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Aggregatie van een industriele polystyreenlatex vindt momenteel 
plaats in kontinu geroerde tanks. Destabilisatie wordt bereikt 
door toevoeging van zwavelzuur. De gevorm::le aggregaten (50 tot 
300 /-LID) worden van de vloeistoffase afgescheiden door filtratie. 
Om een zo hoog mogelijke filterefficiency te bereiken mogen zich 
in het geaggregeerde produkt weinig prilnaire deel tj es en kleine 
aggregaten bevinden. Bij aggregatie in kontinu geroerde tanks 
kunnen ijle vlokken gevorm::l worden die opbreken in kleine 
aggregaten, hetgeen de filterefficiency verlaagt. 

In dit onderzoek is aggregatie van een industriele 
polystyreenlatex uitgevoerd in een batchgewijs geroerde tank en 
in kontinue turbulente buisstroming. In deze twee systemen treedt 
geen verblijftijdsspreiding op zodat zich in de geaggregeerde 
dispersie geen prilnaire deeltjes meer bevinden. In beide systemen 
is de invloed van energiedissipatie, percentage vaste stof, 
zwavelzuurkoncentratie en verblijftijd onderzocht op de 
volurnegerniddelde diameter en de relatieve spreiding in 
aggregaatgrootte. Voor de relatieve spreiding is genomen de 
piekbreedte van de deeltjesgrootteverdeling op een hoogte hI 
gedeeld door de volumegerniddelde diameter, waarbij h1=0.61 hmax 
en hmax is de hoogte van de top. De grootte van de verkregen 
aggregaten wordt gerneten met behulp van Laser Diffraktie 
Spektrometrie. 

Bi j aggregatie in een geroerde tank worden aggregaten gevorrrd met 
een volurnegerniddelde diameter tussen 20 en 120 /-LID bij een 
gerniddelde energiedissipatie die varieert van 0.036 tot 1.15 
Jjkgs bij vaste stof percentages tussen 0.0046 en 0.31 volume% en 
zwavelzuurkoncentraties tussen 4.5 mmol/l en 0.18 mol/I. Na een 
verblijftijd in de tank van ongeveer 45 minuten nadert de 
aggregaatgrootte de kleinste schaal van de wervels in de 
roerdertipzone. In deze zone wordt een hoeveelheid energie 
gedissipeerd die gelijk is aan 50 rnaal de gerniddelde 
energiedissipatie. De eindgrootte van de aggregaten neemt af bij 
toenarne van de gerniddelde energiedissipatie volgens: 

(3.25) 

De eindgrootte van de aggregaten neemt toe bij toename van de 
koncentratie zwavelzuur en bij toename van het percentage vaste 
stof tot 0.028%. Bij vaste stof percentages tussen 0.028% en 



0.31% neernt de eirrlgrootte van de aggregaten vrijwel niet neer 
toe met toenexrerrl percentage vaste stef. De relatieve 
deeljesgroottespreiding blijkt niet beinvloed te kunnen worden 
door het varieren van de vert>lijftijd, de energiedissipatie, de 
zwavelzuurkoncentratie of het volurre percentage vaste stef. 

Bij aggregatie in een buis worden aggregaten gevornd met een 
volumegemiddelde diameter tussen 30 en 130 J,.mI bij een gemiddelde 
energiedissipatie die varieert van 0.036 tot 3.51 J/kgs, vaste 
stef percentages tussen 0.0046 en 0.31 volurre% en koncentraties 
zwavelzuur tussen 4.5 en 36 It1IOCll/l. De volurre gemiddelde diameter 
van de aggLE~gaten is grater dan de kleinste schaal van de wervels 
ui tgaarrle van de gemiddelde energiedissipatie. Bij toenemende 
energiedissipatie neernt de VMD af. Bij toenaIre van het vaste st-Of 
percentage neernt de VMD eerst toe tot een maxilnale waarde. Bij 
neg hCXJere percentages vaste stef neernt de VMD iets af om 
vervolgens bij hoge percentages (vanaf 0.10%) onafhankelijk te 
worden van het percentage vaste stef. Bij toenemende 
zuurkoncentratie neernt de VMD bij relatief lage zuurkoncentraties 
sterk af. De afnarre wordt kleiner naannate de koncentratie 
zwavelzuur hoger wordt. Er blijkt geen relatie te bestaan tussen 
de relatieve spreiding in de deeltjesgrootte en de vert>lijftijd, 
energiedissipatie, percentage vaste stef of zuurkoncentratie. 

Bij gelijke gemiddelde energiedissipatie, percentage vaste stef, 
zuurkoncentratie en vert>lijftijd worden in een buis grotere 
aggregaten gevornd dan in een geroerde tank. De waarde van de 
relatieve spreiding in aggregaatgrootte bleek in beide systeIten 
van dezelfde grootte-orde te zijn. In een geroercle tank en in een 
buis kunnen. dus even grate aggregaten gevontrl worden met dezelfde 
relatieve spreiding. De bencx:ligde totale energie per IDaSSaeenheid 
dispersie om aggregaten van een bepaa] de grootte te vomen is in 
beide systemen ongeveer gelijk. uit praktische overwegingen is 
dan aggregatie in een buis te prefereren hoven batchgewijze 
aggregatie in een geroerde tank. 
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1. INIEIDIH; 

Een van de manieren waarop in de chemische irrlustrie polystyreen 
geproduceerd wordt is door emulsiepolymerisatie van styreen. 
Hiert>ij ontstaat een stabiele polydisperse polystyreenlatex (dit 
is een clispersie van polystyreerrleeltjes in water). De gevonrde 
deeltjes zijn zeer klein (de volUI'l¥3gemiddelde dianeter is ca. 0.1 
J.LIIl). en de deeltjes van de vloeistoffase af te scheiden wordt de 
latex, na filtratie en ontgassing, met behulp van 
magnesiumsulfaat of zwavelzuur geaggre:Jeerd. Dit virrlt plaats in 
kontinu geroerde tanks. De ein:igrootte van de aggre:Jaten varieert 
van 50 tot 300 J.LIIl. 

De gevonrde aggregaten worden van de vloeistoffase afgescheiden 
door filtratie. en een zo hoog mogelijke filterefficiency te 
bereiken, mogen zich in het geaggregeerde produkt weinig prima ire 
deeltjes en kleine aggregaten bevin::ien. Als de aggregatie in een 
kontinu geroerde tank plaatsvirrlt, dan klmnen ijle vlokken 
gevonrd worden die qi:>reken in kleine aggregaten. De aggre:Jatie 
zou daaram misschien beter in een buis of in een batchgewijs 
geroerde tank uitgevoerd kunnen worden. De ~ dient in 
beide systemen turbulent te zijn an de vonning van ijle vlokken 
te voorkcrnen. 

Verwacht wordt dat een smallere deeltjesgrootteverdelin;J 
verkregen wordt bij aggregatie in een buis met een turbulente 
~, ardat de afschuifsne1heden over vrijwel de gehele 
buisdoorsnede en buislengte konstant zijn. In een geroerde tank 
treden grate verschillen op in de afschuifsnelheden in de 
verschille.rde zones van de tank. In de roerderzone zal de 
afschuifsnelheid hoger zijn dan in de bulk. Dit zou kunnen 
resul teren in een bredere deel tjesgrootteverdeling. 

L'1 dit orrlerzcek zal kontinue ag;p:egatie vCill een :irrlustrH~le 
polystyreenlatex in een buis vergeleken worden met 
batchaggregatie in een geroerde tank. In beide systemen zal de 
invloed van energiedissipatie, verblijftijd, percentage vaste 
stef en zuurkoncentratie op de volume gemiddelde dianeter van de 
aggregaten en de spreiding in aggre:Jaatgrootte orderzoc::ht worden. 
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2.'lHEXIUE VAN IE ~ 

2.1 InleidiJg 

De IOOdelstof in dit orrlerzoek is een suspensie van een vaste 
stof in een vloeistof. Het is een stabiele suspensie met 
deeltjes van kolloidale afmet41g; dat zijn deeltjes met een 
diameter tussen de 10-6 en 10-9 meter. Deze suspensie kan omer 
bepaalde anstardigheden aggregeren. Dit is een proces waarbij 
primaire deeltjes klusters vo:rmen waarin de primaire deeltjes nog 
als afzomerlijke eenheden te herkennen zijn. 

uit een suspensie kurmen aggregaten gevonrrl worden volgens drie 
v~""SC..h~lle."rle rne:::::~"JWill;rne,."1 [1 J : 

1. Coagulatie: Deeltjes coaguleren als de attraktiekracht tussen 
deeltjes groter is dan de repulsiekracht. In het coagulaat 
raken de deeltjes elkaar niet. Zij zijn van elkaar gescheiden 
door een dunne vloeistoffilm. Bij coagulatie van zeer kleine 
primaLre deeltjes is de coagulatiesnelheid hoog door de grote 
B:r'avnse bewegin:j van deze deeltjes. In plaats van coagulaten 
worden in dit geval ijle vlokken gevonrrl. Deze vlokken vo:rmen 
in een later stadium door reorientatie coagulaten. In 
hoofdstuk 2.2 zal nader worden in:jegaan q;> de attraktie- en 
repulsiekrachten tussen deeltjes. '!'evens zal in dit hoofdstuk 
de invloed van chemisorptie q;> de stabiliteit van deeltjes 
beschreven worden. 

2. Floccul.atie: Stoffen met een hoog nolekulair gewicht zorgen 
voor brugvonni.nq tussen de prima ire deel tjes waardoor 
aggregaten ontstaan die vlokken genoenrl worden. In hoofdstuk 
2.3 zullen de aspekten die een rol spelen in het 
floccul.atieproces worden beharrleld. Hierbij is on:lerscheid 
gernaakt tussen floccul.atie bij geladen deeltjes en floccul.atie 
bij ongeladen deeltjes. 

3. Primaire deel tjes worden in:jeval'Xjen in een drager. Dit 
mec::hanisme zal in dit verslag niet worden uitgewerkt. 

De struktuur van de aggl:e;Jaten die volgens deze mechanismen 
gevonrrl zijn is weergegeven in figuur 2.1. 
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(a) (b) (c) 

Figuur 2.1 Struktuur van aggregaten: (a) coagulaten, (b) vlokken 
en (c) via mec:::hanisme 3 gevonrrl. 

Deeltjes kunnen aggregeren als gevolg van Brownse beweging. De 
aggregatie kan echter worden versneld door de aanwezigheid van 
makroskopische snelheidsgradienten in het systeem. De 
botsingskans van deeltjes neernt hierdoor toe. Het effekt hiervan 
~ de aggregatiesnelheid zal worden besproken in hoofdstuk 2.3. 

3 



2.2 Qlagulatie 

Deeltjes coaguleren als de totale energie van het systeem 
hierdoor verlaagd wordt. Deze totale energie wordt bepaa1d door 
de attraktie- en rep..1lsie-energie tussen deeltjes. Voordat in 
paragraaf 2.2.2 uitdnJk.ki.rgen zullen worden geintroduceerd. voor 
deze twee energieen, zal eerst in paragraaf 2.2.1 irqegaan worden 
op de omerlirqe rep..1lsie van geladen deeltjes. Er zal een 
definitie gegeven worden van de dubbellaag an deze geladen 
deeltjes. Tevens wordt de potentiaal bepaald als funktie van de 
afstarrl tot het deeltj~lak. 

2.2.1 re dntlJellaag 

In een polaire vloeistof krijgen de meeste deeltjes een 
oppervlaktelading. Deze oppervlaktelading kan een gevolg zijn 
van: 

1. Adsorptie van ionen of van zeepachtige m::>lekulen die met de 
gedissocieerde kop (bijvoo:rbeel.d Hcro-) in de oplossirq steken en 
net de apolaire staart geadsoIbeerd zijn aan het deeltje. 

2. Het preferent oplossen van een deel van de ionen waaruit de 
vasta stof deeltjes zijn opgel::x:Juwd. 

Ten gevolge van de lading op het q;::pervlak van de vasta fase 
worden ionen in de oplossirq die een lading net tegen:1esteld 
teken hel:::ben (tegen-ionen) aan;Jetrokken, ionen die een lading net 
gelijk teken hel:::ben (oo-ionen) afgestoten. Ikx>r diffusie ontstaat 
een ladingsverdeling in de laag vloeistof direkt ron:i het 
deeltje (de diffuse dubbellaag): een tekort aan oo-ionen en een 
overschot aan tegen-ionen. Het verloop van de iOnenkoncentratie 
als funktie van de afstarrl x tot het deeltje kan worden 
weergegeven door de verdel.in::.Jswet van BOltzmann: 

voor positieve lading bij negatieve warxllading (tegen-ionen) 

(2.1.A) 

voor negatieve lading bij negatieve warxllading (oo-ionen) 

waamij no: 
n(x) : 

24 en z_: 
't'(x): 

eo: 
T: 
k: 

(2.1.B) 

koncentratie ionen in de bulk van de 
vloeistof (geen invloed van de warrl) [m-3 ] 
koncentratie ionen op afstan:l x van de warrl 

[m-3] 
valentie van tegen-ionen en oo-ionen 
potentiaal op afstarrl x van de warrl (deze is 
negatief als de warxilading negatief is) 
lading van een proton = 0.160*10-18 [C) 
absolute tenperatuur [Kj 
Boltzmannkonstante = 13.81*10-24 [J/K] 
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Figuur 2.2 geeft de formules 2.1.A en 2.1.B grafisch weer voor 
een dispersie net negatief geladen deel tjes. 

(a) 

conc. 

t 

(b) 

1 
'f (x) 

I 
diffuse I 
dubbellaagl 

I 
geen invloed 
oppervlakteladiIx;J 

\ 
n =n = n + - 0 

Figuur 2.2 (a) de lad.in;Jsverdeling in de du}:t)el.laag 
(b) het potentiaalverloop in de duh'bP..llaag 

Door de aanwezigheid van een q:pervlaktelaclirg wijkt de 
elektrische potentiaal in de b.rurt van het grensvlak af van die 
in de bulk van de oplossing. Er zal een vergelijk.i.nj worden 
afgeleid voor het verloop van de potentiaal als funktie van de 
afstarrl tot het deeltj~lak. 

