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Afscheidin~ van fijne deeltJeS uit gasstromen is vaaK een 
noodzaKelijKe stap in industriële procesvoering om 
qual iteits-, mi I ieu- of technische redenen. 
Hierbij ontstaat vaaK het probleem apparatuur voor 
stofvangst te vinden die onder extreme procescondities 
(temperatuur en druk) doelmatig en efficient bedreven Kan 
worden. 

Er is gevonden dat stofvangst 1n granulairebedfilters zo 
doelmatig geschiedt, dat het stof in het onderste deel van 
het bed voor meer dan 99 ï. wordt afgescheiden. Het 
bed moet dan wel stabiel bi iJven. Magnetische stabi I isatie 
door middel van een uitwendig aangebrachte stroomspoel 
{uniform axiaal gericht magneetveld) bi ijKt erg goed te 
voldoen maar is bewerKelijK en Kostbaar, vooral bij 
cpschal ing van het bed. 

De zogenaamde magnetische bodemplaat {MBP), dit is een 
geleiderplaat die onder het bed wordt aangebracht als 
afsluiter en bodemplaat, Kan de afvoer van het 
stofverzadigde beddeel bedienen waardoor het bedfi !ter 
geschiKt wordt voor continu gebruiK. Gezien de geringe 
hoogte van d 1 t beddee I { ± 1 cm.) wordt overwogen 
het granulaire bed te beperken tot deze voor stofvangst 
doelmatige hoogte en deze laag te stabi I iseren door 
meerdere geleiderplaten, waarbij de uitwendige stroomspoel 
dan vervalt. 

De door MBP-en gescheiden lagen dienen dan respectieve! iJK 
voor stofvangst, voorraadvorming en buffering. Dit concept 
I ijKt goed te voldoen wanneer aan een aantal 
ontwerpvoorwaarden voldaan wordt. 
Voor de werKing van de geleiderplaten ZiJn belangrijK de 
onder! inge geleiderafstand en -geometr1e, de bedhoogte 
tussen de geleiderplaten en de magnetische en mechanische 
eigenschappen van het bedmateriaal. 
Voor s tofvangst I ijKt deze opzet te vo 1 doen mits het bed 
(magnetisch) stabiel blijft (gepaKt bed gedrag) en de 
stofbelading beneden de stofverzadigingsgraad bi ijft door 
het tijdig verversen van het bed. 
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1 • 11 PI!I!I!ILIE 11 10 11 Pl!l!l!tl3 

In de procesindustrie 1S afscheiding van fiJne deeltJeS u1t 
gasstromen een veel voorkomende un1t-operat1on. BiJ fiJne 
deeltJeS wordt gedacht aan stof, as of geättreerd (kataly
s a tor) ma ter i a a I . tl, f s c he i d i n g I<\ a n gewen s t z ' J n om m i 1 ' e u b e -
lasting te reduceren, mechan1Sct1 gevoelige apparatuur (biJ
voorbeeld compressoren) te beschermen of om te voorkomen 
dat een (tussen)produkt wordt verontreinigd met vaste stof 
(katalysatormateriaal), 

Er zijn veel sctleic:Jingsappar'aten voor gasfi ltrat1e beschik
baar', Geuzen::; geei't h i er'van een overz, cht 1 n z 1 Jn pr-,)ef-
schrlft [GEU85] 0 In deze verhandeling wor'dt 1ngegaan op een 
granulair' berj als fi I ter- voor fiJne vaste stofr:JeeltJeS, namel1jk 
het magnetisch ge::;tabiliseerd fluid bed (MSB)o 

De opzet van het magnetisch stabiliseren van een flu1d bed 
iM h•t ~N~•vv~Mg•M van ongewenste effecten die fluid,sat'e 
met z i eh mee kan twengen 0 Deze effecten zijn voorname 1 iJl<: 
het gevolg van bellenvorming die meestal optreedt l)ij een 
bepaalde overgang~>gassnelheir:J (bellenpunt)o Dit is een 
verstor1ng van de homogene bedstructuur en werkt in de 
meeste geva I 1 en nade 1 i g op (Je eff i c 1 ënt 1 e van het gas;vast 
contact. De gasbe'len veroorzak.en nameliJk. kortsluiting 
van de gasstroom en macromenging van het bedmater1aal. 

In het fluid bed wordt een un1form magneetveld geinduceerd 
door het U1twend1g aanbrengen van een stroomspoel 0 De onder
I inge aantrekkingskracht tussen de beddeeltJeS wordt ver
sterkt waardoor een krachtiger bedstructuur verkregen 
wordt. Bovendien worcn t)ellenvor-·m,ng onder'dr-ul<\t [ROS78J. 

Het magnetisch gestabi 1 iseerd flu1d bed vertoont hierdoor grote 
overeenkomst met een gepakt bed door ger1nge vaste stof- en 
gasmeng1ng en een hoge effic1entie voor afscheiding van 
deeltJeS cloor een groot spec lf 1 ek f' 1 ter-·opperv 1 ak, 

De stofafsche1d1ng 1r1 een granula1r bed 1S gebaseer-d op 
dr1e mechan,smen: 

1 o Het deeltJe wordt afgevangen u1t de gasstroom ;n de 
buurt van een bedKorrel door- de relat1eve traagheld ten 
op z ' c tlt e v a n t1 e t cl r~ a a r~ g as 0 D Jt me c h a n ' s me i s s ' g n ' f 1 c a n t. 
voor deeltJeS groter dan 10 ~m. 

2o Neerslag door diffusie onder 1nvloed van de 
zogenaamde Brownse beweging van zeer kle1ne stofdeeltJeS 
( < 1 ~m ) . 

3. Neer's 1 ag t:iO,)r· bots 1 ng 0 D 1t mechanisme wor~dt 

sign1f1canter naarmate de deeltJeS groter dan 10 ~m worden, 
maar ooK biJ fiJner bedmater1aal met lage porositeit. 

Rekenen aan een model op bas1s van deze vangstmechan,smen 
geeft aan dat na reeds korte bedlengte (grootte orde van 1 
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cent i meter) het stof voor meer dan 99 ï. is afgescheiden. 

Experimenten met een ~ dr1e inch en een zes inch MSB 

bevestigen dit [GE:U85]. 

Het magnetisch gestabi 1 iseerd fluid bed als granula1r bea

fi lter heeft als unieke e1genschappen dat het bruih:baar· 1S 

bij hoge druk (vanwege het grote f1 I teroppervlak per vol

ume-eenheid) en hoge temperatuur. Wel moet de temperatuur 

beneclen c.ie zogenaamcle Cut' 1 e temper'atuur b 1 ij ·,;en omdat t1et 

be<Jmatet' i aa 1 <jaat't")ven par-amagnet 1 ::•eh worclt. Spontane mag

netisatie onder 1nv1oed van een aangelegd magneetveld 

treedt clan n1et meer op. Het be<Jt'ljven van rJ1t fi I ter 1n 

continu-?- te•;;Jenstrc•.:•m IS 1n pr1ncipe mogelijk. en het bedma

teriaal is eenvoud1g regenereerbaar. 

Voor het aanwenden bij continu~ operat 1e is het 

noodzake 1 ijk een afsluiter voor de 

beheersing van de vaste stofstroom te construeren. 

Mechanische klepconstructies voor vaste stoffen hebben als 

min of meer gemeenschappel ijk nadelen de slechte 

beheersbaarheid er stor 1 ngsgevoe 1 1 ghe i d van de bewegencle 

de 1 en. De Magnet i<: Distri butor Downcorner ( MD D) , 

een v1nd1ng van Levenspiel cum SUIS, Kent deze nadelen n1et 

[WAN82]. 

In dit rapport zal aandacht besteed worden aan het ontwerp 

van de MDD (Hoofd::tuk 2) welke in het vervolg 

Ge 1 ei derp 1 a at ( G P) of Magnetische 

Bodemplaat (MB P) genoemd za 1 worden. 

Vervolgens komt de mechanistische werking van de MBP 

uitvoer1g aan bod (HoofclstuK 2 en 3). Dit om ophelder,ng te 

Kr1jgen van de prebiemen die ZICh 1n het verleden hebben 

voorgedaan biJ exper1menten met het bedrijVen van 

ge! e 1 derp 1 aten [VER86]. 

Verder IS onderzocht wat de haalbaarheid is van het 

zogenoemde Multiple Magnetische Bodemplaat concept 

( M MB P) a 1 s cndersteun 1 ng van een ge 1 aagcl f 1 1 tert)ed. 

Dit concept laat ret uniforme, ax1aa1 ger1chte magneetveJrj 

(door u; twend i ge spoe 1) verva 1 I en. Dat geeft een Kostenbe

sparing en voorKorrt verstor,ng van de gelelderplaatwerKing. 

Het laatste geldt 1n het b1 JZOnder bij het uitschaKelen van 

de gelei'Jet'plaat; cJe clowncorner wer'l<.ing. 

Het Kostenaspect van de magneetspoel Komt voort uit de 

noorjzake I 1 jke Lengte-Diameter verhouding van de st roomspoe 1 

om de un1form1teit van het magneetveld in net bed te 

garanderen en ongewenste afbuigingseffecten van de 

magnet1sche veldlijnen tegen te gaan. vooral bij 

schaalvergroting (lees: diametervergroting) worden deze 

argumenten van belang. 

Tot s1 ot zu 1 1 en opscha 1 1 ngs- en opt 1 ma 1 'sat i easpecten 

besproken worden. 



2. 1 . ELECTROMAGNETISCH PRINCIPE 

De werKing van de magnetische bodemplaat berust op de 
aantreKKingsKracht die een stroomvoerende geleider Uit
oefent op magnetisch materiaal. Het magnetische mater; aal, 
bijvoorbeeld (ferromagnetische) ;jzerdeeltJeS, zal Z1Ch rang
schiKKen naar de veld! ijnen om de geleider. 
In geva I van een ronde ge 1 ei <.ier· 1 open de ve 1 d 1 i jnen 
cylindersymmetrisch ten opzichte van de gele1der (vterde -
of stroomwet van Maxwell). 
Figuur 2.1 illustreert dit ver'SChiJnsel. 

F1guur 2.f. U Hagnetisct?e veldlijnen van een 
stroomvoerende geleider 

De veldsterKte is omgeKeerd evenredig met de afstand tot de 
as van de geleide-. In een inhomogeen magneetveld beweegt 
magnetisch materiaal zich 1n de r1chting van max1ma1e veld
ster-Kte. In de situat1e van figuur· 2.1 zullen ijzerdeeltJeS 
z i eh zo dicht moge I ijk rondom de ge 1 ei der schar·en (de 
richting van de L0rentzKracht volgt uit net uitproduct van 
ladingsbewegtng en magnetiSche veldsterKte en staat dus 
altijd loodrecht ·)P de stroomrictlting) 

2.2. ONTWERP MAGNETISCHE BODEMPLAAT 

De magnetische bodemplaat is 1n fe1te een opgevouwen gelei
de r en I< a n i n beg 1 n se 1 i n i ede re v o r m u 1 t ge v oe r d wo r' rj en . 
wanneer deze bi JVI)Orbeelrj in een l<.olom wor·dt toegepa~.t 

1 igt het volgende ontwerp voor de hand: zie figuur 2.2. 

FigLIUr' 2. Hagnet,sche bodemplaat 
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Er dient op gelet te worden dat de afzonder~! iJke geleiders 
equidistant zijn verdeeld. Dit voorkomt ongelijkmatige 
doorstram i ng of doorlekken op p 1 aatsen waar de onder 1 i nge 
geleiderafstand te groot 1s. 
Verder dienen de geleiders even lang te zijn. Een kortere 
ge 1 ei der genereert, voora 1 in het m' dden, een zwakk.er mag
neetveld. Er geldt volgens de analyt,sche vorm van de Wet van 

Bi ot-Savart ( 1820) dat H ~ 

J 
db 
r2 

(waarin b de lengte van de gele1der en r de afstand tot 
de as) . 

Een langere geleider is dus gunstig om ongewenste 
randeffecten (bijvoorbeeld doorleKKen langs de kolomwand) 
tegen te gaan. 
Gegeven het ontwer-p van de magnetische bodemplaat en de 
electramagnetische principes waarop de werk1ng van de mag
netische bodemplaat is gebaseerd, zal de mechanistische 
werking worden behandeld. 

In de magnetische bodemplaat liggen de geleiders naast 
elkaar zodat een zeker, sterk inhomogeen magneetveld over 
de plaat verKregen wordt, zie figuur 2.3. 

H(x) 

I 

@ 
-I 

Figuur 2.3. 

--x 
8 
+I ® 

VeldsterKteprofiel van de magnetische 
bodemplaat met geleiders in tegenstroom 

Qua sterkte en vo-m 1S dit profiel tussen geleiderparen 
ongeveer~ gel iJl<:, Jitgezon(:lerd 1 ichte afw1jl\ingen aan (Je 
randparen gelelde-s. 
Vo 1 gen~; het EM-pt' 1 nc' pe, zoa l.s 1 n paragr-aaf 2. 1 is u i teen
gezet, zullen de ijzerdeeltjeS zich om de geleiders schar-en. 
De Korrel lagen die rond de geleiders ontstaan, groe1en 
n a a r e 1 K a a t' t oe a 1 !;. cl e ma g n e t i s c h e a a n t reK K i n g s K r a c 11 t d i e 
een deeltje aan de buitenkant van de laag ondervindt, 
voldoende groot is om vastgehouden te worden. 
Deze magnet 1 sche aantrekk 1 ngskracht is n' et a 1 1 een afhanke-
1 ijk van de veldsterkte, maar ook van de plaatsgradi~nt van 
de veldsterkte. 
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In paragraaf 3.3 wordt deze kracht afgeleid. H1er wordt d1e 
genoemd om het volgend optredende verschijnsel te verkla
ren. 
Indien de geleiders dicht bij elkaar liggen, kunnen de 
korrel lagen onder invloed van de werking van het magneet
veld practisch tegen elkaar aan groe1en. Echter theoretisch 
bliJft er een opening tussen 2 geleiders, omdat 1n het 
midden de plaatsgradi~nt van de veldsterkte nul 1S en 
daarmee de magnetische aantrekkingskracht (zie figuur 2.3) 
Figuur 2.4 schetst de korrel laagvorm1ng om de gele1ders. 

korrellaag 

Figuur- 2.4. Kor-r-e!laag~'orming om ge!eiäer-s 
van een magnetische boäemplaat 

Om een vo 1 I ed i ge afs 1 u i terwerking met de magnet i sct1e bo<..'iem
plaat te bereiken 1S dus nog een mechanisme van belang. D1t 
mechanisme is gebaseerd op een versch1jnsel uit de poeder
mechanica dat (vl~ije) toogvorming wor-dt genoemde [RIE86]. 
In het algemeen treedt dit op wanneer cohesieve poeders 
tussen twee vert1cale wanden stroomt die niet te ver u1t 
e 1 kaar ~.taan. 

De vriJe toog is stabiel wanneer' de wr-ijving clie de c::ieel
tjes aan de wand ondervinden voldoende is om de 
poe(jerbe 1 ast i ng te weerstaan. Deze wr- iJ v 1 ng is afhanke I iJK 
van de wandruwheid en de adhesieve eigenschappen van 
het poeder. 
In het geval van de toog tussen de met een korreilaag 
bedekte geleiders, berust deze op de cohesie met de deel
tjes die door de gele1der worden vastgehouden en de ruwhe1d 
van cle rjee 1 t JeS. 
In f19uur 2.5 is het volledige beeld geschetst van r1et 
werk1ngspr1nCIPe van de magnetiSChe bodemplaat. 

F1guur 2.5. Laag- en toogvorming tussen geie1ders 
van een magnetische boäemp!aat 
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In een aantal ontwerpen wordt de magnet1sche bodemplaat aan 
de onderzijde voorzien van een gevlochten rooster. Dit 
roos t e r d i en t t e t' on de r s t e u n 1 n g en he e f t d a n e en k 1 e i n e t' e 
(maas)opening dan de gelelderafstand (LG) van de mag
netische bodemplaat. De magnet1sche bodemplaatwerking wordt 
h i e r me e v e r b e t e r (i (j a n we 1 ge h a n iJ h a a f d b i J een 1 a ge r 
magneetve 1 d ( 1 ees: zwav.v.ere stroombron). 

Deze kan op twee manieren verklaard worden. Ten eerste Kan 
de inhomogeniteit van het magneetveld versterkt worden 
zodat de magnetisct1e aantrekK:ngsKrachten groter worden b: J 
gelijkblijvende ve ':isterl,te. Het roostermater 1 aal moet t:ian 
wel magnet1sch zijn. 
In de tweede plaats Kan zo een rooster ondersteunend en 
bevorderend voor toogvorming werken. 
Als laatste wordt opgemerkt dat de magnetische bodemplaat 
ooK anders uitgevoerd Kan worden. In plaats van een 
o p g e v o uwen ge 1 e i de t' , d i re c t 1 n e e n K a n a a 1 ( o p e n i n g ) 
geplaatst, wordt ooK wel een meervoudige spoel of magneet
schoenen aan de bu tenKant aangebracht. 
In het kanaal wordt dan een rooster geplaatst. Deze heeft 
bij de laatste twee uitvoeringsvormen een veel essenti61ere 
rol dan 1n het 9eva1 van (Je gelel(:ierplaat [.JAR84]. 

2.3. GEBRUIK EN TOEPASSINGEN VAN DE MAGNETISCHE BODEMPLAAT 

Het gebruiK van magneetvelden in vaste stofprocessen heeft 
voor vele, vaaK n1euwe moge! ijkheden gezorgd, vooral ten 
aanz1en van de beheers1ng van die processen. 

In het proefschrift van Geuzens [GEU85] en het 
o v e r' z i c h t s a r t 1 ~:. e 1 v a n J a r a 1 z - M . [ .J A R 8 3 ] w o r· d e n rj e 
potenties van het magnetisch gestab1 1 iseerd fluid bed 
(MSB) behancJeld. 
In cJeze paragr··aaf ::u 11 en een aanta 1 toepassingen van ·Je 
magnet1sche bodemplaat gegeven worden. 

2.3.1 MBP als afslu1ter voor' vaste stoffen 

In het algemeen Kar de magnetische bodemplaat als afsluiter 
voor ferr1- en ferromagnetisch materiaal gebruikt worden. 
wanneer sprake is van meng1ng met n1et-magnetisch mater:aal 
behoudt de magnetische bodemplaat ZIJn werking, echter 
hogere magneetvelde·n zijn dan noodzal<.e11jl·:. Jaraiz-M. en 
ander·- en [,.JA R 8 4] het· ben ge v on c:i en ':i at wanneer' het meng se 1 
s 1 e c h t ::;; 2 0 ;~ ma g n e t 1 s c )1 ma t e r- 1 a a 1 b e v a t , rj e a f s 1 u i t e r' w e r 1-< : n g 
nog gehandhaafd Kar worden. 

Mechan 1 sch werkende afsluiters zijn door hun beweeg 1 1 Jkhe 1 cJ 
e n i] e a a r' 'J v a n h e t g r a n u 1 a i re ma t e r i a a 1 a a n 5. 1 i J t a ge on de r· -
hev1g en gevoelig voor storingen. Door· •je bewee~;Jl ijke ~<.lep

constructie kan bovend1en verstopp1ng ontstaan. Door de 
statische constr'uctie ~·unnen Clit ::.oor··t verschijnselen niet 
optreden biJ de magnet 1Sche bodemplaat. 
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Nadelen van de magnetische bodemplaat ZiJn echter de nood-
zaak tot koe 1 i ng van de ge 1 e 1 ders. Door' 1)e hoge str·oomd i chthe 1 d 
van de geleiders is de electrisene weerstand zo groot dat 
enorme warmteontwiiO<::e1 ing Kan optr-eden. 
Verder vereist het bedrijven van de magnetische bodemplaat 
relatief veel electriSCh vermogen (grootte orde 500 Watt) 
v a n een 1< o s t b a a r , ~~ e s t a b i 1 i se e r d v o e d i n g s a p p a r· a a t ( a m p ~ t' o -
staat). 
De procestemperatuur wordt beperkt door de cur1e tempe
ratuur van het magnetisc~e bedmateriaal en tot slot heeft 
de magnetische bodemplaat een ger1nge drukval wat tot onge
wenste belvorm1ng 1\an leit)en. In de volgende subpar'agraaf 
wordt dit laatste aspect nader beschouwd. 

