

moleculen kunnen dan de cohesiekrachten tussen de deeltjes versterken. 

Als bewijs voor deze theorie zijn experimenten met sen kantelend bed 

verricht. De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 2.10 en 

spreken voor zich. 
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10 .38 

2 .22 

P (bar) 
O~ ____ ~ ____ ~--~ ____ ~ ____ ~ 

o 3 6 9 12 

Fig. 2.10 De verandering van de Cohesieconstante C en de frictie

coefficient tan, bij kraakkatalysator als functie van d~ 

druk van argon 

Hoewel de theorieen van Rietema en Mutsers een redelijke verklaring 

geven voor de verandering van de fluidisatiekarakteristieken bij 

drukverhoging, kunnen ze jammer genoeg nog niet gebruikt worden om dE!Ze 

veranderingen kwantitatief te voorspellen. Er zijn nog geen correlaties 

die de drukafhankelijkheid van de elasticiteitscoefficient beschrijven. 

Door Verkooyen et ale (44) is onderzoek gadaan naar de invloed van de, 

door drukverhoging veranderende, fluidisatiekarakteristieken op de 

conversie in een fluid bed reactor. Zij bestudeerden de invloed van de 

druk op de conversie van buteen-l naar buteen-2. Als katalysator werd 

A11 03-SiOa gebruikt met een gemiddelde deeltjesdiameter van 61 ~m. De 

resultaten van de conversiemetingen werden geinterpreteerd met behulp 

van de tweefasentheorie van van Deemter (zie 2.2>. 

\ 

2345678910-P --.. 
Fig. 2.11 Het aantal overdrachtstrappen als functie van de druk 

I = volledige menging in de dichte fase 

II = geen menging in de dichte fase 
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Zoals in figuur 2.11 te zien is blijkt, na een aanvankelijke daling, het 

aantal overdrachtstrappen constant te blijven tot een druk van 5 bar om 

daarna sterk toe te nemen. De aanvankelijke daling van het aantal 

overdrachtstrappen schrijven zij toe aan de afname van de diffusie

coefficient bij de stijging van de druk. Het achterwege blijven van dit 

effect bij een druk hoger dan 3 bar, en de toename van het aantal over

drachtstrappen bij een druk hoger dan 5 bar, schrijven zij toe aan de 

veranderde fluidisatiekarakteristieken van het poeder. 

In een fluid bed reactor verbeterd behalve de stofoverdracht ook de 

warmteoverdracht bij verhoging van de druk. De warmteoverdrachts

coefficient blijkt toe te nemen bij verhoging van de druk (45) (46). De 

drukafhankelijkheid van de warmteoverdrachtscoefficient blijkt het 

sterkst te zijn voor grovere poeders (dp > O.lmm). Borodulya et al. (46) 

vonden, bij metingen aan fluid bedden met zand- en glasdeeltjes van 

verschillende diameters, onderstaande resultaten voor de warmte

overdrachtscoefficient aan horizontale oppperviakken: 

a 

x ..0'0.126 mm 
~ .0'0.25 mm 
L::. .0'O.BlI'lm 
+ RJO.95mm 
JZj $:11.22 mm 

.0'3.1 mm 

2 3 4 5 
PRESSURE, p , MPa 

6 

900 

700 

500 

7 B 

Fig 2.12 De maximale warmteoverdrachtscoefficient als functie van de 

druk bij verschillende deeltjesdiameters 

Zij geven de volgende correlatie voor de maximale warmteoverdrachts

coefficient: 

Nu = 0.116 Ar O.3 PrO.33 + 0.0175 Ar 0•46 prO.33 
max (22) 

Vaal' 5*E4 < Ar < 5*E8 geeft deze vergelijking waardes die niet meer dan 

lOX afwijken van de experimentele resultaten. Deze vergelijking is een 

uitbreiding van de correlatie die door Baskakov et al. (47) is afgeleid 

Vaal' de warmteoverdracht in fluid bedden bij atmosferische druk. 
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2.4 De invloed van de deeltjesgrootte op het gedrag van fluid bed 

reactoren 

Over de invloed van de deeltjesgrootte op de conversie in een fluid bed 

is tot op heden nog geen onderzoek gepubliceerd. Toch is de deeltjes

grootte een belangrijke parameter in het reactor ontwerp. Als we ons 

beperken tot heterogene katalyse aan A- of B-type poeders, kunnen we 

twee effecten onderscheiden die optreden bij de verandering van de 

deeItjesdiameter. 

Het minst complexe effect is de toename van het specifieke oppervlak van 

de katalysator met het afnemen van de deeltjesdiameter. Het specifieke 

oppervlak van een katalysatordeeltje is immers invers evenredig met de 

diameter van het deeltje. Voor opperviakte-gekatalyseerde reacties is de 

reactiesnelheid dus invers evenredig met de diameter van de deeltjes. 

Ten gevolge van dit effect zal de conversie in de reactor toenemen met 

afnemende deeltjesdiameter 

Van meer complexe aard is het effect van de veranderingen van de 

fluidisatiekarakteristieken bij het veranderen van de deeltjesdiameter. 

Een kleinere diameter van de deeltjes zal bijvoorbeeld leiden tot lagere 

gassnelheden in de dichte fase, waardoor de conversiegraad in de reactor 

zal afnemen. Tegelijkertijd echter zullen nog tal van andere parameters 

veranderen, waardoor voorspellingen over de verandering van de 

conversiegraad bemoeilijkt worden. 

Over de invioed van de deeItjesdiameter op de warmteoverdracht in de 

fluid bed reactor is meer bekend. Borodulya et al. (46) von den , voor 

warmteoverdracht aan yerticale opperviakken, dat de maximale warmte

overdrachtscoefficient bij toename van de deeltjesdiameter door een 

minimum gaat. Bij verhoging van de druk verschuift dit minimum naar 

kleinere deeltjesdiameters (zie figuur 2.13'. De correlatie van Brodulya 

voor de maximale warmteoverdrachtscoefficient is reeds behandeld in 2.3 

(vergelijking (22». 

18 



~ 
"'e 1300 

j 
X E 1100 

e 
..... z 
~900 
u: ... 
w 

8 700 
.: 
w 
u. 
VI 
z 
~500 .., 
~ 
w 
:t 300 

o 

I 0.6 MPa 
2 1.1 MPa 
3 2.5MPa 
4 4.1 MPa 
5 8.1 MPa 

19 

2 

PARTICLE DIAMETER, d, mm 

3 4 

Fig. 2.13 De maximale warmteoverdrachtscoefficient als functie van 

de deeltjesdiameter bij verschillende drukken 
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3 OZON 

3.1 Ozon algemeen 

Ozon is, op fluor na, de sterkste oxidator die ons bekend is. De 

normaalpotentiaal van ozon is 2.09 V. Bij kamertemperatuur is het een 
o 

blauw gas met een karakteristieke geur. Het kookpunt van ozon is -112 C. 

Het smeltpunt is -193°C. 

Ozon is in hoge concentraties aanwezig in de ozonosfeer of ozonlaag, die 

op 15~00 m hoogte begint en een dikte heeft van ongeveer 20~00 m. Zonder 

de UV-absorberende werking van ozon, was leven op aarde, zoals wij dat 

kennen, niet mogelijk. Ozon absorbeert vooral UV in het gebied van de 

Hartley band, met golflengtes tussen 2.000 en 3.000 A (12) (13). 

160r-----;-----r------.-------. ___ ---. 