In elk deel van de oplossing, welke invloed on::lervirrlt van de 
wandlaclirg wordt het verban::l tussen lad.irxJsdichtheid en de 
potentiaal gegeven door de vergelijk.i.nj van Poisson: 

62't'(X) f(x) 
---=--

6X2 €Ofr 

waarl:>ij cO: permittiviteit in vacuUm = 8.85*10-12 [F/m] 
€r: relatieve diEHektrische konstante [-] 
f(X): lad.irxJsdichtheid [e/m3 ] 
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De Iadi.rgsdichtheid is: 

f (x) = ~eon+ (x) + z-eon- (x) (2.3) 

De vergeIijking van Poisson kan worden opgelost als de volgende 
aannames worden gemaakt: 

1. Uitgaan van een vIak vaste stof/vloeistof grensvIak 
2. De ionen worden beschouwd als puntvonnige Iadi.rgen 
3. Het opIosrnidde1 wordt beschouwd als een kontinu medium met een 

plaatsonafhankelijke dielektrische konstante 
4. Het e1ektrolyt is symmetrisch (~=z_=z) 

Na substitutie van (2.1.A); (2.1.B) en (2.3) ;11 (2.2) wo.!dL bij 
deze aannames na integratie de volgende oplossing verkregen voor 
de potentiaal als funktie van de afstan1 x tot het 
dee1tjesoppe:rvlak: 

net 

en 

2kT l+¥exp(-KX) 
't' (x) = -In( ) 

zeo 1-Jexp(-KX) 

~ = exp(zea,oI2kT)-1 

exp(zeo,oI2kT)+1 

K = Ii I eo
2 DliZi~ , 

\j €O€rkT 

waarbij ni: koncentratie van ion i [m-3 ] 
zi: Iadi.rg van ion i [-] 
",(0): oppervlaktepotentiaal [VI 
K: Debije-HUckel paraneter [m- ] 

Als (zeo'i'o)/ (2kT) « 1 dan geldt de benadering van Debije en 
HUckeI [2]: 

't'(x) ='fo * exp(-KX) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

De dikte van de dubbellaag wordt gedefinieerd als die waarde van 
x waarvoor geIdt: 't' = l/e*'fO. Uit fonnule (2.7) voIgt dat x=ljK. 

2.2.2 Interaktiekrachten h1SSell deel.tjes 

Als twee geladen deeItjes elkaar naderen oefe.nen ze een 
afstoterrle kracht op elkaar uit door het overlappen van hun 
e1ektrische dubbellagen (zie 2.2.1). 'fussen elkaar naderen:le 
deeItjes bestaan tevens attraktiekrachten, de Inmon-van der 
Waals-krachten. In deze paragraaf zal een ui~ worden 
afgeleid voor de totale interaktie-energie tussen dee1tjes. Met 
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behulp van deze uitdruk:ki.n; kunnen vcx>rspellin:3en gerlaan worden 
antrent de stabiliteit van een dispersie. 

Derjaguin, I..arrlau, Verwey en OVeJ:beek heli:)en een uitdruk:ki.n; 
afgeleid vcx>r de rep.ll.sie-energie van twee bollen van gelijke 
grootte (DLvo-theorie). Hogg heeft deze theorie uitgebreid en een 
ui tdruk:ki.n; afgeleid vcx>r de rep.ll.sie-energie van twee bollen van 
ongeli jke grootte [3]: 

€a1a 2 <'Y012 1'ol) 2,01 't'02 1+e:xp(-KHo) 
DIr *[ *In Iln{1-exp(-2KHo) } ] 

4 (a1+a2) ~012+~022 1-exp(-KHo) 

war'bij ai: straal van deeltje i [m] 
He: de kor-\..Ste afs'-\..Mrl tusse:n de twee bollen [m] 
K is reeds in fonnule (2.6) gedefinieerd 

(2.8) 

Hamaker 1eidde een uitdruk:ki.n; af vcx>r de attraktieenergie van 
twee bollen van ongelijke grootte [3]: 

UA= - ----
6 (a1+a2)Ho 

war'bij A: Hanakerkonstante 

De totale interaktie-energie Ur is de san van attraktie- en 
rep.U.sie-energie en bepaalt de stabiliteit van de suspensie: 

(2.9) 

(2.10) 

In figuur 2.3 zijn de attraktie, repulsie en totale interaktie
energie uitgezet als funktie van de afstan:i tussen twee deeltjes. 
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Figuur 2.3 De interaktie-energie tussen twee deeltjes als funktie 
van de on:ierlinge afstan:i. 

uit figuur 2.3 blijkt dat de totale interaktie-energie een 
maxiIm.1rn tJ.max bezit bij een deeltjesafstan:i Hmax. De waarde van 
Umax bepaalt de stabiliteit van de ctispersie. Als Umax S 0 dan 
zal elke botsing tussen twee deeltjes tot een verkleving leiden. 
Er is geen potentiaalberg aanwezig zodat de deeltjes het pri.'tIaire 
minirm.Irn van de totale energiea.u:ve altijd kunnen be.reiken. Er zal 
coagulatie optreden. Dit proces is nagenoeg irreversibel. Het 
zelfde proces treedt op als Umax > 0, maar klein is ten opzichte 
van de kinetische energie van de elkaar nadererrle deeltjes. 

Als Urpax > 0 en boven:iien groot is ten opzidlte van de kinetische 
energle van de elkaar nadererrle deeltjes, dan hebben de deeltjes 
niet genoeg energie em over de potentiaal.berg heen te komen. De 
toestarrl van prirnaire coagulatie zal niet worden bereikt. Rechts 
van H=Hmax bevin:it zich het securrlaire minirm.Irn, dat veel minder 
diep is dan het prirnaire minimum. Deel tjes waarvan de 
energietoestarrl zich bevirrlt in dit securrlaire minimum ktmnen 
geJrekkelijk weer redispergeren. 

De repulsie-energie kan worden verlaagd door aan de oplossing 
elektrolyt toe te voegen. De dubbellaagdikte 1/K wordt dan 
kleiner (zie vergelijking 2.6). Zodra de maximale interaktie
energie Uznax kleiner wordt dan de kinetische energie van de 
elkaar nadererrle deeltjes, zal elke botsing tussen deeltjes 
leiden tot coagulatie in het prirnaire mi.ninum. De elektrolyt 
koncentratie waart>ij dit p.mt bereikt wordt noemt nm de 
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kritische exagulatie koncentratie. Het blijkt dat deze 
voornamelijk wordt bepaald door de lading van de tegenionen. Er 
is aangetoon:l dat de kritische exagulatie koncentratie cmgekeerd 
evenredig is net de zesde macht van de lading van de tegenionen 
[2]. De kritische exagulatie koncentratie is tevens afhankelijk 
van de kinetische energie van de elkaar nadererrle deeltjes. Als 
op het nx::ment dat de kritische exagulatie koncentratie bereikt is 
nog treer elektrolyt wordt toegevoegd dan zal dit niet meer 
leiden tot een verhogin; van de exagulatiesnelheid. Bij grotere 
ionsterkte zal echter wel de bin:li.rgskracht tussen de deel tjes 
die een cxagul.aat vonnen toenemen, zodat de ein:lgrootte van de 
exagulaten zal toenemen. Dit is experimenteel bevestigd door 
Janssen [ 4] • 

2.2.3 De invloed van dlemisorptie q> de roagulatie. 

Chemisorptie van ionen op het vaste stof <::g;:leJ:Vlak beinvloedt het 
ooagulatiegarrag van de suspensie [2]. Dit effekt wordt in deze 
paragraaf uitgelegd aan de harrl van het verloop van de 
q:pervlaktepotentiaal en de zeta-potentiaal net de koncentratie 
potentiaalbepalerxie ionen in het systeem. De zeta-potentiaal is 
de potentiaal in het vlak waarin de nolekulen net ten opzichte 
van de vaste fase kunnen bewegen. Dit vlak wordt het 
elektrokinetische afschuifvlak genoem::l. 

Als voorbeeldsysteem wordt een stabiele dispersie van 
polystyreerrleeltjes in water gekozen. In alkalisch milieu is het 
q:pervlak van de deeltjes volledig bezet net surfactant RAS- in 
gedissocieerde vonn (sterische stabilisatie). In zuur milieu 
bevirrlt de surfactant zich in o~edissocieerde vonn op het 
polystyreen q:pervlak. Het evenwicht 

W + RAS-. a RASH 
ligt sterk rechts. Aargenaren wordt dat in dit systeem zowel W 
als RAS- behoren tot de vaste stof. 

Aan een stabiele suspensie van polyst:yreen:ieeltjes in water (pH > 
8) wordt een zuur toegevoegd waarvan de anionen niet 
chemisorberen aan het <::g;:leJ:Vlak. Een voorbeeld van zo' n zuur is 
salpeterzuur. De W-ionen die in de q>loss~ aanwezig zijn 
zullen direkt naar het vaste stof <::g;:leJ:Vlak gaan an het RAS- te 
protoniseren. Als zoveel W is toegevoegd dat precies alle RAS
geprotoniseerd kan worden is dan is de lading op het <::g;:leJ:Vlak 
nul geworden. Dit punt wordt het ladirgsnulpunt genoem:i. Bij deze 
koncentratie W-ionen is de zeta-potentiaal ook nul (iso
elektrisch punt). Er zal exagulatie optreden. Als vervolgens meer 
salpeterzuur wordt toegevoegd, dan adsorberen nog meer W-ionen 
aan het q;:.pervlak, waardoor de lading op het cippervlak positief 
wordt. D:x:>r deze lading staten de deeltjes elkaar af, waardoor de 
dispersie opnieuw stabiel geworden is. Dit adsoIptiep:roces gaat 
door totdat het hele <::g;:leJ:Vlak bezet is net IV -ionen. Als de pH 
nog verder wordt verlaagd dan blijft de owervlaktelading 
konsta.'1t, maar de dl.lliJellaag an de geladen polystyreerdeel.tjes 
wordt door de toeI1enerrle koncentratie tegen-ionen (NOJ -) dunner. 
Bij een bepaalde koncentratie N03 - wordt de kritische coagulatie 
koncentratie bereikt, zodat weer opnieuw exagulatie zal qytreden. 
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Het verlcq;> van de q:pervlaktepotentiaal 'fo en de zeta
potentiaal als funktie van de PI is gegeven in figuur 2.4.a. uit 
de figuur kunnen het ladi.rgsnulpmt en het iso-elektrisch punt 
-worden afgelezen. In figuur 2.4.b is de coagulatiesnelheid als 
funktie van de PI weergegeven. Gaarxie van hoge naar lage PI zal 
in de buurt van het iso-elektrisch punt coagulatie plaatsvirxlen. 
De coagulatiesnelheid is het hCXXJst bij de PI die hoort bij het 
iso-elektrisch punt en neernt bij hogere PI weer af, ardat dan de 
lading op het oppervlak steeds positiever wordt door de 
geadsorbeerde gr -ionen. Op een gegeven rranent ove.rheerst de 
repulsie weer en virxlt er geen coagulatie neer plaats. Bij een 
bepaalde, nag hogere koncentratie salpeterzuur zal het gehele 
deeltjesoppervlak bezet zijn met W-ionen. Nu zal met toenemerrle 
kcncentratie N03 - de dubbellaag kleiner worden, waardoor de 
repllsie-energie afneernt. Vanaf de kritiSC'he coagulatie 
koncentratie zal weer coagulatie op gaan treden. 

Als in plaats van salpeterzuur een zuur wordt toegevoegd waarvan 
het anion wel chemisorDeert op het q:pervlak, bijvoo:rbeeld 
zwavelzuur, dan beinvloedt dit het coagulatiegedrag van de 
suspensie. Behalve het W-adsorptie virrlt tevens soi
chemisorptie aan het q:pervlak plaats. Onrlat het S042--ion niet 
tot de vaste fase behoort -wordt de netto-Iac1in;J achter het 
elektrokinetische afschuifvlak negatief zolang het oppervlak zelf 
orgeladen blijft. Qn nu weer een netto-Iac1in;J 0 achter het 
elektrokinetische afschuifvlak te realiseren (iso-elektrisch 
punt) zal een hogere W-adsorptie teweeggebracht noeten -worden. 
Dit kan door een hogere koncentratie W in de oplossin] te 
kiezen. Het iso-elektrisch punt verschuift door C'hemisorptie 
naar lagere PI. Een tweede effe.kt is dat de gechemiso:rDeerde 
so42--ionen de RAS--ionen verdrin]en van het oppervlak en de W
ionen uit de oplossin] aantrekken. Het vaste sto;f q:pervlak wordt 
positief geladen. Qn het lac1in;Jsnulpunt weer te bereiken noet de 
koncentratie W-ionen anlaag en de koncentratie RAS--ionen 
anhCXXJ. Door chernisorptie verschuift het ladingsnulpunt naar 
hogere PI. Dit is weergegeven in figuur 2.4.c. De 
coagulatiesnelheid bereikt in dit geval een maximLnn als de zeta
potentiaal nul is (zie figuur 2.4.d). De kritische coagulatie 
koncentratie zal, orrlanks de adsorptie van soi--ionen, bij een 
hogere PI worden bereikt dan bij salpeterzuur als destabil isator , 
ardat in dit geval de lac1in;J van de tegenionen groter is. Dit zal 
een groter effe.kt hebben op de kritische coagulatie koncentratie 
dan de adsorptie van sulfaationen (zie 2.2.2: de kritische 
coagulatie koncentratie is argekeerd evenredig met de lac1in;J van 
de tegen-ionen tot de zesde macht) . 
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figuur 2.4 (a) I (e): De owerv1akte- en zetapotentiaal als funktie 
van ~ bij (a) afwezigheid van chemisorptie 
en (e) aanwezigheid van dlemisorptie. 