2.3.2 MBP als verdelerplaat voor vaste stof bedden 

Een toepassing die samenhangt met de afsluiterwerking van 
de magnetische bodemplaat, is het gebruik als verdelerplaat 
onder bijvoorbeeld een granulair bed. 
De magnetische bodemplaat heeft voor dit doel als voordeel 
dat deze 1ngezet kan worden voor een groot bereik van 
korrelgrootteverdelingen met dezelfde geometr1e van de 
constructie. 

Een nadeel van de magnetische bodemplaat als 
gasverdelerplaat is de lage drukval omdat slechts een dun 
laagJe (1n de groo:te-orde van 2 x de gelelderdiameter) 
door het magneetve d wordt gefixeerd. 
E r on t s t a a t b e 1 v o r r1 1 n g o f we 1 1 •:• f· a 1 e t' e rj cl o o r b r· a af\ w a n n e e r· de 
lokale dr'ukgr·adiën·: in het bed ! ( dP/t)U ) loK < 0 J vlaK 
boven de verdelerpiaat groter 1S dan de drukgradiënt van 
de bodemplaat. H1by [Hi864] heeft empir1sch gevonden dat de 
druh.val van een bodemplaat cmet 1 ineair'e dr··ukvalkarakter·-,_ 
stiek) ongeveer in de orde van 15 ï. van de druKval van het 
flu1d bed moet l1g9en om belvorm1ng te voorKomen. BiJ 
hogere superfiCiële gassnelheden 1 1Qt deze waarde lager 
door de lagere relat,eve gassnelheld (ten OPZIChte van de 
beddeeltjes) in he: fluid bed door c1rculatie van het 
bedmateriaal. 

In het geval van de magnet1sche bodemplaat als 
gasverdelerplaat heerst ter plaatse een hogere gassnelheld 
d a n 1 n he t b e 1j door' d e co n s t r· u c t i e v a n cJ e ge 1 e 1 (.l e r· s . De 
gassnelheid is andertlalf- tot tweemaal zo gr··oot als 1)e 
s u p e r' f I c I ë 1 e s n e 1 h t~ i •:J ( e '~ e t) e rj ) . D e d r u 1<. V a 1 V a n (J e i--1 B p 
komt dan overeen met een bedhoogte van dr1e tot vier maal 
de ge 1 e i der d i a met er· ! ( 1 , c;. - 2) l< 2 ge 1 e i der d 1 a me ter·- s l en 
1 i gt in de or·cJe van 1 cent 1rneter hetgeen erg I aag is in 
verhoud1ng tot r·eë'e (fluid) t)edhoogten. 

2.3.3 Meertraps fluid bed of mov1ng bed 

Een interessante toepassing van de magnetische bodemplaat 
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die de vorige 2 werKingen in êên concept combineert, is het 
meertraps fluid becl (figuur 2.6). 

~ 
.-c,-·:·"·'·'·2:-z··,_" 

·•• • ·.· ... · .: ... 't?_' 

· · · · magnetic 

\···~ ) / feeder 
'-L-/ for solids 

Figuur 2.6. Meertraps ffuid bed 

Deze uitvoering van een fluid bed voorKomt overal 1 circula
tie (macromenging) en elutriatie van het bedmateriaal. We! 
is mengtng per sectie mogeliJK. Boven!jien han het tn tegen
stroom gebrui Kt wor'(len. 

2.3.4 Multtple magnetische bodemplaat CMMBPl 

Het multiple magnetische bodemplaat concept wordt hter ooK 
genoemd. Dtt zou als een geKrompen verste van het meertraps 
fluid bed gezien Kunnen worden. Dtt concept wordt in het 
onderhavige onderzoeK uitgewerKt met als doel de afscnet
ding van stof utt gasstromen. 

A 1 5 a 1 ternatIef V OOt' het magnet i sen gestab i 1 i e.eer(.l f 1 u I rj 

bed (MSB), dat als e.tofafscheider reeds ZIJn effectieve 
werKing aangetoond heeft [GEU85], wordt in beginsel aan het 
volgende ontwerp gedacht. 
Een relatief dunne bedlaag moet gestabt 1 iseerd ZiJn 
voor een effect i ev€: stofvangst (zie 1 n 1 e 1 ding). 
Htervoor Ztjn twee magnetische bodemplaten nod1g, dte op 
Korte afstand van elKaar geplaatst worden. In deze configu
ratie nemen ze de ~>tabtliserende werKing van de uttwendige 
stroomspoel in het geval van het MSB over en Kan deze 
verv a 1 1 en om opsct1a I i ngsprob 1 emen te voorKomen (besproKen 
in de lnletding). 

Met het oog op con1 1 nu gebru 1 K di ent er een voorraaci van 
bedmateriaal aanwez1g te zijn. Om de onderste bedlaag snel 
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te vervangen 1 igt het voor de hand deze d1rect er boven te 
plaatsen. Eer derde magnetische bodemplaat 1S nu nodig om 
te voorkomen dat deze voorraad weggeblazen wordt. 

Deze dubbele bedladg heeft nog een Kr1t 1Sch moment b1J het 
verversen van de onderste (1e) bedlaag en net daaropvolgen
de tran::;;por~t van c:Je 2e 1 aag (bedvoorr'aad), waarbiJ de 
1 aatste dan niet gestab i 1 i seerd is. Dit Kan onder-vangen 
worden •:loot~ een cler·c:le tJeU 1 aag ei ie dan a 1 :::; buffer fungeer~t. 
Dientengevolge 1S een v1erde magnet1sche bodemplaat nod:g 
om de bufferlaag vast te houden. 
Figuur 2.7 schets het besproken ontwerp. 

Ftguur 2.7. Multiple magnet;sche bodemplaat 

A 1 s stofafsche i (Jer moet r1et aan •:Je vo I gen de ei sen 
vo 1 dr)en. 

1 . De t)er:Jlagen moeten stabiel Lïl;Jven biJ r'elat1ef 
gassne 1 ~lec:JF~r. De bel:Jtloogte W(,r··(Jt ciaar-om zo h. 1 e. ii 1wge-

hoge 

1 i Jh gel<ozen. i mme~,s, een <:lu~ïne 1 aa9 : s r··eer:J:::: ·.·o' •:l-)en,:Je om 
s t •) f e f f : c 1 e n t a f t e s c h e i d e n ( z : e 1 n 1 e 1 d 1 r: ·.;; , r:· a g - n a 6 ) e n cl e 
ma9netische aantreKKingsKracht van de geleiders heeft een 
sign1ficant bere:K van ongeveer een enkele geleider·diameter. 

2 . E 1 u t r· i a t 1 e v a n t• el] mat e J' i a a 1 rn a g n i e t op t. re •:J en . [>a a"" -r C> e- moe t 
een JUiste geometrie van de geleiderplaat gel~ozen worden. 

Om een soepele downcomer-werk1ng en daarmee een eff1ci~nt 
b e d ~, i J f t e- r e a 1 i :::. e r e n , f'. a n e e n g e a u 1: om a t 1 s e e r· ,j e s c h a f< e 1 c c, n -
s t r u r: t 1 e <:1 1 e r:J e t• e d 1 e n : n ';.1 v a n de v •) e (:J i n g v o c r cl e af z ,:; n cJ e r· -

1 1 j f< e g e 1 e 1 •:J e r r:· 1 a t t~ n ,; e r z r) r g t , n u t t i g :: i J n . D e on t w i h. !--. e l 1 n g 
van deze schaKelconstructie wordt 1n paragraaf 4.4 bespro
Ken. 
In h':")f(:J:::.tuk 4 worden ver· ·:Jer- cJe 'J•-.-.1 gen•Je t·e(jr iJ fs- en 
ontwerpaspecten u1tgewerKt: 

- op t 1 ma 1 e 9 e 1 e 1 cl er- af::::: tand van een M 8 P; 
-stroomsterkte d1e h1erbiJ nod1g is; 
- bedhoogte per ! aag en :::tab i 1 1 te i t van het bed 
- stofbelad1ng en vangstrendement van het meertraps 

f i 1 terbecl. 
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3. Mo\t~TI ~CIHf IOOU::W'ILA\A\T; TIHfOOIIIE- IE~ ~IDELt'mMII~tl3 

In dit hoofdstuk zullen de electramagnetische principes van 
de magnetische bodemplaat d1e 1n hoofdstuK 2 zijn 
aangeduid analytisch worden Uitgewerkt. 

Uitgaande van het elementaire begrip electramagnetische 
energ1e zal een fysisch model worden afgeleid waarmee de 
aangroe1 van (magnet1sch; materiaal rondom stroomvoerende 
geleiders kan worden bereKend. 

Verder zal aandacht besteed worden aan cje (in)stabi 1 ite1t 
van de togen d1e zich tussen de geleiderparen vormen. 

Tot slot van deze inleicl1ng w(:wdt opgemer'f<.t dat alle 
bereKen1ngen gelden onder statische omstandigheden ten 
aanzien van magneetveld en gasstroming. 

3. 1 . INLEIDING ELECTROMAGNETISME [AL071] 

Magnet1sme is een verschiJnsel dat optreedt bij bewegende 
electrisene ladingen. Vandaar dat de algemene benam1ng 
electramagnetische wisselwerking gebru1Kt wordt. 

Alvorens tot de bereKening van complexe magneetvelden wordt 
overgegaan, zal eerst Kort de afleiding van de magnetische 
inductie van een stroomvoerende geleider gegeven worden. 
Deze geldt voor eer ronde en rechte geleider waarbiJ de 
stroomd:chtheid geconcentreerd langs de as van de geleider 
gerjacht wor·cjt. 

Figuur 3. t . Magnetische inductie van een 
stroomvoerende geleider 

Reeds 1n 1820 vonden 81ot en Savart emp1risch de volgende 
wetmat 1 ghe 1 cl: 

H = 
211 r-

Analyt 1Sch wordt deze wetmatigheld als volgt afgeleid 
(Zie figuur~ 3.1): 
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clB = IJo 

4TI 

s1ne 

---:2 <...lb 
~· 

Voor een oneindige lange geleider 1S de bereKen1ng 
eenvoudig uit te voeren. 

B = 
IJo I 

2n r· 

IJo 

4TI 

IJo 

4TT 

I 

I 

!).) 

j 
-ro 

TI 

j 
0 

sin 
c:2 
~· 

ftJ 

fs 2 

e 
cl t) 

c e) 
(8) 

d8 

fb = -r cotg 8 

f 5 = r· cosec 8 

IJo is de magnetische permeabiliteit in vacuum en Deelraagt 
4TT. 1o-7 Kg.m.c-2. 
Deze waat'de 1S •)Ok val1•:le in lucht, omdat cle relat1eve 
permeabiliteit van dit medium zo goecl als 1 1S (stiKstof is 
diamagneti~.ch CIJr < 1) en zuurstof is paramagnetisch CIJr 
1 ) J . 

Voor de magnet i ~;eh i nduct 1 e 1 n een medium ge 1 dt [POU83) 

8 = 

ofwel 

1 4 

( 3' 1 ) 

(3,4) 

c 3. 5) 



B = IJeff. 
2TT r 

( 3. 6) 

De relatieve permeabiliteit IJr is (meestal) een 
stofconstante die de mate aangeeft waar1n een mater1aa1 
gemagnetiseerd wordt door, ofwel susceptibel is voor gefnduceerde 
magneetvelden. 

De magnetische susceptibiliteit van een materiaal is 
gedefinieerd als: 

M 
= ~-'r - 1 

H 

M is het magnetisch dipoolmoment per volume eenheid onder 
invloed van een veld ter grootte H (beide in A.m-1) 

B 
H = 

2TT r 

In paragr~aaf 2.1 is al aangehaald dat de veldliJnen 
concentrisch om de geleider lopen. Dit zijn isoveldsterKte 
1 iJnen mits deze een homogeen medium doorlopen. Volgens de 
40 wet van Maxwe 1 1 ge 1 dt [NI ,JG86]: 

J Hs ds = 'omsloten 

(biJ constant electrisch veld), hetgeen tot dezelfde 
vergel ijKing leidt als Biot en Savart gevonden 
hebben. 

3.2. ELECTROMAGNETISCHE ENERGIE 

( 3. 7) 

( 3. 8) 

(3.9) 

De magnetische energiedichtheid EM/V van een magnetostat isch 
veld Komt overeen met de geleverde energ1e om het 
veld op te bouwen [JAC62]. 

H 
r = I 8 0 dH 
J 
0 

8 0 is de magnetische i n(juct ie in 1 ucht (8 0 = IJo H). 
V is een volume. 

Het versch1 
vo 1 u me V p) , 

in mag'let i sche energie van een 1 i chaam (met 
dat van een veldloze situatie in een magnetisch 
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veld wordt geplaatst, wordt gegeven door: 

r 
= Ye I 

J 
Vp 

( B H0 H 8 0 ) clV 

Sub st i tut i e van ( 3 . · 1 ) met B = w 0 f) r· H en u 1 t werK 1 n g geeft : 

r 
:: Ye I M 8 0 dV 

J 
Vp 

De be 1 angr i Jl<ste c:ond i ti es waaronder d 1 t ge I dt z 1 jn een 
constante ISotrope magnetisatie binnen het materiaal en een 
van de veldsterKte onafnanKel ijKe waarde van de magnetische 
p e r~me a b 1 1 i te 1 t . 

De eerste conditie gaat slecht op voor ferromagnetiSCh 

( 3 . 1 1 ) 

(3.12) 

mater i a a 1 , omdat de;~e materie op mi croscnaa 1 's opgedee 1 d in 
domeinen (We1ss gebieden) met wi I leKeurige 
ma•;:Jnet i sat; er i cht i nqen. Het gemaK waarmee (je ze gr~ensgeb i eden 
bewegen onder invloed van een aangelegd veld hangt af van 
de zuiverheid van het materiaal. 

Voor ferromagnetiscll mater• aal geldt ooK dat de magnet iscne 
permeabi I iteit b1j hoge veldsterKten van waarde verandert 
[NI ,JG86] . 

Wanneer een 1 ichaam zich verplaatst in een magneetvel(l :.s 
de ben o 1j i g de <H. tJ e i d ge 1 1 j 1-< a a n h e t v e r s c h i 1 i n ma g n e t 1 s ·~ r; e 
energ1e tussen de o~de en de nieuwe situatie. 

De Kracht nod1g v o~ deze verp1aats1ng is dus: 

], 
D1t geldt biJ constante stroomsterKte. Hiermee :s 1n 
beg1nse1 de magnetische aantreKKingsKracht van een gele1der 
te ber6~.enen (zie paragraaf 3.3). 

3.3. MAGNETISCHE AANTREKKINGSKRACHT FM 

De magnet1sche aantreKK:ngsKracht al nu wor·den Uitgewerkt 

( 3. 1 3) 

H1ertoe wordt äèn paar geleiders beschouwd, welKe in serie 
geschaKelr:J Z:Jn, z:e f:guwr~ 3.2. 
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Het weglaten van de naaste geleiderparen ;ntroduceert een 
afWIJKing dre naderhand zal worden geanalyseerd. 

FM~ 
! 
jf 

®o 8 
-I +I 
I i 
Q____x LG 

Ftguur 3.2. AantrekKingskracht van een stroomvoerende 
geleider op een magnetiseerDaar deeltJe 

Doel is de magnetische aantreKKingsKracht te berekenen die 
een deeltje ondervindt rn de buurt van een geleider. 
Dit deeltje wordt voor het gemak in het vlaK van de 
geleiders geplaatst. 
Door deze een-dimensionale benader;ng wordt lastig 
reKenwerk in het geval van een twee-dimensionale benaderrng 
v e rme(jen. 

Terugkomend op de geometrie van de laag (zie figuur 2.4) 
bi iJkt clat (jeze beschouw;ng goed met de real itelt 
overeenl~omt. Al wor(lt het beschouwde deeltJe iets u;t t-;et 
vla!-<. geplaat.st clan nog zal de werKel;jl<.e vel(Jster-·l..:te 
marg;naal afw:J~en van de een-dimens;onale bereKende 
waar··de. 

Op basis van ver~gel:JK•ng (3.8) Kan (je magnetische 
veldsterKte tussen de seriegeschakelde geleiders berekend 
wor··den. 

r l I LG 
H2G = I + I = 2TT x LG - .X 2TT x (LG -x) 

L J 

Y.DG { ;, LG -:~DG 

r r l 
I clH I I 
I = i I ':") 

I CL>< 2n i x (LG-:-:)'-- I 
I 

L L .J 

Alvorens FM t~ Kunnen bereKenen, moet eerst een u•tdruKKtng 
voor de EM gevonden worden. 

1 7 

(3. 

(3. 

1 4) 

1 t:; 
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De veldsterkte over het deeltje wordt constant 
veronderste 1 d (zie paragr~aaf 3. 2). 
Uitwerking van (3.12) geeft tezamen met (3.7) en (3.8) 

EM = ~ XM ~0 H2 Yp 

r l ( *) 
dEM I dH I 

FM = = XM !Jo H 1- I Yp 
dx I cJ x I 

L ...J 

Substitutie van (3.14) en (3.15) geeft 

LG 12 l LG CLG -2x) 
---I 

4TI2 I x3 (LG-x) 3 
L 

l 
I 
I 
I 

...J 

De fout in FM ten gevolge van het negeren van de biJdragen 
van aangrenzende geleiderparen kan als volgt worden 
geanalyseerd. 
Oual itatief geldt dat <.:ie biJr.:ir·-age van de naa~.t het 
beschouwde gelei<jerpaar 1 iggende gele1ders (1A. en 2A, zie 
figuur 3.3) negat1ef tS ten aanzien van de veldsterkte en 
posttief ten aanzten van de veldsterktegradi~nt. Voor de 
geleiders 18 en 28 geldt hetzelfde, maar dan omgekeerd ten 
aanzten van veldsterkte en -gradi~nt, enzovoorts. 

wanneer :n de berekening van de veldsterkte en de 
-grad1~nt de bijdrage van meerdere geletders meegenomen 
wordt, ontstaan de volgende reeksen: 

N 
L; 
1 

c- 1 ) (n-1) [ l + 
(n-1)LG +x 

()()Noot: FM worrjt al5 aantrel\hingskracht van een geletder 

( 3. 1 6) 

( 3. 1 7) 

( 3. 1 8) 

( 3. 1 9) 

g e de f i n 1 e er' c en i s •J u -::. ·d r' o t e r·- :J a n n u 1 • D a a r- om w r) r c; t h 1 e r-
,_ -- ; .. ,-_ : '· :_; ·- ·- : 
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r 
I 
I
I 
L 

dH 

dx 

I 
I 
I 

..J 2N G 

(-1)Cn 1) 

r 
I 
I 
I 
L 

( n- 1 ) 
+ 

+X J2 f nLG-X )2 

In b•jlage 1 worden enkele kenmerken van de reeksen 
besproken. Numerieke analyse laat zien dat beide reeKsen 
convergeren. 

De afwijkinging van de uitkomst van (3.19) ten 
opzichte van het twee-geleider geval is het grootst in het 
midden tussen de geleiders. Evenwel is dit niet de meest 
kritische plaats om FM (3. 18) te berekenen [dH/dx) en 
daarmee FM is hier nota bene nul!). Er 1S gebleken dat de 
korrel lagen die onder invloed van FM aan de geleiders 
groe1en tot ongeveer x 3 tot 5 mm. re1ken ( 1: ! 100 A ) , 
afhankelijk van cle geleiderafstand. 