2 
~ ... 
z 
'" § 80 
::: 
8 
~ 
t 
a: 
o . .. 
~ 40 

I 
./IN N a TANAKA 

Fig. 3.1 Absorptiecoefficient van ozon in de Hartley band 

., 
De maximale absorptiecoefficient bedraagt ongeveer 130 em en treedt op 

bij een golflengte van ongeveer 2540 A. Ozon absorbeert ook licht in de 

Huggins (3.000-3.500 A) en Chappuis band (4.000-7.500 ft.). De absorptie

eoefficienten zijn hier eehter veel lager. 
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Fig. 3.2 Absorptiecoefficienten van ozon in de Huggins en de 

Chappuis band 

Natuurlijke ozonconcentraties aan het aardoppervlak zijn laag en 

varieren tussen 5 en 40 ppb (4). Door luchtverontreiniging kan de 

ozonconcentratie plaatselijk oplopen. In Los Angeles (USA) zijn 

concentraties gemeten van 400 tot 900 ppb. De ho~g_~teconc~!lt.,ratie die 

in Nederland in de buitenlucht gemeten is bedraagt 270 ppb. 

De reukgrens van ozon varieert per individu, maar de meeste mensen 

kunnen een concentratie van 0.01 ppm in lucht detecteren. Dit ligt ruim 

onder de MAK-waarde van 0.1 ppm. De symptomen bij blootstelling aan 

.~ 
£ 
a 
u 
c: 
8 .. 
c: o o 

10.000 
Fatal region 

1.000 

0.1 L-_......l __ -1. __ ...I.._;::::::=-_---I 
0.1 10 100 1.000 10,000 

Exposure time, min 

Fig. 3.3 Toxicologische effecten van ozon 
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ozon in concentraties van 0.1-1 ppm zijn hoofdpijn, droge keel, 

irritatie van ogen, neus, keel en bronchien. Bij concentraties hoger dan 

1 ppm treedt extreme vermoeidheid op en wordt het zenuwstelsel aangetast 

{S}. Bij experimenten met muizen bleek 201. te sterven na gedurende 24 

uur aan een concentratie van 2.4 ppm ozon blootgesteld te zijn (6). 

3.2 Ozongeneratie 

Ozon kan op tal van van manieren gemaakt worden. Voorbeelden zijn de 

bestraling van zuurstof met «-, ~-, of Y-straling, thermolyse van 

zuurstof in een plasma boven 3000
0

K en vonk- of lichtboogontladingen in 

zuurstof (8). Er zijn echter slechts 3 technische processen van enig 

belang: 

- De electrolyse van zwavelzuur 

- De bestraling van zuurstof met UV 

- Corona-ontladingen in zuurstof 

De electrolyse van zwavelzuur levert hoge concentraties ozon op, maar is 

uiterst omslachtig en ~rbeidsintensief. Bovendien is het zeer moeiliJk 

om de ozonproductie constant te houden in de tijd (9). De bestraling van 

zuurstof met UV is eenvoudig uit te voeren en levert constante 

concentraties ozon op. Een groot nadeel is dat de ozonproductie en de 

ozonconcentratie die behaald kunnen worden zeer beperkt zijn (4). Met 

corona-ontladingen in zuurstof kunnen hoge producties en hoge en 

con stante concentraties ozon {maximaal 8 wtl.} behaald worden (4). Deze 

methode is bovendien uiterst arbeidsextensief. Op grond van boven

vermelde kenmerken kozen wi j voo.r de corona-ontlading methode om ozon te 

maken. 

Wanneer zich een electron met een hoge snelheid beweegt en een energie 

heeft van 6-7 eV, kan interactie tussen het electron en een 

zuurstofmolecuul plaatsvinden, waarbij het zuurstofmolecuul in twee 

zuurstofatomen dissocieert: 

O~ + e-(hoge energie) ---+ 2 0 + e· (lage energie) 

De uiterst reactieve zuurstofatomen reageren uiterst snel met zuurstof

moleculen tot ozon {Sl, (10): 

(k = 1.06*E-34*exp{S10/T) cm3/s) 
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Voor deze en volgende reacties in 3.2 zal gelden dat 

A+B~P+Q r = k [A][B] 

De vrije atomen zuurstof kunnen ook met ozon reageren: 

(k = 1.9*E-l1*exp(-2300/T) cm3/s} 

Als gevolg leidt een hogere concentratie ozon tot een snellere afbraak 

van ozon door de nieuw gevormde ozonatomen. De ozonconcentratie kan 

daardoor niet verhoogd worden boven een grenswaarde, waarbij de 

ozongeneratiesnelheid gelijk is aan de ozonafbraaksnelheid. In de 

praktijk blijkt dit maximum te liggen bij 4 wtl. en 8 wtl. voor 

respectievelijk lucht- en zuurstofgevoedde ozongenerators. Spontane 

detonatie van ozon is dus onmogelijk, daar hiervoor concentraties hoger 

dan 20 wtl. voorhanden moeten zijn. 

Wanneer de ozongenerator bedreven wordt met lucht zullen de vrije 

electronen ook met stikstofmoleculen botsen waarbij stikstofatomen 

vrijkomen! 

N" + e- (hoge energie) - 2 N + e - <lage energie} 

De drievoudige stikstof-stikstof binding is de chemisch meest stabiele 

binding die bekend is. De dissociatiereactie vindt dan ook maar in 

beperkte mate plaats. De stikstofatomen kunnen met een zuurstofmolecuul 

waarbij zuurstofatomen gevormd worden (8): 

N + 0" -- NO + ° (k = 1.1*E-14*exp(-3150/T) cm3/s} 

Van minder belang is de reactie van stikstofatomen met ozon! 

N + 03 --+ NO + 01. (k = 5.7*E-13 cm3/s) 

Door de lage reactiesnelheid en de lage concentratie van ozon is deze 

laatste reactie verwaarloosbaar. Verdere oxidatie van stikstofmonoxide 

door ozon levert een mengsel op van stikstofoxiden (voor een compleet 

overzicht van aIle reacties zie Heuser (8». Hierbij wordt ozon 

afgebroken: 

NO + °3 ---+ NOt + °1 (k = 1.5*E-12*exp(-1300/T) cm3/s} 

NO,. + °3 ~ NOl + °1 (k = 1.2*E-13*exp(-2950/T) cm3ls} 

N1 0S + O~ ~2 NO,. + 01. (k = 1.0*E-13 cm3/s) 

De vorming van stikstofoxides moet zoveel mogelijk vermeden worden om de 
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opbrengst te maximalizeren. De meeste commerciele ozongeneratoren 

produceren 0.5 g stikstofoxiden per 100 g ozon. Er zijn drie factoren 

die de stikstofoxideproductie bepalen: 

- De verblijftijd in de corona-ontlading 

- De druk waarbij ozon gemaakt wordt 

- Het watergehalte van het gasmengsel waarmee ozon gemaakt wordt 

Verkorting van de verblijftijd van het gas in de corona-ontlading en 

verhoging van de druk verlaagt de stikstofoxide productie. Vermindering 

van het watergehalte verhoogt de ozonproductie (4). 

100 

~ 95 ~;,e .. o • c: 90 E .2 
::t ... 
E g .- "8 85 Ii .. 

:::i: Q. 

80 

75~ __ ~ ___ ~ __ ~ __ ~ __ ~ ___ ~~~~~~~ __ ~ 
-60 -55 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 

Dew point temperature, • C 

Fig. 3.4 Ozonproductie als functie van het watergehalte van lucht 

Bij hoge watergehaltes wordt bovendien HN01 en HN03 in de reactor 

afgezet, waardoor de levensduur van de reactor vermindert. 

De vorming van stikstofoxides kan voorkomen worden door te werken met 

zuivere zuurstof. Zuivere zuurstof is echter relatief duur. Verder is de 

ozonproductie bij het gebruik van zuivere zuurstof niet optimaal. 
[~, vol. % 
10 n 
J 
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6, 
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" J 
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I I J I I ! J 
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Fig. 3.5 De verandering van de evenwichtsconcentratie van ozon (I) 

en de conversie van zuurstof in ozon (II) 
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Toevoeging van stikstof tot 15.5 vall. verhoogt de ozonproductie (11). 