(b) I (d): De coagulatiesnelheid als funktie van de ~ 
bij (b) afwezigheid van chemisotptie 
en (d) aanwezigi1eid van chemism:ptie. 
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2.3 FlOC'Oll atie 

Het tweede mechanisme voor de vonning van aggregaten in een 
dispersie is bet flocculatiemechanisme. Dit machanisme treedt op 
in systemen waarin zich poIymeernnIekulen bevirrlen. De 
koncentratie poIymeernnIekulen bepaalt de stabiliteit van het 
systeem. Bij hoge polyneerkoncentratie is bet deeItj~lak 
geheel bezet met poIymeernnIekulen, zodat de deeltjes elkaar niet 
dicht genoeg kunnen naderen an te aggregeren. Dit versdlijnsel 
heet sterische stabilisatie. Als echter de polyneerkoncentratie 
Iaag is, dan is niet het gehele deeltj~lak bezet. Een 
poIymeernnIekuul kan aan meer dan een deeItje adso:rberen. Er 
treedt flocculatie cp. 

In dit hoofdstuk worden eerst de belargrijkste aspekten van het 
flocculatieproces beschreven. Iaama voIgt een uitgebreidere 
beschouwin;J waarbij orrlerscheid gemaakt wordt tussen flocculatie 
van orgeladen deeItjes en flocculatie van geladen deeltjes. 

2.3.1 Bet f1(")(Ull atieproa::s 

Het flocculatieproces kan orrlerverdeeld worden in vier stappen 
[5] (zie figuur 2.5): 

a. adsorptie van poIymeernnIekulen op de deeltjes 
b. reorientatie van de geadsorbeerde ketens 
c. botsin;J van ged.estabiliseerde deeItjes zodat a~egaten 

gevonrrl worden 
d. afbreken van aggregaten. 

0 a > 

., 

tb 
., 

." ., 
", ., ., 

~., 

c ® < > 
d 

figuur 2.5 Sche.1!Iatisc.l1 verloop van polymeeradso:rptie en 
flocculatie. 
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BrugvoIming wordt bevorderd als reorientatie van de 
polymeerketens relatief lan;Jzaam verloopt. Er zullen dan deeltjes 
botsen met daarop lan;Je uitgestrekte polymeerketens. Dit is 
vooral te verwachten in gekoncentreerde suspensies, ardat hier 
zeker in het begin veel botsirgen tussen deeltjes plaats vimen. 

2.3.2 Floooulatie bij ~ deeltjes. 

In een dispersie kunnen polymeenrolekulen als flocculant 
optre:ien of het systeem sterisch stabiliseren. Het gErlrag van 
ongeladen polymeenrolekulen is hierbij arrlers dan dat van geladen 
polymeenrolekulen. Eerst wordt de invloed van ongeladen 
polymeenoc>lekulen in een dispersie beschreven. 

De adsorptie van polymeenrolekulen op het deeltjesoppervlak kan 
de vrije energie van het systeem op drie manieren beinvloeden 
[5] : 

1. Ibor het adsorberen van polymeersegmenten op de deeltjes 
veran::lert de vrije energie F van het systeem met A Fads' Deze 
veran::lerirg is evenredig met het aantal segnv:mten dat aan de 
deeltjes adso:rDeert. In de meeste systemen isl!)Fads < O. 
Adsorptie treedt alleen op als er nag open plaatsen aanwezig 
zijn op de deeltjesoppervlakken. 

2. Als de ketenlengte van de polymeenrolekulen grater is dan de 
afstarrl tussen de deeltjes, dan is er een verlies aan 
bewee:;Jlijkbeid van de geadsorbeere1e rrolekulen. Hierdoor neernt 
de vrije energie van het systeem toe (I!)Fconf)' 

3. De wisselwerking tussen de geadso:rbeerde polymeenrolekulen 
zorgen voor veran::lerirg van de vrije InenJenergie (AFmix)' Als 
de geadso:rbeerde polymeernolekulen zich in een "slecht" 
oplosmiddel bevin:ien, dan beperken ze het kontakt met het 
opIosrniddeI door elkaar aan te trekken (AFm.:ix < 0). De 
suspensie is nu niet stabiel. De suspensie 15 daarentegen weI 
stabiel (AFmix > 0) als het oplosrniddel "goed" is voor de 
polyxreren. . 

De sam van deze drie bijdrages bepaalt de stabiliteit van de 
pol yzree.rl1ouderrle suspensie. 

Naast het energie-effekt speelt ook het tijds-effekt een grote 
reI bij het bepalen van de stabiliteit van het systeem. Bij 
naderirg van twee geadso:rbeerde polymeerlagen die elkaar afstoten 
(~F > 0) iullen de polymeernolekulen geneigd zijn te desorberen. 
Ret is echter IOOgelijk dat de deeltjes al botsen t.eJ::wijl het 
proces van polymeerdesorptie nag niet voltooid is. Wat er 
gebeurt is te zien aan de ve:rhouding van twee tijden: 

(2.11) 

Hierbij is toots het tijdsverschil tussen het m:mant waarop de 
polymeer Iagen een afstot:errle kracht van elkaar gaan on:iervi.rrlen 
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en bet m:m:mt waarop ze ootsen. 'tcles is de tijdsduur van 
polyneerdesol:ptie. 

In de meeste gevallen is D«1. Polyneerdesorptie is een zeer 
langzaam proces. Ret botsingsproces daarentegen verloopt zeer 
snel door de Brownse beweging van de deeltjes enjof orner invloed 
van konvektie. De polymeren hebben geen tijd an te desorberen. 
Bij een hoge bezettingsgraad van het vaste stofoppezvlak en een 
lage desol:ptiesnelheid van het polyneer is het syst.eeJn sterisch 
gestabiliseerd. Bij een zeer lage bezettingsgraad kan ook zomer 
polynvaerdesol:ptie b:rugvonning tussen deel tjes plaatsvi.rden. 

Als 0»1 (bijvool'beeld in bezinktanks), dan desorbeert een 
gedeel te van het polyneer. Er ontstaan lege plaatsen op het 
oppervlak, waardoor zelfs bij hoge polyneerkoncentraties op het 
oppervlak b:rugvonning kan plaatsvimen. Het systee.m is niet 
stabiel. 

In tegenstelling tot or¥;Jeladen polymeren kunnen polyelektrolyten 
een amer gedrag vertonen dan hierboven is beschreven. Bij lage 
ionsterktes in de suspensie stoten de geladen segmenten van de 
polyelektrolyt::nDlekulen elkaar af. Deze polyelektrolyt::nDlekulen 
steken dus ver in de oplossing an maar zo ver mgelijk van elkaar 
verwijderd te zijn. Het gedrag van polyelektrolyten is in dit 
geval gelijk aan het gedrag van or¥;Jeladen polymeren in een "goed" 
oplosmiddel. Bij lage bezettingsgraad van het deeltjes-oppervlak 
zal b:rugvonning plaatsvimen. sterische stabilisatie treedt op 
als de bezettingsgraad hoog is. 

Bij hoge ionsterktes in de suspensie gaan tegen-ionen 
tussen de gel aden kq:pan van de polyelektrolyt:rcolekulen zitten, 
waardoor ze elkaar mirrler afstoten. Hierdoor steken de IOC>lekulen 
mirrler ver de oplossing in. Er ontstaat een katpaktere struktuur 
waardoor sterische stabilisatie door de polyelektrolyt::nDlekulen 
niet meer IOOgelijk is. De stabiliteit van de dispersie karl nu 
beschreven worden met de DLvcrtheorie (zie 2.2.2). Het syst.eeJn is 
niet stabiel als de totale lading van het deeltje met de 
geadsol'beerde polyelektrolyt::nDlekulen or¥;Jeveer nul is. Is de 
totale lading positief of negatief, dan vormt zidl een diffuse 
dubbellaag an het deeltje met geadsol'beerd polyelektrolyt. De 
dikte van de dubbellaag is afhankelijk van de lading van het 
deeltje met polyelektrolyt. Het syst.eeJn kan gedestabiliseerd 
worden door de koncentratie tegenionen in de oplossing te 
verl10gen zodat de kritische coagulatie koncentratie wordt 
bereikt. 

2.3.3 Fl~Jlatie bij geladen deel.tjes 

De meeste deeltjes die zidl in een polair oplosmiddel bevimen 
hebben een oppezvlaktelactir¥;J. De rep.llsie tussen deze deeltjes 
harqt af van de ionsterkte van de oplossing. Bij lage 
elektrolytkoncentraties kan de elektrische dubbellaag rorx:l een 
geladen deeltje vrij groot zijn (tot or¥;Jeveer 100 nm). Hierdoor 
kunnen de deeltjes elkaar niet zo didlt naderen. Flocx::ulatie door 
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brugvonnirg tussen de deel tjes karl nu alleen maar plaatsvWen 
als het geadsor:beerde polyneer larger is dan twee maal de dikte 
van de dubbellaag (zie figuur 2.6). Bij lage 
elektrolytkoncentraties kunnen alleen de large polymeren als 
brugvormer optreden. De dubbellaag wordt klei.ner bij hogere 
elektrolytkoncentraties. Nu kunnen ook polymeren met een lager 
ITOlekuulgewicht als brugvonner optreden. 

Bij flocculatie van geladen deeltjes spelen behalve de 
koncentratie polymeenoolekulen op het vaste stef owervlak en de 
ve.rhoud.in;;J tussen polymeer desorptietijd en botsirqstijd (zie 
2.3.2) nog een aantal arxiere aspekten een rol bij de stabiliteit 
van een dispersie. Dit zijn de dikte van de dubbellaag an de 
deeltjes en de lengte van de polymeenwlekulen. 

Figuur 2.6 Brugvonnirg tussen deeltjes 
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Botsingen tussen deeltjes die a~egatie veroorzaken kunnen 
plaatsvirrlen door de Brownse beweging van deeltjes. Deze vonn van 
aggregatie wordt perikinetische aggregatie genoenrl. 
Orthokinetische aggregatie treedt op als de aggregatie versneld 
wordt door schudden of roeren. Men k:reeert dan makroskopische 
snelheidsgradienten, waardoor de botsingskans van deeltjes 
toeneernt. 

stein [6] heeft een ui t.druk.1d.ng afgeleid voor de vemoud.i.r'xJ 
tussen het aantal botsingen per secoooe bij orthokinetische 
aggregatie (Jok) en bij perikinetische aggregatie (Jpk): 

Jok ~ Ril (du,ldz) 
-= - (2.12) 

2kT 

dynamische viskositeit [kg/ms] 

Jpk 

waarbij: ~ : 
Rij: afstan1 tussen de deeltjes waarop een blijverrl 

kontakt gevontrl wordt (bolvonnige deeltjes met 
straal R=2a) • 
afschuifsnelheid (=") du,ldz : 

uit fonnule 2.12 blijkt dat a~egatie meer door makroskopische 
straning wordt versneld naannate de deeltjes grater worden (Rij 
grater). Grotere aggregaten kunnen echter weer breken oooer 
invloed van de wrijving die ze oooe:rvirxien als gevolg van de 
straning. In figuur 2.7 is dit prcx::es kwalitatief weergegeven. 
Het is aanne.rrelijk dat de curves voor perikinetische aggregatie 
en orthokinetische aggregatie elkaar snijden als gevolg van het 
inste1.1en van een dynarnisch afbraak/groei -evenwicht in het 
orthokinetische aggregatie-prcx::es. 

l\antal d(:eltjE!6 

""'iiiii;'::::-_______ ' perikinet1sch+ 
orthok1net1sch 

per1k1net1sch 

Ujd 

figuur 2.7: Het aantal deeltjes als functie van de tijd voor 
perikinetische en orthokinetische aggregatie. 
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3.1 '1heorie 

3.1.1 De energimissipatie in een ge.roerde tank 

In een geroerde tank wortit een hoeveelheid energie ovez:gedragen 
aan de tankinhoud met behulp van een roerder. De roerder zorgt. 
ervoor dat de tankinhoud wo:::dt romgepanpt. Het strcIniJ'qspatroon 
van vloeistof in een geroerde tank met een t:umineroerder is 
weergegeven in figuur 3.1. De cirkulatietijd "tc wordt gegeven 
door [7]: 

"tc::: IY I N dr
2 

waaroij D : tankdiameter [m] 
N : toerental van de roerder [s-1] 
dr : di.aneter van de roerder [m] 

uit climensieanalyse voIgt dat het venrogen voor een 
t:umineroerder als voIgt bereken:i kan worden: 

P = 'Np P N3 dr
5 

waaroi j 'Np: roerderken;Jetal [ - ] 
f : dichtheid van het natium [kg/m3 ] 

(3.1) 

(3.2) 

De energie die in de tank gedissipeerd wordt is gelijk aan het 
door de roerder geleveme venrogen volgens (3.2). De gemiddelde 
energiedissipatie per massa-eenheid tankinhoud is nu: 

€ = P/M = 'Np N3 dr 5 f I M 

waaroij M: massa van de tankinh.oud [kg] 

Figuur 3.1 Het strc:mi.rgspatroon in een geroerde tank 
met een t:umineroerder 
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De energiedissipatie van een roerder in een tank is niet 
unifonn. Er kUImen grote verschillen optreden. In de direkte 
argevin;J van de roerder zal aamnerkelijk meer energie 
gedissipeerd worden dan OJ? overige plaatsen in de tank. Shirmar 
[1] stelde dat OJ? elke plaats in de tank de lokale 
energiedissipatie € i evenredig is met de gemiddelde 
energiedissipatie l: 

(3.4) 

De waarde van de evenredigheidskonstante f i is voor elk deel van 
de tank verschillerrl. Vaak wordt de tank in drie zones verdeeld 
(zie figuur 3.2): de bulkzone, de roerderzone en de 
I'OeI."Ue.L-tipzone. In tabel 3.1 is de relatieve grootte van de drie 
zones weergegeven tezamen met de waarde van fi uit vergelijking 
3.4. 

Zone voltn'tefractie f· l. 

bulkzone 0.9 0.25 
roerd.erzone 0.095 5.4 
roerdertipzone 0.005 50 

Tabel 3.1 Bijdrage van de verschillerrle zones in een geroerde 
tank aan de energiedissipatie. 

uit deze tabel blijkt dat de meeste energie gedissipeerd wordt in 
de roerderzone, een relatief klein deel van de tank. 

Figuur 3.2 De drie zones van een geroerde tank. 
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Ko1.m::lgorov stelde dat voor tu:rt:ulente strcInin;J de kinetische 
ene.rgie van een roerder overgedragen wordt van grotere naar 
kleinere vloeistofwervels. Dit prcx::es gaat door totdat een 
kleinste wervelgrootte is bereikt. Deze is: 

}.k = (V 3/€)O.25 (3.5) 

De kinetische energie wordt vervolgens gedissipeerd in de vonn 
van wannte. A k wordt ook weI de mikroschaal van de tu:rbul.entie 
genoem:i. 