Voor een aantal reêle waarden van LG: 0,008 tot 0,15 
meter is bij Kritische waarden van x de berekening van 
het produkt van cle reeksen (3. 19) en (3. 20) voor vijftig 
gele1ders uitgevoerd. Dit produkt is een maat voor de 
magnetische aantrekKingsKracht FM (zie 3. 17). In het 
algemeen bleek de afwijKing ten opzichte van (3. 18) te 
convergeren naar een waarde van ongeveer (- 20) ï.. 

In b 1 j 1 age 1 is een representatieve, numer' i eKe u i twerk i ng 
opgenomen van he1 geval LG = 0,01 en x 0,003. Tabel 1 
geeft een overzicht van de convergentiewaarden van de 
P e r c e n t u e I e a f w i ~d< i n g v a n FM t en op z i c h t e v a n ( 3 . 1 8 ) . 

1 
I 
I C 3. 20) 
I 

..J 

Tabel 1. Kritische afwijKing 1n de bereKen1ng van 
FM volgens (3.18) bij vijftig geleiders 

~DG! ~LG~ 
01f®1H01r®H8ll® 
1 B 1 A 1 2 'lA 28 

1-----a- x 

F1guur 3.3. 
0 

Dwarsdoorsnede seriegeschakelde geleiders van 
magnetische öodemplaat 
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De gemiddelde relatieve fout in (3.18) op de plaats waar de 
Korrelgroei aan de geleiders begrensd is, bedraagt dus 
(-20) ± 2 ï.. 

3.4. BEREKENING KORRELLAAGDIKTE AAN EEN GELEIDER 

Nu de magnetische aantreKKingsKracht FM van een geleider op 
een magnetisch mater1aal bekend 1S, zal deze 1n relatie 
gebracht worden met de zwaarteKracht. Hiertoe wordt 
uitgegaan van het volgende model met granulair materiaal 
[WAN82). 

In figuur 3.4 wordt een deeltJe beschouwd dat zich aan de 
buitenKant van de laag bevindt, die zich om de ge1e1der 
heeft gevormd. Dit deeltje wordt, gegeven het magneetveld 
waar1n het zich bevindt, juist vastgehouden door de 
geleider'. 

Figuur 3.4. KrachtenevenwiCht van een korrel 
onder invloed van een magneetveld 

De wriJVIngsKracht Fw wordt gedefin1eerd als: 

F w = f<w FN 

(3. i 8) en (3. 23) ge~::Hd'",;St 1 tueer·cl 1 n ( 3, 22) geeft 

De !<rit:sche k<.orrellaagrj1i-'te, cJat w11 zeggen de d1kte 
waarb'J de buiterste deeltJeS net vastgehouden worden, 

( 3. 21) 

( 3. 22) 

(3.23) 

( 3. 24) 

wo r d t ge de f i n 1 e e r cl a I ,. 5 0 1 1 •:l ( r· -='· ) . Deze v a r 1 a b e I e v e r·· v a n g t de 
plaatscoörcl1naat x 1n (3. 18) 
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In vergelijking (3.24) Komt rsolid impliciet voor. Dit is 
voor de bereKen in~ echter geen beletsel. 
In het experiment~le ge<jeelte (par-agr·-aaf 4.1.2) zal (3.24) 
uitgewerKt worden voor een laborator,ummodel van de 
magnetische bodemolaat. 

Tot slot van deze paragraaf dient de wrijvJngsco~ffJCiènt 
(kw) die in (3.21) is gelntror::Juceerd, nader- bez,en te 
wor-den. 

Een nauwKeur,ge schatting van kw is ä pr1ori niet te geven. 
De w a a r d e t1 i e t' v a n i s s t e r k a f h a n k e 1 , j k v a n cJ e 
oppervlaktestructuur en mate van cohesie van het mater1aa1. 
Wanneer <je inwendige wt'iJVing van het mater1aal wordt 
genegeerd (niet-cohesieve poeders) kan de zogenaamde stort
hoek een goede ind1catie van de grootte van Kw 
geven. Wanneer deze groter is dan 
45 gr-acJen zal kw vriJwel zeKer groter' cJan 1 zijn [te vergeliJ
Ken met de wrijvingscoêfficiènt van een blokje op een 
heil ing 1-<w = tg a; a is heil ingshoeKJ. 

wanneer spraKe is van (qua opper'v 1 al-<:) ruw granu la 1 r 
materiaal Kan Kw groter dan 1 worden, maar het is 
aannemelijk dat de waarc1e benecien de 10 blijft [MAS86] In 
het andere geval bij Kle1nere waarden van kw (zogenaamde 
g 1 adde poeders) za 1 Kw niet K 1 ei ner wareJen <:Jan 0, 1. 

Brown [BR070) geeft toegang tot meetmethoden 
voor het bepalen van poedereigenschappen. 

3.5. STRUCTUUR VAN HET MAGNEETVELD BIJ PARALLELLE 
SCHAKELING VAN GELEIDERS 

Tot nu toe 1S b1j het reKenen aan magneetvelden telkens 
u1tgegaan van seriegeschakelde gele1ders. Deze keus heeft 
de voorKeur omdat een ser1èle voeding van geleiders 
gemaKKei ijl-<:er is te r-ealiseren (met êên voedingsappar-aat) 
dan parallelle voeding. In het laatste geval zal een 
gestabi l1seerd voedingsapparaat een enorme stt'oomsterkte 
moeten l ever·en (tiJ lage spann' ng) om vol ,joen•:Je 
stroomdichtheid per geleider te halen, of al Ie gele1ders 
moeten van even zovele voedingen voorzien worden. 

Toch zal bliJKen dat parallel geschaKelde gelelder-s 
magneetvelden 1ncuceren met zekere gunstige eigenschappen 
in verge 1 iJl< i ng met een ser·-' eschal-<e 1 ing. 

Analoog aan de af1ei<jing van FM in paragraaf 3.3 zal deze 
voor het gel IJkstroomgeval ontWikkeld worden (FM,paral lel) 
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2ll 
H2G,par. = 

r .., 
I dHpat' I I- '" . I = 
I clx I 2ll 
L J 

l 
r 
I 

I x2 
+ 

L 

= 2ll 

LG-2x 

x (LG-1<.) 

ReeKsontwiKKeling terbepaling van de afWIJKing in Hpar·. 
(3.27) en (-clH/dX)par. (3.28) geeft een ander·· beel<."l te zien 
dan in het seriële geval. Hier is geen spraKe van converge
rende, alternerende reeKsen maar van langzaam monotoon 
stijgende reeKsen. De deeltermen worden echter al snel 
,-p;û~ief 1-<lein; voor t'l=25 (vijftig geleidet'S) "''Orden cleze 
:31 kleiner· dan 0,1 Orde(Hpar·.) = 100 J respectieve! ijl-< 20 
{ Orcle(-c!Hpar./dx) = 105 J, 

Hpar. 

r .., 
I dHpar. 

1

1 

I-
I dx I 
L J 

r 
t'-1 I 
Z I 
1 I 

L. 

nLG-x l 

+ 

Voor het geval LG= 0,012; x= 0,004 bijvoorbeeld (vergeliJI< 
met tabel 1) geldt voor N=25 een relatieve afwijking van 

+20% in FM,par.IFM 2G,par. 

r .., r .., 
I I I I 

FM 2G, par·. I - -- I * I - + I 
! 'J LG- >< 

I I x2 (LG-x)2 I r. I 
L J L J 

D e r·· e 1 a t i e v e f o u t 1 1 g t cl u s i n cl e z e 1 f cl e o r· r:J e a 1 :::; i n h e t 
"ser··1ële" geval, echter nu ligt c:Je berekende FM 2G,par. 
v o 1 g e n .c:. ( 3 . 2 ? ) o n d e r·· ,:J e r- e ë 1 e w a a r 1] e v a n F M , p c:w . 
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Tot slot van deze paragraaf wordt voor een concrete 
geleiderconfiguratie (LG=0,01 m.) het verloop van de 
veldsterKte, -gradiênt en magnetische aantreKKingsKracht in 
het vlaK tussen twee geleiders vergeleKen voor een 
parallel en een serieschaKeling, z1e figuur' 3.5 (volgen(:Je 
pagina). Hiermee 1S aangetoond dat de magnetische aantreK 
KingsKracht in de buurt van het normaalvlak in het m1dden 
tussen de geleiders nul wordt. 

Zoals al aangeduld 1S in paragraaf 2.2 Kan de 
afs 1 u i terwer'l< i ng van <:Je magnet i ::.che bodemp 1 a at niet a 1 1 een 
verKlaard worden door aantreKKing van magnetisch materiaal 
door de geleider~. Het andere mechan1sme (toogvorming) dat 
hiervoor verantwcordelijk is, wordt in de volgende 
paragraaf behandeld. 

Wanneer' de waarden van FM voor be 1 de schah.e I i ngen 
vergeleken worden in het KritiSChe gebied ten aanzien van 
de Korrel laaggroei ( x=0,003 - 0,004 ) , dan is net verschi 
ntet zo groot als figuur 3.5 doet vermoeden. FM wordt name-
l ijl< 20 ï. te hoog uttgereKend en FM,par. 20 ï. te laag. In de 
volgende paragr·aaf zal bi iJI<.en <:Jat de magnet1sche 
aantreKKingsKracht uit het vlaK van de parallel geschaKelde 
geleiders anders is geörienteerd dan de FM in het vlaK 
van seriegeschaKelde geleiders 
met gunstige gevolgen voor de ~.tarJi 1 iteit van c!e toc;g. 

3.6. (VRIJE) TOOGSTABILITEIT 

3.6.1 Magnetische instabi 1 iteit van de toog 

De werK1ng van de magnetische bodemplaat berust op 2 mecha
nismen. De magnetische aantreKKingsKracht van de stroomge
lelders op de deeltjes en toogvorming van deeltJeS tussen 
de geleiders (zie paragraaf 2.2). Er werKen drie Krachten 
op de deeltJeS die het vrije toogoppervlaK vormen: 

1. De zwaarteKracht; 
2 . D e e l t J e - d e e 1 t j e 1<. r a c n t e n ( s c r1 u i f s p a n n i n g ) ; 
3. Magnet1sche Krachten. 

F1guur 3.6 brengt de geometr1e 1n beeld zoals die waargenomen wordt. 

Hieru1t r)liJI~t c:Jat er Z1Ch geen materiaal in het 
vlaK van de geleiders bev1ndt, doordat de toogvorming dit 
belemmert. Evenwel is het magnetisch veld dat door de geleiders 
geinduceera wordt hier sterKer dan op de begrenz1ng van de 
toog. Ergo, het magnetische materiaal zal zich bij voorKeur 
hier naar toe bewegen. 
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Figuur' 3.5. 

+ 

Strekktng van de magnetische veldsterkte, de 
afgeleide en de magnetische aantrekkingskracht 
in het geleidervlak van de HBP 
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Figuur 3.6. Werking magnet,sche bodemplaat 

Met andere woorden, het magnetisch veld heeft een 
des 1: a b i 1 i serende we r' 1<. i n g op de toog . Om een i n d r' uk te 
kr1jgen van lie gt';)<:Jtte van (le destab1l :seren(!e 1-<.r'acht w ;:!t 
het volgende model aangenomen, zie figuur 3.7. 

FigULJt' .. :~.7. Schematische werking magnetische bodemplaat 

De t o c· g w o r rj t ben ad e r- rJ a 1 s e e n 5 oor t d a k 1 a a g . De r ede n e r i n g 
is dat de magnetische Kracht, die zich naar beneden ri ht, 
afgeleid kan worden u1t een energ;eversch; 1 ten gevolge van 
een 9er i nge doorbJ i g i g (êl•.p) van het dak. 

Voor het gemaK (V)Or de bereken1ng van veldsterKte) wordt 
slechts 1 gele1de- beschouwd. Er wordt h1ermee een 
aanzJenlljf<.e fout ge;ntroduceer·(l, maar om slechts een :n(iruf<:. 
te verkrijgen van de grootte orde van de te bereKenen 
magnetische Kracht op de toog is deze vereenvoudiging 
a a n v a ar d t) a a r . 8 i J t e g e n s t r ooms ':: r, a I< e 1 1 n g v a n de ge 1 e i cl e r 2: 

wordt de veldsterkte voor S~n geleider te laag uitgerekend. 
De reia~_;r:;; e afw:JI,.ng zal in :je orde van (-50} ï. l;ggen. 

De magnet1sche energie van de Uitgangssituatie (tooghoek ~) 

worc:Jt afgeleJCJ in bijlage 2 . 

..., 
IJ 0 fJ r' r) iC LG 

= ln 
f { ~) 2r 8 cos ~ 
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LUCHT 
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Figuur 3.8. 

! 
i 

Of(j 

Toogmodel voor de magnetische 
des tal! 1 I ' se re net e /<.:ra c 17 t F 1'1, r 

In figuur 3.8 is een boogje geteKend dat de gemtddelde 
verplaatsing voorstelt van het grensvlaK als gevolg van een 
doorbulging a~ van de toog. 

FM,toog volgt nu uit de differentiaalberekening van 
[dEM/d(boogJe) }, welhe ooK in t)iJlage 2 i::, afgeleid. 

r 

!2 
b I f ( 'P) t'G 5tn 2<p cos 1' 

FM,t = - 4 ~'o IJr ' + 1 

LG 1 f ( '+' ) I 
L 

2 ( iJ r- 1 ) c o s 'P 
cos '+' 

f 

' l 
I 
I 
l 
I 

.J 

Om een 1ndruK te \<::rijgen van de grootte van FM,t wordt d1e 
v o o r he t ze 1 f d e c c• n c re t e g e v a 1 a 1 s i n pa t' a g r-a a f 3 . 5 
berekend. 

[mJ 

( 3 . 3 1 ) 

l t oor;;;) hoek { f ( 'f') - 5X TT J ; 

(*)Noot: oe heuze van de tooghoeK waarde Komt voort u1t de 
eerder tn paragraaf 3.4 gedane aanname dat de wr:JVIngs
co~fficient (Kw) 1 bedraagt onder verwaar1oz1ng van de 
inwendige wr1JV1ng van het Korrelmaterlaai. 

(-0,1) Newton (min-teken duidt op oriëntatle naar' 
het ge1eiderv1aK) 
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Hierbtj moet bedacht worden dat dit de magnetische Kracht 
is die op het totale tooggrensvlak werKt, dus over de gehele 
geleiderlengte (b=0,25 m.). Wanneer het magnetiet 
bijvoorbeeld een gemiddelde deeltjesgrootte van X mm. 
heeft, zou FM t per deeltjes-eenheid van geleiderlengte 
(-0, 1) 11 clp/b'" 0,2. lo-5 t·~. be•Jr·agen. 

Deze waarde zal vergeleken worden met twee andere 
magnetische krachten die tn hetzelfde veld werKzaam Zijn 
zijn. 
1 ) De mag n e t i s ·:: he a a n t rek k i n g s 1-<. r a c h t F M ( 't' = 0 ) z o a 1 s Ij i e 
in paragr-aaf 3.3 afgeletd is (verg. 3.18), aan het gr-ensvlaf<. 
van de Korrel laag die wordt vastgehouden door de geletaer. 
Aangenomen wordt .jat deze voor de beschouwde geometr1e 
ongeveer in het v 1 al-<. x=O, 004 1 i gt. 

FM (x=0,004)- 0,7.10-5 N. 

Ter vergel ijking: FM,max. (x=r'G) 

F z = P p g V p - 0 I 3 . 1 0 - 5 ( •j p ;:; ;{ mrn . J 

2) De naar het geletcler··vlak geör·ienteer·de fq·acht FM,y tn 
een punt van de toog (Faraday benader,ng). 
Hiertoe wordt het hoogste punt van de toog genomen (x=X LG). 
Beter zou zijn een punt iets links gelegen hiervan te nemen 
(bijvoorbeeld x~1/3 LG) maar de berekening wordt dan enorm 
b e we r k e 1 i j K . 8 o v e n d i e n b 1 i j I< t cl a t r:l e g r· o o t t e - o r-· de v a 1l FM v 

op de geKozen plaats (><=X LG) niet afwijkt van FM,yC><~l4 ~· 
1/3 LG) [Info. tltJ cle schr~ijver van d1t werl-<]. 
Zie btjlage '5; 

8 ,2 

n2 LG3 
(85.3) 

( - 5 ) . 1 0 - 7 t·~ . 

A 1 s h e t mode 1 w a a ,~ o p cl e b e re f<. e n 1 n g ·.: a n F M , t ( v e r g . 3 . 3 1 ) 
b e r u s t j u i :::, t ' s , cl a n b e t eI< en t (J i t ,j a t d e w a a r cl e een o r cl e t ' e n 
1 ager 1 1 gt clan de magnet 1 sche aantr-ek!-< i ngsl<:r·acht Ij ie 
een deeltje JUist vasthoudt aan het grensvlaf< van de 
l<or·-r-e 1 1 aag om een ge 1 ei der, 

3.6.2 Mechanische stat)tl,teit van een tooq 

tn het algemeen l<an cle spanning:::.t•:)e:::.tand 1n een p·:·er:ler <jat 
zich tussen twee (verticale) wanden bevindt als volgt 
(twee-dirnens;onaal) beschreven worden. 

à 

à x 

à 

'-'xy 
ày 

= 0 
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Oyy + Oxy + Pb g = 0 
ay ax 

x horizontale coördinaat 
y verticale coördinaat 
cri i: normaalspanning 
Oxy: schuifspanning 

Als het poeder in rust is en een vriJe toog heeft gevormd, 
zal het totale gew1cht van het poeder via wriJVing door de 
wanden gedragen worden. Dit is a 1 1 een moge 1 iJK i nc 1 en rje 

s pan n i n g s t oe s t a n ,j i n h e t poe de r on af h anK e 1 i j K i s v a n de 
plaats (y) waar •je toog de wand aangrijpt: a (Oxyl/èy ~ 0 
en a (Oyy)lèY ~ 0. Met deze randvoorwaarden Kan in beginsel 
de tooghoeK en de Kritische toogbreedte berekend worden, 
mits de zwichtspannn1ng aan de wand, de waarde van de 
normaalspanntng in het poeder en de hoeK van inwendtge 
wr1jving en cohec3ie van het poeder bekend ts [R1E86]. 

In het geval van de toog tussen de geleiders zijn er een 
aantal onbeKende materiaalconstanten; de cohesie 1n een 
magneetveld en de normaalspanning in het granula1re 
materiaal. Bovendien wordt er een extra Kracht in de 
spanntngsvergel;Jkingen van het mater;aal gelntr-oduceerd 
door de invloed van het magneetveld. 

V e r· g e 1 1 J 1< 1 n g ( 3 . =~ 2 ) w o r d t tl i e r rj o o r 

a x 

en vergeliJK.ing (3.33) wordt 

(3.33) 

( 3. 34) 

(3. 35) 

H1er gelden andere randvoorwaarden dan in het (zu:ver 
mechani:::.crle) •;Jeve.l tussen twee (ver'ttcale) wanden. 

x=x* en ;.;=LG-x*J 
Aangrijpingspunten! 

v a n ~~: e t c:. 9 J 

Hier wordt een paar extra onbeKenden geintroduceerd ex~ en 



y*). Het 1S narnel ijk niet duidelijk waar de toog exact 
aangriJpt. Mogelijk I igt het aangr·ijpingspunt aan de 
buitenkant van de korr·ellaag (om de geleiders) in de buurt 
var) het y=O vlak (x*~ r 501 id en y*~ 0). Het is aannemeliJker 
dat de toog boven op de Korrel laag rust. 

