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Samenvatting 

In een geflu1diseerd bed van semi-industriele afmetingen (~ 0,7 x 
6 m) zijn warmteoverdrachtsmetingen uitgevoerd aan een vertikale 
pijpenbundel opgebouwd uit 19 pijpen ( ~ 6,5 cm, lengte 1,95 m). 

De hoogte van de bundel boven de bodemplaat is 0,35 m. 
Het bed is gevuld met nfresh cat" DA. 

De warmteoverdrachtsmetingen zijn uitgevoerd als functie van de 

superficiele gassnelheid, de positie van de meetpijp in de bundel 
en de hoogte langs de meetpijp. 

De gemeten warmteoverdrachtscoefficienten liggen in bijna alle 
gevallen zeer hoog (500-600 W/m 2 .K). 

De gemiddelde warmteoverdrachtscoeff icient neemt toe met toe
nemende gassnelheid. Boven een bepaalde waarde van de gassnel
heid wordt de warmteoverdrachtscoefficient vrijwel onafhankelijk 

van de snelheid. 
Verder is uit het onderzoek gebleken dat bij lage gassnelheden 
duidelijke verschillen optreden in de gemiddelde u.1armteover

drachtscoefficient gemeten in de diverse posities. Deze verschil
len verdurijnen vrijwel bij hogere gassnelheden. 

Orn het vaste stof circulatiepatroon nader te quantificeren is een 
methode ontu1ikkeld en getest om poeder snelheden te meten. 

Uit de resultaten van de testmetingen bleek dat de snelheid van 
het poeder met de ontwikkelde methode te meten is. 

Er zijn snelheidsmetingen uitgevoerd in een 0,90 m flu1d bed 
gevuld met spent cat. Uit de resultaten van de eerste metingen 

volgt dat er vaste stof circulatie optreedt in het bed. 
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1. Inleiding 

Flu1disatieprocessen worden vaak gebruikt in de chemische indu
strie. De toepassingen van flu1disatie zijn talrijk en strekken 
zich uit over een breed gebied, van gekatalyseerde reacties, tot 

het drogen van granulair materiaal. De meeste toepassingen zijn 
een vorm van gas-vast flu1disatie. De voordelen van geflu1di
seerde s~,rstemen zijn vooral de ui tstekende u1armteoverdrachts

eigenschappen. Een ander groot voordeel is dat door de vaste stof 
menging, ge1nduceerd door opstijgende gasbellen, een zeer goede 

temperatuur homogenisatie optreed in het bed. 
De warmteoverdrachtscoefficienten liggen in de orde van grootte 

van vloeistofsystemen. 

Op het gebied van warmteoverdracht in geflu1diseerde systemen is 
zeer veel geplubliceerd. Ondanks het ontbreken van fundamenten, 
zoals bijvoorbeeld een rheologie voor geflu1diseerde systemen 
waardoor het dynamisch gedrag onvoldoende voorspeld kan worden, 

hebben veel onderzoekers meetresultaten weergegeven in de vorm 
van correlaties die een grotere toepasbaarheid pretenderen dan 

verantwoord is. 
De theoretische modellen die opgesteld zijn voor urarmteoverdracht 
zijn vaak moeilijk toepasbaar. Veel van het onderzoek is ook 

gedaan in kleine bedden of met te kleine warmteoverdragende 
oppervlakken. De resultaten hiervan zijn niet goed overdraagbaar 

op grote bedden, omdat daarin een afwijkend stromingspatroon en 
bellengedrag optreed. 

Binnen de u1erkgroep Flu1disatie van de vakgroep Fysis~he 

Technologie urordt daarom onderzoek gedaan naar de warmteover

dracht in een flu1d bed van semi-industriele afmetingen, aan een 
verticale pijpenbundel bestaande uit 19 pijpen { ~65 mm, 1.95 m 
lang). Een van die pijpen uit de bundel is over een lengte van 
1 m voorzien van 10 electrisch verurarmde elementen. Het verloop 

van de warmteoverdrachtscoefficient langs de pijp als functie van 
de plaats van de pijp in het bed en de gassnelheid kunnen hiermee 



experimenteel bepaald u1orden. 

De metingen zijn vergeleken 
van de u1einigen aan een groot 

vertikale pijpenbundel. 

4 

met het model van Bock, die als een 
f 1 u1 d bed heeft geu1erkt aan een 

Verder is getracht een methode te ontwikkelen om de poedersnel-
heid te meten in het flu1d bed. Informatie over het optredende 
poedersnelheidsprofiel kan van belang zijn voor de interpretatie· 

van de warmteoverdrachtsmetingen. 

I 
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2. Theorie 

2.1. Flu1disatie 

Een flu1disatie-apparaat bestaat uit een vertikaal meestal cylin
drisch vat met aan de onderkant de flu1disatiebodem die diverse 
constructies kan hebben variArend van een poreuze plaat, een ge
perforeerde plaat tot een plaat met gas-injectie-tuiten of blaas-· 
pijpen of zelfs een grof rooster van horizontale balken of 

staven. De vr1Je doorsnede van de bodemplaat zal steeds zo klein 
moeten zijn dat door de aldaar verhoogde gassnelheid de geflu1-
diseerde deel tjes verhinderd u1orden door de bodemplaat te zakken. 

Het eigenlijk geflu1diseerde bed van poederdeeltjes (die kunnen 
vari~ren in diameter van enkele millimeters tot circa 20 micro

meter) bevindt zich in dit apparaat . 

. 

~p 

APT-_ 
h 

I ---
1 --_,.,,,,,. 

f --------
/ I -- ..... ____ 

1 
I 

I I --1~ I 
I I 

J 

u..111 ... "40 u .. ,. 

Figuur 1. Drukval en bedhoogte als functie van de superfici~le 

gassnelheid. 

Zolang het poederbed nog in de gepakte toestand verkeert omdat de 
gastoevoersnelheid nog onvoldoende hoog is am de flu1disatietoes

tand te bereiken zal de drukval over het bed toenemen met de gas
snelhe id teru~jl de bedhoogte constant blijft (zie figuur 1). 
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Indien bij verder opvoeren van de gassnelheid de u~ijvingskracht 
van het gas op de poederdeel tjes gelijk u.1ordt aan het gewicht van 
de deeltjes is de flu1disatietoestand bereikt en zal het bed bij 
nog verder opvoeren van de gassnelheid gaan expanderen: de bed
hoogte neemt toe. Drukval over het bed blijft nu in principe 
constant en gelijk aan het gewicht W van het totale poederbed 

gedeeld door de durarsdoorsnede A van het bed. De kri tische gas
snelheid waarbij de flu1disatie begint wordt de minimale flu1_.. 

disatiesnelheid genoemd. 
In werkelijkheid zal de drukval als regel iets boven deze waarde 
W/A stijgen alvorens de poedermassa in beweging komt ( zie figuur 
1 ). Dit urordt veroorzaakt door de wandwrijving en de cohesie 
tussen ·de poederdeeltjes. 

Bij steeds verder opvoeren van de gassnelheid zal er opnieuu1 een 
kri tische snelheid bereikt urorden waarbij het geexpandeerde bed 

instabiel urordt en zich gaat ontrnengen in een zgn. dichte fase 
(min of meer gee:xpandeerd poeder) en een bel lenfase, u1elke 

bestaat uit nagenoeg lege holtes in het eigenlijke bed, welke 
holtes snel opstijgen en het karakter hebben van gasbellen die 

opstijgen in een vloeistof. Deze tweede kri tische snelheid urordt 
de bellenpuntsnelheid genoemd. 

Voor gassnelheden tussen beide kritiscfie snelheden is er dus 
sprake van een homogeen geex:pandeerd bed. Deze toestand wordt 

homogene flu1disatie genoemd. Voor gassnelheden boven de bellen
puntsnelheid hebben we te maken met heterogene flu1disatie. 