3.1. 2 De cqp:egatiekinetiek 

Bij coagulatie van relatief grote primaire deeltjes in een 
geroerde tank verloopt de deeltjesgrootte als :functie van de tijd 
zoals geschetst in figuur 3.3 [8]. Het coagulatieproces kent vier 
elkaar opvolgerrle fasen: 

fase I : D:>ubletten worden gevo:rm:i uit primaire d.eeltjes 
fase II : Versnelde toename van de vol\.Ille;Jemiddelde diameter 

door verdere groei van de aggregaten. 
fase III Kleine aggIegaten versmelten tot grotere Ci93Iega.ten. 

Een deel van deze grote aggregaten wordt als gevolg 
van tu:rbul.ente strcInin;J weer afgebroken. 

fase IV : Er is een dynamisch evenwicht bereikt tussen groei en 
afbraak. van aggregaten. 

Bij flcx:x;ulatie is hetzelfde verloop van de aggregaatgrootte te 
zien, mits tijdens het prcx::es kontinu vers flocculant wordt 
toegevoegd [5]. Er zal geen dynamisch evenwicht ontstaan tussen 
groei en afbraak als in het begin van het prcx::es alle flcx:x;ulant 
ineens wordt toegevoegd. De vol\.Ille;Jemiddelde diamater van de 
deeltjes zal in dit geval eerst snel toenemen en daarna 
geleidelijk afnemen. Vlokken die zijn afgebroken agglanereren 
nauwlijks nv:er waardoor een dynamische evenwichtssituatie niet 
wordt bereikt. Dit kan een gevolg zijn van reorientatie of breuk 
van de polyrreeIlOC)lekulen op het ~lak (zie 2.3.1), waardoor 
de kans op brugvoI'll\in;J kleiner wordt. Een dergelijk verloop van 
de vol\.Ille;Jemiddelde diamater van de a<J;JLegaten als ftmktie van de 
tijd is tevens te zien bij coagulatie van relatief kleine 
prir!'.aL~ deeltjes. Deze deeltjes bezitten een grote BrcMnse 
bewegirg waardoor de coagulatie zeer snel verloopt. Nadat de 
maximale aggregaatdiamater bereikt is treedt reorientatie en 
afbraak. op van de gevonrde aggregaten. Dit leidt tot een afname 
van de aggregaatgrootte. 
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Figuur 3.3 Het verloop van de ~tie (coagulatie en 
flooculatie) als functie van de tijd. 

Het aggregatieproces kan worden voorgesteld door het verloop van 
de relatieve deeltjesdianeter D= dido in de tijd: 

(3.6) 

De tweede tern van deze vergelijkinJ is ontleerrl aan Family [9J 
en geeft de afbraaksnelheid van de aggregaten weer. De groei van 
aggle::;aten wordt gegeven door de tern kl-0. Deze tern kan worden 
afgeleid uit een m:xiel op;Jesteld door Higashitani [10]. 

Higashi tani heeft het m:xiel van Von Sm:>loch~ki [11] waarin de 
botsin:J tussen deeltjes in laminaire ~ wordt beschreven 
uitgebreid. Von Sm:>loch~ki houdt in zijn lOOciel geen re.kening 
met de interaktie tussen deeltjes en hydrodynamische 
interakties. De botsiIgsfrekwentie tussen twee deeltjes met 
straal ai is: 

Ji,i (Smol) = 16 i ai3 ni2 / 3 (3.7) 

waamij: J i i (Sm:>l): het aantal botsirgen volgens het m:xiel 
, van Von Sm:>luch~ki per tijd per voltnne [m-3s-1J 
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~ : afschuifsnelheid [S-l] 
ni aantal deeltjes met straal ai per volurre-eenheid 

[m-3 ] 

Higashitani et. ale breidden het m:xlel van Von Sm:>lochowski uit 
voor aggregatie van deeltjes in een t.urtW.ent straningsveld. Het 
m:xlel geldt voor deeltjes die kleiner zijn dan de schaal van de 
kleinste wervels. De invloed van deeltjes interaktie en 
hydrodynamische interakties zijn in het m:xlel gebracht door de 
introduktie van de botsin;Jsefficiency-faktor Ctij: 

Ct·· = J. . / J. . (Sm:>l) 1J 1,J 1,J (3.8) 

waarbij Ji,j : het aantal effektieve botsirgen. 

De effectieve botsirgsfrequentie van een deeltje met straal ai 
net een deel tje met straal aj wordt gegeven door: 

3 !., 
Jij = 1.30 Ctij (ai+aj) (€/v) 2 ni ~ (3.9) 

Het totaal aantal effectieve botsirgen Jt is dan: 

Jt = 1.30 Ctij (d30)3 (€/v)\ Nt2 (3.10) 

waarbij: d30 = ~ (fi di3 / Nt)1/3 
met fi : aantal deeltjes met diameter di 

Nt : totaal aantal deeltjes per volUIIe-eelIheid [m-3] 

Het totaal aantal effectieve botsirgen op tijdstip t is gelijk 
aan de afnane van het aantal deeltjes op dat tijdstip: 

(3.11) 

Na substitutie van ~ = 6 t / 7r d~Q3 met t = volumefraktie vaste 
stef levert integratle van Vergel1Jkl.rg 3.11: 

" ;, d30 = (d30)0 exp(0.82 Ctij (€/v) 2 t t) (3.12) 

Deze ,:ergelijkirg gaat bij konstante energiedissipatie en Ctij 
over m: 

(3.13) 

Bij differentiatie van deze vergelijkirg naar de tijd wordt de 
eerste tenn van vergelijkirg 3.6 verkregen. 

De aggregatiesnelheidskonstante k1 is evenredig met de 
volumefraktie vaste stef (zie 3.13). De afbraak van aggu~::laten 
wordt bepaald door de struktuur van de aggregaten. Al.s alle 
aggregaten dezelfde struktuur bezitten, dan is de afbraak 
onafhankelijk van de volumefraktie vaste stef. De gemiddelde 
ei.nJdiameter van de deeltjes zal daaran toenenen bij grotere 
volumefrakties vaste stof. Dit is ~iI'oonteel bevesti~ door 
Janssen [4]. 
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Als deeltjes coaguleren of flocculeren tenlijl kontinu vers 
flocculant wordt toegevoegd, dan zal na een bepaalde 
aggregatietijd evenwicht ontstaan tussen groei en afbraak. Dit 
betekent dat dO/cit in vergelijking 3.6 gelijk wordt aan nul, dus: 

k1 D - k2 rP = 0 (3.14 ) 

Hieruit voIgt voor de evenwichtsdiameter D*: 

D* = (k1fk2) 1/ (a-1) (3.15) 

Als alle flocculant in het begin van het prcx:::es 'WOrdt toegevoegd, 
dan zal op een bepaald moment vrijwel alleen neg maar afbraak 
plaatsvirrlen. Vergelijking 3.6 gaat nu over in: 

dO/dt = -k2 rP (3.16) 

3.1.4 De afbraak van at;Rugaten in h:rrb.llente strc::Jnirg 

Een mechanisme voor afbraak van aggregaten in turbulente 
st.rani.n:J is het eerst beschreven door 'nlanas [12]. Afbraak van 
aggregaten zou een gevolg zijn van het ontstaan van een 
instantaan drukverschil p(d) over het aggregaat. Voorwaarcle voor 
het plaatsvirrlen van afbraak is: 

p(d) ~ Tkrit (3.17) 

De tenn Tkrit is de limitererxie birrli.n;Jssterkte tussen de 
primaire deeltjes in een aggregaat. Als alle aggregaten een 
gelijke struktuur bezitten dan is Tkrit onafhankelijk van de 
aggregaatgrootte. In de Eraktijk neernt Tkrit echter meestal af 
net toenemerrle aggregaatgrootte als gevolg van afnemerrle 
uniforniteit van de aggregate..Tl. De ma..vJ..TOale dia~ter va.'1 ee.'1 

aggregaat in een turbulent strani.n:Jsveld wordt bereikt als: 

p(d) = fkrit (3.18) 

Volgens Tarni en Bagster [1] 'WOrden grate aggIEgaten (Ak« d «L, 
L is de makroschaal van turbulentie, ). k de mikroschaal van 
turbulentie) afgebroken als gevolg van traagheidseffekten. Voor 
deze grote aggregaten geldt: 

(3.19) 

waart>ij € i de energiedissipatie op een bepaalde plaats in de tank 
is. Bet fluktuererrle drukverschil over het aggIe:Jaat is dus 
evenredig net de aggIe:Jaatdiameter. Het grootste aggIe:Jaat dat 
gevornrl kan worden is die waa.rbij het fluktuererrle drukverschil 
over het aggregaat gelijk is aan de limitererxie bi.rrlin;Jssterkte 
tussen de primaire deeltjes in het aggregaat (vergelijking 3.18). 
Hiervoor geldt: 

(3.20) 

22 



Als aargenanen wordt dat Tkrit onafhankelijk is van de dianeter 
van het ~t, dan geldt: 

(3.21) 

Afbraak van kleine aggregaten (d «>'k« L) vindt volgens Tomi en 
Bagster [1] voornamelijk plaats als gevolg van de aanwezigheid 
van plaatselijke snelheidsgradienten op het aggregaat.owervlak. 
Het dnlkverschil over het aggregaat wordt nu gegeven door: 

1 
p(d) ~ J.L (€jJv)'2 (3.22) 

Dit fluktuererxie dnlkverschil is onafhankelijk van de 
aggregaatgrootte. Boven een zekere kritische waarde van de 
energiedissipatie (€krit) geldt voor elke aggregaatgl:ootte p(d) > 
Tkrit. Op gram van deze afleiding is te verwachten dat in dat 
geval elk aggregaat waarvan de dianeter voldoet aan het kriterium 
d «Ak« L afgebreken zal worden. Dit verschijnsel is in de 
praktijk ecnter niet waargenomen. 

In een geroerde tank is het niet duidelijk welke waarde voor de 
energiedissipatie genomen dient te worden, de gemiddelde waarde, 
de maxircale waarde of een waarde tussen deze twee waardes. 

Als de aggregaten van dezelfde grootte-orde zijn als de kleinste 
schaal van de wavels (Ak), dan spelen bij de afbraak zCMel 
traagheidseffekten als plaatselijke snelheidsgradienten op het 
oppervlak een reI. De maximale aggregaatdianeter zal dan 
waarschijnlijk de volgerxle afhankelijkheid vertonen met de lokale 
energiedissipatie: 

dmaxv.>€~)' met 0 < ~< 1 (3.23) 

Als l de waarde 1 nadert, dan spelen traagheidseffekten de 
belan;Jrijkste reI bij de afbraak van agglOegaten; is de waarde van 
r zeer klein, dan bepalen de plaatselijke snelheidsgradienten op 
het aggregaat.owervlak de afbraak van aggregaten. 

3.1. 5 Orthak:i.netisd en perik:inet..i.s cqp:eptie in een 
geroerde tank 

In deze paragraaf zal worden gekeken naar de invloed van de 
Brownse beweging van deeltjes op de botsingsf:requentie in een 
geroerde tank. Deeltjes kurmen botsen ten gevolge van hun Br:ownse 
beweging (perikinetisch) of doordat ze meegesleept worden door 
makroskopische stran:ing (orthokinetisch). In paragraaf 2.4 is een 
uitdrukki.rg gegeven voor de ve:rhouding tussen het aantal 
orthokinetische en het aantal perikinetisc::he botsingen (zie 
vergelijkirq 2.12). Cln deze ve:rhouc;ling te kurmen berekenen meet 
de waarde van de afschuifsnelheid j beken::l zijn. Taylor [13] 
heeft een uitdrukki.rg afgeleid voor bet berekenen van de 
gerniddelde afschuifsnelheid in isotrope tu:rbulente stran:ing 
waa:rbij de snelheidsgradienten op microschaal een nonnale 
verdeling hebben: 

23 



dujdz = i = 0.365 (Elv) ~ 

De gemiddelde energiedissipatie kan worden berekenj net 
vergelijking 3.3. stel dat aggIe;atie plaatsvimt in een 

(3.24) 

geroerd.e tank net een hoogte en een dianeter van 20 centineter 
waarin zich een dispersie bevimt net een dichtheid van 1 g/em~. 
Makroskopische st.ranirg wordt gekreeerd door een tw:bineroerder 
net een dianeter van 6.7 em en een roerderkergetal van 4.6, die 
draait net een toerental van 3.3 s-l. Volgens v~elijkioo 3.24 
is in dit geval de gemiddelde afschuifsnelheid "I = 69 s-l. 
Naannate de aggregaten groter worden zal het aantal 
perikinetische botsingen afnenen. Met behulp van fonnule 2.12 kan 
worden berekerrl dat in di t geval het aantal perikinetische 
botsingen afgencnen is tot eentien::ie van het aantal 
orthokinetische botsingen als een aggregaatgrootte van 1.1 ,.an is 
bereikt. Als wordt uitgegaan van primaire deeltjes van 0.1 ,.an dan 
bestaat een aggregaat al uit zoln 1300 primaire deeltjes. 

De invloerl van de Brc7wnse beweging neemt af als het toerental 
van d~ tw::bineroerder vernCXXJd wordt. Bij ee.n toerental van 10.6 
s-l (l = 392 s-l) is Jpk = 0.1 Jok bij een aggregaatgrootte van 
0.6 ,.an. Er zijn dan agglegaten gevonrd die bestaan uit oIXJeveer 
200 primaire deeltjes van 0.1 ,.an. 

uit deze berekening kan worden gekonkludeerd dat Brc7wnse 
beweging geen invloerl heeft op het aggregatieproc:es in een 
geroerde tank net genoem::le afmetingen mits uitgegaan wordt van 
primaire deeltjes die groter zijn dan ca. 1 ,.an (deze waarcle is 
afhankelijk van de energiedissipatie in het systeem). Als echter 
uitgegaan wordt van primaire deeltjes die kleiner zijn dan ca. 1 
,.an dan wordt het begin van het aggIe;atieproces bepaaJ d door 
botsingen van deeltjes ten gevolge van hun Brc7wnse beweging. 
Orthokinetische aggregatie gaat dan pas overheersen nadat 
aggregaten gevonrd zijn van ca. 1 1J.tn. 
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3.2 De oostellim 

Het aggregatieproces wordt uitgevoerd in een stan:laard geroerde 
tank met een zesblads tumineroerder en vier keerschotten. De 
tank heeft zC1.Ne1. een diameter D als een hoogte H van 20 
centimeter. De afmetjn;Jen van alle omerdelen van de tank en de 
tumineroerder worden gerelateerd aan de tankdiameter D en zijn 
gegeven in figuur 3.4. 