Er is experimenteel waargenomen dat na het vormen van een 
gesloten laag op de MBP bij een hoge stroomsterkte, de laag 
eerst loslaat wanneer de stroomsterkte fl 1nk teruggenomen 
is. De magnetisch gestab' 1 i seer~de Korre 1 1 aag om de 
geleiders moet dan al dunner geworden ZiJn wat erop du1dt 
dat de toog niet op de meest vergelegen plaats van de 
geleideras aangrijpt. 

Het is evenmin bekend waar de toog bezw1jkt. Er ZIJn twee 
moge! i jkheden: 
• De toog bezwijkt in het midden onder invloed van de 
magnetische destabi 1 iserende werking van het magneetveld 
en/of het gew1ch~. 
• De toog bezwijkt wanneer op de plaats waar deze 
aangrijpt de magnetische aantrekkingsKracht zo ger1ng is 
geworden dat de ge 1 ei deromgevende, gestab i 1 i seer·de 1 aag 
loslaat onder het gewicht. 
Tussen twee vlakke wanden geldt dat de toog aan de wand zal 
bezw i jl<:en. 

De magnetische componenten FM,x en FM,y in (3.34) 
en (3.35) zijn in beginsel te bereKenen. vanwege de extra 
hoekvariabele ten opzichte van de eenvoudige bereken1ng 1n 
paragraaf 3.3 en 3.5 worden de uitdruKKingen complexer, 
temeer wanneer meer dan twee geleiders in de afleid1ng 
meegenomen worden! 
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In dit hoofdstuK zullen de experimenten en ondersteunende 
bereKeningen beschreven worden, welKe zijn uitgevoerd om 
tot een betrouwbaar ontwerp van de magnetische bodemplaat 
te Komen. Vervolgens wordt het multiple magnetische 
bodemplaat concept uitgewerKt en worden de metingen 
beschreven die aan een laboratoriumschaalmodel (6 inch 
Kolom) zijn uitgevoerd. De belangrijKste resultaten 
van de MBP-experimenten zullen in hoofdstuK 5 nader 
behandeld worden. 

4.1 MAGNETISCHE VELDMETINGEN aan een GELEIDERPLAATMODEL 

Met in gedachten het concept van een geleiderplaat uit 
figuur 2.2 en de schaal van de laboratoriumopzet is een 
vereenvoudigd model geconstrueerd, zie figuur 4.1. 

Figuur 4.1. Geleiderplaatmodel 

GebruiKmaKend van tot en met 6 geleiders op verscheidene 
onder! inge afstanden zijn de volgende experimenten 
Uitgevoerd. 

1. Veldpatroonmetingen rondom de geleiders om een 
indruK te Krijgen van de uitgestreKtheid en de sterKte van 
de geinduceerde magneetvelden. 

3. Korrel laagdiKtemetingen rond de geleiders om het 
mode I vo I gens Wang c.s. (verge I ijKing 3. 24) te 
toetsen. Deze metingen zijn belangrijK om de 
Keuze van een geleiderafstand van de magnet1sche 
bodemplaat te ondersteunen. 

4. Vang- en loslaatstroomsterKtemetingen. Deze vormen een 
Uitbreiding op de laagdiKtemetingen en moeten een 
1ndruK geven van de operationele en KaraKteri-
stieKe procesparameters in relatie tot de geome-
trie van de geleiderplaat. 

Constructje van het ~eleiderplaatmodel 

A Is ge 1 ei dermater i a a 1 is geKozen voor messing buis (diameter 
3 x 1 mm.). De voorKeur is gegeven aan messing boven Koper. 
Weliswaar heeft Koper een lagere electrische weerstand, 
echter bij reële stroomsterKtes van 100 ampère zou 
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tenminste~ 5 mm. koperen staaf nodig zijn om 
temperatuurstijging te voorkomen {volgens NEC-norm). 
Bij kleinere diameter is inwendige koeling noodzakelijk om 
de geleiderafmetingen binnen proporties te kunnen 
uitvoeren. Er is gekozen voor gekoelde geleiders omdat deze 
dunner uitgevoerd kunnen worden. DaarbiJ is messing 
goedkoper, steviger en gemakkei ijker te verkriJgen dan 
koper. 

fieenschappen van het bedmateriaal 

Er werdt met verscheidene korrelfracties van Brasi I 
magnetiet gewerkt, verstrekt door Hoogovens, 
te weten 105-170 {dp=140~m.); 

105-293 (dp=200~m.); 293-500 (dp=400~m.); 500-716 
(dp=600~m.) en 700-1500 (dp=1, 1mm.). 
Dichtheid van de vaste stof: Pp=5000 kg;m3; 
porositeit~0,5; magnetische susceptibi I iteit xM~ 3-5 

4.1. 1 Veldmetingen 

Om een indruk te krijgen van de uitgestrektheid van de 
geinduceerde velden en daarmee samenhangende magnetische 
krachten is het geleiderplaatmodel (figuur 4.1) met 3 
parallel Ie {messing~ 3 x 1) geleiders uitgevoerd op 
een onder! inge afstand van 20 mm. (LG=20). De veld! iJnen 
worden gevisualiseerd door de perspex plaat waardoor de 
geleiders Jopen I icht te bestrooien met magnetiet korrels 
(dp: 105-293 ~m. respectieve! ijk 293-500 ~m.). 
Door het tikken tegen de plaat stelt het I ijnenpatroon ZICh 
in. In geva I van tegenstroomschakeI i ng (countercurrent) van 
de geleiders wordt het volgende beeld waargenomen, figuur 
4.2. 

I 
/ 

, ____ _ --, __ 7 Gauss 

Figuur 4.2. Veldlijnenpatroon bij tegenstroomschakeling 

De cirkelvormige patronen, zoals bij een enkele geleider 
(zie figuur 2.1) worden waargenomen, zijn alleen aan de 
buitenkant te herkennen. Het patroon rond de middelste 
geleider wordt als het ware gecomprimeerd tot een 
ovaalvormig patroon. Verder valt op dat de dichtheid van 
de veld! ijnen tussen de geleiders veel groter is dan aan de 
bu1tenkant. De veldsterkte is hier dus veel groter. 
De dichtheid van de veldlijnen is een maat voor de 
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magnetische inductie. 
Dit beeld wordt bevestigd door zogenaamde Gauss-metingen; 
de getroKKen I ijnen zijn contour! ijnen, dat wi I zeggen dat 
langs deze I ijnen de magnetische inductie constant is. Deze 
neemt af naarmate de contour! ijnen verder van de geleiders 
I i ggen. 

De metingen (Gauss meter van Radio Frequency Labs. I nc. , mo
del 750) van de magnetische inductie [to4 Gauss = 
1 Wb.m-2 = 1 Kg.c-1 .s-1] zijn gebaseerd op het prtncipe 
van het Hal I-effect. 
Het Hal I-effect is het verschijnsel dat een magneetveld een 
electronenstroom induceert in een metalen (Hal !)plaatje. 
Hierdoor ontstaat een potent i aaI versch i 1 (Ha I 1-spann i ng) 
tussen de randen van de plaat welKe evenredig ts met de 
sterKte van het magnetische veld [zie AL071, pag. 71]. Het 
Hal I-plaatJe behoort loodrecht op het magneetveld te staan. 
De afbuigKracht die de electronen ondervinden in het vlaK 
van de plaat (FL = qeve x 8) is dan maximaal zodat de Hall
spanning, en dus de te meten magnetische inductie, maximaal 
is. 

Wanneer de geleiders gelijKstrooms (cocurrent) 
worden geschaKeld, wordt een ander veldpatroon verKregen; 
f i guur 4 . 3 . / __ __... · - - - - - - - - ,_ ' 

/ -· -------- .. -............ 
, 

, 

r ' 
( "' 

Figuur 4.3. Veldlijnenpatroon bij geliJkstroomschakeling 

De getroKKen contour! ijnen geven de indruK dat het patroon 
van de geleiders beter geïntegreerd is. Dit is echter een 
wat misleidend beel(j, In het midden van het vlaK tussen de 
geleiders is de veldsterKte narnel ijK nul. Rond dit nulpunt 
is het veld erg zwaK, wat gei I lustreerd wordt door 
desorientatie van de Korrels tussen de geleiders, 

In het volgende DISCUSSIE hoofdstuK (paragraaf 5.2) zal de 
opzet van een gel ijKstroomschaKeling nader beschouwd 
worden, 
Er zijn verder geen experimenten met deze schaKeling 
uitgevoerd om de praKtische reden dat de totaal benodigde 
stroomsterKte voor de geleiderplaat niet is te leveren door 
een ampèrostaat met een maximum capaciteit van 135 ampère 
( 20 V o I t) , 
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4.1 .2 HechtlaagdiKtemetingen 

Het doel van deze metingen is een indruK te KriJgen van de 
afstand die een geleider Kan overbruggen door aangroeien 
van magnetisch materiaal en de validiteit van het model 
waarop de vergel ijKing (3.24) voor de Korrel laagdikte 
berust. l n bij I age 3 is deze u i tgewerk t voor net 3-ge 1 ei der 
model als in de vorige subparagraaf. r 
Figuur 4.4 geeft de meetopstelling weer. s 

I \ ~ ~) I 

r 
I' ;;• 
I' ·~ ,, 

'lJ. t> ··~ ~~ ... 
r.: ~· '"' ",, 

// .. ~~~.\. 

:r:;r 
.. ,, ~.-::,, 

}~Q 

n..-_3 ~ J 
'"'\.i' mm. lcJ=20 

j I lr !, 
I· 

Figuur 4.4. Hechtlaagmetingen aan 3-geleider model 

De laagdikte 
de middelste 
laagdikte op 
figuur 4.4). 

werd aan de bovenKant van de koker aan 
geleider gemeten. Er werd op gelet dat de 
de plaats waar gemeten werd constant was (zie 
In figuur 4.5 zijn de resultaten weergegeven. 
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Figuur 4.5. Hechtlaagmetingen aan een 3-ge!eJdermodel 

Als hel I ing wordt 0,33 mm.A(-2/3) = 0,33.10-3 m.A(-2/3) bepaald. 
Deze waarde wordt vergeleKen met de constante uit (83.4). 
Figuur 4.5; rs.;. 0,15 + 0,16.10-3 [m) 

3 jKw XM lJol 
K (rs) = f I 

14n 2 Pp gl 

Voor de wriJVingscoefficient wordt arbitrair 1 geKozen 
(zie paragraaf 3.4). De waarden van de fysische constanten 
ZIJn ontleend aan het proefschrift van Geuzens [GEU85) en 
eigen metingen (XM) 
Magnetische susceptibi I iteit xM=3; vaste stofdichtheid 
Pp=5000 Kg.m-3 en lJo=4u. 10-7 Kg.m2.A-2.s-2 
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K(rs} .;. 0,12.10-3 m.A(-2/3) (83.4} 

De grootte orde Komt dus goed overeen met de gemeten waarde 
van K(rs). De waarde van Kw Kan een 
significante bijdrage leveren aan de grootte van K(rs>. 
Wanneer deze bijvoorbeeld tweemaal zo groot is (Kw ~ 2), wordt 
de waarde van K(r 5 ).;. 0,15.10-3 (vgl. 4.1). Dit 
zou erop duiden dat het gebruiKte magnetiet een ruwe 
oppervlaKtestructuur heeft, welK beeld overeenstemt met de 
eigenschappen van het materiaal. 
De onzeKerheid in de waarde van xM is minder groot; 
deze is experimenteel bepaald en varieert slechts voor 
verschi I lendeKorrelverdelingen (XM N 3-5, zie paragraaf 5. 1}. 
In de buurt van de vrije Korrel laaggrens wordt de 
veldsterKte iets te laag bereKend omdat de bijdrage van de 
dichtsbijzijnde geleider iets groter is dan die van de 
andere (derde} geleider. Aangenomen was dat de bijdragen 
van de buitenste geleiders elKaar compenseren (zie biJlage 3). 
De magnetische aantreKKingsKracht FM wordt hierdoor 10 ï. 
te laag bereKend (aan de Korrelgrens; voornamei iJK ten 
gevolge van de afwijKing in H) waardoor de hechtlaagdiKte 
lager is dan in werKelijKheid. 

Tot slot zijn er hechtlaagmetingen aan het 6-geleidermodel 
gedaan. Het geleidermodel werd in horizontale positie gedompeld 
in een baK met magnetiet en na voorzichtig op! ichten werd de 
laagdiKte aan de middelste twee (derde en vierde) geleiders 
gemeten, zie tabel 2. 

Tabel 2. 

dp 

105-293 ~m 
293-500 ~m 
500-716 ~m 
0,7-1,5 mm 

Hechtlaagmetingen aan 
6-geleidermodel met LG=13 (LG'=10) 

HechtlaagdiKte [mm) 
I: 80 A. I : 100 

9' 1 9' 1 
9,5 9,2 
9,5 10,8 
9 8,9 

De hechtlaagdiKte bij de laagste stroomsterKte (80 A.) lag 
soms hoger dan bij 100 Ampère. Wanneer bedacht wordt dat 
een deeltje aan het grensvlaK van de Korrel laag net wel of 
niet wordt vastgehouden, afhanKelijK van de eindige 
afmetingen van het deeltje, dan is een afwijKing van ! 2dp 
niet vreemd. Hier Komt bij het geringe 
stroomsterKteverschi I dat is aangehouden. 
Deze metingen zul Jen worden overwogen bij de Keuze van een 
geleiderafstand voor het zes inch laboratoriummodel 
geleiderplaat (paragraaf 4.2} 
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4.1 .3 Vang- en loslaatstroomsterktemetingen 

Het begrip vangstroomstroomsterkte (lv) wordt hier eerst 
uitgelegd. 
Wanneer uitgegaan wordt van een onbelaste geleiderplaat 
is de 
vangstroomstroomsterkte de (gel ijk)stroomsterkte die gele
verd moet worden om de geleiderplaat vol ledig te bedekken 
met magnetisch materiaal. Er wordt wel gesproken van het 
bevriezen van de vaste stofstroom. De geleiderplaat 
fungeert dan vol ledig als afsluiter ongeacht de verdere 
(korrel)belasting die er op rust. 

De loslaatstroomstroomsterkte 
(Ir van release current) is gedefinieerd als 
de waarde bij afnemende stroomsterkte (uitgaande van 
een stabiele holding-situatie) waarbij het magnetische 
materiaal begint los te laten. 
Hierbij zijn verscheidene graduaties aan te geven. Van het 
loslaten van enkele klonten materiaal, een (langzame) 
korre I regen tot het vo I I ed i g I os I aten van het bed. Het 
laatste geschiedt meestal binnen een seconde en is de meest 
zuivere definitie van de loslaatstroomsterkte. Aan het 
geleidermodel volgens figuur 4.1 is in 3 verschi I lende 
configuraties gemeten. Allen uitgevoerd met~ 3x1 messing 
geleiders. 
Figuur 4.6 schetst de situatie waarbij gemeten werd. 

Figuur 4.6. 

· :!7cm. 

+----- 35rrm ___ ____. 

Dwarsdoorsnede 6-ge/eidermodel (zie 
ook figuur 4.1) 

Er werden verscheidene korrelfracties van Brasi I 
magnetiet (Hoogovens) gemeten, te weten 105-170 (dp=140~m.); 

105-293 (dp=200~m.); 293-500 (dp=400~m.); 500-716 
(dp=600~m.) en 700-1500 (dp=1,1mm.). 

De volgende procedure werd telkens doorlopen. De 
stroomsterkte (gestabi I iseerde voeding van EMI, TCR 
model 20S135) werd hoog ingesteld (± 100 ampère). 
Vervo I gens werd het korre I mater i a a I sne I in de 
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cm.). De stroomsterKte werd langzaam teruggedraaid (onge
veer 2 ampère/s.) totdat het bed in zijn geheel naar 
beneden viel (Ir). Er werd ooK gemeten bij welKe stroom
sterK te het bed geforceerd I os I i et (I forc. r) , dat w i I zeggen 
er werd voortdurend tegen de opstel I ing getiKt tijdens het 
terugnemen van de stroomsterKte. 

Bij deze metingen worden nog de volgende opmerKingen 
geplaatst. Na het vul Jen van de KoKer werKte de 
geleiderplaat zelfherstellend bij de ingestelde 
vangstroomsterKte. Wanneer er gepriKt werd tussen de gelei
ders (zowel van boven als van beneden) of geduwd op het 
Korrelbed bleef de afsluiterwerKing gehandhaafd uitgezon
derd het verlies van enKele KorreiKionten. Verder viel op 
dat bij het terugnemen van de stroomsterKte eerst leKKage 
optrad langs de randen van de KoKer alvorens het gehele bed 
I os I i et. 

Tot slot iets over de reproduceerbaarheid van de metingen. 
De gemeten loslaatstroomsterKten hadden meestal een 
spreiding van minder dan 5 ampère. Sommige metingen waren 
echter niet binnen een spreiding van 15 ampère 
reproduceerbaar. Bij de weergave van de resultaten zal dit 
aangegeven worden. 

In figuur 4.7 worden de resultaten vergeleKen van Ir en 
lforc.r voor een 4-geleider model met LG=10 mm. 

F1guur 4.7. 
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Loslaatstroomsterkten voor verscheidene 
korrelfracties bij een 4-geleidermodel 

Het valt op dat het verloop van de loslaatstroom met dp 
twee extremen laat z1en. Vermoed wordt dat dit samenhangt 
met een verloop van de effectieve magnetische 
permeabiliteit van het materiaal als gevolg van 
po ros i te i tsversch i I I en. In de DISCUSSIE (paragraaf 5. 1) 
wordt hierop teruggeKomen. 

Er is ooK aan de volgende configuraties gemeten: 
5 geleiders met LG=10; 6 geleiders met LG=10 en LG=13 en ~ 

6 inch. magnetische bodemplaat (25 geleiders) met LG=6 
(LG'=2). 



Figuur 4.8 laat de tendensen in de loslaatstroomsterkten 
zien. Deze vertonen een goede overeenkomst voor de 
verschî I lende configuraties. Dat is niet vreemd, immers het 
enige dat varieert is de sterkte van het magneetveld, 
terwijl de tendensen die zich voordoen vol ledig aan de 
fysische en mechanische materiaaleigenschappen kunnen 
worden toegeschreven. 

4.2. ONTWERP MAGNETISCHE BODEMPLAAT op LABORATORIUMSCHAAL 

Op basis van de experimentele waarnemingen die gedaan zijn 
en de verworven fysische inzichten, is het moge I ijk een 
betrouwbaar ontwerp van een magnetische bodemplaat te 
maken. 

50 
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Bij de keuze van de geometrie van een geleiderplaat is 
uitgegaan van de volgende overwegingen. 

- De geleiderplaat wordt geinstal leerd in een 6-inch kolom. 

- Dientengevolge moet de lengte van de geleiders minimaal 
16 cm. zijn om een radiële afwijking van het veldsterkte
profiel te beperken. Dit is noodzakelijk om te gemakkei ijk 
doorlekken langs de rand van de plaat te voorkomen. 

-De geleiders I iggen op gelijke afstand van elkaar. 

- De geleiders worden inwendig gekoeld om de electrische 
weerstand van de geleiders constant te houden en ,, 



ontoelaatbare temperatuurstijgingen van het materiaal te 
voorKomen. 

- De geleiders moeten bestand zijn tegen wisselende 
mechanische belasting. 

-Bij hogere superficiële gassnelheden (> 1 m;s.) moet de 
magnetische bodemplaat geschiKt Zijn voor grotere 
de e I t j es ( d p - - > 1 mm . ) . 

- Verder heeft de geleiderplaat naast het vasthouden van een 
bedlaag ooK de taaK deze enigszins magnetisch te 
stab i I i seren. 

- De geleiderafstand moet optimaal geKozen worden, dat wi I 
zeggen bij reëel haalbare stroomsterKten (IN100 ampère) 
een goede vangwerKing hebben. 

Voor de Keuze van de geleiderafstand LG zijn de 
voorwaarden van belang. 