Bij 45 vall. is de ozonproductie vergelijkbaar met de ozonproductie bij 

het gebruik van zuivere zuurstof. Bij 79 vall. stikstof (lucht) is de 

ozonproductie slechts 401. van de ozonproductie die met zuivere zuurstof 

bereikt kan worden. 

De stille corona-ontlading waarin zich de electronen voortbewegen die 

uiteindelijk de zuurstofmoleculen in zuurstofatomen dissocieren wordt 

tussen twee hoogspanningselectrodes gegenereerd. 

Dry air ---I'-

Ground 

Fig. 3.6 Het basisprincipe van een ozongenerator 

Een tussen de hoogspanningselectrodes gelegen isolator verhindert dat er 

een vonkboog ontstaat. De electrodes worden meestal als twee 

concentrische buizen uitgevoerd. Plaatvormige electrodes bleken in de 

praktijk tot teveel storingen te leiden. 

Een ozongenerator kan beschouwd worden als een condensator met een 

gelaagd dielectricum. 

t 

c--L 
2 

Cl = capaciteit luchtspleet 

C2 capaciteit dielectricum 

Z = gasontladings impedantie 

R .= verliesweerstand dielectricum 

s impedantie Z aIleen tijdens ontlading 

anders Z - 00 

Fig. 3.7 Equivalente schakeling voor een ozongenerator 

Veor een cerona-ontlading moet wisselspanning gebruikt worden. Indien 
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gelijkspanning gebruikt zou worden zou een electron zich direct naar de 

geaardde electrode bewegen waar aangekomen het niet meer met zuurstof

moleculen kan botsen. Als wissel spanning gebruikt wordt, zullen de 

electronen in de luchtspleet gaan vibreren in overeenkomst met de 

frequentie van de aangelegde spanning. Het gevolg hiervan is dat als de 

frequentie hoger wordt, de verblijftijd van het electron in de lucht

spleet toeneemt. Over het algemeen geldt dat bij verdubbeling van de 

frequentie de ozonproductie ook verdubbelt. Helaas zijn er limiterende 

factoren, zoals de warmteafvoer en de verzadiging van de stroom, die de 

ozonproductie bij zeer hoge frequenties beperken. Commerciele ozon

generators werken bij frequenties van 50-2DOO Hz. 

De hoeveelheid ozon die gegenereerd wordt verandert exponentieel met het 

spanningsversc~i~ tussen de electrodes. Het maximale spanningsverschil 

dat toegepast wordt is meestal niet meer 20DOO V (RMS). Hoewel grotere 

spanningenverschillen wenselijk zouden zijn voor de ozonproductie, zijn 

de meeste electrodes niet bestand tegen grotere spanningsverschillen. 

Hoogfrequente ozongeneratoren werken meestal mel lagere spannings-

verschillen, waarbij de levensduur van de electrodes onbeperkt is. De • 

operatie van ozongenerators bij lagere spanningen verlaagt de produclie, 

maar wanneer een lagere spanning gecombineerd wordt met een hoge 

frequentie kan de ozonproductie per eenheid eleclrodeoppervlak hoger 

zijn. Ozongeneralors die mel hoogfrequenle spanning werken, kunnen per 

eenheid eleclrodenoppervlak zeven keer zoveel ozon produceren met een 

concentratie die dubbel zo groot is. 

Voor de ozonproductie van een ozongenerator is, behalve de frequentie en 

het spanningsverschil waarbij de ozongeneralor werkt, ook de afsland 

lussen de electrodes van groot belang. Een kleinere eleclrodeafsland 

leidt tot hogere electrische veldslerktes, waardoor de energie van de 

vrije electonen toeneemt. Tegelijkertijd echter wordt de verblijftijd 

van de electronen in de luchlspleet kleiner. Bij gelijkblijvende 

gasdebieten wordl bovendien de gassnelheid in de luchlspleet groter. De 

resulterende lurbulenties kunnen leiden tot lagere ozonproduclies. 
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Fig. 3.8 De ozonproduclie als funclie van hel gasdebiel bij 

verschillende spanningsverschillen en spleelbreedles 

(~buileneleclrode = 20 mm) 

Hosselel (14) vond dal er voor elke spleelbreedle een gasdebiel was, 

waarbij de ozonproduclie oplimaal was. Voor de keuze van een spleel

breedle waarbij, voor een bepaald gasdebiel, de ozonproduclie oplimaal 

is, schiel de huidige kennis van de ozongeneralie le korl. We zijn 

hiervoor jammer genoeg aangewezen op de "lrial and error" melhode. 

Bij hogere lemperaluren dissocieerl ozon snel (Fig. 3.9). Om efficienl 

le kunnen opereren is daarom een goede koeling van de ozongeneralor 

belangrijk. Als de warmle die door de eleclrische processen in de 

ozongeneralor gedissipeerd wordl niel voldoende wordl afgevoerd, zal een 

gedeelle van het gevormde ozon direcl weer worden afgebroken. De 

t,hermische decompositie van ozon wordl commercieel gebruikt om sporen 

ozon,afkomslig van ozon-waler conlaclkamers van inslallalies ler 

bereiding van drinkwaler, le vernieligen. De lemperaluur van hel gas, 

bij de uilgang van aen efficienl gekoelde ozongenerator, ligl normaal 

gesproken in de buurl van de omgevingstemperaluur. De ozon

afbraaksnelheid is dan laag (Fig. 3.10). 
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Fig. 3.10 De decompositie van ozon in lucht 
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Samenvattend zijn er dus de volgende factoren, die de ozonproductie 

kunnen verhogen: 

- Een zo hoog mogelijk spanningsverschil tussen de electrodes 

- Gebruik van hoogfrequente in plaats van laagfrequente spanning 

- Een optimale electrodenafstand 

- Een optimale zuurstof-stikstof verhouding 

- Een minimaal watergehalte 

- Een goede koeling van de electrodes 

- Hoge druk 

Korte verblijftijd in de corona-ontlading 

3.3 De bepaling van ozon 

Er zijn tal van manieren om ozon in gasmengsels te bepalen (10) (15) 

(17) (19). Over het algemeen hebben ze echter gemeen dat ze allemaal de 

reactie met kaliumjodide (16) (18) als referentiemethode gebruiken. De 

hoeveelheid jodium die gevormd wordt als een ozonmengsel door een 

kaliumjodide-cplossing geleid wordt is sterk afhankelijk van de pH van 

die oplossing. De hoeveelheid jodium die gevormd wordt verhoudt zich als 

1 : 1.2 : 2.5 voor respectievelijk basische, neutrale en zure 

oplossingen (16). Voor de bepaling van ozon in lucht worden meestal 

neutrale of basische oplossingen gebruikt. Beyers en Saltzman (16) 

hebben deze twee methodes uitgebreid vergeleken. 
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Fig. 3.11 De bepaling van ozon in duplo met neutrale en alkalische 

kaliumjodide-oplossingen 
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Zij vinden voor de bepalingen met alkalische oplossingen resultaten die 

20-50 Y. lager liggen dan de resultaten verkregen met neutrale 

oplossingen. Zij veronderstellen dat de resultaten verkregen met 

neutrale oplossingen correct zijn, maar voeren daar geen argumenten v~~r 

aan. Voor de bepaling van ozon in lucht beveelt de "American Society for 

Testing and Materials" aan gebruik te maken van alkalische 

kaliumjodide-oplossingen (18). 