1/\:f: DIA."IETER D 

~A1FLE ~lDTH D/IO 

':11 kl<fP DINIETER D/3 

TA!\K HEIGHT D 

Sl'<;l'f~;SJ()N HElGlI1 OF STIRRER D/2 

35/4 

5 • D/3 TA.\'KDIA.'lETtR D 

figuur 3.4 Afmetin:;Jen van de geroerde tank en de tw:bineroerder 
ten opzichte van de tankdiameter 

In figuur 3.5 is de opstelljn;J weergegeven. via een slang is er 
een clirekte verbin::li.n3 van de tankinhoud met een hevelvat gevuld 
met verdurrl zwavelzuur. Aan de bovenkant van de tank zijn twee 
open buisjes ge.nnnteerd van orgeveer 10 centimeter hoog. Het ene 
buisje bevirrlt zich precies in het midden van de tank. In dit 
buisje bevin:it zich de roerderas. Via het an:lere buisje kan een 
pipet in de tank geplaatst worden, zodat m::>nsters genc::m:m kunnen 
worden. Het vloeistofniveau in de tank ligt enige centimeters 
hoger dan de bovenkant van de geroerde tank en kant dus tot in de 
buisjes. Als een nonster wordt genomen dan wordt de tankinhoud 
meteen aangevuld met vloeistof uit het hevelvat. ZO wordt 
voorkcm::m dat er bij het nemen van een m::>nster lucht in de tank 
karnt. Vortexvonnirg is hierdoor niet IOCXJelijk. De koncentratie 
zwavelzuur in het hevelvat is gelijk aan de koncentratie die zich 
in de tarlk bevirdt. 
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figuur 3.5 De opstellin;J 
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3.3 WerXwijze 

3.3.1 De uit:gaDJsstoffen 

In dit on:lerzoek wordt als aggregererxle roodelstof een latex 
gebruikt die wordt verkregen uit een binnen de vakgroep aanwezige 
opstelli.rg voor kontinue emulsiepolynerisatie van styreen 
(Hoedenmakers). Na de E!IrD.1lsiepolynerisatie wordt de latex 
gestabiliseerd maar niet gezuiverd. In de latex kunnen zich dus 
nog oligc:meren en an:lere verontreinigi.rgen bevin:len. De latex is 
polydispers, heeft een vOl~emiddelde diameter van 0.1 ,.an, een 
dichtheid van orgeveer 1 g/c:m en bevat 29.2 gewichtsprocent 
vaste stof. 

De gevo:rnrle latex wordt gestabiliseerd door voor de polynerisatie 
0.1 IOC>l Rosin acid soap per liter waterfase toe te voegen. Rosin 
acid soap wordt gemaakt door rosin op te lossen in een sterk 
alkalisch oplosmiddel. Rosin is een harsachtige substantie die 
gewonnen wordt uit bepaalde soorten dennenbcxren [14]. Het bestaat 
voor orgeveer 90% uit zuren. De overige 10% bestaat uit niet zuur 
materiaal waaron:ler esters van rosin met vetzuren en 
verschillerrle koolwaterstoffen. Het zure deel van het rosin 
bestaat uit een mergsel van zure materialen. Bet grootst gedeelte 
hiervan bezit de nolekuul.foI1TlUle C1gH29~H en bevat meestal 
twee dubbele koolstof-koolstof bin:li.rgen per nolekuul.. Een 
nogelijke struktuurfoI1TlUle is gegeven in figuur 3.6. 

figuur 3.6 struktuurfoI1TlUle van de zure 
bestan:idelen van het rosin 

Het voornaamste bestarxkleel van Rosin acid soap is het 
gedissocieerde zuur C1gH29~ - geneutraliseerd met kaliurnionen. 
Bij PI ~ 8 bevin:lt dit zuur zich in ged j ssocieerde vonn op het 
deeltjesoppervlak. De polystyreerrleeltjes zijn dan sterisch 
gestabiliseerd. Q:n een PI ~ 8 te realiseren wordt aan de latex 
0.2 nol/l kalitml:al:bonaat toegevoegd. 

Zwavelzuur is gekozen als destabilisator ardat dit in de 
irrlustrie ook als zodanig gebruikt wordt. Gekoncentreerd 
zwavelzuur van een chemisch zuivere kwaliteit (96 gew% 
zwavelzuur, CmS04 = 18M) 'WOrdt verdun:l met leidingwater zodat 
de gewenste zuurkoncentratie 'WOrdt verkregen. Bet zwavelzuur 
zorgt ervoor dat de PI van het systeem lager 'WOrdt dan 8. Als 
gevolg van deze lage PI wordt de met Rosin acid soap 
gestabiliseerde polystyreenlatex gedestabiliseerd. De 
koncentratie zwavelzuur in het aggregatiem:rlium beinvloedt het 
verloop van het aggregatieprooes (zie 2.2.3). 
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3.3.2 Bepalin] van de deeltjesgrooLle 

De grootte van de gevonrrle aggregaten wordt gemeten net behulp 
van laser Diffraktie Spekt.rc:xretrie. Het ~at waanree de 
netingen zijn gedaan is de Malvern 2600 HSIBD particle sizer. De 
werki.rx;J is schematisch weergegeven in figuur 3.7. 

L....-_-t' .... 1 _---' 

laser beam 
expander cuvet 

u 
lens detee-tor 

figuur 3.7 De opstelling voor Laser Diffraktie Spectranetrie 

Een He-Ne laserstraal wordt door een cuvet gestuurd waarin zich 
de agglcxneraten bevWen. Het door de deeltjes verstrooide en het 
doorgelaten licht worden door een lens gefocusSeerd op een 
detektor. De sterkte van de lens noet worden aargepa.st aan de 
gnxxte van de deeltjes. Er is gemeten net een lens net een 
bran.1p.mtsafstarrl van 100nm (voor deeltjesdiameters tot 87 J.Llll), 
een 300 rom lens (voor deeltjesdiameters tot 262 J..'lIl) en een 600 rom 
lens (voor deeltjesdiameters tot 524 J.Llll). uit het gemeten 
verstrooiingspatroon wordt de deeltjesgrootteverdeling bere.ken1 
net behulp van een cx:xrp..rterprogramna. De deeltjes worden 
orxierverdeeld in 16 klassen van deeltjesgroottes. Voor elke 
klasse wordt de gewichtsfraktie deeltjes in die klasse gegeven. 
Met behulp van deze verdeling wordt de volumegemiddelde diameter 
(VMD) berekerrl: 

16 
VMD = I: qi di 

i=l 

waarbij qi: vol1.lI!efraktie deeltjes in klasse i 
di: gemiddelde deeltjesdiameter in klasse i 

(3.25) 

Voor een uitgebreide beschrijving van de Malvern particle sizer 
wordt verwezen naar [15]. 
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3.3.3 De experiment:.en 

De geroerde tank en het hevel vat worden gevuld net een 
zwavelZlIllrCplossin:;J van de gewenste koncentratie. Ve.rvolgens 
wordt de turbi.neroerder aan;;Jezet. De opstellin:;J blijft zo een 
aantal uren staan totdat alle luchtbellen uit het systeem 
verdwenen zijn. J)m wordt het gewenste toerental i.n:Jesteld. Op 
tijdstip t=O wordt de weinig verdurxle of geheel onverdurxle latex 
net behulp van een injektiespuit ter hoogt.e van de roerder 
in:;Jespoten. Vanaf dit nanent wordt regelmatig een IOC>nster genanen 
net een pipet net brecle uitstroc:m:>pe.ni' g. Elk IOC>nster wordt 
steeds op dezelfde plaats in de roerderzone van de tank genanen. 
De veranderin:;J van het systeem door de IOC>nstemame is 
verwaarloosbaar I onrlat het volmne van de tank veel groter is dan 
het totale volmne van de nonsters die ge::hlrerrle een experiment 
genarren worden. Elk IOOnSter wordt opgevargen in een bekerglas 
waarin zich een paar milliliter in dubbelgedestilleerd water 
opgeloste polyvinylalkohol bevirrlt. De polyvinylalkohol 
adso:rbeert op het aggregaatowervlak waardoor sterisc::he 
stabilisatie optreedt en de aggre.gatie gestopt wordt. Met behulp 
van de Malvern particle sizer worden de volmnegemiddelde diameter 
en de deeltjesgrootteverdelin:;J van elk IOOnSter berekerxi. Per 
experiment wordt cirka 12 maal een IOOnSter van cn;JeVeer 10 
milliliter genanen. 

De parameters die in dit systeem gevarieerd zijn zijn de 
energiedissipatie (deze wordt bepaald door het toerental van de 
roerder) I het volumepercentage vaste stof, de koncentratie 
zwavelzuur en de verblijftijd in de tank. Een overzicht van de 
experimenten die zijn uitgevoerd is gegeven in tabel Al van 
bijlage A. 

Ook zijn een aantal experimenten gedaan die een :irrlruk kurmen 
geven over het mechanisme van de aggregatie. Het is nog onbekerxi 
of aggregatie van deze iniustriEHe latex plaatsvin:tt volgens het 
coagulatiemec::hanisne (2.2) of volgens het flocculatiemechanisme 
(2.3). Boverxtien is het interessant an in geval van flocculatie 
te weten welke stof in het systeem als flocculant optreedt. 
Hierbij wordt gedacht aan de Rosin acid soap of aan de oliganeren 
die zich nog in de polystyreenlatex bevWen. Deze experimenten 
worden samen net de resul taten besproken in 3.4.3. 
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3.4 Resultaten en diskussie 

Het aggregatieproces van een in:lustriele polystyreenlatex wordt 
gekermerkt door in bet begin een zeer snelle stijging van de 
volurregemiddelde diameter (VMD) van de aggregaten, gevolgd door 
een mirxier snelle daling van de VMD (zie bijvoorbeeld figuur 
3.8). Na een aggregatietijd van on;Jeveer 1500 sekomen verarrlert 
de VMD neg maar weinig net de tijd. LiC'ht:mi.kroskoq>foto's (niet 
opgenanen in dit verslag) tonen aan dat eerst zeer ijle vlokken 
gevontrl worden die later overgaan in katpaktere aggl:egaten. De 
eerst gevonrrle ijle vlokken van;Jen veel primaire deeltjes zodat 
ze snel groeien. Dit groeiproces gaat door totdat een maximale 
grootte is bereikt. Hierna worden de ijle vlokken afgebroken, 
tel:wijl tegelijkertijd ove:rga.n:J plaatsv:in:it na.ar diC'htere 
strukturen. In paragraaf 3.4.3 zal worden omerzocht of sprake is 
van een dynamisC'h evenwicht tussen groei en afbraak van 
aggregaten of van een statisch evenwiC'ht net alleen afbraak en 
reorganisatie binnen aggregaten. In geval van een dynamisch 
evenwiC'ht zullen aggregaten groeien in de bulkzone waar de 
afsC'huifkraC'hten laag zijn, te:rwijl afbraak plaatsvinit in de 
roerderzone waar de afsC'huifkraC'hten hoog zijn. 

3.4.1 De invloed van de prooesparameter cp de VMD 

De energiedissipatie 

De experiIrenten zijn uitgevoerd in een tank net een zesblads 
turbineroerder waarvan de afIootingen gegeven zijn in hoofdstuk 
3.2. In dit systeem wordt de gemiddelde energiedissipatie per 
massaeenheid tankinhoud per tijdseenheid bepaal d door het 
toerental N van de turbineroerder (vergelijking 3.3). Figuur 3.8 
geeft de VMD van de aggregaten als funktie van de vert>lijftijd 
in de tank bij een energiedissipatie van 0.036, 0.12, 0.29, 0.53 
en 1.15 Jjkgs. 
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Figuur 3.8 Het verloop van de VMD als f\mktie van de tijd bij 
verschillerrle energie:lissipaties; %vS=O. 0046%; 
c(H2S04)=4.5 nm:>l/l; D: €'=O.036 Jjkgs; + :€'=O.l2Jjkgs; 
<>:€'=O.29 J/kgs; A :'€=O.53 Jjkgs; x:'€=1.15 Jjkgs 

Uit deze figuur blijkt dat bij gelijke verblijftijd in de tank, 
de VMD afneemt naannate meer energie ge:lissipeerd wordt. Door de 
grotere afschuifspannin;Jen treErlt meer afbraak op, waardoor de 
gemiddelde eirrldiameter van de aggregaten kleiner wordt. 

Tabel A2 in bijlage A geeft de VMD van de ag;p:egaten die gevontrl 
zijn bij proef 1 tot en met 5 na een aggre;Jatietijd van 2700 
sekorrlen. In deze tabel wordt tevens voor elke waarde van de 
energiedissipatie de kleinste schaal van de wervels venneld, 
zoals door Kolmogorov gedefinieerd (>'k, vergelijJd.rq 3.5) voor 
de bulk, de roerderzone en de roerdertipzone van de geroerde 
tank. De energiedissipatie in de verschillerrle zones is berekend 
met bchulp van de faktoren die door Shinnar zijn bepaald (Tabel 
3.1, paragraaf 3.1.1). Het blijkt dat bij een gemiddelde 
energie:lissipatie van 0.036 J/kgs de eirrlgrootte van de 
aggregaten een waarde heeft die ligt tussen Ak(bulk) en Ak 

(roerderzone). Naannate de energie:lissipatie in het systeem 
hoger wordt nadert de ein:lgrootte van de aggregaten steeds 
dichter },k(roerderzone). Bij een energie:lissipatie van 0.29 
J/kgs is de eirrlgrootte van de aggregaten orgeveer gelijk aan Ak 

(roerderzone). Als de energie:lissipatie nag hoger wordt dan 
wordt de ein:lgrootte van de aggregaten groter dan >'k(roerderzone) 
en nadert deze >'k(roerdertipzone). Dit kan verklaard worden door 
de afnaItv= van de cirkulatietijd tc in een geroerde tank bij een 
hoger roerdertoerental (zie vergelijkirg 3.1). Irrlien wordt 
uitgegaan van een dynamisch evenwicht tussen groei en afbraak van 
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aggre;aten, dan treedt in een geroerde tank aggzegatie op in de 
bulkzone waar de energied.issipatie laag is. In de roerderzone 
treedt afbraak van aggIegaten ope Bij vemoginJ van de 
energiedissipatie neemt de cirkulatietijd af. De vemoucli.n:J 
tussen aggIegatietijd en cirkulatietijd wordt hierdoor grater, 
zodat aggregatie steeds min::ler plaats kan virrlen. De eirxigrootte 
van de deeltjes wordt steeds meer bepaald door de 
energied.issipatie in de roerder- en roerdertipzone. 