\ioor praktische toepassingen is de flu1disatiesnelheid altijd zo 
hoog dat de flu1disatietoestand altijd heterogeen is. De dan op

stijgende gasbellen veroorzaken een sterke menging van de dichte 
fase. Als gevolg van deze sterke menging zal de urarmteoverdracht 

van de dichte fase naar de u1and van het flul.disatie-apparaat of 
naar ingebrachte koel- of veru1armingsspiralen zeer goed zijn, 

zodat de temperatuursbeheersing van het geflul.diseerde bed 
eveneens zeer goed is. 
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2.2 Warmteoverdracht 

2.2.1. Inleiding 

De totale u.1armteoverdrachtscoefficient ( a.1 ) tussen een geflu1-
di seerd bed en een vast oppervlak bestaat uit drie in eerste 
benadering additieve componenten: 

1) de u1armteoverdracht ten gevolge van deeltjesconvectie, O.dc, 

die afhankelijk is van de deeltjesbeweging tussen de bulk van 

het bed en de zone direct in de buurt van het urarmteoverdra
gend oppervlak, 

2) de urarmteoverdracht, a.g c , ten gevolge van gasstroming tussen 
de deeltjes en het warmteoverdragend oppervlak, en 

3) de warmteoverdracht ten gevolge van straling, ar. 

dus at = Q.d c + ag c + a .. ( 1 ) 

De deeltjes convectieve component is de belangrijkste bijdrage 

voor geflu1diseerde bedden van deeltjes met een diameter < circa 
500 micrometer. Deze deeltjesconvectie kan plaats vinden door: 

Chaotische vaste stof bewegingen veroorzaakt door de opstij
gende gasbellen. 

Een regelmatige vaste stof beu•eging als gevolg van voorkeur
stroming in het bed, bijvoorbeeld het optreden van overall 

vaste stof circulatie. 

De gasconvectieve component wordt belangrijk naarmate de deeltjes 
groter en zu1aarder urorden en de intersti tiele gasstroming 

turbulent urordt. Ook bi j hogere drukken neemt deze bi j drage toe. 

De bijdrage ten gevolge van straling 

hogere temperaturen ( >800 - 1000°c 

wordt pas belangrijk voor 

}. Bij hogere temperaturen 
kan deze bijdrage zelfs het belangrijkste worden. 

Kenmerkend voor geflu1diseerde systemen is het verloop van de 
u1armteO\'erdrachtscoefficient a.1 als functie van de flu1disatie-
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snelheid. In figuur 2 is dit verloop u1eergegeven. Beneden de 
minimale flu1disatiesnelheid Umt vindt alleen overdracht plaats 
aan het gepakte bed en het daar doorheen stromende gas. Boven 

Umt urorden de deel tjes mobiel en neemt a.t toe met toenemende gas
snelheid tot een maximum bereikt wordt. Bij verdere verhoging van 
het gasdebiet \l.'ordt het u1armteoverdragend oppervlak in toenemende 
mate blootgesteld aan opstijgende gasbellen u1aardoor a.t weer 
daalt. Het maximum kan vr1J scherp zijn als de deeltjes nagenoeg~ 

uniforme afmetingen hebben. 

fig. 2 Verloop van de warmteoverdracht 
als functie van de gassnelheid 

In di t hoofdstuk zullen enkele modellen voor urarmteoverdracht be
sproken u1orden. Deze modellen zijn vooral gebaseerd op deel tjes

convectie, omdat dit onder normale flu1disatie condities het be
langrijkste mechanisme is. 
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2.2.2. Warmteoverdracht door convectie 

Het model van Mickley en Fairbanks ( 1 ) gaat uit van kleine pak

ket j es dichte fase die in kontakt komen met het urarmteoverdragend 

oppervlak, daar instationair u1armte opnemen en na enige tijd op

mengen met de bulk van het fluid bed. Zij nemen aan dat de eigen

schappen van het pakketje gelijk zijn aan die van het poeder bij 

minimale fluidisatie condities (zie figuur 3). 

figuur 3. Warmteoverdracht naar een pakketje in contact met een 

i sotherme, urarmteoverdragende urand. 

Analoog aan de stofoverdrachtstheorie van Higbie leiden zij af 

dat de locale instantane u1armteoverdrachtscoefficient gelijk is 

aan: 

a.1 = 
lc. ( °Ap Cp )e 

nt 
( 2) 

Hierin is a.1 de lokale instantane u1armteoverdrachtscoefficient. 

Al s 4>( t) de lee ft i j dsspreiding van de pakket j es aan het urandop

pervlak is, dan volgt voor de gemiddelde \JJarmteoverdrachts

coeffi cient a: 



. .. • ',; ~ ·.:. 1'. ~ ~ 

10 

co 

J 
/ ( Ap Cp )e 

a. = a.1 t)<P(t)dt = ../(----
n 

0 

co 

J 
~(t} 

* -·dt 
./t 

0 

waarin S1 = 
[ 

1 co 

In I 
2 

~(t) J dt 
./t 

( 3 ) 

(4) 

( 5 ) 

De urarmteoverdrachtscoefficient is nu opgespli tst in tu1ee fac

toren. Een factor wordt bepaald door de thermische eigenschappen 

van het poeder en de andere factor door de leeftijdsspreiding van 

pakketjes aan het warrnteoverdragende oppervlak. 

In het geval dat er 11 prop-stroming 11 langs het u:armteoverdragende 

oppervlak optreed met een snelheid .Us, is de verblijftijd van de 

pakket j es aan het u.1andoppervlak nadat ze een afstand L hebben 

afgelegd in de stromingsrichting l•L/Us en voor ~ geldt dan 

~(L/u)dt=l. Dan geldt: 

Us 
fa = ( ( 6) 

nL 

en 

0.L = J p .. p Cp )~ * le Us /nL f ( 7 ) 

Gemiddeld over het u1armteoverdragende oppervlak met de lengte L: 

-a. = 
1 

L 
0 

L 

J "' dL - 2 I (>.pep), •u. /nL)' ( 8 ) 
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Uit vergelijking (8) blijkt dat a evenredig is met L- 0 ·!I maar dit 
geldt alleen als een pakketje over de gehele lengte L langs de 
pijp stroomt. 

Bij langere oppervlakken zal ook radiale uitwisseling van pak
ketjes dichte fase plaats vinden met de bulk van het bed. 

Het voor langere verhitters gevonden effect dat er stabilisatie 
optreed van de urarmteoverdrachtscoefficient ( dus geen afhanke
lijkheid meer van L) u1ordt verklaart door het optreden van 
radiale menging van de pakketjes dichte fase met de bulk van het 

bed. Deze radiale uitwisseling heeft een belangrijk effect op de 
zogenaamde 0 stiring factoru. 

Als s de gemiddelde vervangingssnelheid van de pakketjes aan de 
wand per tijdseenheid is, dat is volgens Fairbanks ( 1 ): 

St = ( .fs erf J(sL/Us )' + J(Us /nLf exp(sL/Us) ) 2 (9) 

Als nu de side-mixing (radiale menging) overheerst (sL>>Us) dan 
volgt met vergelijking ( 9) : fa =s. Substi tueren u1e di t in verge
li jking (4) dan vinden u1e voor de u1armteo\1erdrachtscoefficient: 

0.L = j { p.p Cp ) e S )' (10) 

Met s=o, ontstaat ureer vergelijking (7) voor propstroming. 
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2.2.3. warmteoverdracht door geleiding en convectie. 

Het penetratiemodel van Mickley en Fairbanks is deficient in die 
zin dat voor t--+ O resp. t--.... 00 de warmteoverdrachtscoefficient 

naar 00 resp. naar O gaan hetgeen niet in overeenstemming is met 
de u~arnemingen. Voor niet al te korte contacttijden geeft het 
model van Mickley en Fairbanks echter een snelle en goede 
benadering. Voor korte contacttijden warden te hoge urarmteover_.. 

drachtscoefficienten gevonden. 
Het Mickley en Fairbanks model u1ordt vaak gebruikt als basis voor 

meer verfijnde modellen. 
Vanwege de porositeitsvariaties dicht aan de wand is het voor 
korte contacttijden niet toegestaan de pakketjes dichte fase als 
homogeen te beschouu1en. 

Diverse onderzoekers hebben, op basis van het Mickley en Fair
banks model getracht dit aspect tot uitdrukking te laten komen 
door het invoeren van een extra warmteu1eerstand Rw die optreedt 
aan het u1armteoverdragend oppervlak. 

Deze extra u1armteureerstand Rw u1ordt door de meeste auteurs 
gelijkgesteld aan 

Rw = ( kdp ) /~g (11} 

waarin k varieerd van 1 tot 1/6 en Ag de u1armtegeleidingscoef

ficient van het gas is. 
De totale u1armteu.'eerstand u1ordt dan gelijkgesteld aan urandu1eer

stand + bulku1eerstand. 

Rt = Rw + Rb u i 1; of (12) 

1 1 1 
= + ( 13) 

at aw ab u I I; 

\Toor ab u 11; u•ordt meestal een of andere vorm van het model van 
Mickley en Fairbanks genomen: 
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(14) 

Uit de vergelijkingen (4) en (8) van Mickley en Fairbanks blijkt 

dat uranneer t 0 dat dan de u1armteoverdrachtscoefficient naar co 

zal gaan. Ernst (2 ) neemt op empirische gronden een weerstand Rw 
op in z'n model, in de vorm van een gasgrenslaag aan de wand met 
de dikte Og. Voor ou neemt hij een waarde van ea. 3 micrometer. 

