
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Pyrolyse : pilot plant en mathematisch model

Cuypers, J.M.W.

Award date:
1979

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/46ead6e6-3533-4c51-b6b7-44974acf30f9



































































































































































































































	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	Deel I: De pyrolyse pilot- plant
	Hoofdstuk I: Inleiding
	Hoofdstuk II: De pyrolyse pilot- plant
	Hoofdstuk III: Het spoutgasdebiet
	Hoofdstuk IV: Het fluidisatie- gasdebiet
	Hoofdstuk V: Het opstarten van de pyrolyse pilot- plant
	Lijst van gebruikte symbolen Deel I
	Deel II: Een theoretisch model van het pyrolyse- reactiemechanisme
	Hoofdstuk I: Inleiding
	Hoofdstuk II: Afleiding van het theoretische model
	Hoofdstuk III: Discussie model Notermans en model Mooiweer
	Hoofdstuk IV: Productverdelings- berekeningen op basis van reactie- limitering
	Hoofdstuk V: Een nieuw pyrolyse model
	Hoofdstuk VI: Conclusies
	Hoofdstuk VII: Suggesties voor nader onderzoek
	Lijst van gebruikte symbolen Deel II
	Bijlagen
	Bijlage 1
	Bijlage 2
	Bijlage 3
	Bijlage 4
	Bijlage 5
	Bijlage 6
	Bijlage 7
	Bijlage 8a
	Bijlage 9
	Bijlage 10
	Bijlage 11
	Bijlage 12
	Bijlage 13
	Bijlage 14
	Bijlage 15
	Bijlage 16
	Bijlage 17
	Bijlage 18
	Bijlage 19
	Bijlage 20
	Bijlage 21
	Bijlage 22
	Bijlage 23
	Bijlage 24
	Bijlage 25
	Bijlage 26
	Bijlage 27
	Bijlage 28
	Bijlage 29
	Literatuurlijst