Vergelijking 3.23 geeft een relatie tussen de maximale 
aggregaatdiameter en de gemiddelde energiedissipatie, waamij de 
aggregaten van dezelfde grootte-orde zijn als de kleinste schaal 
van de weLVels. Bij de aggregatie van een irrlustriele 
polystyreenlatex is de maximale aggIegaatdiameter binnen 20 
sekorrlen hereikt. Het is onwaarschijnlijk dat binnen enkele 
sekorrlen al een toestarrl van vOlledige ~inJ bestaat (de 
mikrane.rqtijd is zeer klein in een turbulent systeem). Groei van 
aggregaten virrlt dus plaats in een onJedefinieerd systeem net 
betrekki.rl:J tot het percentage vaste staf. Het is beter an te 
kijken of een dergelijke relatie ook geldt als gekeken wordt naar 
de eirxldianeter van de aggregaten. 

In figuur A1 van bijlage A is de aggLegaatdiameter na een 
vert>lijftijd van 2700 sekorrlen logaritmisch uitgezet als functie 
van de gemiddelde energied.issipatie in het systeem. uit deze 
figuur blijkt het volgen:ie verban:l tussen de vol~emiddelde 
eirrldiameter van de aggregaten en de gemiddelde 
energiedissipatie: 

(3.26) 

De gevorrlen macht is in overeensternrni.n net de waarde die Tomi en 
Bagster vorrlen [1]. 

Het vaste staf percentage 

De aggregaatgrootte als functie van de tijd bij verschillen:ie 
vohmepercentages vaste staf is gegeven in figuur 3.9. 
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Figuur 3.9 Het verloop van de VMD als functie van de tijd vcx:>r 
verschillen:ie vaste stof percentages; 1=0.29 J jkgs; 
c (H2SO4) =4.5 IrIIOOl/l; C : %vs=O. 0046% ,+: %vs=O. 013%, 
<>:%vs=O.028%,A:%vs=O.10% en x : %vs=O. 31 gew%. 

uit deze figuur blijkt dat de VMD toeneemt bij een stijgerrl vaste 
stef percentage tot een vaste stef percentage van 0.028%. Ben 
dergelijke afhankelijkheid is aannemalijk atrlat rret stijgen:i 
vaste stof gehalte de botsirgskans tussen de deeltjes stijgt. 
Vanaf een vaste stof percentage van 0.028% tot 0.31% blijkt de 
aggre;aatgrcx:>tte niet meer afhankelijk van het vaste stof 
percentage te zijn. Het aggregatieproces verloopt zeer ~l 
(binnen 20 sekon::len). Waarschijnlijk virrlt de aggregatie plaats 
vcx:>rdat de latex goed makrog~ is. Bij hcge lokale 
latexkoncentraties wordt een maximale lokale a<J:Jl:e::Jatiesnelheid 
bereikt. Volledige aggregatie virrlt plaats voordat het systeem 
volledig g~ is, zodat de gemiddelde koncentratie na 
volledige rreng~ rret de zuuroploss~ geen invloed heeft op de 
groei van aggregaten. Als alle aggl:egaten dezelfde struktuur 
bezitten dan is de afbraak onafhankelijk van de voll.nnefraktie 
vaste stef (zie paragraaf 3.1.3). Als de energiedissipatie bij 
elk ~i.rrent hetzelfde gehouden wordt, dan wordt boven een 
bepaalde voll.nnefraktie vaste stof dus geen invloed meer venre.dlt 
van de vastestoffraktie op de volumegemiddelde diameter. In dit 
orxierzoek blijkt dat percentage gelijk te zijn aan 0.028%. 
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Figuur 3.10 De volumegemiddelde diameter als functie van de tijd 
bij verschille:rrle zwavelzuurkonoentraties; 
€=O.29 Jjkgs; %vs=O.028%; tJ :C(H2S04)=2.3 IDrIDI/I, 
+:C(H2S04)=4.5 IDrIDl/l, ~:C(H2S04)=g.0 IDrIDI/1 en 
A:C(H2S04)=O.18 mol/I. 

De zwavelzuurkoncentratie 

In figuur 3.10 is de volumegemiddelde diameter gaJeven als 
functie van de tijd bij verschille:rrle zwavelzuurkoncentraties. 
uit deze figuur blijkt dat de volumegemiddelde diameter toeneemt 
bij toenemen::ie zwavelzuurkoncentratie. Het volumepercentage vaste 
stof is bij deze experirnenten telkens 0.028%. Er is berekerrl dat 
bij alle zuurkoncentraties voldoe:rrle W -ionen in de oplossing 
aanwezig zijn am alle Rosin acid-molekulen te protoniseren (zie 
2.2.3). Het oppervlak van de polystyreen:ieeltjes is 
waarschijnlijk positief door de extra geadsorbeerde W -ionen. De 
sulfaationen zorgen voor het dunner maken van de dubbellaag 
roroam de deeltjes, zodat aggregatie plaatsvirrlt (zie 2.2.2). 
Alle vier zuurkoncentraties liggen boven de kritische coagulatie 
koncentratie. De aggregatiesnelheid wordt dus niet meer beinvloed 
door de koncentratie zwavelzuur. Bij grotere ionsterktes zal de 
birrlingskracht tussen de deeltjes die samen een aggl:egaat vormen 
wel toenemen, zodat min:ler afbraak plaatsvirrlt. Bij een bepaa1de 
vemlij ftijd neemt de volumegemiddelde diameter van de ~e;aten 
toe bij toenemerrle zuurkoncentratie. 
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3.4.2 De mvloed van de ~ q> de rel.atieve 
spre:i..di.Ir:J in C93LEgddtg:cCXJLl:e 

In deze paragraaf zal de invloed van de vastestoffraktie, de 
energiedissipatie, de zwavelzuurkoncentratie en de verblijftijd 
in het systeem op de relatieve spreiclirg in aggregaatgrootte 
worden bekeken. Als maat voor de spreiclirg is gekozen voor de 
piekbreedte op een hoogte h1 , waarvoor geldt dat h1 = 0.61 hmax 
(met ~ de hoogte van de top). Deze piekbreedte heeft venier 
geen wiskun:lige betekenis, ardat de gevorden curves geen nonnale 
venieling bezitten. Om de spreiclirg van grote en klei'1ere 
aggregaten te kunnen vergelijken, worden de resultaten beoordeeld 
aan de hand van een relatieve spreiclirg. Voor de relatieve 
spreiding is genc:aren de piekbreedte op hoogte h1' gedeeld door de 
VMD. 

In de figuren 1\2 en A3 is de absolute deeltjesgroottespreiclirg 
gegeven als functie van de verblijftijd in het systeem voor twee 
verschillerde experi.me.nten. Elk van deze figuren geeft dus het 
verloop van de spreiclirg gedurerrle een experiment. In tarel A3 is 
de relatieve spreiding in aggregaatgrootte als fu.'1ktie van de 
verblijftijd gegeven. Hieruit blijkt dat de relatieve spreiclirg 
gedurerde een exper:im:nt niet verarrlert. De invloed van 
energiedissipatie, percentage vaste stef en koncentratie 
zwavelzuur op de absolute spreiclirg in aggregaatgrootte is 
gegeven in respektievelijk figuur A4/AS/A6, A7/AB/A9, AlO/Al1/Al2 
van bijlage A bij verblijftijden van cirka 200 s, 25 min en 45 
min in de tank. In bijlage A is tevens de relatieve spreiclirg in 
aggregaatgrootte gegeven als ftmktie van de energied.issipatie 
(tarel A4), het percentage vaste stef (tabel AS) en de 
koncentratie zwavelzuur (tarel A6). uit tarel A4 kan worden 
afgeleid dat geen duidelijk verbard bestaat tussen de 
energiedissipatie en de relatieve spreiclirg. Bij een verblijftijd 
van 2700 sekorden lijkt de relatieve spreiding toe te nemen bij 
toename van het volumepercentage vaste stef en de koncentratie 
zwavelzuur (tabel AS en A6). Hiervoor is neg geen verklarin:J 
gevorden. 

3.4.3 Bet agg:r:egatie- en a:fbraakprooes 

Orrrlat de maximale aggregaatdianeter al wordt bereikt binnen 
on:Jeveer 20 sekorden is de groei van aggregaten een 
on:Jedefinieerd proces, dat niet te beinvloeden is. De snelle 
groei van aggregaten in het begin doet denken aan een 
flcx::culatiemechanisrre, waamij alle flocculant direkt in het 
begin van het proces wordt toegevoegd (zie figuur 3.3, hoofdstuk 
3.1.2). oak kan de snelle groei van aggregaten worden veroorzaakt 
door de grote BruNnse bewegin:J van de relatief kleine primaire 
deeltjes waannee gewerkt is (dianeter cirka 0.1 fJl£l, zie 3.1.5). 
In di t systeern k.aren de volgerde steffen eventueel in aanmerkin:J 
em als flcxx::ulant te kunnen optreden: het Rosin acid (de 
geassocieerde ClgH29~ - -cc:nponent), de verontreinigin;Jen in de 
Rosin acid soap em de oligareren die zich neg in de 
polystyreenlatex bevirden. Om na te gaan of een bestarrldeel van 
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het Rosin acid soap voor flocculatie zorgt., zijn twee 
exper:i1nenten uitgevoerd bij een latexkoncentratie van 0.028%, een 
zwavelzuurkoncentratie van 0.0090 l'OC)l/l en een energiedissipatie 
van 0.29 Jjkgs, waaIbij op tijdstip t = 2770 s 5 resp. 10 ml 
Rosin acid soap wordt geinjekteerd in de roerderzone van het 
systeem. Het verloop van de VMD als functie van de tijd is 
weergegeven in figuur 3.1l. 

Het toevoegen van Rosin acids soap leidt tot een plotselin;e 
sterke groei van aggregaten. Deze stijgin; is groter naannate 
meer Rosin acid soap wordt toegevoegd. De groei is even snel als 
in het begin van het experiment direkt nadat de latex is 
geinjekteerd in een zuuroplossi.nJ. Nadat een maximale 
aggregaatgrootte is bereikt treedt weer reorientatie enlof 
afbraak van de aggregaten ope De ein:igrootte van de aggregaten na 
toevoegen van Rosin acid soap heeft dezelfde waarde als voor het 
toevoegen van Rosin acid soap werd bereikt.. De tijd die nodig is 
an voor de tweede maal de ein:igrootte te bereiken is vrijwel 
011Veran:ierd. De maximale aggIegaatgl:ootte is hoger naannate meer 
Rosin acid soap wordt toegevoegd. Kennelijk is er een be.starrldeel 
in de Rosin acid soap die in het begin van bet proces als 
flocculant optreedt. Het geprotoniseerde zuur C1gH29~- blijkt 
bij een koncentratie zwavelzuur van 0.0090 l'OC)l/l te kort an als 
bnlgVonner te kunnen optreden. Bij d.eze zwavelzuurkoncentratie is 
de dikte van de dubbellaag 11K gelijk aan 18.5 A (formule 2.6). 
Op grom van de bi.rrli.rgsafstarrlen kan worden berekerd dat het 
C1gH290)2 - -l'OC)lekuul in dit geval orgeveer dezelfde lergte heeft 
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Figuur 3.11 De invloed van de hoeveelheid Rosin acid soap q> de 
VMD; c(H2S04} = 9.0*10-3 l'OC)l/l; %vB = 0.028%; 
€ = 0.29 Jfkgs; 0: 5 ml Rosin acid soap toegevoegdi 
+: 10 ml Rosin acid soap toegevoegd 
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als de dikte van de dubbellaag. Dit llDlekuul kan dus niet 
optreden als bnlgVonrer, arrlat de lengte van het llDlekuul groter 
m:>et zijn dan twee maal de dubbellaagdikte (zie 2.3.3). Kennelijk 
treden de verontreinigirgen in de Rosin acid soap als bnlgVonrer 
ope 

Ook oliganeren van styreen kunnen als flocculant optreden als ze 
bestaan uit ternninste twintig st.yreerqroepen. Pas dan is de 
llDlekuullengte groter dan tweemaal de dubbellaagdikte. Er is niet 
orxierzoc:ht of zich in:ierdaad oliganeren van deze afmetin;Jen in de 
polystyreenlatex bevirxien. 