-Er zal voornarnel ijK gewerKt worden met een Korrelfractie 
van 500-710 ~m. Dit is een grove fractie waarvan de groot
ste voorraad beschiKbaar is. 

- Hechtlaagmetingen aan het 6 geleidermodel met LG=13 
mm. laten zien dat deze voldoende zijn bij stroomsterKten 
van 80 tot 100 ampère (2rs = 9,5 tot 10,8 mm., zie tabel 2). 
Echter de loslaatstroomsterKte I igt relatief hoog: ongeveer 60 
ampère (ftguur 4.8). 
Bij het geleidermodel met LG=10 lag de laatste 
waarde ongeveer 10 ampère lager. Dit is een 
aanvaardbare waarde, omdat in het algemeen lagere waarden 
voor de loslaatstroomsterKte al leen bij erg Kleine 
geleiderafstand (met een effectieve opening LG'van enKele 
mm.) optreden. 

-Uitgaande van een geleiderafstand van 10 mm. is op basis 
van het model var Wang (vergelijKing 3.24) de werKing van 
de geleiderplaat bij vartabele stroomsterKte als volgt in 
beeld gebracht (zte bijlage 4). 

Figuur 4.9. 
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Wanneer de loslaatstroomsterkte, welke ongeveer 50 ampère 
bedroeg, wordt geplaatst in figuur 4.9, dan kan op basis 
van dit gegeven aangenomen worden dat de maximale 
effectieve toogbreedte in deze configuratie met de 
gebruikte korrelfractie ca. 5 mm. bedraagt. Dit is een 
aanvaardbare waarde als bedacht wordt dat de kleinste 
opening tussen de geleiders 6 mm. bedraagt. 

- Het heeft weinig zin de geleiderafstand wi I lekeurig klein 
te kiezen. Voor het vasthouden van het korrelmateriaal is 
toch een minimale magneetveldsterkte (lees: stroomsterkte) 
nodig. 
BiJ deze stroomsterkte zouden de geleiders al naar elkaar 
toegegroeid zijn zonder dat er toogvorming optreedt. Dit 
laatste is uiteraard niet ernstig, echter het loslaten van 
het bedmateriaal zou vertraagd kunnen worden. 
Vertraging in de demagnetisatie van het materiaal wordt 
groter naarmate het materiaal zich in een sterker 
veld bevind, casu quo dicht bij de geleiders. Bovendien 
wordt bij opschalen van de magnetische bodemplaat een 
dichte ge Ie i derverdeI i ng een kostbare zaak. 

4.2. 1 Constructie magnetische bodemplaat 

A Is ge Ie i dermater i a a I is gekozen voor ~ 4x2 messing 
buis. 

In deze paragraaf is al eerder verklaard dat messing 
weliswaar een hogere electrische weerstand heeft, maar 
zelfs massief koper zou minimaal in~ 5 mm. 
uitgevoerd moeten worden om ongewenste 
temperatuurstijgingen te voorkomen. Bovendien is koper een 
zwakker constructiemateriaal. 

Er is om twee redenen voor dikkere messing buis gekozen dan 
bij de voorbereidende metingen in het geleiderplaatmodel 
gebruikt is (zie paragraaf 4.1). 
3x1 mm. messing buis bleek constructief te zwak. Bij lengtes 
groter dan 10 cm. buigt het materiaal reeds door onder 
invloed van spanningen in de geleiderplaatconstructie. De 
(inwendige) koeldiameter (1 mm.) bleek een grote drukval te 
veroorzaken waardoor bij hoge stroomsterkten (~ 100 ampère) 
de koelcapaciteit tekort schoot. 

16 messing geleiders werden in lengtes van 25 cm. in een 
trovidur (PVC) plaat (200x200x20 mm.) bevestigd. 
Deze plaat is voorbewerkt voor inbouw in een 6 inch glazen 
Quick-Fit kolom. 
De serieschakeI i ng van de onder I i nge ge Ie i ders werd tot 
stand gebracht door solderen met koperen verbindingsblokjes 
(3x7 mm2). De blokjes ZiJn niet opgenomen in de PVC-
plaat. Een temperatuurstijging is bij stroomsterktes tot 100 
ampère niet te verwachten (volgens NEC-norm). 
Daar de geleiders voldoende gekoeld worden, zal een 
temperatuurstiJging van de koperen verbindingen kunnen 
worden ondervangen door diezelfde koel ing. 

De koeling is parallel aangesloten. Dit bleek noodzakelijk 
omdat bij serieschakeling de drukval te groot werd om 
voldoende koelwaterdebiet te bereiken. 
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Figuur 4.10. Ontwerp van de 6 inch magnetiSChe bodemplaat 

In figuur 4.10 is het ontwerp van de magnetische bodemplaat 
geschetst. De relevante afmetingen zijn erbij vermeld. Er 
zijn in eerste instantie 3 exemplaren geconstrueerd. Dit 1S 
1 minder dan het multiple magnetische bodemplaat 
concept minimaal verlangt (paragraaf 2.3.4). 
Deze beperKing had een aantal oorzaKen. 

Het was niet anders moge! ijK dan door afzondert ijKe 
(gel ljKstroom)voedingsapparaten de geleiderplaten 
onafhanKelijK van eiKaar te Kunnen bedienen (schaKelen). 
Een schaKelconstructie om met behulp van een 
voedingsapparaat de geleiderplaten individueel te Kunnen 
bed i enen, is pas t 1 j dens het ex per i men te Ie onderzoeK aan 
het laboratoriummodel ontworpen en besteld 
(zie paragraaf 4.4). Tot die t1jd waren slechts 
drie voedingsapparaten voorhanden met een voldoende bereiK 
in het stroomsterKtegebied (ongeveer 100 ampère). 
verder had dit onderzoeK als eerste ten doel de 
geschiKtheid te onderzoeKen van een dun granulair bed voor 
afscheiding van fijne deeltjes. Dit zou ooK met slechts 2 
geleiderplaten (1 bedlaag) onderzocht Kunnen worden. 
Om het transport van de hogere bedlagen bij verversing van 
de onderste bedlaag te Kunnen bestuderen, en de eventuele 
consequenties voor de doelmatigheid van de afscheiding, IS 
een derde geleiderplaat gemaaKt. 

De diepte, waarin de geleiders in het PVC-frame zijn 
verzonKen, is per exemp I aar gevarieerd. 
De gedachte hierachter is dat bij het schaKelen van de 
geleiderplaten, dat wi I zeggen het transporteren van de 
bedlagen, wel I icht ver! ies van bedmateriaal optreedt. De 
hoger I iggende bedlagen zijn diKKer uitgevoerd zodat de 



stortdichtheid van de lager gelegen bedlagen maximaal 
Kan blijven. 

4.3. EXPERIMENTEN met het 6 inch MMBP LABORATORIUMMODEL 

Aan het drievoudige geleiderplaatmodel zijn de volgende 
experimenten uitgevoerd. 

1. StroomsterKtemetingen. 
Als eerste werd de grootte-orde van de vangstroom-
sterK te gemeten. Naar verwachting zal deze 
hoger I i ggen dan de waarden die bij het 4, 6-
geleidermodel gemeten werden, omdat de 
geleiderplaat in het 6 inch laboratorium-
model veel verder (ca. 1 meter) onder de vulopening 
van de Kolom I igt. 
De loslaatstroomsterKte (Ir) werd gemeten om de 
ondergrens van de stroomsterKte bij normaal 
bedrijf te bepalen. Deze operationele stroom-
sterKte wordt voortaan de werKstroomstroom
sterKte (Iw) genoemd. 
Meestal zal deze tussen lvang en lrelease 
geKozen worden. Om een sterKer magneetveld te 
genereren, met als doel een verdere stab i 1 i sat ie 
van de laag tussen de geleiderplaten, Kan deze 
ooK hoger dan lv worden ingesteld. 

2. Door druKvalmetingen aan de afzonder! ijKe 
bedlagen 
Kan een 1 n1jruK van de stab i 1 i te 1 t van het bed 
geKregen worden 
biJ hogere gasselheden. 

3. Stofvangstmetingen. 
Er werden ladingsgewijze stofvangstexperimenten 
uitgevoerd om de efficiency van de granulaire bed-
lagen te bepalen. 

Figuur 4.11 (volgende blz.) geeft een overzicht van 
de 6 inch laboratoriumopstelling met de drie geleiderplaten. 

4.3. 1 StroomsterKtemetingen 

Naar verwacht1ng lag de vangstroomsterKte hoger dan de 
overeenKomstige configuratie van het 6-geleidermodel 
(paragraaf 4.1 .3). Doordat de geleiderplaten ongeveer 1 meter 
onder de top van de Kolom I iggen, is de valsnelheid van de 
beddee I tjes bij het vu I I en van de Ko I om vee I hoger dan biJ 
het proefmode I (ongeveer 7 cm. hoog) . 
De vulverl iezen, dat w1 I zeggen de magnetietregen d1e de 
geleiderplaat door! iet voordat deze vol ledig bedeKt was, 
werden Kleiner naarmate er intensiever gestort en de 
vangstroomsterKte 11oger ingesteld werd. B1j ongeveer 100 
ampère lagen de vulverliezen in de grootte-orde van een 
bedlaagvolume (ongeveer Ye I i ter), terwijl bij 120 ampère en 
hoger de vu I ver 1 i ezen minder dan o, 1 I i ter bedroegen. 
Dit laatste is van belang in verband met de werKstroomsterKte 
(operationele stroomsterKte) die nodig is om bij het 
transport van de bedlagen de leKverliezen te minimaliseren. 
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Er is gebleKen dat bij werKstroomsterKten vanaf 120 ampère 
verwaar I oosbaar KI ei ne ver I i ezen optreden. 

De (spontane) loslaatstroomsterKte lag in de buurt van 55 
ampère (dp: 500-716 ~m) en Komt dus goed overeen met 
analoge metingen aan het vier- en zes-geleidermodel 
( z i e f i g u u r 4 . 7 , L G = 1 0 mm . ) . 
In de laboratoriumopstel I ing is met slechts één 
Korrelgrootteverdeling gewerKt van 500-716 ~m (Brasi 1 
magnet i et) . Er zijn dus geen Korre I verdeI i ngeffecten 
gemeten zoals aan het geleidermodel. 

4.3.2 DruKvalmetingen 

DruKvalmetingen geven een indruK van de stabi 1 iteit van het 
bed bij hogere gassnelheden. Er treedt fluctuatie in de 
waarde van de druKval op bij bel lenvorming. 
De druK va I is gemeten over de afzonder I i jKe bed I a gen. Er is 
gebruiK gemaaKt van Honeywell (microswitch, type 142PC) 
druKopnemers van het piëzoresistieve werKingsprincipe. Deze 
zijn ge ijKt tot druKversch i I I en van 2000 pasca I en geven 
een I i nea i r ge I i jKspann i ngss i gnaa I af. 

De druKmeetpunten bevinden zich aan de rand van de Kolom. 
Dit is toegestaan in geval van homogene fluidisatie waarbij 
geen rad i ë Ie druKversch i I I en in het bed optreden. 
Aangenomen is dat de responsie van het meetsysteem zo snel 
is dat deze druKfluctuaties registreert. De responsie van 
het meetsysteem is door Aarts [AAR85) bepaald en is geschat 
op 0,25 seconde. 
Deze lage responsietijd geldt slechts wanneer de diameter 
van de aansluitopening in de Kolom in de orde van 2 
maaI de beddee I tjesd i ameter I i gt en het zogenaamde dode 
volume tussen het druKmeetpunt en de opnemer minimaal wordt 
gehouden. 
Voor verdere KaraKteristieKen van het meetsysteem wordt naar 
het verslag van Aarts verwezen.Die responsietijd 
moet dan in de orde van de bellenfrequentie I iggen. 
Belvorming veroorzaaKt druKfluctuaties en beteKent 
instabiliteit van t1et granulaire bed. 

De waarde van de bellenfrequentie 
is door Geuzens [GEU85) gemeten en voor een niet 
magnetisch gestab i I i seerd bed. Magnetische stab i I i sat ie had 
geen significante invloed op de bel lenfrequentie. Bij 
hogere gassnelheden nam de bellenfrequentie af. Dit verloop 
werdduidelijKer bij grotere Korrelfracties. Geuzens heeft 
een bereiK van 4 to 2 s-1 van de specifieKe 
bellenfrequentie gemeten voor een magnetietfractie tussen 
210 en 420 ~m. 

De druKmeetpunten zijn geplaatst aan de rand van de tweede 
en derde geleiderplaat (van onder geteld), aan de 
onderzijde van de kolom (ongeveer K meter onder de 
geleiderplaten) en ongeveer K meter boven de geleiderplaat. 
De geleideraansluitpunten zijn uitgevoerd in- 4x2 
messing buis en door middel van een slangenpilaar en 



messing buis en door middel van een slangenpilaar en 
styronslang (2 mm. inwendig) met de druKopnemer verbonden. 
De Kolomaansluitingen zijn bevestigd op plaatsen waar ztch 
geen bedmateriaal bevindt en zijn iets groter uitgevoerd. 

De zes inch Kolom werd tot ! 6 cm. boven de derde 
geleiderplaat gevuld met Brasi I magnetiet van 500-716 ~m. 

Bij het vullen viel op dat de radiële verdeling van het 
Korrelmateriaal erg ongel ijKmatig verliep. 
Om in ieder geval de bedlagen tussen de geleiderplaten goed 
op te vul fen, werd het bedmateriaal radiaal gespreid 
gestort. 

Het druKvalverloop door toenemende (superfictele) 
gassnelheid is gemeten totdat er fluctuaties in het 
verschildruKsignaal optraden. Deze traden als eerste op in 
de bovenste (vrije) bedlaag HB 3 omdat deze niet 
gestab i I i seerd werd. In deze opzet zijn geen hogere 
gassnelheden bedreven dan die waarbij het bedmateriaal 
geëlutrieerd werd. Voor de magnetietfractie van 500-716 ~m 
lag deze bij een superficiele gassnelheid van 1,5 m;s. 
Er zijn ooK zonder vrije bedlaag druKvalmetingen uitgevoerd. 
In deze opzet Konden nog hogere gassnelheden dan de 
elutriatiesnelheid bereiKt worden zonder waarneembare 
materiaal ver! iezen. 

Figuur 4.12 geeft het verloop van de druKval over de beide 
bedlagen Ap1 en Ap2. 
De eerste laag HB1 is 14 mm. en de tweede laag HB2 22 mm. 
diK. De druKmeetpunten weKen af van de de niveau's waarop 
de geleidervlaKKen zich bevonden (Ap1N 18 mm. en Ap2N 22 mm.). 
Ap2 gaf reeds bij lagere superficiële gassnelheden 
fluctuaties te zien dan 4P1· 
Verder is een tnvloed van de vriJe bedhoogte HB3 op de 
druKval van de gefixeerde bedlagen opgemerKt. Bij Kleinere 
HB3 werden deze druKvalwaarden Kleiner. 
De vrije bedhoogte werd verKleind door de onderste bedlaag 
telKens te vervangen door de hoger gelegen lagen door het 
achtereenvolgens uit- en aanschaKelen van de 
geleiderplaten. Tijdens deze acties werd de luchttoevoer 
afgesloten. 

Figuur 4.13 laat de tendens van de druKval bij de 
transittesnelheid zien van de beide bedlagen wanneer Hs3 
wordt gevarieerd. De transittesnelheid wordt gedefinieerd 
als de gassnelheid waarbtj de drukval fluctuaties gaat 
vertonen. 

Figuur 4.12. 
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F1guur 4.13. Invloed van de vrije (derde) bedhoogte op de 
stabiliteit van de magnetisch 
bekrachtigde bedlagen 

De gevoeligheid van de recorder welKe het signaal 
registreert bedroeg 2 of 5 volt. 
Een fluctuatie in het geregistreerde signaal van 
bijvoorbeeld 1 mm. is net zichtbaar. Deze uitwijKing van 
het recordersignaal Komt dan overeen met 10 tot 25 mv 
afhanKelijK van de ingestelde gevoeligheid. De gevoeligheid 
van de druKopnemers bedraagt 2,5 mV.Pa-1 [AAR85] en 1 igt dus 
ru1m binnen de nauwKeurtgheid van de waarnemingen. 

Tijdens de druKvalmetingen werd de gassnelheid stapsgewijs 
(± 0,2 m.s-1) opgevoerd, zodat vaaK de 
transit 1 esne I he i d werd gepasseerd. In die geval l en is de 
transitiesnelheid bepaald door interpolatie tussen de 
stabiele en de niet stabiele situatie. Dientengevolge is de 
nauwKeurigheid van Ut niet groter dan 0.1 m.s-1. 
Er zijn ooK druK va I metingen gedaan tijdens stofvangst. In 
het nu volgende gedeelte worden deze besproKen. 

4.3.3 Stofvangstmetingen 

Op basis van de stabi ltteitsmetingen, in het vorige 
gedeelte beschreven, is een zo groot moge! ijKe superficiële 
gassnelheid bepaald waarbij de bedlagen zich nog stabiel 
gedroegen. 
Bij die gassnelheid is een stofbelading geKozen waarbij het 
bed in een tijdsbesteK van 5 tot 15 minuten met stof 
verzadigd zal worden. 
De praKtische beladingsgraad van het bed is bepaald door 
Trommelen [TROM84J en bedraagt 7,5 g. stof per Kg. 
bedmater i aaI . 
De eerste bedlaag beloopt 14 mm. en weegt in gepaKte 
toestand ongeveer 4. (0.15)2 .0,014. (Pp=5000). (1-e=0.5) 
De superficiële gassnelheid is bepaald op 1 m.s-1 (: 65 
m3.h-1J en de stofbelading op 1 gram per minuut (Komt 
overeen met een stofconcentratie van ongeveer 1 g.m-3). 
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Als modelstof is katalysatormateriaal van het DSM 
melamineproces gebruikt met een Sauter gemiddelde diameter 
van ca. 6 ~m. 

Het fijne materiaal werd door middel van elutriatie in een 
aparte kolom in de gasstroom gebracht (zie figuur 4. 11). 
In bijlage 6 is de grootteverdeling opgenomen van het geelutrieerde 
materiaal (metingen uitgevoerd met Malvern laserdiffractie
spectrofotometer). Het oorspronkelijke materiaal bevat 
stofdeeltJeS van 20-50 um en heeft als Sauter gem1ddelde 
d1ameter een waarde van ca. 10 ~m (zie bijlage 6). 
De elutriatiesnelheid bedroeg 0,1 m;s. Deze is empirisch 
bepaald door in een lege kolom (met de geleiderplaten) een 
gedeelte van de gasstroom af te zuigen over een absoluut 
f i I ter. 

Het afzuigen geschiedde door middel van een monsternamestuk 
dat boven in de kolom bevestigd is (figuur 4. 14). 

Figuur 4.14. Monstername ten behoeve van 
stofconcentratiemeting 

Voor een betrouwbare meting van de stofconcentratie in de 
gasstroom moet deze isokinetisch afgezogen worden. 
Voor de bemonstering 1S een roterende eentraps olie
vacuümpomp gebruikt. Deze leverde ongeveer 50 I .min-1 biJ 
een onderdruk van ongeveer 0, 5 bar terwij I i sok i net i sche 
bemonstering bij een totaal gasdebiet van 65 m3;h een 
bemonsteringsdebiet van ongeveer 160 l.min-1 (bij 0,5 bar} 
vereist (zie figuur 4.14; Anozzle z 1/14 Akolom> 
Bij te lage zuigcapaciteit worden relatief meer kleine 
deeltjes (ongeveer 1 um) bemonsterd en kunnen geen 
betrouwbare uitspraken over de stofbelading gedaan 
worden.Daarom zijn de experimenten met lagere gasdebieten 
uitgevoerd. 