Het probleem bij het vergelijken van de verschillende methodes is dat 

het niet mogelijk is gasmengsels met een bekende ozonconcentratie te 

maken (19). Vanwege de instabiliteit van ozon is het tot nu toe nog niet 

gelukt om 1001. zuiver ozon te maken. Ook is er nog geen kwantitatief 

verlopende omzetting bekend waarbij ozon geproduceerd wordt. Hierdoor is 

geen definitief oordeel over de verschillende methodes mogelijk. 

De ozonconcentratie in een gasmengsel kan op een eenvoudige en 

nondestructieve manier continu gemeten worden door gebruik te maken van 

de UV-absorberende eigenschappen van ozon (zie 3.1). Ozon absorbeert UV 

het sterkst bij 254 nm. De absorbtiecoefficient bedraagt hier ongeveer 

130 cm -\ (12). Vol gens de wet van Lambert-Beer gel dt: 

E = K X L 

De extinctie is gedefinieerd als: 

I E = -log T = -log -
I 

o 

(23) 

(24) 

Als de transmissie van een ozonmengsel bekend is kan de ozonconcentratie 

met de bovenstaande vergelijkingen berekend worden. Hierbij is het 

belangrijk dat extreem hoge of extreem lage transmissie vermeden worden, 

omdat anders de relatieve fout in de extinctie (= relatieve fout in de 

concentratie) sterk toeneemt (20): 
E 

dE = -0 434 2:..2- dI 
E . E I (25) 

o 

Als we er van uitgaan dat de relatieve fout in de transmissie constant 

is, komen we tot volgende figuur: 
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Fig. 3.12 De relatieve fout in de extinctie als functie van de 

transmissie 

Door een verstandige keuze van de optische weglengte en de concentratie 

van ozon kan de relatieve fout in de concentratie beperkt worden. 

3.4 De decompositie-reactie van ozon 

De ozondecompositie-reactie 

Fe 03 20 2. )30 3 2. 

is een eenvoudige oppervlakte-gekatalyseerde reactie die 1~ orde in de 

ozonconcentratie en de ijzeroxideconcentratie is (21) (22) (23) (24) 

(25) • 

• 
• 

zo 

Fig. 3.13 Ozonconversie in een fixed bed als functie van het 

gasdebiet. De katalysator is Fe1 0) met zand als drager 
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Volgens Frye (22) kan water ook aan de ozondecompositie-reactie 

deelnamen. Hij vond dat de reactie _3e orda in de waterconcentratie is. 
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Fig. 3.14 Effect van de waterconcentratie op de ozonconversie 

in eert fixed bed 

Voor fluidisatie-experimenten wordt meestal zand als drager van het 

Uzeroxide gebruikt, aangezt~!Lz1JiyerUzeroxide sterk cohesief is en 

slecht fluidiseert. Fryer en Potter (25) vonden dat met deze katalysator 

bij kamertemperatuur reactiesnelheidsconstantes tussen 10 en 0.1 s-l per 

eenheid bedvolume haalbaar waren. 

De reactiesnelheidsconstante is zoals gewoolijk exponentieel afhankelijk 

van de temperatuur, zoals 
E 

k 
r 

= k 
00 

e 

a (- RT ) 

voorspeld door de Arrheniusvergelijking: 

Voor de activeringsenergie worden waarden van 27-30 kcal/mol 

gerapporteerd (22) (23) (24). De resultaten van Frye (22) zijn 

weergegeven in figuur 3.15. 
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4 APPARATUUR 

4.1 Reactoropstelling 

In de reactoropstelling is een fluid bed reactor en een fixed bed 

reactor opgenomen. In figuur 4.1 is een schematisch overzicht van de 

installatie weergegeven. 

Bij een druk lager dan 7 barg kan de opstelling bedreven worden met 

perslucht uit de aanwezige persluchtleiding. De perslucht wordt eerst 

gedroogd in een kolom met silica gel en vervolgens op de gewenste druk 

gebracht met een lage druk reduceerventiel. 

Voor drukken hoger dan 7 barg moet lucht uit gascylinders gebruikt 

worden. Deze lucht wordt op druk gebracht met een hoge druk 

reduceerventiel. In de persluchtleiding is een veerbelaste 

drukbeveiliging opgenomen die in werking treedt als de druk hoger wordt 

dan 8 barg. Deze drukbeveiliging voorkomt eventuele beschadiging van het 

lage druk reduceerventiel biJ het gebruik van lucht uit de gascylinders. 

Na op de gewenste druk gebracht te zijn, wordt de lucht door een 

molsieve met een poriediameter van 4K geleid om het watergehalte verder 

te verlagen. Hierna gaat de lucht naar een van vier parallele 

rotameters, waarmee het gasdebiet gemeten kan worden. De druk achter de 

rotameters kan bepaald worden met een manometer. 

Vervolgens gaat de lucht naar een ozongenerator, waar een gedeelte van 

de zuurstof in ozon omgezet wordt. De ozonconcentratie kan geregeld 

worden met twee naaldafsluiters: een in de luchttoevoer van de 

ozongenerator en een in een bypass van de ozongenerator. 

De met ozon verrijkte lucht kan met behulp van een drieweg-magneetklep 

of naar de fluid bed reactor of naar een bypass geleid worden. Verder is 

in de bypass-leiding een vertakking opgenomen waardoor het ozon-lucht 

mengsel door het fixed bed geleid kan worden. 

Vervolgens wordt de lucht naar een uv-spectrofotometer geleid, waarmee 

de ozonconcentratie van het gasmengsel bepaald kan worden. Vlak voor de 

spectrafotometer worden de druk en de temperatuur (K-type thermokoppel) 

van het gasmengsel gemeten. 
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De ozon wordt, nadat de concentratie in het gasmengsel bepaald is, in 

een ozondestructor afgebroken. De lucht, die hierbij temperaturen tot 
o 

350 C kan bereiken, wordt vervolgens door een 6 m lange koperen spiraal 

geleid. Door warmteoverdracht aan de omgevingslucht daalt de temperatuur 

van de Lucht in de spiraal tot aan de kamertemperatuur. 

Het gasdebiet door de opstelling wordt geregeld met 3 parallele naald

afsluiters met verschillende doorstroomopeningen. De koelspiraal is in 

de opstelling opgenomen om sterke temperatuurfluctuaties bij deze 

naaldafsluiters te voorkomen. Temperatuurfluctuaties zouden kunnen 

leiden tot verandering van het gasdebiet ten gevolge van krimp of 

uitzetting van de klep en klepzitting. 

4.2 De fluid bed reactor 

De fluid bed reactor (Fig. 4.2) is een roestvrijstalen cylinder die aan 

onder en bovenkant van flenzen voorzien is. De inwendige diameter van de 

cylinder is 100 mm en de lengte bedraagt 1000 mm. Aan de onderzijde is 

de cylinder afgesloten door een poreuze plaat van gesinterd roestvrij 

staal van het type Sandvik 6 R 10 RVS-304. Deze plaat zorgt voor een 

regelmatige, goed verdeelde gastoevoer. De ruimte onder het bed is 

gevuld met glazen bolletjes. Dit om de dode ruimte onder het bed, die 

storend werkt bij collapse-proeven, te verkleinen. 

De wand van de reactor kan verwarmd worden met behulp van weerstands

draad, die in zeven secties verdeeld is. De eerste en de derde sectie 

{van boven naar onder gerekend} zijn met Eurotherm temperatuurregelaars 

verbonden. De Eurotherms worden gestuurd door twee K-type thermokoppels 

die op twee punten in de hartlijn van de reactor de temperatuur meten. 