Nadat de maximale aggregaatgrootte hereikt is, tree1t netto 
afbraak van aggregaten ope Deze netto afbraak kan een gevolg zijn 
'V'a...'1 ee.'1 toestarrl wa~-Dij er nlli"rler groei van aggregaten is dan 
afbraak en reorientatie van aggregaten. Naannate de grootte van 
de aggLe:Jaten afneemt en de verblijftijd in de tank toeneemt, 
ontstaat een dynamisch evenwicht tussen groei en afbraak. 
Reorientatie tree1t dan niet meer op; de aggl:egaten hebben de 
dichtst nogelijke struktuur hereikt. Het is tevens nogelijk dat 
nadat de maximale aggregaatgI:oot+"..e is bereikt geen groei meer 
optreedt en er alleen maar afbraak en reorientatie van 
aggregaten plaatsvin:it. Na een bepaalde verblijftijd zijn de 
aggregaten zo klein geworden dat ze door de in het systeem 
aanwezige afschuifkrachten niet verder worden afgebroken. Er is 
een statisch evenwicht hereikt. Deze situatie is kernnerkerrl voor 
flocculatie van on;}eladen deeltjes. Door reorientatie van de 
polyneerketens op het oppexvlak en het breken van polynraerl:>ruggen 
worden geen nieuwe bruggen tussen deeltjes gevontd, nadat de 
maxllnale a~tgrootte is hereikt (zie 3.1.2). Qn na te gaan 
of bij de aggregatie van een in:iustriEile polystyreenlatex een 
dynamisch of een statisch evenwicht ontstaat, is bij een gewoon 
aggLegatie-experiment op tijdstip t = 2880 sekorxien 10 ml 0.3 
gewichtsprocent polyvinylalkdloloplossirg toegevoegd. Het 
polyvinylalkohol gaat naar het aggregaatowervlak waardoor 
sterische stabilisatie optreejt. Groei is hierdoor met meer 
nogelijk. De afbraak kan echter gewoon doorgaan. In figuur 3.12 
is de VMD uitgezet als funktie van de verblij ftijd in de tank. In 
deze figuur is te zien dat na toevoeginJ van polyvinylalkohol 
even enige afbraak plaatsvirxit. I:aal:na wordt de VMD weer 
konstant in de tijd. Doordat er nog een beetje groei plaatsvirxit 
wordt een einJdianeter hereikt die iets hoger ligt dan de 
eirrldianeter van de aggregaten die verkregen wordt als alleen 
maar afbraak plaatsvirxit. 
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Figuur 3.l2 De invloed van sterische stabilisatie op de eirrl-VMD; 
%vs=O.0046; C(H2S04)=4.5IlU'lDl/l; e=1.15 Jjkgs 

J:):!t er tijdens het afbraakproces nag een beetje groei q;rt:reedt is 
tevens te zien in figuur 3.13. In deze figuur is het verlCXJP 
weergegeven van een ~i.ment waarin eerst het toerental van de 
roerder op 8.2 5-1 i.rqesteld 'WOrdt. Dit karrt overeen ~t een 
energiedissipatie van 0.53 Jjkgs. Na 95 5 'WOrdt het toerental 
verlaagd tot 5 5-1 • Dit kant overeen met een ~--Xgiedissipatie 
van 0.l2 Jjkgs, welke bijna 5 maal zo laag is. De afbraaksnelheid 
'WOrdt nu la~er. Op t = 1050 5 'WOrdt het roerdert.oerent weer van 
5 naar 8 s- gebracht. Er treedt een versnelde afbraak op. Enige 
groei is te zien als het toerental op t = 1916 s weer verlaagd 
'WOrdt tot 5 5-1• Naannate de aggu:qaten kleiner 'WOrden, 'WOrdt de 
afbraaksnelheid lager waardoor de groei een grotere kans heeft te 
overtleersen over de afbraak bij een plotseli.rqe afname van de 
afschuifkrachten op de aggregaten. Het toerental 'WOrdt weer 
vertloogd naar 8.2 5-1 op t = 2795 s. Er treedt nauwelijks neer 
afbraak op. Als het toerental tenslotte op t = 3650 5 weer 
teruggezet wordt op 5 5-1 treedt nag een lichte groei op. Bij 
afbraak van polystyreenaggregaten is de afbraak en de 
reorientatie van de aggregaten dus grater dan de groei van 
aggregaten. Er blijft echter wel enige groei optreden tijdens het 
afbraakproces. Er is geen sprake van een volled.ig statisch 
evenwicht. 
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Figuur 3.13 De invloed van de energiedissipatie op het 
groei/afbraak-everrwicht; %vs=O. 0046%, 
c (H2SO4) =4 • 5nm::>1/1; ene:rgiedissipatie varierem 
van 0.12 tot 0.53 Jjkgs 

Het groeiproces van aggregaten is binnen 20 sekorrlen na de 
latexinjektie voltooid. latexinjektie virrlt binnen 2 sekorrlen 
plaats. De m.ikranen:Jt:.ijd is in t:url:Julente st:ran:in:J zeer kort. 
BoUl:ne [16] heeft een ~el opgesteld. Hij von:l dat de 
m.ikranen:Jt:.ijd tm gegeven kan women door 

1 tm = 2(V/€)"'2 arcsinh(0.05 Sc) (3.27) 

waart>ij Sc = v IJD (het getal van SChmidt) en 1P is de 
diffusiekoefficient. Als D = 10-9 nl2 Is en v = 10-6 rri2 Is dan is 
Sc:! 1000. Wanneer de gemiddelde energiedissipatie gevarieerd 
wordt tussen 0.036 en 1.15 Jjkgs, dan heeft de nrl.:kranen;Jtijd een 
waarde die ligt tussen 0.009 en 0.05 sekorrle. De mikranen:ft.ijd is 
veel korter dan de aggregatietijd. In t:url:Julente st:ran:in:J is de 
makrartengtijd groter dan de Inikratergtijd. In dit geval hetben 
Inel"XJeffekten geen invloed op de aggregatie als de makrartengtijd 
van de latex in de tank veel kleiner is dan de agg1e;Jdtietijd. 
Voncken [7] heeft aan;Jetoorrl dat de makrartengtijd OIY:JeVeer gelijk 
is aan vier maal de cirkulatietijd, welke bereken:i wordt met 
behulp van vergelijkirg 3.1. Bij een toerental van de 
turbineroerder tussen 3.3 en 10.6 s-1 varieert de makrartengtijd 
van 3.4 tot 11 s. In dit orrlerzoek heeft de makrartengtijd 
dezelfde grcott:e-orde als de aggregatietijd. De manier waarop en 
de tijdsduur waarin de latex in het systeem gebracht wordt, 
bepaalt het verloop van de aggregatie. Wanneer de latex in de 
tank geinjekteerd wordt zal aggregatie plaatsvirrlen bij een hoger 
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percentage vaste stof dan het percentage vaste stof dat in de 
tank aarrwezig is in een toest.an::l van vOlledige makranerqing. 

ZCMel de latex- als de zuurkoncentratie in de tank beinvloe:ien 
de VMD van de aggLegaten op tijdstip t (zie 3.4.1). en na te gaan 
of de doseervolgorde van latex en zuur het aggLegatieproces 
beinvloedt is een experinent uitgevoerd waaLbij alle korxiities 
hetzelfde gekozen zijn als proef 7 (zie tabel Al), echter nu 
wordt het zwavelzuur gefujekteerd in een tank waarin zich een 
latexoplossing bevinlt. Tijdens de aggre:Jatie zal in hepaa1 de 
gedeeltes van de tank de lokale zuurkoncentratie lager zijn dan 
de koncentratie die ontstaat na volledige makranerqing, te:rwij 1 
in arrlere gedeel tes van de tank een hogere zuurkoncentratie zal 
heersen. Figuur 3.14 geeft voor beide experinenten het verloop 
van de VMD met de tijd. Uit deze figuur blijkt dat het 
kwalitatieve verloop van het aggregatieproces onafhankelijk is 
van de doseervolgorde. In beide gevallen treedt een zeer snelle 
groei van aggregaten op, gevolgd door een langzamere afbraak. WeI 
worden relatief grotere aggregaten verk:regen als de latex wordt 
geinjekteerd in een zwavelzuuroplossing dan in het argekeerde 
geval. Dit is te verklaren doordat in de tijd die na de 
zuurinjektie nodig is an een toest.an::l van vOlledige makranerqing 
te bereiken in bepaalde gedeel tes van de tank een 
zuurkoncentratie zal heersen die lager is dan de kritische 
coagulatie koncentratie, waardoor op deze plaatsen geen 
aggregatie zal plaatsvinlen. In de rest van de tank heerst een 
zwavelzuurkoncentratie die veel hoger is dan de kritische 
coagulatiekoncentratie. Hier vi.n:::it weI aggregatie plaats. QIrlat 
boven de kritische coagulatie koncentratie de aggregatiesnelheid 
niet wordt beinvloed door de zuurkoncentratie, zal totdat het 
systeem volledig ma.krcg~ is mirrler aggregatie plaatsvirrlen 
dan bij latextoevoeging in een zuuroplossing. De eirrlgrootte van 
de aggregaten is kleiner bij zuurdosering dan bij latexdosering 
bij dezelfde energiedissipatie. Kennelijk heeft reorientatie 
binnen de aggregaten plaatsgevorrlen voordat de bij latexdosering 
gevoLTlde grotere aggregaten in de roerderzone worden afgebroken 
tot aggregaten van dezelfde grootte als bij zuurdosering. Ik>or 
deze reorientatie is de sterkte van de aggregaten toege:naren. De 
afschuifkrachten in de roerderzone zijn niet groot genoeg an deze 
aggregaten verder af te breken. Uit de resultaten van deze twee 
experimenten kan worden gekonkludeerd dat de doseervolgorde het 
kwantitatieve verloop van het aggregatieproces beinvloedt. 
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Figuur 3.14 De invloed van de doseervOI~Orde op de ag:p:egatie 
%vs=O.028; C(H2S04)=4.5*10- nol/l; e=O.29 Jjkgs. 
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3.5 Kalklusies 

De aggregatie van een irrlustrieJ.e polystyreenlatex in een 
geroerde tank verloopt zeer snel. Groei van a<}'J:regaten treedt op 
doordat door toevoeg~ van zwavelzuur de dubbellaag van de door 
a+ -adsorptie positief geladen polystyreerrleeltjes zo dun wordt 
dat aggregatie kan optreden. Hiert>ij treden in de latex aanwezige 
polystyreenoligomeren enjof verontreinig~en in de Rosin acid 
soap op als brugvonrers. De groei van aggregaten verloopt snel 
door de grote Brownse beweg~ van de relatief kleine primaire 
deeltjes. Eerst worden zeer ijle vlokken gevo:rm::l die l?ter 
overgaan in katpaktere aggl:egaten. De eerst gevo:rm::le ijle vlokken 
vangen veel priInaire deeltjes, zodat de groei neg nvaer versneld 
wordt. Nadat de aggl:egaten hun maximale grootte hebben bereikt, 
t..-reedt afb~;:ok op, te...-r-wijl gelijktijdig aggregatel1 ov·e...-gaan i,'1 
dichtere strukturen. Na ongeveer 25 minuten treedt nagenoeg geen 
afbraak nvaer op van aggl:egaten. Pas dan ontstaat een evenwicht 
tussen afbraak en groei. Groei zal voomamelijk plaatsv.inlen in 
de bulkzone van de geroerde tank, tel:wijl de gevo:rm::le agg:regaten 
worden afgebroken in de roerderzone. 

De eirdgrootte van de aggregaten kan worden beinvloed door het 
varieren van de gemiddelde energiedissipatie in het systeem, de 
koncentratie zwavelzuur en de volurrefraktie vaste stof. Bij 
toenane van de gemiddelde energiedissipatie neemt de eirdgrootte 
van de aggregaten af volgens: 

(3.25) 

De eirdgrootte van de aggregaten neemt enigszins toe bij toenane 
van de koncentratie zwavelzuur en bij toename van het percentage 
vaste stof tot 0.028%. Bij vaste stof percentages tussen 0.028% 
en 0.31% neemt de eirdgrootte van de aggregaten vrijwel niet nvaer 
toe met t.oeneIrerrl percentage vaste stof. 

De relatieve deeltjesgroottespreiding blijkt niet beinvloed te 
kunnen worden door het varieren van vert>lijftijd, 
energiedissipatie, zwavelzuurkoncentratie of volUI!Y2perCel1tage 
vaste stof. 

42 



4.~ ~ IN Em flJIS 

4.1 'Dleorie 

4.1.1 'l\.n::b.1lente st::rc:minj in een bri.s 

Patel en Head [17] hebben st:ranirg in een buis bestudeerd bij 
Reynoldsgetallen varierem van 1000 tot 10000. In de literatuur 
vomen zij twee verschilleroe kriteria die gehanteerd worden voor 
volledig ontwikkelde turbulente stroming in een gladde buis. Deze 
twee kriteria zijn: 

1. De gemeten friktiefaktor cf meet voldoen aan de verge1ijking 
van Blasius: 

Cf = 0.079*Re-1/4 (4.1) 

De vergelijking van Blasius ge1dt voor tw..'iAl.lente st::rc:minj in 
gladde pijpen tot een Reynoldsgetal van 105 • 

2. Het verloop van de snelheid als funktie van de afstarxi tot de 
wan::i meet de "1/7 PcMer law" volgen. Dit betekent dat: 

U/Umax ~ (Y/~D) 1/7 (4.2) 

waarbij u 
Umax: 

: de snelheid op afstarxl Y van de buiswarxl [nVs] 
de maximale snelheid (dit is in het midden van de 
buis waar Y=~D) [rn/s] 

o buisdiameter Em] 

uit experimenten is gebleken dat bij st:ranirg in een pijp het 
anslaggebied van laminaire naar turbulente st::rc:minj ligt bij een 
Reynoldsgetal van 2000 tot 3000. Bij een Reynoldsgetal groter dan 
3000 geldt de wet van Blasius. De "1/7 PcMer law" geldt echter 
pas bij een Reynoldsgetal groter dan 10000! Hieruit kan 
gekonY.1udeerd worden dat het a~ van het gebruikte kriterium, 
bij welk Reynoldsgetal van volledig ontwikkelde turbulente 
st:ranirg gesproken kan worden. 

em een D..l...'1'"bl.1lente st:ranirg zich volledig in te laten stellen is 
een zekere pijplen:ft;e nocx:lzakelijk. Deze lergte is ongeveer 40 
maal de diameter van de buis [18]. 