1 /Rw = C!m a x = (15) 

Voor de totale warmteoverdracht leidt hij af: 

1 1 nt 
= + (16) 

C!ma x ( 'ApCp )e 
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Sehl under ( 3 ) werkt de wandu1eerstand of te u1el de am a x op een 

meer theoretisch basis ui t. Hij beschouu.1t het warmtetransport in 

de gasspleet tussen het bolvormig deeltje dat een puntcontact 

heeft met het warmteoverdragende oppervlak. 

Indien de kontakttijd van de deeltjes met de u.1and zeer klein is, 

dan blijft de temperatuur van het deeltje tijdens het warmtetran

sport nagenoeg constant. De totale overgangsu1eerstand bevindt 

zich dan in de gaslaag tussen het bolletje en de wand. 

W..:ind 

Fig 4. Geometrie van de berekening van u.1armteoverdracht voor 

kortstondig puntcontact. 

Zolang de afstand x tussen het u1armteoverdragend oppervlak en 

het bolletje groot is ten opzichte van de gemiddelde vrije u.~eg

lengte van de gasmolekulen, is de u1armtegeleidbaarheid van het 

gas constant. In de buurt van het contactpunt is de afstand x 
echter kleiner dan de vrije u.1eglengte \'an de gasmolekulen. 

Schlunder leidt tenslotte af dat de maximaal bereikbare warmte

overdrachtcoefficient gegeven u1ordt door: 

4i\g 
O.max.p = 

[ 

2o 
-- + 1) 

dp 
dp J ln[-- +l] -1 
2o 

( 17) 
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met 

[
2-TJ 

o==21 ~ = 
;>.g 2-T J 2nRT' 

Cv p 1" M 
(18) 

In deze vergelijking is o de dikte van de gasfilm, 1 de gemid-. 
delde vrije weglengte van de gasmolekulen. De akkomodatiecoAffi
i@nt geeft aan hoe volledig, bij botsing van gasmolekulen, ener

gieui turisseling is met een wand van een verschillende tempera
tuur. 
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Het warmteoverdrachtsmodel van Bock 

Bock ("' ) gaat in zijn model ui t van de maximale urarmteover

drachtscoefficient zoals die geformuleerd is door Schlilnder ver

gelijking (17).In deze vergelijking brengt hij echter wel een 

correct iefactor aan voor de ruu1hei d van de deel t j es en de \Vand. 

De vergelijking van Schlilnder ( 17) heeft betrekking op de du1ars

doorsnede van de deeltjes. Orn O.max te berekenen gebaseerd op hetA 

u1armteoverdragende oppervlak veronderstel t hij dat de porosi tei t 

aan de wand gelijk is aan de porositeit van de dichte fase. Hij 

\~oert daarvoor de extra term ( 1-cm t ) in, urant bi j een toevalsver

del ing van de deeltjes in de ruimte is de oppervlakteporositeit 

gelijk aan de porositeit van het bedmateriaal. 

Dat geldt voor de gemiddelde maximale urarmteoverdrachtscoeffi

cient: 

CI.m a x = O.m a x • p ( 1 - Cm f } / 3 ( 19 ) 

uiaarin de factor 3, de correctiefactor voor de oppervlakte

ruu1heid is van het deel tje en de wand. 

\Joor de gemiddelde u1armteoverdrachtscoefficient volgt dan na som

matie van de u·armteureerstanden voor geleiding en convectie. 

1 3 1 
= + (20) 

Cl Clm a x • p ( 1-Cm f ) 2 ( ~pCp )e 

Bij gebruikelijke gassnelheden in een gefluidiseerd bed uiordt de 

tijd dat de gasbe11en het warmteoverdragend oppervlak bedekken 

duidelijk merkbaar. Gedurende de tijd dat een bel zich aan het 

u1armteoverdragend oppen~lak bevindt is de u:armteoverdracht te 

veru1aar 1 oz en. 

Bock gaat er van uit dat de verde1ing van de gasbellen ten op

zichte van een verticaal oppervlak gelijk is aan de gemidde1de 

bellen hold-up in het bed. 
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Voor de tijdsgemiddelde u~rmteoverdrachtsco~ffici~nt volgt dan: 

1 1 
= + 

a. (1-E:b 

1 

2 ( i\pCp )e 
(21) 

Hierin is T de gemiddelde verblijftijd van de pakketjes dichte 

fase aan de u1and tussen tu:ee belpassages: 

T = (1-E:b )/f (22) 

uraarin f de belfrequentie is. 

Bock heeft met behulp van vele meetgegevens empirische corre

laties opgesteld voor &b en L (gemiddeld over het oppervlak van 

het bed): 

dp 
L = 2.5( )O•~ 

u - Umf 

zo. 8 ~ ]

0,4 
Pp - pg p) g( 1-e:m t ) 

(23) 

en 

U-Umf 
&b = 0,15 ( )O.~ z-o.6~ 

J ( gDe )1 
( 24) 

u-aarin: De = de equivalente diameter van het gefu1-
diseerde bed: 

De = j ( Ds 2 - NDr 2 )' ( 25) 
met Ds : diameter van het bed 

Dr: diameter van de pijp(en) 
N : aantal pijpen in het bed 
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Z = de hoogte van het meetpunt boven de 
bodemplaat 

Ulanneer z ;?:: Z* dan worden de dynamische parameters onafhankelijk 

van de hoogte Z boven de bodemplaat. 
Voor een enkele pijp geldt Z* -= 3De en voor een pijpenbundel 

geldt Z* = 3Sb, waarbij Sb de hartafstand tussen de pijpen is. 

Bock heeft een groot aantal metingen verricht om de u1armteover
drachtscoefficient te bepalen. Figuur 5 geeft een vergelijking 

van gemeten en de voorspelde waarden van a.t, dit bij verschil
lende deeltjesdiameter (de metingen zijn verricht in een kolom 

een diameter van 1 m). 

-
"' 

quartz sand, O, • 96 10• m • 0,135 ! Z • 1,1 m 
0.035 • u - u., : 0,385 m/s 

'E 3001------.;-----l-~-~._,_--¥--~'"""""~ 
' ~ 

! 
~ 200+-----11------.i''--'---1------l 

'E 

i :s. 08 lml verlttal heal transfer surface 

a 0 1,0 porous plate , single tube 

r 100 I:. 1,0 perforated plate • single tube 
0 1,0 porous plate , bundle 91 I ubes 

• 0,19 porous plate • smgle lube 

• 0,1 porous plate • single tube 

O"---~.__~~--o~~~___..~~~__. 

0 100 200 300 400 
mean mecsu•ed values h , 1 W /m1 K I 

Figuur 5. Vergelijking tussen theorie en experiment. 
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3. Warmteoverdrachtsexperimenten 

3.1. De apparatuur 

-Het fluid bed 
De experimenten zijn uitgevoerd in een cylindrisch geflu1diseerd 
bed met een inu1endige diameter van O, 70 m en een hoogte van 6 m . 
In principe zijn bedvullingen mogelijk tot 4,5 m. 

.. 

De bodemplaat is een poreuze polyetheen plaat (Flexolith H) met 
een dikte van 10 mm. Het bed wordt geflu1diseerd met lucht afkom
stig ui t een 7 ato persluchtleiding. Het gasdebiet urordt gemeten 

met behulp van rotameters.De lucht en meegesleurde vaste stof 
u•ordt afgevoerd via een externe eye loon en 2 stofzakken ( 9l0, 4 m 

en h=6 m). Het poeder dat afgescheiden is in de cycloon wordt 
met een transportschroef in het bed teruggevoerd. In de urand van 

het bed zijn om de 0,20 m drukmeetpunten aangebracht tot een 
hoogte van 4,5 m boven de bodemplaat. Deze meetpunten zijn 
aangesloten op een manometerrek gevuld met tetrachloorkoolstof. 
De totale drukval over het bed en de bodemplaat u1ordt gemeten met 

behulp van kwikmanometers. 

De temperatuur van het bed u:ordt gemeten met koper /konstantaan 
thermokoppels op een hoogte van 0,20 men 1,80 m. De thermokop

pels zijn ongeveer op 1 cm van de binnenurand in het bed ge
plaatst. 