Deze punten liggen respectievelijk 140 en 290 mm boven de bodemplaat. De 

overige secties zijn aangesloten op variacs, waarmee de energietoevoer 

geregeld kan worden. Elk van de zeven secties wordt vergezeld van een 

J-type thermokoppel dat aan de reactorwand is gelast. De wand

temperaturen kunnen continu geregistreerd worden met behulp van een 

Honeywell multi-point recorder. De wand van de fluid bed reactor is 

geisoleerd met glaswol omgeven door een aluminium mantel. 
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Fig. 4.2 De fluid bed reactor 

37 

DRUKMEETPUNT 

bOO mm 

100 mill 

200 mm 

30 mm 



38 

Verder zijn in de wand van de reactor 14 drukmeetpunten aangebracht. Om 

de drukval over de bodemplaat en bepaalde secties van het bed te kunnen 

meten zijn sommige van deze punten (zie fig. 4.2) verbonden met 

Hottinger-Baldwin verschildrukmeters van het type PD 1/0.01. 

In het deksel waarmee de fluid bed reactor aan de bovenkant wordt 

afgesloten zijn drie gaten. Een gat is voor de doorvoer van de 

thermokoppels die de Eurotherms sturen. Een gat is voor een veiligheids

klep. Deze veerbelaste klep opent zodra de druk in de reactor hoger 

wordt dan 13 barg. Het laatste gat is voor de gasafvoer. Voor dit gat 

is, aan de binnenkant van de reactor, een stoffilter aangebracht. Dit 

verhindert dat eventueel door het gas meegesleept poeder in het leiding

systeem terecht komt. 

4.3 De fixed bed reactor 

De fixed bed reactor bestaat uit een roestvrijstalen buis met een 

inwendige diameter van 10 mm en een lengte van 243 mm (Fig. 4.3). Het 

fixed bed rust op een gesinterd roestvrijstalen plaatje en heeft een 

hoogte van 60 tot 120 mm. 

Het fixed bed kan verwarmd worden met behulp van weerstandsdraad die om 

de fixed bed reactor gewikkeld is. Deze weerstandsdraad is aangesloten 

op een Eurotherm temperatuurregelaar. De Eurotherm wordt gestuurd door 

ean K-type thermokoppel dat in het fixed bed steakt. Verder is er ean 

tweede K-type thermokoppel waarmee de temperatuur onder de poreuze 

bodamplaat gemeten kan worden. Hiermee kan de temperatuur van de uit het 

bed stromende gassen gecontroleerd worden. 
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Fig. 4.3 De fixed bed reactor 
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4.4 De ozongenerator 

De door ons ontworpen ozongenerator werkte vol gens het principe van de 

corona-ontlading. De ozongenerator werd hierbij gevoed met behulp van 

een hoogspanningstransforrnator. Daze transforrnator werd door de centrale 

technische dienst van de TUE ontworpen om zonder problemen 10 rnA bij 

2QOOO V te kunnen leveren. In de praktijk blijken spanningsverschillen 

tot 2~OOO V haalbaar te zijn. Het secundaire spanningsverschil wordt 

geregeld door het prirnaire spanningsverschil te varieren met behulp van 

een variac. 
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Fig. 4.4 Spanningskarakteristiek van de hoogspanningstransformator 

In de secundaire stroomkring van de hoogspanningstransformator zijn 

behalve de ozongenerator een voorschakelweerstand van 120 knen een 

serie van 32 rnA smeltveiligheden opgenomen. 

220 V == 

vanac hoogspannings -
transformator 

gas in 

Fig. 4.5 Het electrische schema van de ozongenerator-opstelling 

De voorschakelweerstand is noodzakelijk omdat de ozongenerator een 
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negatieve impedantiekarakteristiek heeft. De impedantie van de 

ozongenerator wordt kleiner naarmate de stroomsterkte toeneemt. De 

voorschakelweerstand beperkt de maximale stroomsterkte en zorgt verder 

voor demping van allerlei hoogfrequente verschijnselen die optreden bij 

een ozongenerator. 

De smeltveiligheden beschermen de hoogspanningstransformator in het 

geval van kortsluiting in de secundaire stroomkring. Er staan 20 

smeltveiligheden van 32 mA in serie, omdat het gebruikte type (20 mm 

glasbuis-smeltveiligheid) maximaal 2DOO V kan zekeren. Ook in de 

primaire stroomkring is een smeltveiligheid opgenomen. Verder zijn er 

nog allerlei veiligheidsvoorzieningen in de primaire stroomkring 

opgenomen. Met behulp een noodstopknop kan de primaire stroomkring op 

afstand onderbroken worden. Verder wordt de primaire stroomkring 

automatisch verbroken zodra de metalen kooi, die de ozongeneratie

opstelling afschermt, geopend wordt. 

Het hart van de ozongenerator bestaat uit tweg~oncentrische buisvormige 

electrodes (Fig. 4.6). De buitenste electrode bestaat uit een roestvrij

stalen buis met een lengte van 546 mm, een inwendige diameter van 25 mm 

en een uitwendige diameter van 40 mm. De binnenste electrode bestaat uit 

een buis van borosilicaatglas met een lengte van 634 mm, waarin aan de 

binnenzijde een geleidende laag is aangebracht. De twee electrodes 

worden met behulp van drie messing draadeinden (M8) tussen twee perspex 

blokken geklemd. Met behulp van viton o-ringen wordt de constructie 

lekvrij afgedicht. 

Door de twee teflon ringen waarin de binnenste electrode is opgehangen 

te vervangen, kunnen zonder meer electrodes met andere diameters 

gebruikt worden. Electrodediameters van 22, 18 en 12 mm werden toegepast 

met glasdiktes van 2.3 en 1.3 rom. Er werd altijd borosilicaatglas 

gebruikt, omdat dit glas uitstekende isolerende eigenschappen combineert 

met een goede temperatuurbestendigheid. De eerste binnenelectrodes waren 

aan de binnenkant voorzien van een laagje zilver. Door de sterke 

oxiderende werking van ozon werd deze zilverlaag echter sterk aangetast, 

waardoor het geleidende vermogen sterk verminderde. De latere exemplaren 

waren aan de binnenkant voorzien van een dun goudlaagje. 

Door de concentratie van electrische veldlijnen aan de uiteinden van de 

buitenste electrode, neemt de kans op doorslag van de spanning op dat 
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punt sterk toe. Om de kans op doorslag te verminderen neemt de binnen

diameter van de buitenste electrode aan de uiteinden geleidelijk toe. 

Verder zijn er teflon ringen in de uiteinden van de buitenelectrode 

geschoven. Deze ringen verlengen de weglengte die een overslaande vonk 

moet afleggen, en verminderen zo de kans op doorslag van de spanning. 

De ozongenerator staat opgesteld in een perspex cylinder. Deze cylinder 

is gevuld met water, waardoor de buitenste electrode direct gekoeld 

wordt. De warmtecapaciteit van het water is zo groot ten opzichte van de 

door de ozongenerator gedissipeerde warmte, dat geen extern koelcircuit 

nodig is. 

4.5 De ozonanalyse-apparatuur 

Voor de meting van de ozonconcentratie werd gebruik gemaakt van een 

UV-spectrofotometer. De spectrofotometer was een, door Antonides (10) 

gemodificeerde, UV 254 van het fabrikaat Gilson Medical Instruments. 

Deze spectrofotometer meet de absorptie van UV met een golflengte van 

2537 A. Hierbij wordt een hoogvacuum-fotodiode van het type RCA 935 

gebruikt. 