Een aanzien! ijke hoeveelheid geelutrieerd stof sloeg neer 
in de circa 2 meter lange horizontale aanvoerbuis. Dit 
bleek ook de vergel ijking van de hoogte-afname van 
het elutriatiebed en de middels het bemonsteringsdebiet gemeten 
stofbelading. 
Aangenomen wordt dat dit voornamei ijk de grovere fractie (> 
20 ~m) van het katalysatormateriaal is omdat uit 
deeltjesgroottemetingen gebleken is dat deze deeltjes meer 
voorkomen in het oorspronkelijke materiaal dan in het 
geelutrieerde materiaal (zie biJlage 6) 
Hierdoor was het moei 1 iJk om reproduceerbare metingen uit 
te voeren. 

vanwege de onzekerheden die hiervoor besproken zijn, worden 
de belangrijkste waarnemingen qualitatief behandeld. Ook 
zal getracht worden een globale indruk te geven van de 
doelmatigheid van de tweevoudige bedlaag voor stofvangst. 
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Drukvalmetineen van met stof beladen bedlaeen 

Bij geschatte stofbeladingen van zelfs 40 g.min-1 
(overeenkomend met een stofconcentratie van 70 g.m-3) had 
de drukval over de bedlagen, gemeten zonder dat deze werden 
ververst, telkens hetzelfde Karakteristieke verloop (zie 
figuur 4. 15). De bedlagen waren 14 respectieve! ijk 22 mm. dik 
en de vrije bedhoogte varieerde van 6 tot 10 cm. 
Tijdens de stofvangstmetingen verkeerde de vrije bedlaag in 
een toestand van heterogene fluidisatie (bel Jenvorming 
werd visueel waargenomen) en had daarom een bescheiden 
aandeel in de stofvangst. 

~-------------------------~toenemende 
stofbelading 

Figuur 4.15. KarakteriStieke verloop van de drukval bij 
toenemende stofbelading van de granulaire 
bedlagen 

De superficiële gassnelheden zijn gevarieerd van 0,5 tot 
0,9 m.s-1 met sterk wisselende stofbelading. 
De plotse! inge stap in de drukval die na enige tijd 
optreedt, was het gevolg van een beddoorbraak. Dit treedt op 
wanneer het onderste deel van de bedlaag verzadigd raakt met 
stof waardoor de drukval ter plaatse te groot wordt. 
Deze tendensen in het drukvalverloop deden zich altijd 
gel ijktijdig voor in beide magnetisch bekrachtigde 
bed I a gen. In de DISCUSSIE (paragraaf 5. 4) worden deze ver 
schijnselen nader besproken. Na visuele inspectie van de 
bedlagen bleek dat het stof zich voornamei ijk in de onder
ste gedeelten van de lagen verzameld had over een dikte van 
enkele mm. tot soms wel 10 mm. na een snel Ie stofbelading. 
Na een beddoorbraak verspreidde het stof zich over het 
bed in bolletjes van ca. 1 mm. 

Vanestefficiency van ( tweevoudiee) maanetisch bekrachtiede 
bedlaae bij ladineseewijze operatie. 

Hier zal getracht worden een ind1catie te geven van de 
totale stofvangstefficiency van het granulaire bed bij hoge 
stofbelading en een gasdebiet van 31 m3.h-1 (u=0,5 m.s-1). 

Hiertoe zijn de volgende gegevens met de nodige 
veronderstel I ingen gebruikt. 
De afname van het elutriatiebed tijdens de experimenten is 
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opgenomen. Hierbij wordt aangenomen dat ! 95 gew.X 
van het stof neers aat in de horizontale aanvoerbuis. Dit 
percentage volgt u1t lege kolommetingen waarbij de 
resultaten van de bemonstering achteraf I ineair 
gecorrigeerd moesten worden vanwege afwijkende 
monsternamedebieten. Een voor de stofvangstexperimenten 
representatieve stofbeladingsmeting (lege kolom meting) 
wordt eerst gegeven. 

Geeevens Ieee kolommetine 

Fg=31m3.h-1 (u=0,5m/s) inclusief het 
elutriatiedebiet Ge=8m3.h-1 (Ue=0,1m/s). Monsternamedebiet 
Gm=3,6m3.h-1 (0,44 bar) Unozzle=0,3m/s. 
Totale elutriatiebedafname: 9 cm. (6 inch kolom) in 5 
minuten --> 1,6 I i ter = 570 gram stof (bulkdichtheid 
:::: 300 kg.m-3). 
Bemonsterd gewicht van het stof: 0,8 g. Gecorrigeerd 
gewicht voor te lage monsternamedebiet: u 

x 0,8 .;. 1' 1 g. 

Totale stofbelading van de kolom: 

Anozzle 
x 1,1 = 16 g. in 5 minuten 

Ws,tot - Ws,k 570 - 16 
Neerslagverl ies: = 97 x 

Ws,tot 570 

(Ws is de stofbelading) 

1. Stofvangstexperiment: Iw = 95 A; HB1 = 0!; 
HB 2 =22mm; HB 3 =90mm. 
Fg=31m3.h-1; Ge=8m3.h-1; Gm=3,5m3.h-1 (0,56 bar); Un=0,4 m.s-1 
Tijdsduur tot beddoorbraak: 1 , 5 min. 

Totaal geëlutrieerd stof: 1,8 I i ter = 640 g. 

Vermoedelijke kolombelading 0,03 x 640 = 19,2 gram in 1,5 
minuten. 

Bemonsterd gewicht van het stof: 0,3 g. 
u 

Gecorrigeerd monstergewicht: x 0,3 0,3 gram 

Totale doorschot van het stof: 

Ak 
x 0,3 .,. 5 gram 

Vangstrendement van het granulaire bedfi I ter: 

E = 1 -
5 

19 
"'" 70X 
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OpmerKing: 
Na aflaten van de bedlaag (H 82 ) werd vastgesteld dat zich 
ongeveer 200 ml. zuiver stof had verzameld aan de onderKant 
van deze laag. Dit Komt overeen met een gewicht van 
ongeveer 60 g., hetgeen 3x zo hoog is als de geschatte 
Kolombelading. 
Dit zou beteKenen dat effectief ongeveer 10Y. van het totaal 
geêlutrieerde stofmateriaal het bed belast met als gevolg 
dat het vangstrendement 10 tot 20% hoger 1 igt. 

2. Stofvangstexperiment: lw=95A; Hs 1=14mm.; 

H82 ::22mm.; H83 ::60mm.; Fg=31m3.h-1; Ge=8m3.h-1; Gm=3,4m3/h 
(0,56 bar) un=0,35 m/s. Tijdsduur: 7 minuten tot beddoorbraaK. 
Ws,tot = 720 g (2,1 I i ter). 
VermoedelijKe Kolombelading: 0,03 x 720 ~ 21,7 gram in 7 
minuten. 
Bemonsterd gewicht van het stof: 0,4 gram. 

u 
Gecorrigeerd monstergewicht: * 0,4 

AK 
Totale doorschot van het stof: x 0,5 

E = 
7 

22 

An 

65% 

3. Stofv angs texper i ment: I w=95A; 

Hs 1=14mm.; HB 2 =22mm.; H83 ::60mm; 

Fg-=31 m3.h 1; Ge=8m3.h-1 
Gm=3,3m3.h-1 (0,56 bar); un=0,4m/s. 
Tijdsduur: 4,5 min. tot beddoorbraaK. 
Ws,tot=720 g. (2,1 liter). 

0,5 gram 

7 gram 

VermoedelijKe Kolombelading 0,03x720~21 ,7 gram in 4,5 
minuten. 
Bemonsterd gewicht van het stof: 0,5 g. 

u 
Gecorrigeerd monstergewicht: x 0,5 ~ 0,6 g. 

AK 
Totale doorschot van het stof: x 0,6 8 g. 

An 

8 
E = 1 - 60% 

22 

OpmerKing: 
Hier had zich totaal 100 mi. stof onderaan de beide 
bedlagen HB 1 en HB 2 verzameld. Verder was het bedmateriaal 
verzadigd met stof waarvan het volume niet is in te 
schatten. 100 mi. stof Komt overeen met 30 gr. wat beteKent 
dat hier de geschatte Kolombelading (22 g. in 4,5 min.) 
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waarschijn I ijk te I aag is en het vangstrendement 
hoger I i gt. 

Het mag duidelijk zijn dat de hier berekende waarden 
tientallen procenten kunnen afwijken, zowel naar boven als 
naar beneden. Een fout van 0,1 gram in het bemonsterde 
gewicht geeft, evenals een fout van 1ï. in de kolombelading, 
een verandering van 10ï. in het stofvangstrendement. 

4.4. Schakeling multiple magnetische bodemplaat 

In de inleiding van paragraaf 4.2 is al gesproken over het 
probleem van het verdelen van de electrische 
voeding over meerdere geleiderplaten. 
Wanneer deze in serie geschakeld en gevoed worden door één 
voedingsapparaat (ampèrostaat) kunnen deze niet 
onafhankelijk van elkaar geschakeld worden. 
Vooral met het oog op continuë operatie van een meervoudige, 
magnetisch bekrachtigde bedlaag (volgens het multiple 
magnetische bodemplaat concept) is het noodzakelijk dat de 
geleiderplaten na elkaar geschakeld kunnen worden. 

Eenmogelijkheid is iedere geleiderplaat zijn eigen 
voedingsapparaat te geven. Dit is een kostbare oplossing. 
Een minder kostbare mogelijkheid is het ontwikkelen van 
een schakelconstructie die vanuit een kortgesloten 
stroomkring door middel van afzonder! ijke schakelingen de 
geleiderplaten kan bedienen. 

Figuur 4.16 geeft de schakelconstructie schematisch weer. 
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Schakelconstructie voor electrische voeding 
van de multiple magnetische bodemplaat 

Het voedingsapparaat heeft een inwendige regeling dte wordt 
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gestuurd door terugkoppeling van het uitgangssegnaal. 
Om te voorkomen dat het voedingsapparaat bij iedere 
schakeling van een geleiderplaat een capaciteitsschok te 
verwerken krijgt, moet er een tijdvertraging tussen de A
en a-schakelingen •ngebouwd worden. Zodoende bi ijft er 
altijd een gesloten circuit gehandhaafd. 
De geleiderplaten Kunnen apart bediend worden en de 
schakeltijd kan met een 
tijdklok ingesteld worden (0,3-5 seconden). De intervaltijd 
tussen de schakelingen van verschi I lende geleiderplaten kan 
ingesteld worden (0,5-5 seconden) en tot slot kan de tijd 
tussen twee zogenaamde regenerat i ecyc I i i ngeste I d worden (5s.-
15 minuten). 
Een regeneratiecyclus houdt de vervanging in van de 
onderste bedlaag en de daaropvolgende transporten van de 
hoger gelegen bedlagen tot en met de toevoer van vers 
bedmateriaal. 

De schakelconstructie in ontwikkeld door de Centrale 
Technische Dienst (electrische werkplaats) van de 
Technische Universiteit. Er is gebruik gemaakt van 
halfgeleider schakelaars met bedieningsrelais. 
De schakelingen kunnen gebruikt worden voor 
(gel ijk)stroomsterkten tot 150 ampère. 
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In dit hoofdstuk zul Jen de belangrijkste resultaten nader 
besproken worden met als doel de verschijnselen met 
betrekking tot de werking van de magnetische bodemplaat te 
verklaren en de doelmatigheid van een door magnetische 
bodemplaten bekrachtigd, granulair bedfi I ter te toetsen. 

Aan de orde komen: 

1. De invloed van verschi I lende korrelfracties op de 
mate van magnetische hechting aan de geleiders. 

2. De gevolgen van een wijziging in de structuur van het 
magneetveld door para! lel Je schakeling van de geleiders. 

3. Drukvatmetingen in relatie met de 
(stabi I iteits)eigenschappen van een magnetisch 
bekrachtigd granulair bed. 

4. Stofvangst bij ladingsgewijs bedrijf van een magne
tisch bekrachtigd granulair bedfi I ter. 

5. Tot slot een algemene beschouwing van de opschaling 
van de geleiderplaat een een optima! isatie-aspect. 

5. 1 . INVLOED van de KORRELFRACTIE op de MAGNETISCHE HECHTING aan 
de GELEIDERS 

Bij het meten van de loslaatstroomsterkten aan 
verschi I lende geometrieen van een geleiderplaatmodel viel 
op dat verschi I lende korrelfracties steeds dezelfde tendens 
1n de loslaatstroomsterkte te zien gaven (zie figuur 4.7 en 
4.8, paragraaf 4.1. 3). 

In beginsel kan d1t aan twee verschijnselen toegeschreven 
worden. 
Ten eerste aan het versch i I in cohesie van de dee I tjes. Bij 
magnetische deeltjes die in een magneetveld geplaatst Zijn 
zul Jen de electromagnetische cohesiekrachten de 
Van der Waalskrachten overheersen. 
BiJ kleinere deeltjes (i 100 ~m.) worden deze relatief groot 
ten opzichte van de zwaartekracht. 
Dit heeft te maken met de grootte van het contactoppervlak 
tussen de deeltjes. Bij grotere deeltjes wordt deze 
relatief klein en eveneens bij wi I lekeurig gevormde 
deeltjes [MUT77]. 

In dit onderzoek is voornarnel ijk gewerkt met deeltjes 
groter dan 200 urn. Daarom wordt het cohesieverschijnsel 
verwaarloosd ten opzichte van het nu volgende, meer 
significante verschijnsel. 

Een grotere korrelfr·acties met een zekere absolute spreid1ng in 
deeltJesgrootte heeft een hogere porositeit dan een kleine 
korrelfractie met dezelfde absolute spreiding. Een grotere 
ruwheid en lagere sfericiteit van de deeltjes heeft eveneens een 
verhoging van de porositeit tot gevolg. 
Wanneer een korrelfractie een bredere 
grootteverdeling heeft, kunnen de kleinste in de holten van 
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de pakking van de grote deeltjes kruipen. Hierdoor wordt de 
porositeit Jager [GEL86]. 

In dit onderzoek is gewerkt met korrelfracties met een 
constante spreiding van ongeveer 200 ~m. 

Er zijn geen porositeitsmetingen uitgevoerd maar Albert and 
Tien [ALB85] hebben in een onderzoek naar stofvangst in een 
MSB de vo I gende po ros i te i tsversch i I I en gemeten tussen 
magnetietfracties 

Adp dp spreiding porositeit 

104- 295 260 :t 48 % 0,471 
295- 701 529 :t 41 % 0,501 
701-1168 1 21 7 :t 25 % 0,539 

Wel zijn er magnetische permeabi I iteitsmetingen gedaan om 
de veronderste I I i ng te toetsen dat een poreuzer mater i aaI 
een lagere effectieve permeabi I iteit heeft. Volgens 

~eff. = €~o + (1-€) ~r ~o 

De relatieve magnetische permeabiliteit <~r) kan bepaald 
worden door de magnetisatie van het mater i aaI in een 
uniform magneetveld bij toenemende veldsterkte op te nemen. 
In het lineaire aanloopgebied (bij lage veldsterkte) geldt 
vergel ijking (3.7). 

M 
= ~r - 1 

H 

BiJ hogere veldsterKten loopt de magnetisatie naar een 
verzadigingswaarde toe. De zogenoemde magnetisatiecurven 
zijn opgenomen met een vibrerende magnetometer (Newport 
type E, model 155). 
Deze zet door middel van een sinuscidale tri IJ ing van het 
monster een door het aangelegd magneetveld gelnduceerd 
magnetisch dipoolmoment om in een electrisch 
(wisselstroom)signaal, dat door een meetspoel wordt 
opgenomen. De sterkte van dit signaal is evenredig met het 
in het monster gelnduceerde dipoolmoment. 
Figuur 5.1 geeft de magnetisatie curve van de korrelfractie 
tussen 105 en 293 ~m. Bij het aflezen van de hel I ing XM is 
de remanente magnetisatie verwaarloosd. De oorsprong van de 
curve wordt dus als het ware op het nulpunt gelegd. 
Dit ge I dt in feite a I I een wanneer van maagdeIijk (dit is 
nog n1et gemagnetiseerd) materiaal wordt uitgegaan. 
Bovend i en ge I dt de I i near i te i t tussen M en H sI echts bij 
benadering voor het ferrimagnetische magnetiet. 
Van de meeste korrelfracties waaraan stroomsterkte- en 
hechtlaagmetingen zijn uitgevoerd, zijn de 
magnetisatiecurven opgenomen. Deze korrelfracties hadden 
al Ie een constante deeltjesgrootte-verdel ing. Daarnaast 
zijn er zeeffracties van magnetiet gemaakt met een homogene 
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verdeling, dat wi I zeggen met een constante relatieve 
spreiding. OoK hiervan zijn de magnetische permeabiliteiten 
bepaald om te onderzoeKen of het deeltjesgrootte-effect 
onderdruK Kan worden. 

Tabel 3 geeft een overzicht van de resultaten. 

Indien de veronderstel I ing juist is dat de hechtlaagdiKte 
van een magnetiet Korrelfractie afhanKelijK is van de 
porositeit van het materiaal dan zou dit tot uitdruKKing 
moeten Komen in de effectieve magnetische permeabi I iteit. 
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Tabel 3. Magnetische susceptibl I iteit van magnetiet 
Korrelfracties 

Adp Adp 
dp [IJm] [%] XM dp [IJm] - [%) XM 

dp dp 

105-293 46 3,6 192-293 2 1 4,6 
293-500 26 3,6 300-420 1 7 3,4 
500-716 1 8 2,7 420-716 26 3,4 

716-1060 19 3,4 
1060-1420 15 3,4 

>1420 3,3 

Hiertoe wordt de tendens van de loslaatstroomsterKten van 
de verschi I lende magnetietfracties vergeleKen met het 
verloop in de magnetische susceptibi I iteit. Het zou 
zu1verder zijn hier de hechtlaagdiKtemetingen te 
gebruiKen, echter de marge waarbînnnen deze waarden I iggen 
is te Klein om er tendensen in te herKennen. 
Er dient beseft te worden dat de 
loslaatstroomsterKte ooK bernvloed wordt door de stabi I iteit 
van de toog. 
De toogstabi I iteit is weliswaarafhanKelijK van de 
mecharische eigenschappen van het materiaal 
(afschuifspanning), maar de relatie hiertussen is onbeKend. 

De evenredigheidsconstante tussen de stroomsterKte 
(tweederde machtsverheffing) en de hechttaagdiKte (z1e 
vergel iJKing 3.24 en 83.4) bevat de magnetische 
suscept1bi I iteit als derdemachtswortel. Overigens is de 
validiteit van dit model in par·agraaf 4.1.2 aangetoond (zie 
figuur4.5). 

Het meest vol ledige beeld geven de metingen aan het 4 
geleidermodel (z1e f1guur 4. 7). Hier zullen de zogenaamde 
geforceerde loslaatstroomsterKten verwerKt worden omdat 
deze beter reproduceerbaar waren en bovendien wordt zo het 
toogstabi I iteitseffect min of meer teniet gedaan. 
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OpmerKing: De verbindingen tussen de meet
punten dient uitsluitend om tendensen 
aan te geven. 

Figuur 5.2 laat zien dat het verloop in de geforceerde 
loslaatstroomsterKte voor deze Korrelfracties goed verKlaard 
wordt door effectieve magnetische permeabi I iteit. 
Overigens is deze I fde tendens door Wang c.s. [WAN82 J 
gevonden. Zie de inzet van figuur 5.2. 

Bij nog Kleinere Korrelfracties (105 < dp < 170 ~m.) wordt de 
loslaatstroomsterKte weer hoger (zie figuur 4.7 en 4.8). Van 
deze fractie is de effectieve magnetische permeabi 1 iteit 
niet bepaald. 
Er zijn hier twee verKlaringen moge! ijK. 
Het fijne magnetiet poeder heeft een nauwe verdeling, een 
hoge porositeit en aldus een lage effectieve magnetische 
permeabi I iteit. De verKlaring Kan ooK gezocht worden in de 
vormfactor van fijne deeltjes. Bij hogere sfericiteit wordt 
de porositeit weliswaar Jager (dichtste bolstapel ing), echter 
de afschuiving tussen de deeltjes wordt gemaKKei ijKer. Dit 
Komt de stabi I iteit van de toog niet ten goede omdat deze 
voornamei ijK berust op de onder! inge wrijving van de 
deeltjes. 