-De vertikale pijpenbundel 

De verticale pijpenbundel bestaat uit 19 messing pijpen, met een 
diameter van 6,5 cm en een lengte van 180 cm (zie figuur 6). Deze 

pijpen zijn gerangschikt in een driehoekige opstelling (pijpsteek . 
13 cm). Aan de onderzijde van de pijpen is een houten kegel aan-
gebracht, met een lengte van 12 cm. De bovenzijde is afgedicht 

met een rubberen stop. De pijpen zijn aan de bovenkant ingeklemd 
in 20 cm hoge stalen bussen, die met stalen strippen samengelast 
zijn tot een star frame. Beneden steken de pijpen door een dia
fragma van dunne messing ringen en strips. Het frame is opge
hangen met een staalkabel en kan met een lier op de geu~nste 
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hoogte boven de bodemplaat u1orden gebracht. Het frame u1ordt met 

behulp van tu1ee nokken op het frame en tu1ee glij-ijzers in het 

bed in positie gehouden. 

-Meet pi j p u.1armteoverdracht 

\Toor de u.iarmteoverdrachtsmetingen wordt een pijp van de bundel 

gebruikt. Deze meetpijp is over een lengte van ea. 1 m verdeeld 

in tien veru1armingselementen. Ieder element heeft een lengte van .. 

10 cm en bestaat uit een 94 mm lange binnencylinder (~44 x 35 mm) 
u1aarin pyrotenax verwarmingsdraad is geu1ikkeld en vastgesoldeerd. 

Rondom deze binnencylinder is een 100 mm lange (!!165 x 44 mm) 
koperen buitencylinder gekrompen, die zorgt voor de temperatuur

egaJ isatie en de urarmteoverdracht naar het geflu1diseerd systeem. 

De elementen zijn thermisch van elkaar gescheiden door 5 mm 

Celeron pasringen. De thermokoppels (Cu/Co) ZlJn vlak onder het 

buitenoppervlak aangebracht. De thermokoppeldraden en de voeding

sdraden van de elementen u1orden via de binnenkant van de meetpijp 

naar bui ten gevoerd. De veru1armingselementen zijn ontu1orpen voor 

een maximaal vermogen van 350 W bij een weerstand van de 

elementen van ongeveer 7 O. 
De elementen kunnen onafhankelijk van elkaar worden veru1armd 

door middel van 10 variac's. Via een paneel met keuzeschakelaar 

u.rordt de aan de elementen afgegeven spanning gemeten met behulp 

van een digitale voltmeter (HP 34658). 

De thermospanningen u1orden continu geregistreerd met behulp van 

een 12-punts recorder met een bereik van 1 m\i. 
De verwarmingselementen zijn ontu1orpen \"Oor een maximaal vermogen 

van 350 u.r bi j een u.:eerstand \"an de elementen \•an ongeveer 7 n. 
r itt I 

!,.,1 11 

, I!;; 1 l 
, I ! I ! : jg 

1 111: 1 
Fig. 6 l : I i ~ 

I I !1' lf. 
Doorsnede van de pi jpenbundel met daarin ; : :j1\ \ ,.~\ 

'' l 1' aangegeven de posities A, Ben C (links). ., · ,. · :~ 

Tekening (rechts) van het bed met de pijpenbundel. ~1;r7-' 
De numrnering n van de veru1armingselementen Joopt van 1 totlO. 
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3.2. Experimenten en resultaten. 

Het bed is gevuld met verse kraakkatalysator (fresh-cat DA, d; 
=78 micrometer, Pp = 1417 kg/m3 ). De gepakte bedhoogte inclusief 

de pijpenbundel bedraagt 2,10 m. De afstand tussen de onderkant 
van de pijpenbundel en de bodemplaat is 0,35 m. 

De u.1armteoverdrachtsmetingen zijn uitgevoerd in posities A,B en 
C in de bundel, bij superficiele gassnelheden (net boven de· 

bodemplaat) varierend van 5 tot 32 cm/s. Tussen de pijpen is de 
gassnelheid een factor 1,2 hoger, ongecorrigeerd voor gasexpan
sie. De meetprocedure verliep als volgt: na instellen van de 
gewenste superficiele gassnelheid wordt aan ieder element een 

zodanig electrisch vermogen toegevoerd dat het geu:enste tempera
tuurverschi 1 redeUjk benaderd u1ordt .. '\ls het s~.rsteem enige tijd 

stationair is vindt vermogenscorrectie plaats op grond van het 
temperatuurverschil dat zich ingesteld heeft en het geu·enste 
temperatuursverschi 1. Daarna u·ordt het systeem een bepaalde ti j d 

stationair gehouden, om voldoende nauu1keurjg de gemiddelde U'arm

teoverdrachtscoefficient te kunnen bepalen. 
Het temperatuursverschil tussen het bed en de elementen is bij 

alle experimenten ongeveer l0°C. 

Rekening hcudend met u~rmtelekken naar de aangrenzende elementen 

en spanningsverliezen in de leidingen u•ordt de u1armteoverdrachts
coeffi ci ent an van element n met onderstaande vergelijking 
berekend: 

Vn 2 Re 1 . n 
[ ( R;l. n + RL , n ) 2 J - K { ( T n - T n - 1 } + ( T n - T n + 1 ) J 

a = (26) 
/\ ( T n - Tb e d ) 

Vn = spanningsverschil over element n 
Re 1. n = u .. eerstand van element n (zie bijlage 1) 

RL. n = \reerstand van leiding naar element n 
A = oppervlak van het element 
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K = 0,19 W/K is het experimenteel bepaalde 
verlies tussen tu1ee naast elkaar liggende 

elementen. 

Er zi jn tu1ee t~1pen u1armteoverdrachts-experimenten ui tgevoerd, 

namelijk een waarbij alle elementen verwarmd zijn en een tweede 
type experiment uraarbi j al leen de elementen 1, 5 en 9 verwarmd 

zijn. 
Het eerste soort experiment geeft de u1armteoverdracht zoals die 
zou zijn in een realistische situatie. 
Tijdens het breede type experiment zijn ook de temperaturen van 

de onveru1armde elementen geregistreerd, omdat deze informatie 
geven over de stromingsrichting van de dichte fase ter hoogte van 
de elementen 5 en 9. Als bijvoorbeeld Tn+ 1 >Tn-1 (n=5 of 9), dan 

stroomt de dichte fase langs de pijp omhoog. Is Tn+1<Tn-1 dan 
stroomt de dichte fase Jangs de pijp omlaag. 
Het verschil tussen de onveru1armde elementtemperatuur en de bed
temperatuur geeft een indicatie over de radiale menging in het 

bed. Is het temperatuursverschil groot dan is de radiale menging 
slecht en u1ordt deze kleiner dan uiordt de radiale menging beter. 

De resultaten staan in tabel 1 en uitgezet in bijlagen 5,6 en 
7. In deze figuren is de u1armteoverdrachtscoefficient an ui tgezet 
als functie van de superfici~le gassnelheid, voor de drie positie 

.L\, B en C. 
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3.3.1. Diskussie 

-Het verloop van de gemiddelde u1armteoverdrachtscoefficient voor 

de posities A, B en C als functie van de superficiele gassnelheid 

is gegeven in bijlage 2,3 en 4. 

De maximaal gemi ddel de u1armteoverdrachtscoeffi ci ent u1ordt bereikt 

in positie B, bij een superficiele gassnelheid van 16,2 cm/s An 

bedraagt dan 617 W/m 2 .K. 

Uit deze bijlagen is te zien dat a toeneemt met toenemende 

gassnelheid, vooral bij de lage gassnelheden. Boven een bepaalde 

u•aarde van de gassnelheid U'Ordt a vriju1el onafhankelijk van de 

gassnelheid. 

De toename van ti met de gassnelheid is het sterkst in positie 

c en neemt af van positie C naar positie A. De verschillen in a 

tussen de posities A, B en C nemen ook af naarmate de gassnelheid 
hoger urordt ( zie ook tabel 1). 

De toename van a met de gassnelheid wordt veroorzaakt door een 

toenemende verversing van de deeltjes door de gasbellen aan de 

meetpijp. 

- In positie C zal door het optreden van overall vaste stof 

circulatiet u1aardoor de gasbellen de neiging hebben naar het 

midden te trekken, de invloed van de verversing door de bellen 

pas bij hogere snelheden optreden. Op deze plaats zal bij lagere 

snelheden vooral de verversing door \'ast stof stroming overheer

sen. 

-In bij lage 2 t/m 4 is ook te zien dat de u1aarden van il voor het 

geval 3 elementen u1orden verurarmd geli jk of iets hoger zi jn dan 

a111m10. Deze kleine verschillen u·ijzen erop dater een tempera

tuurgrensl aag opt reed die zeer dun is en/of frequent u1ordt op
gebroken door de opstijgende bellen. 