10 
Mil 

lOMn 
470kn 

6 1""-, >----,-£ , Ausgong 
I , 
, I 
I I 

10knrr: 
':' , 

':' I ..... _________ -'-,-< : Test 
.... _..1 

Fig. 4.7 Bestaande fotodiode met versterker 

Het ultraviolette licht werd geproduceerd door een lage druk kwiklamp 

van het type GE 4W, die vooral licht met een golflengte van 2537 ~ 

levert. Omdat de gebruikte fotodiode gevoelig is voor golflengtes van 

2000 A tot ver in het IR, is voor de fotodiode een 2537 ~ bandfilter 

geplaatst. Dit heeft als voordeel dat het cuvet van de spectrofotometer 

niet lichtdicht afgeschermd hoeft te worden, aangezien deze golflengte 

normaliter aIleen in direct zonlicht aanwezig is. 
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De UV-absorptie vond plaats in een perspex cuvet waarin 2 venstertjes 

van kwartsglas gekit waren. De optische weglengte van het cuvet bedroeg 

ongeveer 40 mm. Langere weglengtes waren vanwege de constructie van de 

spectrofotometer niet mogelijk. De absorptiecoefficient van het cuvet 

kan met behulp van de KI-methode bepaald worden (zie 3.3). 

Hoewel het boven beschreven apparaat voldoet en redelijk nauwkeurig is 

(de absolute fout in de transmissie < 0.2 /.) is het nauwelijks te 

vergelijken met de moderne apparatuur. Het meetbereik is aIleen te 

veranderen door een ander cuvet te gebruiken. Nulpunt en 100 /. 

transmissie moeten regelmatig bijgesteld worden vanwege drift van het 

signaal. Op het moment dat dit verslag geschreven wordt is een nieuwe 

UV-spectrofotometer naar ons ontwerp in aanbouw. Deze bevat de meest 

moderne electronica, waaronder een een solar blind fototube (Hamamatsu 

R 1384) en automatische nUlpunts-instelling. Als lichtbron word een lage 

druk kwiklamp van LKB gebruikt. 
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Fig 4.8 Ontwerp voor nieuwe fotodiode met versterker 

De solar blind fototube is alleen gevoelig voor UV met golflengtes 

tussen 1.850 en 3200 .t Hierdoor hoeH er geen bandfi 1 ter voor de 

fotodiode geplaatst te worden, aangezien een kwiklamp in het gebied 

tussen 2DOO (grens vacuum-UV) en 3200 K, bijna uitsluitend licht 

produceert met een golflengte van 2537 A. 
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Door de centrale technische dienst van de TUE is een lineair

logarithmische versterker gebouwd, waarmee het signaal van de 

UV-spectrofotometer verwerkt kan worden. Op het display van de 

versterker is naar keuze de transmissie, de extinctie of de 

ozonconcentratie van het gasmengsel af te lezen. 
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Fig. 4.9 De lineair-logaritmische versterker 

4.6 De ozondestructor 

." 
JODie 

De ozondestructor bestaat uit een roestvrijstalen buis die gevuld is met 

magnetietdeeltjes van 2-5 mm. De inwendige diameter van de buis bedraagt 

53 mm, de uitwendige diameter bedraagt 57 mm en de lengte bedraagt 920 

mm. Het magnetietbed wordt gedragen door een geperforeerde nikke!en 

plaat en beslaat de volledige lengte van de buis. 

De buis is verticaal opgehangen in een Heraeus buisoven, type ROK 

6.5/60. Deze oven heeft een lengte van 600 mm en een inwendige diameter 

van 60 mm. Het maximale vermogen dat de oven kan opnemen bedraagt 3000 

W, de maximale bedrijfstemperatuur bedraagt 1100
o

C. De temperatuur 

tussen de wikkelingen van de oven kan gemeten worden met een K-type 

thermokoppe 1 . 
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De werking van de ozondestructor berust op een combinatie van de 

thermische en de katalytische afbraak van ozon (zie 3.2). De normale 

bedrijfstemperatuur van de ozondestructor ligt rond de 300-350°C. Uit 

ervaring blijkt dat bij deze temperatuur de ozon volledig omgezet wordt. 
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5 EXPERIMENTEN 

5. 1 De katalysatorbereiding 

Ais katalysator voor de ozondecompositiereactie werd Fel03 met zand als 

drager gebruikt. Voor de bereiding van de katalysator werd een oplossing 

van 235 g Fe (NOl )3 '9H1 0 in 300 ml water gemaakt. Deze oplossing werd, 

over een periode van 10 uur, met behulp van een druppeltrechter op het 

oppervlak van een heterogeen gefluidiseerd bed gedruppeld. Dit bed 

bevatte 4.7 kg zand en werd verwarmd tot 80·C. Het aldus met ijzer

nitraat geimpregneerde zand werd, onder gelijktijdig doorleiden van 

lucht, gedurende 24 uur in een oven verhit tot 450·C. Hierdoor werd het 

ijzernitraat omgezet in ijzeroxide. 

Ter bepaling van het ijzergehalte werd een monster van de katalysator 

als voIgt behandeld (48). Een monster van 1.0 g werd in een erlenmeyer 

van 250 mi bevochtigd met 1 mi gedestileerd water. Hierna werd 15 mi 

koningswater toegevoegd. De erlenmeyer werd hierna op een kookplaat 

geplaats en de vloeistof werd aan de kook gebracht. Er werd doorgekookt 

totdat het monster droog begon te worden. Het koken werd voortgezet 

totdat geen roodbruine nevels meer ontweken. Na afkoelen werd 20 ml 

gedestileerd water toegevoegd waarna de oplossing gefiltreerd werd. Het 

filtraat werd kwantitatief overgebracht in een maatkolf van 100 ml, die 

daarna aangevuld werd tot aan de maatstreep. 

Met behulp van de aldus verkregen oplossing, een aantal standaard ijk

oplossingen en een vlamspectrofotometer kon hierna het ijzergehalte van 

de katalysator bepaald worden. Na correctie voor een blanco bepaling 

vonden we dat de katalysator 0.61 wtl. Fe10l oftewel 0.33 wtl. Fe 

bevattte. 

De deeltjesgrootte-verdeling van de katalysator werd gemeten met behulp 

van een Malvern 2600 HSLBD Particle Sizer. De resultaten hievan zijn 

weergegeven in tabel 5.1. De sauter mean diameter van de katalysator, 

zoals berekend door de Malvern, bedroeg 63.7 ~m. 

De dichtheid van de katalysator werd bepaald door het volume van een 

bekende massa katalysator in een pyknometer te bepalen. De dichtheid van 

de katalysator bedroeg 2590 kg/m3. 
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Afmetingen 

(~m) wt Yo 

564.0- 261. 6 0.2 

261. 6- 160.4 3.0 

160.4- 112.8 11. 3 

112.8- 84.3 25.3 

84.3- 64.6 31.6 

64.6- 50.2 16.5 

50.2- 39.0 6.3 

39.0- 30.3 3.5 

30.3- 23.7 1.5 

23.7- 18.5 0.3 

18.5- 14.5 O. 1 

14.5- 11.4 0.1 

11.4- 8.0 0.1 

8.0- 7.2 0.1 

7.2- 5.8 0.2 

Tabel 5.1 De deeltjesgrootte-verdeling van de katalysator 

5.2 De fluidisatie-karakteristieken 

De bedhoogte en de drukval over het bed werden bepaald als functie van 

de superficiele gassnelheid. De massa van het bed was hierbij 4.61 kg en 

de gepakte bedhoogte was 32.2 em. De resultaten van deze experimenten 

zijn weergegeven in figuur 5.1. De minimale fluidisatiesnelheid was 0.50 

cm/s. Bij het bellenpunt was de superficiele gassnelheid 0.92 cm/s en 

was de porositeit 0.53. 

Met behulp van bed-collapse experimenten werd de bellen hold-up bepaald. 