Wanneer de rechterhelft van tabel 3 gelezen wordt dan wordt 

/) 
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Figuur 5.2 laat zien dat het verloop in de geforceerde 
loslaatstroomsterkte voor deze korrelfracties goed verklaard 
wordt door effectieve magnetische permeabi I iteit. 
Overigens is dezelfde tendens door Wang c.s. [WAN82) 
gevonden. Zie de inzet van figuur 5.2. 

Bij nog kleinere korrelfracties (105 < dp < 170 ~m.) wordt de 
loslaatstroomsterkte weer hoger (zie figuur 4.7 en 4.8). Van 
deze fractie is de effectieve magnetische permeabi I iteit 
niet bepaald. 
Er zijn hier twee verklaringen moge! ijk. 
Het fijne magnetiet poeder heeft een nauwe verdeling, een 
hoge porositeit en aldus een lage effectieve magnetische 
permeabiliteit. De verklaring kan ook gezocht worden in de 
vormfactor van fijne deeltjes. Bij hogere sfericiteit wordt 
de porositeit weliswaar Jager (dichtste bolstapel ing), echter 
de afschuiving tussen de deeltjes wordt gemakkei ijker. Dit 
komt de stabi 1 iteit van de toog niet ten goede omdat deze 
voornamei ijk berust op de onder! inge wrijving van de 
deeltjes. 

Wanneer de rechterhelft van tabel 3 gelezen wordt dan wordt 
het eerder geuite vermoeden bevestigd dat homogene 
korrelverdelingen een constante magnetische permeabi I iteit 
bezitten. 

5.2 STRUCTUUR van het MAGNEETVELD in RELATIE tot de 
TOOGSTABILITEIT 

Uit de berekeningen van de magnetische krachten op de toog 
die een door seriegeschaKelde geleiders gefnduceerd 
magneetveld werKt (zie subparagraaf 3.6. 1), blijKt dat de 
grootte van FM,toog (per deeltjes-eenheid van 
geleiderlengte) overeenKomt met het gewicht van een 
deeltje. 

FM, toog verzwaKt de stabi I iteit van de toog, maar de 
ernst van dit gegeven Kan niet ingeschat worden door gebrek 
aan informatie over de (mechanische) eigenschappen van het 
granulaire materiaal. 
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Wanneer in eerste instantie het aangrijppunt van de toog op 
de geleider (met korrel laag) bekend zou zijn, dan zou ter 
plaatse de significantie van FM,toog (of lokaler: 
FM,y• zie bijlage 5) kunnen beoordeeld worden. 
Er moet overigens niet vergeten worden dat er ook een tot 
de geleideras gerichte kracht (FM,r) werkt die qua 
grootte in dezelfde orde I igt als FM,y· 

Het is in ieder geva I du i de I ijk dat, ongeacht de 
significantie van de magnetische krachten die op de toog 
werken, in het gev a I van een "para 1 Ie I" magneetveI d deze de 
stab i I i te i t van de toog versterkt. Een beI angr ijk praktisch 
nadee I is dat de voeding van para I Ie I geschake I de ge Ie i ders 
ergbewerkelijk en daardoor kostbaar is. 

5.3. DRUKVALMETINGEN in RELATIE met de STABILITEITSEIGENSCHAPPEN 
van een MAGNETISCH BEKRACHTIGD GRANULAIR BED 

Het verloop van de drukval bij toenemende gassnelheid (zie 
figuur 4. 12) suggereert dat de magnetisch bekrachtigde 
bedlagen zich als gepakte bedden gedragen. 
In geval van flu•disatiegedrag zou de curve afvlakken bij 
een bepaalde overgangssnelheid. De drukval van een 
gefluïdiseerd bed komt overeen met het effectieve gewicht 
van het bed (Dit geldt ook voor een magnetisch 
gestabi I iseerd flu•d bed [GEU85]). 

Bereken1ng van deze drukval over de eerste bedlaag geeft 

4p1 = (1-e:=0.5). (Pp=5000) .10 . 0,018 .:. 450 Pascal. 

Hierbij is voor de porositeit de waarde bij gepakte 
toestand ingevuld. 

4p2 = (1-€=0,5) 5000 10 . 0,022 .:. 550 Pascal 

Bij ruim tweemaal zo hoge superficiéle gassnelheden als 
waar de (virtuele) fluldisatiedrukval optreedt, blijft de 
druk va I I 1 nea i r toenemen. 
Echter hier gaat de waarde van de drukval fluctuaties 
vertonen welke sterker worden naarmate de gassnelheid nog 
hoger opgevoerd wordt. 
Er wordt aangenomen dat de bedlaag h1er zijn stabi I iteit 
ver I i est. Dat w i I zeggen er treedt si i p op waardoor het bed 
gaat bewegen (interne circulatie). 
Naar verwachting zal de stabiliteit van de bedlaag groter 
worden wanneer hogere stroomsterkten bedreven worden dan de 
stroomsterkte d1e nodig is om het bed juist vast te houden. 

( 5. 2) 

Een gepakt bed heeft als gunstige eigenschap, met betrekking 
tot stofvangst, een hoge stofoverdracht voor gas/vast 
systemen. Een nadee I is hier de hogere druk va I. Een 
voordeel ten opzichte van gewone, niet magnetisch 
bekrachtigde bedden is dat in de "magnetische" uitvoering 
het bed gemakkei ijK getransporteerd en ververst kan worden. 

5.4. STOFVANGST bij LADINGSGEWIJS BEDRIJF van een TWEEVOUDIG, 
MAGNETISCH BEKRACHTIGD GRANULAIR BEDFILTER 
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De belading van het granulair bedfi I ter met stof gaf een 
aantal problemen. 
De stofbelading Kon niet goed ingesteld worden, er sloeg 
veel materiaal neer in de horizontale aanvoerbuis van de 
Kolom en er Kon niet isoKinetisch bemonsterd worden ten 
behoeve van stofconcentratiemetingen (zie paragraaf 4.3.3). 
Er werden steeds onder dezelfde condities van gasdebiet, 
elutriatiedebiet en elutriatiebedvolume stofbeladings- en 
stofvangstmetingen uitgevoerd. DesondanKs bleeK dat er 
sterK wisselende stofbeladingen optraden. Vergel ijKing van 
het tweede en derde beschreven stofvangstexperiment laat 
ditduidelijK zien. 
In het tweede geval werd beddoorbraaK na 7 minuten bereiKt 
terwijl in het derde geval beddoorbraaK reeds na 4,5 minuten 
optrad onder dezelfde omstandigheden. 

Verder bleeK dat de stofbeladingen veel hoger lagen dan 
voorbedacht was (tot 40 g.min-1 in plaats van 1 gjmin.). 
Hierdoor trad na Korte tijd beddoorbraaK op doordat het 
onderste deel van de bedlaag verzadigd werd van stof. 

Dit is het gevolg van plaatse! ijKe druKvalverhoging doordat 
de porositeit sterK daalt door stofbelading. Deze labiele 
situatie wordt opgeheven door vorming van een zogenaamde 
spout, dat wi I zeggen het onderste beddeel wordt 
opengebroKen. Het met.stof verzadigde bedmateriaal 
verspreidt zich dan over de gehele bedlaag. Deze situatie 
blijft stabiel totdat weer plaatselijK verzadiging 
optreedt et cetera. 
Figuur 4.15 i I lustreert dit verschijnsel. Het is duidelijK 
dat de stofbeladingsgraad beneden het verzadigingspunt moet 
bi ijven om de vangstefficiency hoog te houden. 

Al eerder is aangehaald dat Trommelen een practische 
verzadigingsgraad van 7,5 gjKg magnetiet (210-420 ~m.) 

gevonden heeft. Dit geldt voor een magnetisch 
gestabi I iseerd fluid bed. Zo een geëxpandeerd bed heeft een 
lager specifieK vangstrendement (per eenheid van 
Korrelgrootte) dan een gepaKt bed omdat de botsingsKans 
tussen een stofdeeltje en een beddeeltje in het laatste 
geval groter is. 
Toch mag deze uitvoering (magnetisch gestabi I iseerd bed) 
vergeleKen worden met het magnetisch beKrachtigde bedfi I ter 
in dit onderzoeK. 
Beide gedragen zich als een stabiel homogeen bed bij niet 
te hoge gassnelheden. 
Het magnetisch gestabi I iseerd fluid bedfi I ter wordt hier 
aangehaald om het volgende verschijnsel te bespreKen. 
Door Warrioren Tien [WAR86) is gevonden dat een granulair 
bedfi I ter een zeKere specifieKe beladingsgraad heeft 
waarbij het stof weer in geringe mate losgelaten wordt 
(attritie ofwel re-entrainment). Zij hebben 
stofvangstexperimenten uitgevoerd door bij zeKere 
stofbelading deze te stoppen en het fluid bedfi I ter al leen 
met een gasstroom te belasten waarvan na doorstroming van 
het bed de stofconcentratie gemeten werd. 
Hierbij is zowel de magnetische stabi I isatie gevarieerd als 
de bedhoogte (2 inch bed; ~ 8,3 cm. magneetspoel van 
15,2 cm hoog; magnetiet met dp: 0,5 mm (modelstof: 
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talKpoeder dp = 2 ~m.). Ze Kwamen tot de volgende 
correlatie voor de (specifieKe) beladingsgraad. 

Os : 0,874.10-3 H0,241 Hg(-0,381) 

(VeldsterKte H in A.m-1 en bedhoogte Hg in cm.) 

Hierbij merKen ze op dat deze waarden een stuK onder de 
plaatse! ijK actuele waarde van crs I igt omdat het stof 
voornamei ijK in het onderste deel van het bed afgescheiden 
wordt. De ogenschijnt ijKe contradictie dat de specifieKe 
beladingsgraad toeneemt met afnemende bedhoogte Komt voort 
uit de veronderstel I ing dat het stofmateriaal gel ijKmatig 
neerslaat over het gehele bed. 
Hogere fi I terbedden zijn altijd stabieler en hebben 
tenminste even grote vangstefficiëncies als lage 
fi lterbedden. 

Voor de geometrie van het tweevoudig, magnetisch 
beKrachtigde bedfi I ter waarmee stofvangstexperimenten zijn 
uitgevoerd zou de specifieKe beladingsgraad volgens warrior 
en Tien als volgt bereKend Kunnen worden. 

Totale hoogte van de tweevoudige bedlaag 3,6 cm. Gemiddelde 
veldsterKte over de gehele bedlaag bij 100 A: 4000 A.m-1. 

Dat beteKent een stofbelading van 

voor een bedgewicht van Hg AK (1-e) Pp ~ 1,6 Kg. 

Deze waarde voor de practische stofverzadiging (6 gfKg. 
bedmateriaal) Komt goed in de buurt van de waarde van 
Trommelen (7,5 g;Kg. bedmateriaal) voor een iets fijnere 
fractie van magnetiet. 
Bij toenemende beladingsgraad wordt de vangstefficiëncy 
lager. Om die reden is hetnoodzaKelijK om bij 
ladingsgewijs gebruiK van het fi I terbed deze niet te zwaar 
te belasten. Figuur 5.3 laat dit zien. Uit deze figuur 
bi ijKt tevens dat de vangstefficiëncy langer stabiel bi ijft 
b1j hogere bedfi lters, mits niet te zwaar beladen [ALB85]. 

Uit het voorgaande magduidelijK worden dat de 
experimentele waarden voor de vangstefficiëncy van het 
tweevoudig magnetisch beKrachtigde bedfi I ter niet 
vergeleKen Kunnen worden met een theoretisch model voor 
stofvangst. Dit is niet zinvol vanwege de onbetrouwbare 
metingen van de stofbelading en stofbemonstering alsmede de 
opgetreden beddoorbraaK door te hoge stofbelading. 
Er mag worden vastgesteld dat ladingsgewijze bedfi I tratie 
uitgevoerd dient te worden tot lage totale stofbeladingen 
om een goede vangstefficiëncy (dat wi I zeggen > 99%) 
te Kunnen handhaven. 
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Figuur 5.3 
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Tot slot wordt hier gemeld dat Albert en Tien gevonden 
hebben dat met korrelfracties tot een gemiddelde 
deeltjesgrootte van ongeveer 0,5 mm. een hoge 
vangstefficiëncy (> 98ï.) behaald kan worden. Daarboven (> 
mm.) neemt deze sterk af bij toenemende stofbelading, zie 
figuur 5.4. 

5.5. 

Figuur 5.4. 

'i 225 Oetsttld 
r ~Gcm 
u0 • 0776mt~ 

ORon~ :;o 14-24me'lh, 
4Runt.to 32 2:4·48 ~hT'OQii!fllf:! 
::; RvnNo 3! 4&!~tne"Vl· 

m. AMOUNT OF' AfROSOL COU..ECTEO 

Invloed van de korrelfractie op de vangst
efficJ~ncy van een magnetisch gestabiliseerd 
fluid bedfilter [ALB85] 

ENKELE OPSCHALINGSASPECTEN 

Bij het schaalvergroten van de multiple magnetische 
bodemplaat ten behoeve van industriële toepassing wordt in 
eerste instantie gedacht aan diametervergroting van het 
fi I terbed met als doel de superficiële gassnelheid te 
beperken. 
Vergroting van de hoogte per bedlaag zou de toch al geringe 
magnetisch stabi I iserende werktng van de geleiderplaten 
op het bed tentet doen. 

Uit de afleiding(en) van de krachten die door 
stroomvoerende geletders gefnduceerd worden mag duidel tjk 
worden dat de geleiderafstand zich niet evenredig laat 
vergroten met de diameter van het bed. 
Bij biJVOorbeeld tweemaal zo grote geleiderafstand (LG) 
zal de stroomsterkte 1Yr tot tweemaal zo groot moeten worden 
om een geliJke effectieve toogbreedte te handhaven (zie 
vgl. 3.24). Toogvorming laat zich narnel ijk bij 
gelijkblijvende korrelgrootte niet opschalen. 

Wanneer bedacht wordt dat de elektrische energiedissipatie 
quadratisch toeneemt met de stroomsterkte, en dat biJ het 
zes 1nch laboratoriummodel substantieel gekoeld moest worden 
($6 4 x 2 mm. geleiders; 100 A.), dan is hetduidelijk dat 
er een optimum bestaat tussen de doorsnede van de geleider 
en de onder! inge geleiderafstand: LGIDG· Dit is 
onafhankelijk van het aantal geleiders dat nodig is 
voor de vol ledige bezetting van de MBP. 

De keuze van LGIDG hangt af van de wens tot 
stabi I isering van het bed of uitsluitend de effectieve 
afsluiterwerking van de geleiderplaat. Bij de laatste keuze 
mag LGIDG hoger 1 iggen. 
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Natuur! ijk kunnen kostenaspecten van bepalende betekenis 
zijn voor die keuze. 

In het geval dat vooronveranderlijke geleidergeometrie en 
geleiderafstand gekozen zou worden overeenkomstig het 
(doelmatige) laboratoriumontwerp (LGIDG~2Yt), geeft 
dit bij grote geleiderlengten (> Dbed > 1m.) problemen 
ten aanzien van de mechanische sterkte van de constructie 
(i.c. doorbuigen). 

Tot slot wordt een optimalisatieaspect gebracht, welke 
verband kan houden met het voorgaande. 
Bij dit onderzoek is gewerkt met (relatief zwak) 
ferrimagnetisch magnetiet. Indien gebruik gemaakt wordt van 
(sterker) ferromagnetisch materiaal (meer dan tienmaal 
grotere permeabi I iteit) kan dit de doelmatigheid van het 
magneetveld aanzien! ijk verhogen (zie vgl. 3. 18) doordat de 
magnetische krachten evenredig groter worden. 
Om de kosten van zo een materiaal te drukken, kan het 
gemengd worden met niet magnetisch materiaal waarbij de 
doelmatigheid hierdoor niet verstoord hoeft te worden. 
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6. CCt~CCILIU~IIIE~ 

De magnetische bodemplaat bi ijkt als afsluiter voor 
magnetisch granulair materiaal goed te voldoen. Voor de 
beheersing van vaste stofstroming is de magnetische 
bodemplaat geschikt, mits de configuratie van de 
stroomvoerende geleiders optimaal gekozen wordt. 

De werking van de magnetische bodemplaat berust op twee 
mechanismen. 

1. De magnetische aantrekkingskracht die magnetische 
deeltjes ondervinden onder invloed van een inhomogeen 
magneetveld dat door de geleiders geinduceerd wordt. 
Hierdoor scharen de deeltjes zich om de geleiders en de 
effectieve opening tussen de geleiders wordt kleiner. 

2. Het tweede mechanisme berust op toogvorming. Wanneer 
de opening tussen de geleiders voldoende verkleind is door 
magnetische bevriezing van een korrel laag rond de 
geleiders, kan hier een toog aangrijpen zodat de 
resterende opening tussen de geleiders wordt gedicht. 
Hierdoor kan de vaste stofstroming vol ledig geblokkeerd 
worden. 

Bij het langzaam loslaten van granulair materiaal door de 
magnetische bodemplaat bi ijkt de toogvorming stabi I iserend 
te werken. 
Bij stationair gebruik en voldoend hoge veldsterkte werkt 
de magnetische bodemplaat zelfherstel Jend ten aanzien van 
eventuele lekkages door plaatse! ijke verstoring van de 
bedstructuur. 

Het theoretisch fysische model van Wang c.s., waarvan 
de relatie is afgeleid tussen de stroomsterkte door een 
geleider en de hechtlaagdikte aan de geleider, geeft goede 
overeenkomst met experimentele waarnemingen. De 
hechtlaagdikte bi ijkt evenredig te zijn met de tweederde 
macht van de stroomsterkte. 
Wel moet de variatie in de korrelgrootte in casu de 
poros1teit van het materiaal verdisconteerd worden in de 
effectieve magnetische permeabi I iteit. 

Een dunne magnetisch bekrachtigde granulaire bedlaag, d1t 
is een granulair bed dat aan onder- en bovenZIJde begrensd 
wordt door een magnetische bodemplaat, vertoont eigenschap
pen die overeenkomen met die van een gepakt bed. Door 
bedien1ng van de magnetische bodemplaat kan de bedlaag 
evenwel gemakkei ijk getransporteerd worden. 
B1j hogere dan normale (werk)stroomsterkten, dat wi I zeggen 
die waarden die nodig zijn om een afsluiterwerking te 
bewerkstel I i gen, wordt het bed stabieler. 

Een door magnetische bodemplaten bekrachtigde granulaire 
bed I aag I ijkt geschikt voor afscheiding van stof u i t 
gasstromen. Bij ladingsgewijs gebruik van een granulair 
bedfi I ter loopt de vangstefficiëncy terug bij hoge 
stofbeI ad ing. In de buurt van de praktische beI ad i ngsgraad 
van de granulaire bedlaag treedt attritie van het 
stofmateriaal op en bij verdere stofbelading breekt het bed 
aan de onderkant door als gevolg van plaatset ijke 
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drukval verhoging. 

Gebruik van grotere korrelfracties (> 0,5 mm.) doet het 
stofvangstrendement sterk teruglopen bij toenemende 
stofbelading. Wanneer een granulair bedfi I ter zwaar belast 
wordt, is re ge I mat i ge verversing van het bedmater i a a I 
noodzakelijk. Het model van de multiple magnetische bodemplaat, 
voor de stabi I isatie van een trapsgewijs opgebouwd 
granulair bedfi I ter, I ijkt een goed ontwerp voor continu 
gebruik als stofafscheider. 