-Jn bijlage 8, 9 en 10 is het temperatuurverschil tussen de on

veru1armde elementen en de bedtemperatuur ( Tn - Tb ) ui tgezet als 
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functie van de gassneJheid. 

Te zien is dat dit temperatuurverschil bij positie C groter is 

dan bij positie A en B, vo0ral bij de laagste gassnelheid. De 

verschillen tussen de diverse posities u~rden kleiner met toe

nemende snelheid. Dit beeld is vriju1el analoog aan het verloop 

van de gemeten gemiddelde u•armteo\·erdrachtscoefficienten als 

functie van de gassnelheid. 

- In de bijlagen 5 t/m 7 zijn de resultaten u•eergegeven van de 

u1armteoverdrachtscoeff:i ci enten van de afzonderl :i jke element en. 

Afgezien van de spreiding in de onderlinge u~arde, die mogelijk 

veroorzaakt kan u1orden door lokal e oneffenheden in de element en, 
verlopen deze als volgt. 

In posi tie A neemt de u•armteoverdrachtscoefficient af gaande va-n 

beneden naar boven (element 1 naar 10). Het zelfde beeld is te 

zien in positie B alleen minder sterk. 
Jn posit:ie c :is afgezien van element 1 de trend juist omgekeerd, 

de u1armteoverdrachtscoefficient neemt toe van 2 naar 10. 

Het bovenbeschreven effect is het sterkst bij lage gassnelheden, 

u1ordt de gassnelheid hoger dan u1ordt di t effect minder. Di t u·i j st 

erop dat er een overall vaste stof circulatie optreed in het bed, 

in het midden van het bed is een stroming omhoog en aan de u•and 

van het bed is de vaste stof stroming omlaag. 

Bij hogere snelheden wordt stroming verstoord door de opstijgende 

gasbellen. 

Di t beeld u•ordt bevestigd door de stromingscoefficienten van de 

onvenrarmde elementen (z:ie bijlage 11 t/m 13). De stromingscoef

ficient u•ordt berekend met (Tn+1 Tb)/(Tn-1 + Tb). Is deze 

grater dan 1 zal er een opu•aartse stroming zijn, is deze kleiner 

dan 1, dan is de stroming neerwaarts gericht. 
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3.3.2 Vergelijking van de resultaten met metingen van Vriens (~ ). 

Het enige verschil tussen de experimenten van Vriens en de hui
dige experimenten is dat bij Vriens de pijpenbundel 5 cm boven de 

bodemplaat is bevestigd. 

De resultaten van Vriens (zie tabel 2) en de resultaten van de 
huidige experimenten zijn uitgezet in bijlage 14 t/m 16. Jn deze 
bi j lage is de gemiddelde urarmteoverdrachtscoefficient van 10 

elementen gegeven als functie van de superficiele gassnelheid. 

Uit deze bijlage kunnen ure concluderen dat er naU\velijks verschil 
optreed in de gemiddelde a. 

Het grootste verschil treed op bij element 1. Als de bundel op 

een hoogte van 35 cm boven de bodemplaat hangt heeft element 1 

een hogere u1armteoverdrachtscoefficient. ( zie ook tabel 1 en 2) 
Een verklaring hiervoor is dat als de ruimte tussen bodemplaat 

en bundel toeneemt de vaste stof circulatie minder geremd wordt 
u1aardoor de belfrequentie in het midden zal toenemen, u1aardoor de 

verversing van element 1 in het centrum hoger zal zijn. 
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3.3.3. Vergelijking met het model van Bock. 

De vergelijkingen 21 en de correlaties 23, 24 en 25 van het model 

van Bock zi jn gebruikt voor de berekeningen v~n de u1armte

overdrachtscoefficienten. 

De correlaties van Bo~k voor de contacttijd T en de bellen-hold

up Eb, zijn gemiddeld over het hele bedoppervlak. De u~rmteover

drachtscoefficienten, die \'olgens di t model berekend urorden zijn .. 

dus ook oppervl akte gemi ddelde u1armteoverdrachtscoeffi cienten. 

Voor de berekeningen zijn een aantal poederconstanten gebruikt, 

die vermeld staan in bijlage 17. ln deze bijlage staan ook de met 

di t model berekende u1armteoverdrachtscoefficienten getabelleerd. 

De resultaten van het model van Bock zijn vergeleken met de 

experimenteel gevonden warmteo\·erdrachtscoefficienten. De 

e.xperimentele waarde zijn ook gemidde1d over het hele bed volgens 

onderstaande berekening: 

a. = CA 0.A + CB a.a + Cc Cic (27) 

CA, ca en cc zijn de relatieve oppervlakken die ingenomen u1orden 

door posities A, B en C. 

De resultaten zijn weergegeven in bijlage 18, uit deze bijlage 

blijkt duidelijk dat de uitkomsten van het model van Bock een 

factor 2 lager liggen dan de experimenteel gevonden uraarden. De 

afhankelijkheid van de gassnelheid uurdt u~l goed beschreven. 

Een mogelijke oorzaak van deze discrepantie is dat Bock aan 

poeders heeft gemeten die iets grater zijn dan het poeder 

U'aaraan de huidige metingen verricht zijn. . 
Een andere oorzaak is dat in het model van Bock alleen invloed 

\·an het belgedrag op de urarmteoverdracht is meegenomen, tenrij 1 

in ons geval de vaste stof circulatie een grote invloed kan 

hebben. 
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3.4. Conclusies 

1) Warmteoverdracht tussen het u•armteoverdragende oppervlak en de 

bedvulllng vindt plaats door deeltjesconvectie, deze u•ordt 

veroorzaakt door de opstijgende bellen en de omhoog of omlaag 

gerichte stroming in het bed. 

2} De gemiddelde u.1armteoverdrachtscoefficient neemt toe met toe

nemende gassnelheid. Boven een bepaalde u~arde van de gassnel

heid u.1ordt de u:armteoverdrachtscoefficient vriju1el onafhanke

li jk van de snelheid. 

3) Bij lage gassnelheden treden duidelijke verschillen op in de 

gemjddelde urarmteoverdrachtscoefficient gemeten in posities A, 

B en c. Deze verschillen verdu1ijnen vriju.:el bij hogere gas

snelheden. De u:armteoverdrachtscoefficient urordt voor alle 

posities dan ea. 600 W/m 2 .K. 

4} De hoogte van de bundel boven de bodemplaat heeft nauurel i j ks 

invloed op de grootte van de gemiddelde warmteoverdrachtsco

eff i ci ent. 

5) Uit de vergelijking met het model van Bock blijkt dat de u.rarm

teoverdracht niet al 1 een bepaald \Vordt door het bel 1 engedrag 

in het bed, maar dat ook de vaste stof circulatie invloed 

heeft op de u~rmteoverdracht. 
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4. Poedersnelheidsmetingen 

4.1. Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk over u1armteoverdracht is duidel i j k 
geuiorden dat overal 1 vaste stof circulatie mede bi jdraagt aan de 

u~armteoverdracht. Wi 1 len \L'e de u1armteoverdracht goed kunnen mo
del 1 eren dan zul 1 en u1e meer moeten u1eten over het optredende • 

circulatie patroon in het geflu1diseerde bed. 
Orn het circulatie patroon nader te kunnen quantificeren is het 
nodig de snelheid van het poeder te meten als functie van de 

hoogte en de radiale afstand in het bed. 
Om de snelheden van het poeder in het bed te kunnen meten moet 
een meetmethode ontu1i k.kel d word en. Jn het ver 1 eden is geprobeerd 

de snelheid te meten met een optische laserprobe. Deze methode 
u•erkte niet goed omdat hoogstuiaarschi jnl i jk stat ische oplading 
van het poeder aan de probe optrad. Een andere methode die 

getest is, is meting van de poedersnelheid door injectie van 

methaan. Op tu•ee andere punt en u•erden gasmonsters van het bed 
genomen en geanalyseerd via een vlamionisatiedetector. Deze 
methode u1erkte niet goed omdat verstopping optrad aan de 

aanzuigpunten van het capillair. 
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4.2. Meetmethoden 

4.2.1. Inleiding op meetmethoden 

In het algemeen zijn er verschillende methoden,om snelheden van 

het poeder in geflu1diseerde systemen te meten. De meesten 
methoden moeten echter bepaalde vooruearden voldoen. 