Hiermee kon de porositeit van de dichte fase berekend worden. De 

resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 5.2. Zoals te verwachten 

valt op grond van figuur 2.2, vertoont het poeder duidelijk A-type 

gedrag. 
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Fig. 5.1 De bedhoogte en de drukval over het bed als functie van de 

superficiele gassnelheid 
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5.3 Het ijken van de ozonanalyse-apparatuur 

Alvorens de ozonconcentratie berekend kon worden uit de extinctie van 

het gasmengsel, zoals die gemeten werd met de UV-detector, moest de 

absorptiec~efficient van het cuvet bepaald worden. Dit werd gedaan door 

de ozonconcentratie van gasmengsels, met een bekende extinctie, 

jodometrisch te bepalen. Bij deze bepalingen werden de voorschriften van 

de American Society for Testing of Materials gevolgd (18). 

Voor deze bepalingen werden, gedurende 5 minuten, gasmengsels door een 

alkalische kaliumjodide-oplossingen geleid. Het debiet van het gas 

bedroeg hierbij 1.6 liter per minuut. De oplossingen werden bereid door 

2.5 g KI en 1 g NaOH in 250 ml water op te lossen. Nadat het gasmengsel 

door de oplossing geleid was, werden 5 druppels van een 1 volY. 

H~01-oplossing toegevoegd, waarna de oplossing aan de kook gebracht 

werd. Hierdoor werd beinvloeding van de bepaling, door eventuele 

aanwezigheid van S01 en NOt vermeden. Na afkoelen werd de oplossing 

ve~volgens aangezuurd tot een pH van 3.8. Dit geschiedde door het 

toevoegen van 20 voly' azijnzuur aan de oplossing. 

Het door ozon gevormde jood werd hierna, met behulp van een 0.01 N 

NatSZ03 -oplossing, titrimetrisch bepaald. De resultaten hiervan, 

gecorrigeerd voor een blanco bepaling, zijn weergegeven in onderstaande 

grafiek. 0.5.-----------______________________________ ~ 
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Fig. 5.3 De extinctie als functie van de (jodometrisch bepaaldel 

ozonconcentratie 
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Uit de helling van de grafiek kan bepaald worden dat de absorptie

coefficient van het cuvet 0.254 m /g, oHewel 506 ppp.l bedraagt. 

Uitgaande van een cuvetlengte van circa 40 mm vinden we v~~r de 

absorptie-coefficient van ozon een waarde van ongeveer 126 (ppp cm)-l • 

Dit ligt binnen de range van waarden die in de literatuur vermeld worden 

voor de absorptiecoefficient (110-130 (ppp cm) -I ). 

5.4 De ozongeneratie-karakteristieken 

Bij de UV-spectrofotometer die wij voor onze experimenten gebruikten lag 

de maximale optische weglengte rond 40 mm. Door de constructie van de 

spectrofotometer was een grotere weglengte niet mogelijk. Om de 

ozonconcentratie van het gasmengsel, dat uit de reactor komt, nog met 

enige nauwkeurigheid te kunnen bepalen, moet de ingangsconcentratie 

voldoende groot zijn. 

Uitgaande van een relatieve fout in de transmissie van 0.002 I. kunnen we 

met behulp van vergelijking(25) berekenen, dat de relatieve fout in de 

uitgangsconcentratie kleiner is dan 1.0 I., indien de transmissie kleiner 

is dan 77 I. (E = O.ll), Indien we uitgaan van een conversie van 70 I. 

betekent dit, dat de transmissie van de reactorvoeding minder dan 421. 

(E = 0.38) moet zijn. Bij een optische weglengte van 40 rom betekent dit 

dat de ozonconcentratie van de voeding hoger moet zijn dan 1.5 g/ro3. 

Bij de eerste experimenten met de ozongenerator slaagden wij er niet in 

deze concentratie ook bij hoge gassnelheden te behalen. Door de diameter 

van de binnenste electrode (zie 4.4) te varieren, probeerden wij de 

ozonproductie te verhogen. In figuur 5.4, 5.5 en 5.6 is de ozonproductie 

als functie van de spanning weergegeven. De buitendiameter van de glazen 

hoogspanningselectrode bedroeg respectievelijk 22, 18 en 15 mm. De 

glasdikte bedroeg steeds 2.3 mm. 
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Fig. 5.5 Ozonconcentratie als functie van het spanningsverschil bij 

verschillende debieten van lucht, diameter hoogspannings

electrode = 18 mm, glasdikte = 2.3 mm (0, 0.08 lis; 

+, 0.26 lis; ¢, 0.43 lis) 
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Fig. 5.6 Ozonconcentratie als functie van het spanningsverschil bij 

verschillende debieten van lucht, diameter hoogspannings

electrode = 15 mm, glasdikte = 2.3 mm (U, 0.08 l/s; 

... , 0 • 26 11 s ; 0', O. 43 1 / s ) 

Zoa1s uit bovenstaande figuren bliJkt is er steeds een minima1e 

spanning, waaronder de ozongenerator geen ozon meer produceert. Deze 

minimale spanning is afhankelijk van de diameter van de binnenste 

electrode. Bij een kleinere electrodediameter is de minimale spanning, 

waarbij nog ozon gemaakt wordt, groter. 

Afgezien van de beginfase, waar de spanning net groot genoeg is om ozon 

te kunnen genereren, blijkt de ozonconcentratie bij benadering lineair 

afhankelijk te zijn van de spanning. Verder bleek bij de experimenten 

dat de maxima1e spanning, die toegepast kon worden, zonder dat er 

doorslag van spanning optrad, afhankelijk zijn van de diameter van de 

binnenste electrode. Voor electrodediameters van 22, 18 en 15 mm en een 

gIasdikte van 2.3 mm was deze spanning respectieve1ijk 19.1, 21.7 en 

25.5 kV. 

In figuur 5.7 is, bij verschillende electrodediameters, de 

ozonconcentratie als functie van het gasdebiet weergegeven. De spanning 

is hierbij steeds 18 kV. 
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Fig. 5.7 Ozonconcentratie als functie van het luchtdebiet bij 

verschillende electrodediameters, glasdikte = 2.3 mm, 

spanning = 18 kV <+, 22 mmj a, 18 mmj 0,15 mm) 

Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, produceert de 18 mm electrode bij 

hoge luchtdebieten de meeste ozon. Het verschil met de andere electrodes 

is echter gering. We moeten echter ook rekening houden met het feit dat. 

de maximale spanning, die toegepaSt kan worden, hoger is bij kleinere 

electrodendiameters. Hierdoor is de maximale ozonproductie bij de 15 mm 

electrode hoger dan bij de 22 mm electrode. Verder zal de maximale 

ozonproductie van de 15 mm electrode door dit effect niet veel 

verschillen van de maximale ozonproductie van de 18 mm electrode. 

Uitgaande van een minimale ozonconcentratie in de voeding van de fluid 

bed reactor van 1.5 g/m3, ligt voor al deze electrodes het maximale 

luchtdebiet rond 0.18 lis. De bedoeling was echter om in de fluid bed 

reactor met superficiele gassnelheden tot 5 cm/s te kunnen werken. 

Daarvoor is echter een luchtdebiet van circa 0.4 lis nodig. 

In een verdere poging om de ozonproductie te verhogen, verminderden wij 

de dikte van de isolerende glaslaag van 2.3 naar 1.3 mm. In figuur 5.8 

en 5.9 is de ozonproductie als functie van de spanning weergegeven. De 

buitendiameter van de binnenste electrode bedroeg respectievelijk 22 en 

18 mm. Voor het bepalen van de ozongeneratiekarakteristieken van andere 

electrodediameters was, voor de afronding van dit verslag, geen tijd 

meer. 
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Bij vermindering van de glasdikte van de electrode van 2.3 naar 1.3 mm 

blijkt de ozonproductie zeer sterk toe te nemen. Gemiddeld ligt de 

ozonproductie, bij dezelfde omstandigheden, ongeveer een factor 3 hoger 

bij een glasdikte van 1.3 mm. Ook is de minimale spanning, die nodig is 

om ozon te kunnen genereren, bij een glasdikte van 1.3 mm lager. 