Een geautomatiseerde schakelconstructie voor de bediening 
van de afzonder! ijke magnetische bodemplaten geeft een 
goede beheersing van het transport van de bedlagen met als 
doel de noodzakeliJke bedverversing om het 
stofvangstrendement constant hoog (> 98%) te houden. 
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Om een betere indruk van het toogvormingsmechanisme te 
krijgen zou dit empirisch onderzocht moeten worden. Dit zou 
in een veldloze situatie kunnen geschieden door 
bijvoorbeeld met hetzelfde korrelmateriaal bedekte 
geleiders te gebruiken als basis voor toogvorming. Zo kan 
ooK de toogstabi I iteit in relatie met de effectieve 
toogbreedte en de korrelgrootte van het mater1aal ingeschat 
worden. 

Het statische model dat de magnetische hechting beschriJft 
van granulair materiaal aan stroomvoerende geleiders zou 
verder uitgewerkt kunnen worden voor een met gas 
doorstroomd bed, zoals het wordt bedreven. Zo wordt een 
beter inzicht verKregen van de stabi I ite1t van een dunne 
bedlaag, begrensd door magnetische bodemplaten, onder hy
drodynamische omstandigheden. 
De hoogte van de bedlaag dient geöptimal iseerd te worden 
ten aanzien van bedstabi I iteit en rendement voor 
stofvangst. Dit is vooral noodzakeliJK met het oog op hoge 
superficiële gassnelheden (>1 m.s-1) en stofbeladingen. 

Voor het continuë gebruiK van een magnetisch bekrachtigd 
meervoudig granulair bedfi I ter is het nuttig de 
afsluiterKarakteristiek van de magnetische bodemplaat te 
Kennen. Daartoe Kan voor een gegeven geometrie van de 
magnetische bodemplaat een soort klepwerkingsdiagram 
opgenomen worden met bijvoorbeeld stromingsdichtheid (Kg.m-2.s- 1J 
van het bedmateriaal versus de superficiële 
gassnelheid en als parameter de werkstroom. Jaraiz-M. c.s. 
geven hiervan enkele voorbeelden (JAR84]. 
Voor betrouwbare metingen van stofvangst dient het 
genereren van stof in de gasstroom continu en stabiel te 
verlopen. 

Ter bevordering van de stabi I iteit van de bedlaag zou de 
configuratie van de geleiders in de magnetische bodemplaat 
ten opzichte van elkaar gewijzigd Kunnen worden, zie 
schets. 

0 0 0 0 magnetische bodemplaat 

0 0 0 magnetische bodemplaat 

0 0 0 0 magnetische bodemplaat 

Om de bedriJfsefficiency van de magnetische bodemplaat te 
verhogen kan een rooster, direct onder de magnetische 
bodemplaat geplaatst, dienst doen. Dit rooster dient een 
kleinere opening te hebben dan de reële geleiderafstand 
(zie JAR84 en WAN82). 
Een rooster van ferromagnetisch mater1aa1 verhoogt de 
inhomogeniteit van het electromagnetisch veld, daardoor 
wordt de magnetische aantrekKing sterKer. 

Voor een maximale stortdichtheid d1ent de toevoer van vers 
bedmateriaal bij continu gebruiK van het meervoudig 
magnetisch bekrachtigd granula1re bedfilter gel ijKmatig 
verspreid over de doorsnede van het bed te geschieden. Dit 
Kan bereiKt worden door vanuit meerdere vulopeningen het 
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bedmateriaal te storten of, danwel eventueel in combinatie 
met, door plaatsing van een magnetische bodemplaat 
(afsluiter) op het niveau van de vulopening. 
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LIJST~ gebruiKte SYMBOLEN: 

AKolom 
Anozzle 

b 
B 
Bo 
c 
DG 
E 
EM 
Fg 
FM 
FM, x 
FM,y 
F 1 ~ 

FM 2G,par. 

FM, toog 

H2G,par. 

H2N G,par. 

Hpar. 

lforc.r. 

Ir 
lv 

DwarsoppervlaK van de Kolom 
Idem; van de afzuigbuis voor 

bemonstering 
Geleiderlengte 
Magnetische inductie 
Idem; in I ucht of vacuüm 
Evenredigheidsconstante 
Uitwendige geleiderdiameter 
Stofvangstrendement 
Electromagnetische energie 
Gasdebiet 
Magnetische aantreKKingsKracht 
Idem; horizontale component 

DIMENSIE 
m2 

m 

Kg.m2.s-2 
m3;h 
K -2 g.m.s 

Idem; verticale component 
Analoog; in geval van serie
geschaKelde geleiders, werKend uit het geleidervlaK 

Idem; i . c. para I Ie I geschaKe I de ge Ie i ders 

Analoog; in het geleidervlaK 

Idem; bijdrage van slechts twee geleiders 

Magnetisch destabi I i serende Kracht 
werKend op het vrije toogoppervlaK 
LorentzKracht 
NormaaiKracht 
WrijvingsKracht 
ZwaarteKracht 
Versnel I ing van de zwaarteKracht 
Magnetische veldsterKte 
Idem; bijdrage van slechts twee 
seriegeschaKelde geleiders, bereKend 
in het geleidervlaK 

Idem~ bijdrage van N geleiderparen 

Analoog H2G; i.c. parallelle schaKeling van 2 geleide 

Idem; biJdrage van N geleiderparen 

Idem 

Analoog; bereKend uit het geleidervlaK 

Idem; voor seriegeschaKelde geleiders 

Granulaire bedhoogte m 

StroomsterKte door een geleider C/s 
StroomsterKte bij geforceerde loslaat 
van de bedlaag op een magnetische bodemplaat 
Analoog; spontaan los laten 
StroomsterKte nodig voor het magnetisch 
bevriezen van een vaste stofstroom 

StroomsterKte biJ staionair bedrijf 
van een magnetische bodemplaat 

Wrijvingscoëfficient 
Evenredigheidsconstante 



M 
N 
n 
p 

Ap 

Ws 
Ws,tot 
Ws,kolom 

x 
y 

1-'eff. 

Afstand tussen van 2 aangrenzende 
geleiders 

Magnetisch dipoolmoment 
Aantal geleiderparen 
Aantal geleiders 
Druk 
Drukval van een granulaire bedlaag 

Electrische lading 
Stofelutriatiedebiet 

Bemonsteringsdebiet 

Afstand tot de as van een geleider 
Uitwendige straal van geleider 
Afstand tot een punt van een geleider 
Superficiële gassnelheid 
Idem; in de afzuigbuis (nozzle) t.b.v. 
Volume 
Volume van een beddeeltje 
Snelheid van een electrische 

ladingseenheid 

Stofbelading 
Totale stofbelading 
Effectieve stofbelading van het 
granulair bedfi I ter 
Plaatscoördinaat in het geleidervlak 
Ana I oog; I oodrecht op het ge Ie i derv I ak 

Wrijvingshoek van granulair materiaal 
Magnetische suscept i bi I i te i t 
(Toog)hoek t.o.v. het geleidervlak 
Normaalspanning 
Schuifspanning 
HoeK t.o.v. geleideras 
Magnetische permeabi I iteit in vacuüm 
(ooK geldig in lucht) 
Effectieve magn. permeabi I iteit in een 
ander medium 
Relatieve magnetische permeabi I iteit 
Dichtheid van de vaste stof 
Bulkdichtheid van granulair materiaal 
Wi I leKeurige plaats in een magneetveld 

m 

m;s 
bemonstering 

m3 

m;s 

kg 

4TT.1o-7 kg.m -cz. 



BIJLAGE 1. BEREKENING van de VELDSTERKTE en -GRADiëNT in 
-- het VLAK van de GELEIDERS 

ReeKsontwiKKel ing van beide grootheden geeft 

r , 
N 

(- 1)(n-1) I I 
H2N G L I + I 

1 I (n-1)LG+x nLG-x I 
L J 

r , r , 
I dHI 
1- --1 N 

I dxl 

N 
:E 
1 

(-1) (n-1) 
I 
I 
I 

I 
I 

l 2 I 
L J 2N G L 

Uit analyse van de reeKsenblijKt dat ze voldoen aan het 
KenmerK van Leibniz. Dat wi 1 zeggen dat de reeKsen 
convergeren omdat 

• de deeltermen alterneren 
• de I imiet van de deeltermen nul wordt (N --> oo) 

J 

• de absolute waarde van de deeltermen steeds Kleiner wordt 

NumerieKe analyse van de eerste reeKs geeft aan dat voor de 
Kleinste waarde van x (rG, de straal van de geleider) de 
afwijKing ten opzichte van H2G het Kleinst is. Deze wordt 
groter bij toenemende x (tot x=0,5 LG) waarbij de 
percentuele afwijKing van (-10 ï.) tot ongeveer (-20 ï.) 
toeneemt. 
De tweede reeKs geeft percentueel veel Kleinere 
afwijKingen omdat hier telKens een verschi 1 van twee 
quadraten wordt bereKend. De afwijKing varieert van (-1 ï.) 
tot (-2 ï.). 

Hier wordt een representatieve uitwerKing van de 
reeKsontwiKKeling gegeven voor het geval LG= 0,01; x= 0,003 
[m) (zie volgende bladzijde). In paragraaf 3.3 (tabel 1) 
worden de percentuele convergentiewaarden van de 
afwijKingen ten opzichte van FM,2G voor verscheidene 
geleiderafstanden (LG) op Kritische plaatsen gegeven. 
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BIJLAGE 2. BEREKENING van de MAGNETISCHE INSTABILITEIT van 
de TOOG (PARAGRAAF 3.6.1) [POU87) 

LUCHT 
r 
1 -2 

De opzet is de magnetische energie uit te rekenen van de 
gehele korrel laag rondom een geleider. Hierbij wordt uitge 
gaan van 

Deze vergel ijking was opgezet voor een stukje vast materiaal 
met volume Vp en magnetische susceptibi I i tiet xM. 
Er is nu echter sprake van een segment van 
granulair materiaal 

De totale EM van een laagje dR, bestaande uit lucht en 
magnetisch materiaa rondom de geleider, wordt: 

r , 
dEM = JJ 0 L H0 2 R (2q, + lT ) + JJr H1j2 R (lT - 2!Jl) J bdR 

JJr is de (effectieve) relatieve magnetische permeabi I iteit 
van het materiaal. 

De magnetische energie van de luchtlaag wordt ook 
meegenomen omdat biJ doorzakken van de toog een deel van de 
luchtlaag wordt opgeofferd. Hijzer is de veldsterkte in de 
korrel laag. Een uitdrukking voor H0 en Hij volgt uit de 
derde en vierde wet van Maxwel I. 

De derde wet van Maxwel I zegt dat de magnetische flux door 
een gesloten oppervlak altijd nul is. Hieruit volgt dat de 
normaal component van de magnetische flux biJ een overgang 
(I ucht- ijzer) conti nu is [POU83] . 

!n het onderhavige geval geldt dat de magnetische flux 
(vergelijking 3.5) altijd loodrecht op het scheidingsvlak 
staat. Er geldt dus: 

(B2. 1) 

BJucht = Bijzer (B2.2) 

!Jo H0 = IJr !Jo Hij (B2.3) 

H0 = IJr Hij (B2.4) 

Een uitdrukking voor Hjjzer volgt uit (3.9): 

H0 (lT + 2!Jl) R +Hij (lT - 2!Jl) R = I (B2.5) 



R (lT (!Jr + 1) + 2cp (!Jr - 1) J 

Al Ie ingrediënten van vergel ijKing (82. 1) ZIJn nu beKend en 
de uitdruKKing Kan geintegreerd worden voor het gehele 
segment. 

dEM 

r 
I 

= !Jo I 
I 
L 

l-'r2 t2 (TI + 2cp) 

f2 {cp) R 
+ 

IJr 12 (rr - 2cp) 

f2 (cp) R 

waarin f (cp) = 1T (1-'r + 1) + 2cp (IJr- 1) 

LG/2 coscp 
r 

1-'r (2cp + rr) + (n - 2cp) I dR 
EM = Ca I -

f2 (cp) I R 

waarin ca = !Jo 1-'r 

r 
ca I 

EM = In I 
f (cp) I 

L 

t· t2 

LG 

2rG cos 

, 
I 
I 

ep I 
J 

J 
rG 

, 
I 
I bdR 
I 

J 

Om de destabi 1 iserend werKende magnettsche Kracht FM,t 
te Kennen moet de vergel ijKing van EM (82.9) 
gedifferentieerd worden naar een afstand (zie vergel ijKing 
3.13). Voor deze afstand wordt de gemiddelde verplaatsing 
van het grensvlaK geKozen. Zie het boogje in figuur 3.a. 

De volgende benadering wordt geKozen: 

(82.6) 

(82.7) 

(82.8) 

(82.9) 
(3.30) 

d EM dEM dep 
FM t = = ----- (82. 10) 

' d(boogje) dep d(boogje) 

f(ep) rG sin 2ep + 2(1Jr-1) In 
LG I 

-----1 
2rG cos epi 

= - ca (82.11) 



4 cos '!> 
= (Zie figuur 3.8) 

d(boogje) LG 

(82.11) en (82.12) in (82.10) gesubstitueerd geeft 

FM,t =- C9 
f 2 ( '!>) 

waartn C9 = 4 ~r ~ 0 12 

(82.12) 

, 
LG I 

I 
2rG cos '!> I 

(82.13) 
(3.31) 



BIJLAGE 3. BEREKENING KORRELLAAGDIKTE aan een 3-GELEIDERMODEL 

De middelste geleider waaraan de hechtlaagmetingen zijn 
uitgevoerd, wordt beschouwd als een enkele geleider met 
eigen inductief magneetveld zonder interferentie van de 
buitenste geleiders. Dit is een acceptabele benadering 
wanneer bedacht wordt dat de effecten van de buitenste 
geleiders elkaar in de buurt van de middelste geleider bijna 
geheel compenseren (zie de richtingen van magnetische 
inductie). 

De veldsterkte H voor een geleider volgt uit (3.8): 

H = 
2nr 

De afgeleide van H naar r 

dH -I 
= 

dr 2nr2 

Vergelijking (3.8) en (B3.1) worden in (3.17) 
gesubstitueerd voor de berekening van FM. 

De berekening van r 50 1 id kan nu met het model van Wang c.s. 
(zie figuur 3.4, paragraaf 3.4) uitgevoerd worden. 

( 3. 8) 

(B3.1) 

(B3.2) 



r 3 :: s (83. 3) 

(83.4) 



BIJLAGE 4. UITWERKING van het MODEL volgens WANG Cvergel• jKing 3.24) 
voor LG=10 (2 GELEIDERS in TEGENSTROOMSCHAKELINGl 

= Pp g 

Voor de fysische constanten van magnetiet wordt geKozen 

~o=4u.1o-7 m.Kg.c-2 (geldt in lucht en vacuüm) 

De hechtlaagdiKte rs wordt als volgt opgelost: 

4u 2 Pp g 
rs (m] I (A] 

rG>0 10020 1 146 1012 10 31 1 4 1012 
010024 0186 20 718 
010030 0143 30 315 
010032 0,35 40 1 1 9 
010033 0,314 50 1 1 25 
010035 0125 60 0187 
010040 01 14 65 o.74 
0,0045 0,07 70 0,64 
0,0050 0 75 0,56 

80 0,49 
65 0,43 
90 0, 39 
95 0,35 

100 0,31 
110 0.26 
120 0,22 

De waarden uit beide tabel ten zijn in een monogram verwerKt 
zodat hieruit bij een bepaalde waarde van de stroomsterKte 
de hechtlaagdiKte Kan afgelezen worden. 

U i t figuur 84. 1 is de noodzaKe I i jKe toogbreedte a Is functie 
van de stroomsterKte afgelezen. Hier wordt de effect1eve 
toogbreedte bedoeld. Dat wi I zeggen de opening welKe de 
toog moet overspannen. Zie figuur 4.9. 

,/ 

(3.24) 



5 0 

x f 1 effectieve toogbreedtelmmJ 

100 

50 

'1-----~~~·+"~-·~----------......... ------+ 0 
0 2 4 

Figuur 84.1. 

-n - 2x 
10 x3 ( LG- x) 

Hechtlaagberekeningen bij variabele 
stroomsterkte aan twee geleiders met L6 =10 mm 



BIJLAGE 5. BEREKENING van MAGNETISCHE KRACHTEN uit het VLAK van de 
GELEIDERPLAAT voor PARALLEL- en SERIESCHAKELING 
van de GELEIDERS 

De magnetische Kracht die op een toog werKt Kan ooK loKaal 
(op een deeltje) bereKend worden (Faraday benadering). De 
veldsterKte uit het vlaK van de geleiders wordt het 
gemaKKei ijKst via poolvormige notatie bereKend. De 
oorsprong wordt in de as van de geleider gelegd. Er worden 
twee geleiders meegenomer. in de afleiding. 

FM,y Qll serieschaKeling van~ geleiders: F1~ 

G)-'e. ® 
1 2 

21 cos2 <P 
Hr ~ = 

1T LG 

dHf ~ dH d<P (-4) sin 2<P cos2 t.p 
= - .:. 

dy dt.p dy 1T LG2 

cos 4 t.p sin 2t.p 

( -8) I 2 

In het vlaK van de geleiders geldt F1 1 ,y nul, 
hetgeen te verwachten is want de veldsterKte is hier 
maximaal. 

Na de volgende afleiding van F+t,y zul Jen beide grootheden 
met elKaar vergeleKen worden. Dan zal ooK Ft.,y in relatie 
tot FM,t' (paragraaf 3.6.1 en bijlage 2) beKeKen worden. 

FM, y bi para! lelscnaKel ing van 2 geleiders: Ft~,y 

(85.1) 

(85.2) 

(85.3) 



sin 2~ 
(85.4) 

dHII 41 cos 2~ cos2 lp 

= (85.5) 

cos2 lp sin 4~ 

Als in de tegenstroomsituatle geldt ooK hier dat F1 1 ,y nul 
is in het vlaK van de geleiders (~=0). 

Voor de constante termen in de vergel ijKingen van FM,y 
geldt C(FII) = {-4) C{F 11 ). In het volgende figuur worden 
F 11 ,yen (4F 11 ,y) uitgezet tegen de (toog) hoeK ~ als 
variabele. 

4-

3-

- A 
A 

(!) 
_J Fn 

2-lO . 
0 

11 x - 1 -
)'\ A 

lL 

O• b. ++ 
+ Fu ++ 

+ 
+ + A 

A 

A 

-1 L I ,A~ I 

0 30 60 90 

(toog}hoek 

(85.6) 



Hieruit volgt dat 1n geval van para! lel Ie schaKeling van de 
geleiders het magneetveld een stabi I i serende werKing op de 
toog heeft beneden de 45 graden-grens en daarboven, waar de 
Kracht nog maar zwaK is, richt F1 1 ,y zich weer naar bene 
den. Op dit grensvlaK (~=45o) is deze Kracht dus nul. 

F1 1 ,y is altijd naar het geleidervlaK gericht en I igt 
twee- tot tienmaal zo hoog [x=YrLG; ~=5 tot 40°} 
als r 1 1 ,y· HierbiJ wordt aangeteKend dat de grootte-orde 
van de destabi I i serende magneetveldwerKing bij seriile gelei
derschaKeling ongeveer een factor 5 tot 10 lager I igt dan de 
magnetische aantreKKingsKracht die uitgeoefend moet worden om 
een deeltJe juist aan een geleider vast te houden (FM, x). 

In x~Y,LG vlaKKen liggen de waarden van Fl j,y en F1 1 ,y 
hoger dan volgens (q5.3) en (85.6), echter 
in de buurt van 45 graden (toog)grensvlaKKen ten hoogste in 
dezelfde grootte-orde als FM,x. 



BIJLAGE 6. DEELTJESGROOTTEYERQELINGEN yan het STOFMATERIAAL 

Grootteverdeling van het oorapronKel ijKe materiaal 
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