De eisen die aan een geschikte methode gesteld u1orden zijn dat 
lokale snelheden in het bed gemeten kunnen uorden ondanks de hoge 
dichtheden in het bed en zonder de stroming te be1nvloeden. 

Bij zeer hoge porositeiten kunnen poedersnelheden in transparante 

flu1disatie systemen van bui ten af gemeten U'Orden met behulp van 
een stroboscoop of door middel van high-speed fotografie. Deze 
methoden kunnen ook hun toepassing vinden bij de bestudering van 
strom:i ngen aan de u1and van transparante bedden. De beperki ng van 
de u~and kan vermeden worden door een tu·ee-dimensionaal bed of 
door, op grond van symmetr:ie O\'.eru1eg:ingen, half cirkelvormige 

bedden te gebruiken. Een nadeel hiervan is dat aanzienlijke wand 
effecten uorden ge1ntroduceerd op het snelheidsprofiel. 

Snelheden rneten in pijpen levert niet al te veel problemen op 
u1egens de veelheid aan mogel ijk toe te passen sensoren (6 i. 1 ) • 

Door de afurezigheid van circulatie in de pijp wordt de meting 

eenvoudiger. De gemiddelde snelheid kan bepaald u1orden m.b.v. het 
totaal doorstroomde volume of geu.•icht per tijdseenheid. Met deze 

meting moet u1el een meting van de lokale porosite:it u1orden uitge

voerd. Di t om de rneeturaarden om te zetten naar poedersnelheden. 
Bovengenoemde methoden zijn echter ongesch:ikt voor toepassin$en 
in een gefu1diseerd bed, vanu•ege de genoemde redenen. 

De geschikte methoden vermeld in de literatuur z:ijn· onder te 
verdelen in vier categorie~n, op grand van het principe uaarmee 

de methode U'erkt. Dit zijn namelijk impulsm:erdracht, u1armteover
dracht, het volgen van een tracer en de statistische correlatie 
van signalen. Meetmethoden uaarbij verschillende van deze 
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pr1nc1pes gebruikt uiorden is ook: mogelijk:. 

4.2.2. Inventarisatie van meetmethoden 

4.2.2.1. Impulsoverdracht 

Een hoeveelheid impuls kan door een sensor u.1orden opgevangen en 
omgezet uiorden in een electrisch signaal. Dit gebeurt bijvoor

beeld door de impuls over te brengen op een piezo-electrisch 

kristal. Als het opper\·lak van de sensor dezelfde orde van groot

te heeft als het oppervlak van de doorsnede van de deeltjes,kan 

de snelheid van de deel tjes afzonderlijk gemeten u.1orden. Als 

massa van de deeltjes bekend is. 

Heeft de sensor een grater meetoppervlak dan de doorsnede van de 

deel tjes, dan is de grootte van het opgeu:ekte signaal een maat 

voor de massastroom (8 ). Orn aan deze massasnelheid een lokale 

deeltjessnelheid toe te kennen, is een gelijktijdige meting van 

de lokale porositeit nodig. Want de relatie tussen de massasnel

heid en de lokale snelheid is een functie van de porositeit en de 

deeltjeseigenschappen. 

De lokale porositeit kan bijvoorbeeld met een capaciteits-meter 

gemeten u1orden. 

Er zijn verschillende manieren u.1aarop impulsoverdrachtsmetingen 

ui tgevoerd kunnen u1orden. Heert j es ( 9 } en Rosa ( 9 ) monteerden een 

dunne draad op een pie20-electrisch kristal en brachten deze in 

de poederstroming. 'Livshits (H'} daarent:egen monteerde een 

bolletje met een diameter van 5,5 mm op het kristal en Schmalfeld 

( 11 ) bracht het piezo-electrische kristal direct in de stroming. 
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4.2.2.2. Warmteoverdrachtsmethode 

Het meten van de grootte van u.!armteo\·erdracht als functi..e van de 

snelheid wordt vaak toegepast bij gassen en vloeistoffen, de hot

u·ire11- of 11 hot-film 11 -methode. DP.ze kan ook toegepast \vorden bij 

een gas/vast geflu1diseerd bed. 

Het principe u1erkt als volgt; door een hete film of draad u1ordt 

het medium opgewarmd. Stroomafwaarts u1ordt de temperatuur van het 
. 

medium gemeten met behulp van een thermokoppel of thermistor. In 

een vereenvoudigde versie zijn de u1armtebron en thermokoppel in 

een thermistor aanu!ezig. De mechanische belastbaarheid van een 

thermistor is groter dan van een 11 hot-u1ire 11 , u~aardoor de kans op 

breuk van de draad erg groot is. Marsheck (1 2) gebruikte voor 

zi jn metingen turee thermistors, een diende al s u~armtebron, de 

andere als thermokoppel. 

Omdat de u-'armtecapaci tei t pep van vaste stof een factor 103 

groter is dan die van het flu1disatie-gas, zal slechts de 

u1armteoverdracht naar de vaste stof gemeten u1orden. 

Evenals bij de impulsoverdracht, urordt bij de u·armteoverdrachts

methode de massasnelheid gemeten en is dus calibratie vereist. 

Nu moet dit echter per deeltjessoort, daar de thermische eigen

schappen van de vaste stof mede bepalend zijn voor de u·armteover

dracht. Ook voor deze methode geldt dat men tevens de lokale 

porositeit moet meten om de massasnelheid om te kunnen zetten in 

een deeltjessnelhe1d. 
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4.2.2.3. Tracermethode 

Er zijn in de literatuur tu1ee verschillende tracers bekend name-

1 i jk de radioactieve tracers en de zendertjes. 
Een radioactieve tracer kan met behulp van scintillatellers door 
het gehele bed gevolgd uorden. Men kan dan instantaan bepalen 
u1aar de tracer is en u1elke snelheid en richting deze heeft. Een 

voordeel van deze methode is dat de stroming in het bed niet 
be1nvl oed u1ordt. 
Een groat nadeel van deze methode is natuurlijk de radioactie
vi tei t, u1aardoor bi j zondere voorzorgsmaatregel en verei st zi j n. 

Tevens is de interpretatie van de grate hoeveelheid gegevens die 
geanal yseerd rnoeten \l'Orden een nadeel. 

De andere mogelijkheid is, zoals reeds eerder vermeld, de tracer 
met zender. Bij deze methode meet men de tijd die het zendertje 
nodig heeft om de afstand tussen tu1ee in het bed aangebrachte 

draadantennes te overbruggen. Een nadeel is dat het soortelijk 
geu1icht en de diameter van de zender, die in overeenstemming 

moeten zijn met die van het te flu1diseren poeder. Meestal zal 
het soortelijk geu1icht geen probleem zijn, maar om het volume zo 

klein te maken is, zelf met de huidige technologische onturik
kelingen, onmogelijk. Door de af\rijkende diameter is de poeder

snelheid alleen bij benadering te meten. 
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4.2.2.4. Correlatiemethode 

Het principe van deze methode berust op het gebruik van een 
kruiscorrelatiefunctie van t\vee signalen. Deze signalen warden 
gegenereerd door turee sensors die op vaste punten in het bed, 

gelegen in de as van de stromingsrichting. De sensoren kunnen 
allerlei uitvoeringsvormen hebben, bijvoorbeeld de laserprobe, 
een "Flame Ionisation Detector of een thermokoppel. 

De kruiscorrelatiefunctie over de meettijd T is: 

c ( i:) = 1 im 
T..,..,., 

1 

T 

T 

J x (t-~) y(t) dt 

0 

(28) 

Voor een verdere verklaring van deze functie zie daarvoor bijlage 
19. Het maximum van deze functie geeft de tijd Tm, die gelijk is 

aan de tijd die de deeltjes nodig hebben om de afstand tussen de 
tu1ee vaste meet-punt en af te leggen. Een eenvoudig rekensommet j e 
geeft daarna de snelheid van het poeder, tussen deze twee 

meetpunten. 

In tegenstelling tot de impuls- of u~armteoverdrachtsmethode, 
urordt met behulp van de correlatjemethode direct de lokale 

deeltjessnelheid gemeten. Deze metingen zijn dus onafhankelijk 
van de deeltjeseigenschappen en lokale porositeit. Alleen is 

calibratie nodig om de afstand 
bepalen. 

tussen de twee sensoren te 



34 

4.2.2.5 Conclusie 

De radioactieve-tracermethode val t meteen af. Di t vanurege de 
grootte van het bed en de daarbij vrijkomende radjoactieve 

stral ing, \mar veel voorzorgsmaatregelen voor nodig zi j n. De 
zender variant valt ook af, omdat er geen zender is met hetzelfde 
diameter en soortelijk gewicht zo als het poeder. 