De maximale spanning die toegepast kan worden, zonder dat de spanning 

overslaat, neemt echter af. Bij electrodediameters van 22 en 18 mm 

konden, bij een glasdikte van 2.3 mm, spanningen van respectievelijk 

19.1 en 21.7 kV toegepast worden zonder dat de spanning oversloeg. Bij 

een glasdikte van 1.3 mm waren de maximale spanningen voor deze 

electrodediameters respectievelijk 15.4 en 19.1 kV. 

In onderstaande figuur is, voor electrodediameters van 22 en 18 mm, de 

ozonconcentratie als functie van het luchtdebiel weergegeven. De 

spanning was hierbij steeds 14 kV en de glasdikte van de electrodes was 

1.3 mm. 
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Fig. 5.10 Ozonconcentratie als funclie van het luchldebiet bij 

verschillende electrodediameters, glasdikte = 1.3 mm, 

spanning = 14 kV (0, 22 mm; 0, 18 mm) 

Bij een spanning van 14 kV blijkt de electrode van 22 mm meer ozon de 

produceren als de electrode van 18 mm. Dit verschil wordl echter 

verwaarloosbaar bij hoge luchtdebieten. Aangezien de electrode van 18 mm 

bij veel hogere spanningen bedreven kan worden dan de electrode van 

22 mm, ligt de maximale ozonproductie van de 18 mm electrode veel hoger. 
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Met de 18 mm electrode met een glasdikte van 1.3 mm bleek het mogelijk 

te zijn, bij een debiet van 0.43 lis lucht, een ozonconcentratie van 1.7 

g/m3 te behalen (zie Fig. 5.9). Dit ligt boven het minimum vereiste van 

1.5 g/m3 bij 0.4 lis. Met deze electrode is het dus mogelijk om 

voldoende ozon te produceren, om de conversie in de fluid bed reactor 

nauwkeurig te kunnen meten. 

5.5 De conversiemetingen in de fluid bed reactor 

Voor de afronding van dit verslag was er geen tijd meer om de conversie 

van ozon in het fluid bed te meten. WeI werd de ozonconversie in de lege 

reactor gemeten. Bij lage gasdebieten en hoge temperaturen nam de 

conversie in de lege reactor sterk toe. 
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Fig. 5.11 Ozonconversie als functie van het luchtdebiet bij 

constante voedingsconcentratie en verschillende 

temperaturen (x, 80·C; 0, 20·C) 

Bij kamertemperatuur en een gasdebiet boven 0.1 lis (uo circa 1.2 cm/s) 

kan eventueel voor de conversie van de lege reactor gecorrigeerd worden. 

Indien de temperatuur van de reactor echier hoger is dan de 

kamertemperatuur, of het gasdebiet lager is dan 0.1 lis, is dit niet 

meer mogelijk. Door de begrenzing van het bereik van de spectrofotometer 

worden de conversiemetingen dan te onnauwkeurig. 
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Een mogelijke oplossing is het aanbrengen van een inactieve coating op 

de reactorwand. Hierbij kan gedacht worden aan een teflon-spray of een 

temperatuurbestendige verflaag. Een oplossing die door Frye (22) vermeld 

wordt is het aanbrengen van een voering in de reactor van metaalplaat. 

Om welk metaal het hier handelt vermeldt Frye echter niet. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Conclusies: 

- De ozongenerator kan voldoende ozon produceren om, ook bij he~ 

maxima1e gasdebiet, de conversie in de fluid bed reactor nauwkeurig te 

kunnen meten. 

- Met behulp van de bestaande UV-spectrofotometer is het mogelijk de 

ozonconcentratie met een redelijke nauwkeurigheid te meten. 

De ozondestructor is in staat om bij elk gasdebiet, de ozon in het 

fluidisatiegas volledig af te breken. 

- Bij hoge temperaturen is het niet mogelijk deze reactor te gebruiken 

om de conversie van ozon in een fluid bed te bepalen. Zelfs bij kamer

temperatuur is de conversie in de lege reactor a1 zo hoog, dat 

hiervoor altijd gecorrigeerd moet worden. Bij temperaturen boven de 

kamertemperatuur neemt de ozonconversie in de lege reactor zo sterk 

toe, dat een nauwkeurige bepa1ing van de conversie in het fluid bed 

onmogelijk wordt . .. 
Aanbevelingen: 

De reactorwand dient voorzien te worden van een laag die de omzetting 

van ozon niet kata1yseert. Hierbij kan gedacht worden aan het 

aanbrengen van een 1aagje teflon door middel van een teflon spray. Ook 

zou een cylinder van inactief materiaa1 in de reactor geschoven kunnen 

worden. 

Indien een hogere ozonproductie in de toekomst wense1ijk zou zijn kan 

gedacht worden aan: 

- Het verder optimaliseren van de diameter van de binnenste electrode 

- Het verminderen van de glasdikte van de binnenste electrode 

- Het bijmengen van zuurstof aan de voeding van de ozongenerator 

- Het verhogen van de frequentie van de stroOIa waarmee de ozongenerator 

gevoed wordt. 

Oit laatste zou relatief eenvoudig gerealiseerd kunnen worden door een 

hoogfrequente voeding voor de hoogspanningstransformator van de 

ozongenerator te schakelen. 
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SYMBOLEN 

a beloppervlak per volume-eenheid bed 

A dwarsoppervlak van bed 

Ao catchment area 

c concentratie in de dichte fase 

C concentratie in de bellenfase 

CE uitgangsconcentratie bellenfase 

CF ingangsconcentratie 

d, deeltjesdiameter 

De equivalente beldiameter 

E extinctie 

EA activeringenergie 

EF elasticiteitsmodulus van de poedermassa 

Em mengcoefficient in de dichte fase 

f conversie 

g versnelling zwaartekracht 

h hoogte boven de bodemplaat 

hS hoogte van de bellencoalescentiezone 

H bedhoogte 

H~ hoogte van de dichte fase 

He hoogte van het gepakte bed 

I lichtintensiteit 

10 lichtintensiteit bij volledige transmissie 

k reactiesnelheidskonstante in de gasfase 

kc stofuitwisselingscoefficient bellenfase per volume-eenheid bellen 

k~ reactiesnelheidsconstante per volume-eenheid dichte fase 

k. frequentiefactor 

K con stante van Darcy 

L optische weglengte cuvet 

No aantal gaten in (geboorde) bodemplaat 

P druk 

R gasconstante 

S specifiek oppervlak deeltje 

t tijd 

T temperatuur of transmissie 

tan,: frictiecoefficient 

u~ absolute stijgsnelheid bel 
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superficiele gassnelheid 

superficiele gassnelheid in de bellenfase 

superficiele gassnelheid in de dichte fase 

superficiele gassnelheid bij het bellenpunt 

minimale fluidisatiesnelheid 

massa bed 

molfractie absorberende stof 

warmteoverdrachtscoefficient 

hellingshoek bij collapse-experiment 

bellen hold-up 

overall porositeit 

dichte fase porositeit 

porositeit bij het bellenpunt 

porositeit bij minimale fluidisatiesnelheid 

constante in belstijgsnelheidsrelatie 

absorptiecoefficient 

viscositeit 

dichtheid van het gas 

dichtheid van de vaste stof 

dimensieloze hoogte in bed 

verblijftijd 
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