De u1armteoverdrachtsmethode is door Vriens ( !! } al onderzocht. 
Deze manier van meten is te ongevoelig om daar enigzins redelijke 
metingen uit te halen. En dan heeft men nog maar ~~n gegeven, 
u·ant de lokale porosi tei t moet ook gemeten u1orden. 

Het is euentueel u·el mogeli j k om deze methode om te bouu1en naar 

een verfijnde correlatiemethode zoals in navolgende paragrafen 
u1ordt beschreven. 

Als derde mogelijkheid is nog impulsoverdracht, deze is ook niet 
genomen, omdat de met ingen indirect zj jn ( zi e u·armteoverdracht}. 

Deze methode vereist calibratie en men moet de lokale porositeit 
meten met een ander apparaat. Tevens is deze methode net als bij 

u1armteoverdrachtsmethode afhankelijk van de deel tjeseigenschap
pen. 

De correlatiemethode vereist een statistische verwerking van de 
meetsignalen. Een 
tijd hebben die 
genereren. 

verdere eis is dat de sensoren een responsie

klein genoeg is om een signaal te kunnen 

Een groat voordeel van deze methode is dat de deeltjessnelheid 
"direct 11 gemeten u·ordt, en in principe onafhankel i j k is van de 
deeltjeseigenschappen of lokale porositeit in het bed. 
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4.3. Poedersnelheidsmetingen 

4.3.1. Inleiding 

om de snelheid van het poeder te meten is gekozen voor de in de 

voorgaande paragrafen besproken correlatiemethode. 
Het principe voor de meetmethode is als volgt: Poeder u·ordt 
bui ten het geflu1diseerde bed opgeu1armd en vervolgens op een 
bepaalde hoogte (en radiale afstand} in het bed ge1njecteerd. Op 
bepaalde afstanden van het injectiepunt zijn tu1ee thermokoppels 

aangebracht. .t\ls het urarme poeder de thermokoppels passeert, 
geven de thermokoppels een bepaald thermospanning af. Deze 
signalen urorden toegevoerd aan een kruiscorrelator, waarmee de 

gemiddelde looptijd i:m van het poeder u1ordt bepaald. t:it de 
afstand tussen thermokoppels en de gemiddelde looptijd is de 

poedersnelheid te berekenen. 

om de methode te testen is een proefopstelling gebouwd in een bed 

met een inu1endige diameter van 15 cm en 2 m hoog. Het bed, gevuld 
met spent-cat, \rordt geflu1diseerd met bevochtigde lucht. Di t is 

nodig om adhesie van poederdeeltjes aan de thermokoppels te 
voorkomen. Als namelijk een poederlaag aan de thermokoppels u1ordt 

gevormd, U'ordt de responsietijd van de thermokoppels veriaagd. 
De tu·ee thermokoppels (Cu/Co, diameter= 0,15 mm) zijn aangebracht 

op O, 80 m van de bodemplaat en 1 cm van de u:and, met een onder-
1 i nge afstand van 9,2 mm. Door de bovenplaat van het bed kan via 
een pijp heet poeder (ea. lOO"C) uJorden ge1njecteerd boven de 

thermokoppels. De signalen van de thermokoppels urorden veru•erkt 

met een kruiscorrelator (Ono-Sokki). 
Bij een serie experimenten is de injectiehoogte t.o.v. het 
bovenste thermokoppel gevarieerd bij een superficiele gassnel
heid van 10 cm/s en bij een andere serie experimenten is het 
luchtdebiet gevarieerd. 

t:it de experimenten (zie bijlagen 20 en 21) bleek dat de deeltjes 
snelheid afhankelijk is van de superficiele gassnelheid en dat er 



36 

metingen verricht konden u1orden tot een maximalP- afstand van het 

injectiepunt tot de thermokoppels van ea. 0,10 m. 

Ui t deze inleidende experimenten kunnen u1e concluderen dat met 

deze methode de poedersnelheid gemeten kan u1orden. 
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4.3.2. Het poeder-injectiesysteem 

Nadat gebleken is dat de meetmethode in principe geschikt u.·as om 

poedersnelheden te meten, is een poeder-injectiesysteem ontu1orpen 

en gebouwd. 

Dit injectiesysteem is noodzakelijk om het u1arme poeder, dat als 

tracer dient, op een bepaalde plaats in het bed te brengen. 

perslucht poeder 

L---!_.::::-.:::::-;:::;"'_i_k~.. --7 

L__FJ 1"i 
2 1 

figuur 7. Het poeder-injectiesysteem. 

Het injectiesysteem dat gebouwd en getest is (zie fig. 7) bestaat 

ui t een injectiepijp (i ) , het eerste compartiment ( 1 ) , u1aar urarm 

poP,der van het geflu1diseerd bed u1ordt toegevoerd. Het tuieede 

compartiment (2) u1aar m.b.v. perslucht druk \vordt opgebouu'd dient 

om het poeder m.b.v. lur.ht te injecteren. Onder compartiment (2) 

bevindt zich een opvangvaatje voor poeder, dat via het eer$te 

compartiment in het tu1eede compartiment stroomt. 

Het laatste onderdeel is de pneumatische plunjer (3 ), die de 

afsluiter bedient. 

Het s~,rsteem u1erkt als volgt. Via compartiment (2 ) u1ordt perslucht 

door het injectiesysteem geleid. De afsluiter staat open. 

Vervolgens u1ordt het u1Brme poeder vanui t het gefl u1di seerde bed 
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( O, 5 bar overdruk) in compart i ment ( 1 ) gevoerd. Daarna u1ordt de 

afsluiter bekrachtigd m.b.v. de pneumatische plunjer. Door de 

afsluiter nu afwisselend open en dicht te zetten met behulp van 

de pneumatische plunjer kunnen pulsen poeder in het ·bed ge1njec

teerd u1orden. 

Uit metingen is gebleken dat boven een druk van 0,2 ato in 

compartiment (2 ) de hoeveelheid ge1njeeteerd poeder onafhankelijk 

is van de druk in dit compartiment. 
.. 

Het poeder komt met een gemiddelde snelheid van 3 m/s uit de 
injectiepijp. De porositeit van dit poeder is ea. 0,77. De hoe

veelheid ge1njeeteerd poeder bij deze porositeit is ea. 58 ml/s 

(ea. 25g/s). Bij injectie in het 0,15 m bed bleek dater 

praktiseh geen verandering van de porositeit in de nabijheid van 

het injectiepunt is opgetreden tijdens of na de injectie. 

4.3.3. Metingen in het 0,90 m bed 

4.3.3.1. Apparatuur 

~ 4UK 

L.Jinjectiesyst. 

90 cm bed 

tl\ermokoppela 
krulakorrelator~-----t-.---;--

YJ 
2U K 

Figuur 8. De meetopstelling. 

Het bed uiaarin het te injeeteren poeder (spent-cat) geflu1diseerd 
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u•ordt is een quick-fit kolom (9!=0,15 m, 0,40 m hoog). De kolom is 

afgesloten met een topplaat voorzien van een drukmeter en een re

gelbaar ventiel voor het instellen van de druk. Het gasdebiet 

U'Ordt geregeld met een rotameter. Voordat de lucht het bed 

ingaat u1ordt het met een warmteu·isselaar ( 50V, 500\l') tot een 

temperatuur van ea. 200°C opgeu•armd. Het poeder stroomt door een 

teflon slang ( 91=10 mm inu1., lengtP. lm) naar het injectiesysteem. 

Het hele systeem is ge1soleerd. 

De snelheidsmetingen zijn uitgevoerd in een flu1d bed met een 

diameter van 0,90 m en een hoogte van 5 m. In het bed zijn twee 

in serie geschakelde cyclonen gemonteerd. Het poeder dat 

afgescheiden u•ordt in de cyclonen u1ordt via twee diplegs ( flS=lOcm) 

teruggevoerd in het bed. In het bed zijn naast de diplegs nog 8 

pijpen (f6==8 cm) aangebracht (zie b:ijlage 22). Op de wand van het 

bed zijn om de 25 cm drukmeetpunten aangebracht, die verbonden 

zijn met een manometerrek. Verder zijn op de urand van het bed om 

de 5 cm meetpunten aangebracht. 

Het bed u1ordt geflu1diseerd met lucht geleverd door een rootsblo

u1er. De superficiele gassnelheid u1ordt gemeten met behulp van een 

geijkte meetflens. 
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4.3.3.2. Metingen en resultaten 

De metingen in het 0,90 m bed zijn uitgevoerd bij een super
fici@le gassnelheid van 15 cm/s. 
De thermokoppels zijn bevestigd op 0,8 en 0,85 m boven de 
bodemplaat. De injectie vindt plaats op 0,75 of op 0,90 m boven 

de bodemplaat. De poedersnelheden zijn gemeten op afstanden van 5 

tot 37 cm van de u~and. 

Bij het opstarten van injectie van het warme poeder is dezelfde 
procedure gevolgd als beschreven in paragraaf 4.3.2 .. 

De resultaten van de experimenten z1Jn uitgezet in bijlage 23. 

Elk punt in deze bijlage is het gemiddelde van 16 metingen. 
llit deze bijlage blijkt duidelijk dat er een snelheidsprofiel 

optreed in het bed. Aan de u1and :is de vaste stof snelheid omlaag 

gericht en in de kern is de snelheid van de vaste stof omhoog 
gericht. Opvallend is dat in de kern van het bed vrij grote 
snelheidsfluctuaties optreden. 

De gemiddelde snelheid in de annulus is berekend door integratie 
van het snelheidsprofiel, als functie van de straal: 

r2 

V= 1/[n(r• 1-r• ')] J2nr v(r) dr 

r1 

Hieruit volgt voor de gemiddelde snelheid in de annulus 
Va= 39 cm/s. 

In de kern is de gemiddelde snelheid ea. 1 m/s (Ve). 

(29} 



41 

4.3.3.3. Discussie 

Ui t bij lage 22 zien uJe dat er een vrij grote spreiding optreed in 

de snelheidsmetingen in de kern. Een mogelijke oorzaak hiervan 
kan zijn het geringe aantal metingen ( 16), uJaardoor fluctuaties 
die optreden in het sneJheidsprofiel niet voldoende uitgemiddeld 

u~orden. 

Verder moet erop gewezen u1orden dat de metingen z1,Jn verricht op 
een hoogte van 80 en 85 cm. De geflurdiseerde bedhoogte is 90 cm. 
De metingen zi jn vri ju•el in de top van het bed verricht, u1aar 

zich ook de omkeerz6ne bevindt. 

Voor de massabalans over het bed moet gelden dat de massa van het 

poeder die omhoog stroomt gelijk moet zijn aan de massa van het 
poeder die omlaag stroomt (transport door de cycloon niet meege

rekend). 
Bui ten de omkeerzones geldt dan; als u1e veronderstel len dat al le 

gasbellen in de kern geconcentreerd zijn. 

Pp ( l - e ) Ac ( 1 - 5* ) Ve =Pp ( 1 - e } Aa Va 

(30) 

Veronderstellen u~ verder dat c in de kern gelijk js aan & in de 

annulus dan geldt: 

Ac ( 1 - 5* ) Ve = Aa Va (31) 

Met de bi jbehorende numerieke waarden vinden u1e dan: 

177 ( 1 -· 5* = 162 (dm3 /s) (32) 

Uit de bedhoogte volgt een gemiddelde bellenhold-up 5 van: 

5=( Hm - 1,05 Ho) I Hm = 0,067 (33) 

Als alle bellen in de kern geconcentreerd u•orden gedacht dan is 
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~ = 5 r 2 /rc 2 c 0,22 (34) 

Voor de hoeveelheid poeder die omhoog stroomt vinden u,re dan 

177 ( 1 - 0,22 ) = 138 drn3 /s 

De hoeveelheid poeder die ornlaag stroornt is 162 drn3 /s 

t.:it deze berekening volgt dat de hoeveelheid poeder die omhoog 

gaat ea. 85 % is van de hoeveelheid poeder diP. omlaag gaat. 

Gezien het geringe aantal rnetingen, de afschatting van 5* en de 

hoogte van het bed u~ar de rnetingen zijn uitgevoerd valt dit 

verse hi 1 binnen de onnauu.rkeurigheid van de met ingen. 

4.3.3.4. Conclusie 

Uit de metingen volgt dat de methode in principe geschikt is 

voor het meten van vaste stof snelheden. 

4.3.3.5. Aanbevelingen voor verder onderzoek 

- Het injecti esrsteem rnoet verder geoptimal i seerd urorden omdat 

momenteel ea. 4 injecties leiden tot een succesvolle meting. 

- Nagegaan dient te u.rorden u1at de invloed is van injectierichting 

op de snelheidsmetingen. 
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s~·mbol enl i j st 

A Oppervlakte 

c relatieve oppervlak 

Cp soortelijke warmte bij constante druk 

c\· soortelijke warmte bij constant volue 

d diameter 

D diameter 

f belfrequentie 

h hoogte 

H hoogte poederbed 

1 gemiddelde vri j e u1eglengte 

N aantal pijpen 

r straal 

R gasconstante 

R** warmteweerstand 
R*. * electrische ureerstand 
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t 
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leeftijdsspreidingsfunctie 

diameter 

indices: 

a 

B 

b 

c 
c 

positie 

annulus 

positie 

bed 

positie 

kern 

.A. 

B 

c 

de deeltjesconvectieve 

e eff ectief 

el element 

g gas 

gc gasconvectieve 

i instantaan 

L lei ding 

m toestand bij flu1disatie 

mf minimale flu1disatie 

n element nummer 

p deeltje (partikel) 

r straling 

s sl ugfl ou~ 
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u• uiand 
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0 begintoestand (niet geflu1diseerd) 

l/s 
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Bijlage 1 

I j kgegevens van de veru1armingselementen: 

Re I. n 
Cn == 

(Re l • n +RL . n ) 2 

Waarbij Cn voor de elementen 1 t/m 10: 

Cn 

1 0,1511 

2 0,1429 

3 0,1409 

4 0.1474 

5 0,1432 

6 0,1448 

7 0,1497 

8 0,1429 

9 0,1488 

10: 0,1466 
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Bijlage 8 
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B1jlage 10 
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Bi jlage 17 

De poederconstantes van "Fresh-Cat" DA zijn: 
• 9 = 24.10-3 W/m.K 

Cv = 714,3 J/kg.K 

p = 108000 Pa 

T = 0,8 (accomodatiecoefficient) 

R = 8,31 J/mol.K 

T = 300 K 

M = 28,9.10- 3 kg/mol 

Cm f = 0, 41 

.g = 1'13 kg/m3 
•P ""' 1417 kg/m3 

Um t = 0 , 2 cm/ s 

dp = 7 8 ' 5 . 1 o- 6 

hieruit volgt dat: 
Cp = 638 J/kg.K 
.e = 836 kg/m3 

.e = 0, 14 W/m. K 

en dat: 

amax.p = 4633 W/m 2 .K 

De navolgende oppervlakte gemiddelde warmteoverdrachtscoefficien

ten zijn berekend, volgens de theorie van Bock, bij verschillende 
uo . Daaronder staan de experimentele uraarden vermeldt: 

Uo 5.3 

a (W/m 2 .K) 199.6 

O.e x p ( \l' Im 2 • K ) 252.5 

10.6 

226.4 

514.0 

16.2 

243.1 

545.6 

21.8 27.6 31.9 

254.9 264.2 269.8 

553.1 576.5 570.7 
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Bijlage 19 

Ui tgaande van 2 bloksignalen, ver schoven over een tijdsduur t t 1 , 

kan de kruiskorrelatiefunktie als volgt bepaald worden. 

De definitie van kruiskorrelatie: .. .. 

t, fl. 

Samengevat: 

8' ll) 

3'- U} 

De wiskundige beschrijving 

van de funkties is: 

' U.) = 0 

3 (t) ; Q 

~l.. (t} : 0 

.11.. {t) = t 

(t-<t,Jv (t">iJ) 

t, ~ t ( £3 

l t <. t~J v ( t > tr J 

tz. ~ t { tJ 

; fr1 l)l,I > [}fi. 

! . (A f z. - I r ~ Al, I ) ; 1 -r t ~ f, I .{4 b 
l 

Het maximum in de kruiskorrelatiefunktie 

geeft de tijdverschuiving van de 2 sig

nalen. Indien geen sprake is van blol

signalen, wordt de kruiskorrelatiefunktie 

gekromd. Het principe is echter hetzelfde. 
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Bijlage 20 

variatie v/d poedersnelheid me 
het gasdebiet (I 5cm bed) 
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Bijlage 21 

variatie van de poedersnelheid 
met de injectiehoogte ( 1 5cm bed) 
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Bijlage 22 

Internals van TUE-reactor (tt•90cm) 
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Bijlage 23 

stromingsprofiel van spent cat in 90 cm 
bed bij een sup. gassnelheid van 15 cm/s 
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