De drukval over een buis kan bij turbulente st::rc:minj worden 
bereken:i net de volgeroe vergelijking [19]: 

.Ap = 4cf l/d ~fU2 

waarbij cf berekerxi wordt net de verge1ijking van Blasius 
1: buislengte Em] 
d: blisdiameter Em] 
u: gemidde1de vloeistofsnelheid in de buis [nVs] 

43 

(4.3) 



De energieclissipatie per massaeenheid buisinhoud is dan: 

Ap*Q 
€=-- [J/kgs] 

M 

waarbij Q: vloeistofdebiet [m3/S] 
M: massa van de vloeistof in de buis [kg] 

Als vergelijJd.n; 4.4 wordt ingevuld in 4.5 en Q en M worden 
geschreven als rrspektievelijk 

Q = A * u = ~nd2 * u 

(A is het oppervlak van de dwarsdoorsnede van de buis) 
en 

M = p * V = f * \nd2 I 

(V is het vloeistofvoltnte in de buis) 
dan voIgt: 

2CfU3 
€=--

d 

Met invullen van de vergelijking van Blasius: 

v 0.25 u2 •75 

€ = 0.158 -----

4.1.2 De ac:w:S;)atieldnetiek 

(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 

(4.8) 

Als gevolg van de harogene energiedissipatie zal in t.ul:bul.ente 
buisstraming waarschijnlijk weinig tot geen afbraak. van 
aggregaten plaatsvirrlen. De aggl:e:Jaten groeien tot een bepaalde 
maxilrale grootte en worden niet afgebroken. Als het 
aggregatieproces zeer snel verloopt, dan is het nrqelijk dat de 
aggregaatgrootte iets afneernt in de tijd nadat de maximale 
aggregaatgrootte is hereikt. Dit is een gevolg van overgaI"g van 
de gevontde aggregaten in dichtere struktu:ren. 

4.1. 3 ~ en periJdnet::isdl agg:LaJatie in een brl.s 

In paragraaf 3.1. 5 is berekerrl dat bij aggregatie in een geroerde 
tank perikinetische aggregatie een rol speelt totdat aggregaten 
gevornrl zijn van ca. 1 J..'ffi. Bij deze berekening is de gemiddelde 
waarde van de afschuifsnelheid in een geroerde tank berekerrl net 
vergelijJd.n; 3.24. Er is geen vergelijking gevomen voor de 
afschuifsnelheid in tumulente buisst.rcxnirq. Verwacht wordt dat 
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deze oTXJeveer dezelfde waarde zal hebben als de gemiddelde 
afschuifsnelheid in een geroerd vat. In:tien uitgegaan wordt van 
dezelfde gemiddelde energiedissipatie in tumulente bui.sstrami.ng 
dan zal perikinetische agglOegatie de agglOegatiesnelheid bepa1en 
tot aggregaten van ca. 1 Illfl gevornrl zijn. Verdere aggregatie 
vin::lt plaats als gevolg van orthokinetische botsiI"XJen tussen 
deeltjes. 
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4.2 De a:stru1hg 

De c:pstellin;J die ontworpen en gebouwd is voor de kontinue 
aggregatie van een polystyreenlatex in een buis is gesd1etst in 
figuur 4.1. 

voorraadvat 
zuur 

tandradporrp 

riool -="=-1 

water 

aggregatiebuis 

rotameter 

'{f 
! 

riool 

Figuur 4.1 De opstellin;J voor aggregatie bij turbulente strani.ng 
in een buis 

Evenals in de geroerde tank is ook hier kraanwater gekozen als 
aggregatieneji.um. Het water wordt vanuit een voorraadvat het 
systeem ~epcnpt net behulp van een taOOradpanp (Heynau 
minidrive, type 3WM). De patp heeft een traploos instelbaar 
toerental en een maximale cpvoerhoogte van 5 bar. Het voorraadvat 
heeft een volume van 75 liter. Het waterniveau in het voorraadvat 
wordt konstant gehouden door kontinu water vanuit het 
waterleidin;Jnet in het vat te laten straIen. Het overschot wordt 
afgevoerd. door middel van een overloc::g>ijp zoals weergegeven in 
figuur 4.1. Het water gaat na de taOOradpanp door een rotaIreter 
(FP ~"-27G-l0/80, vlotter ~"-<;NSVT-40) net een maxilnaal bereik 
van 367 lJh. Met deze rotameter wordt het waterdebiet gemeten. 

Aan het water worden zuur en latex toegevoegd in een nauwe 
roestvastalen leidin;J (binnerrliameter 4 millimeter, lergte 25 
centimeter). De roestvaststalen buis bevirxit zich voor de sIan] 
waarin de aggregatie plaatsvirxit. Door de kleine diameter van de 
buis is de strani.ng hierin turbulenter dan in de grotere 
aggregatiebuis die hierachter is geIOC>nteerd. Hierdoor worden het 
zuur en de latex beter gemergd net het water. De verblijftijd in 
deze buis is altijd kleiner dan 0.1 secome. Het zuur en de latex 
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worden gedoseerd vanuit de voorraadvaten V1 en V2. Deze vaten 
zijn van hoven open (bijvullen tijdens het proces is hiercloor 
nDgelijk) en hebben een volune van 3 liter. Met behulp van een 
slargenparp (Meyvis miniplis 3, Q = 0-220 ml/minuut, maximale 
tegerrlruk 3 bar, 6 rollers) worden ze afzanierlijk door een 
silikonenslang in de roestvaststalen buis gepc:rrpt. De 
koncentratie latex en zuur kan op 3 manieren gevarieerd worden: 

1. Verarrleren van het toerental van de slangenpc:l11p 
2. Verarrleren van slargdiameter 
3. Verarrleren van de latex- en zuurkoncentratie in de 

voorraadvaten. 

Een slangenpomp levert vooral bij lage toerentallen een 
pulse...."'ende flow. Om koncent.t.--atiefluktuaties te minilnaliseren 
wordt gewerkt bij een hoog toerental van de slangenpomp (35 
rotaties per minuut). Dit toerental is bij alle buisproeven 
konstant gehouden. Onrlat nethode 2 nogal wat praktische problernen 
oplevert is gekozen voor het varieren van de koncentraties net 
nethode 3. Evenals in de geroerde tank wordt eerst het zuur in 
het systeem gepompt e.T'} vlak daarachter de latex. 

De aggre:Jatie vimt plaats in een lange PVC slang (1en;Jtes tot 
106 neter) net een inwen:lige diameter van 8 millineter. De druk 
aan het begin van de slang wordt gemeten net de elektronische 
drukopnerrer P2 (Viatran nodel 210, bereik 0-2.1 bar). De druk kan 
worden afgelezen op een uitleeseenheid (Ik>ric transducer 
i.rxlicator, 420). De tu:rbul.ente stranin:} is in·de slang 
volledig ontwikkeld vanaf een lefX31:.e van cirka 32 centineter (zie 
4.1.1) . 

<:ml aggre:Jatie in een buis te kunnen vergelijken net aggregatie in 
een geroerde tank dienen de experinenten in beide 
aggre:Jatiesystemen orrler vergelijkbare anstarrligheden uitgevoerd 
te worden. Getracht is een c:p;tellin:J te ontwerpen waarin 
exper:ilIv=nten gedaan kunnen worden bij gelijke gemiddelde 
energiedissipatie, vaste stef percentage, koncentratie zwavelzuur 
en verblijftijd in het systeern. Alleen de wijze waarop de 
energie in het systeern gedissipeerd wordt is verschlllen:l. In de 
geroerde tank wordt energie gedissipeerd net behulp van een 
turbineroe.rder. De hoeveelheid energie die gedissipeerd wordt is 
dan afhankelijk van de plaats in de tank. In tw:bulente 
buisst.ranin:3' wordt de energie gedissipeerd door de wervels die 
gevoITtd worden door de q;:gelegde strani.rg. De hoeveelheid energie 
die gedissipeerd wordt is onafhankelijk van de plaats ten 
opzidlte van de wa.rrl van de buis. 

De slangdiameter is zodanig gekozen dat in de slang evenveel 
energie per massaeenheid dispersie per secorrle gedissipeerd kan 
worden als in de geroerde tank bij roerdertoerentallen vanaf 5.1 
s-l, te:rwi.jl de strani.rg in de slang tw:bulent is (Re > 3000, zie 
4.1.1). De energiedissipatie in de slang is theoretisc::h bereke.rrl 
net vergelijk:i.D;J 4.8. Bij de experinenten in een geroerde tank 
kan pas na orgeveer 20 secorrlen het eerste nonster genanen 
worden. <:ml een goede vergelijkirg mgelijk te maken noet de 
verblijftijd in de slang groter zijn dan 20 secorrlen. <:ml dit bij 
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tw:Dulente st:rani.rg te realiseren is een slang gebruikt die 
tenminste 7.5 meter lang is. 
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4.3 Werkwi;ze 

4.3.1 De ijkpoct JOetbxre 

Van de opstelling voor kontinue aggregatie van polystyreenlatex 
in een buis dienen de rot:aneter, de slangenpanp en de 
uitleeseenheid van de drukopnemer geijkt te worden. De gevolgde 
procedures hie:cvoor zullen in dit hoofdstuk woLden gegeven. 
'!'evens zal worden uitge1egd hoe de drukval over de 
aggregatiebuis wordt bepaald. Geduren:ie het ijken woLden de 
voorraadvaten V1 en V2 met "water gevuld in plaats van met latex 
en zuur. Voor de ij~ van de uitleeseenheid wordt ve:rwezen naar 
de bijbehorerrle harrlleiding. 

()n de d:cukopnemer P2 niet in aanrakirg te laten kcmm met de 
dispersie is deze iets hoger geplaatst dan de ag;Jl:egatiebuis (zie 
figuur 4.2). De opnemer is vertx>men met de aggregatiebuis door 
midde1 van een Ne slang. De uitleeseenheid geeft (Pl -
PatIrosferisch). De drukval over de aggregatiebuis A p is de som 
van de ch.Lik die afge1ezen wordt op de uitleeseenheid en de druk 
als gevolg van de vloeistofhoogte H in de PJC-slang (= fgH). 

Maruitl~d 

I 
H 

latex zuur 

Figuur 4.2 De plaatsin:J van de drukopnemer in het systeem 

De rotaneter wordt geijJct door bij een bepaalde st.an:i van de 
vlotter aan het eim van de aggregatiebuis het watervoltnne per 
tijdseenheid te meten. De slangenpanp staat tijdens deze ij~ 
aan. Deze parnp levert een kleine bijdrage aan de drukval over de 
aggregatiebuis die varieert met het Reynoldsgetal van 2 tot 40 
mbar. De druk wordt afgelezen op de uitleeseenheid van 
drtlkq>nemer P2 en de vloeistofhoogte H (zie figuur 4.2) wordt 
geneten. Dit experimant wordt heJ:haald voor versdril.lerxle 
waterdebieten. In bijlage B zijn 2 figuren weergegeven. Figuur 
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B1 geeft de ijkgrafiek van de rotameter. In figuur B2 wordt de 
energiedissipatie gegeven als funktie van de vohmestroc:m. 

Het ijken van de slan;Jenpc::Itp gaat als voIgt: de slargetjes worden 
van de voorraadvaten Vl en V2 gehaald en elk in een maatcilirrler 
van 100 milliliter gebracht die gevuld is met water. Van beide 
naatcilin:iers wordt het beginvolume afgelezen. Op tijdstip t=O 
wordt de slan;Jenpcxrp aan;Jezet. Na een bepaalde tijd (onJeveer 1 
minuut) wordt de panp uitgezet en de overgebleven volumes water 
worden afgelezen. Het debiet van de slargenpcxrp is nu het 
volUIleVersch.i1 tusr..en tijdstip t=O en t=t gedeeld door de 
tijdsduur ~ t. Dit debiet bleek onafhankelijk te zijn van de 
tegerxlruk. Bij een toerental van 35 rotaties per minuut en een 
slang met een inwenclige diameter van 3 millimeter levert de 
slCL~~~ eE!.&""l debiet ,\-~'1 29. 3 nll/mL~t."Ut. Als ee." sla.-rg met 9a'1 

inwerxlige diameter van 4 millimeter gekozen wordt dan is het 
debiet bij hetzelfde toerental van de panp 52.3 ml/minuut. Voor 
het doseren van het zuur wordt een slan;J met inwerrlige diameter 
van 4 millimeter gebruikt en voor de latex een slan;J met een 
inwerrl.ige diameter van 3 millimeter. 

4.3.2 De uit:voe:rinJ van de experimenten 

Het voorraadvat wordt gevuld met water. De vaten Vl en V2 worden 
gevuld met respektievelijk zuur en latex. De koncentraties latex 
en zuur in de vaten dienen zodanig gekozen te worden dat in de 
aggregatiebuis de gewenste koncentraties bereikt worden. De 
tan:lradpalrp wordt aangezet. Er stroant nu cirka 5 minuten lang 
alleen maar water door het systeem. Het waterdebiet wordt 
in;Jesteld. Hierna wordt de slangenpcxrp aangezet. Na orgeveer 10 
minuten wordt een IOOnster genaren door aan het eirrl van de 
aggregatiebuis wat van de uitgaarrle stroc:m OJ? te vangen in een 
bekerglas. Hierin bevirrlt zich enkele milliliters in du1X>el 
gedestilleenl water qqeloste polyvinylalkohol an de aggregatie 
te stq::pen. Per experiment worden drie IOOnSters genaren. De 
qrootte van de gevornde aggregaten wordt geneten met de Malvern 
particle sizer (zie 3.3.2). Nadat de drie IOOnsters genaren zijn 
wordt de slargenpcxrp uitgezet, de vaten worden atgespoel.d en 
voorzien van nieuwe latex- en zwroplossin;Jen. Een volgend 
experiment kan nu worden gedaan. 

Bij aggregatie in een buis zijn dezelfde parameters gevarieerd 
als bij aggregatie in een geroerde tank, namelijk de 
energiedissipatie per massaeenheid buisinhc:u:i per secorxie, de 
zuurkoncentratie, het vastestofpercentage en de verl:>lijftijd in 
de aggl:egatiebuis. De energiedissipatie wordt beinvloed door het 
waterdebiet, de veI:blijftijd door de slarglergte en de 
energiedissipatie in de buis. Er zijn experimenten gedaan bij 5 
verschillende slanglergtes name.lijk 10 I 20 I 50 I 80 en 106 meter. 
Een overzicht van alle experimenten is gegeven in tabel B1 van 
bijlage B. 
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4.4 Resultaten en diskussie 

Het aggregatieproces in tw:iJul.ente bl.lisstranin;J (Re>3000) wordt 
in de tijd gekarakteriseerd door een zeer snelle stijging van de 
volume gemiddelde diameter, veroorzaakt door de groei van 
aggregaten, gevolgd door een langzamere en geringe daling van de 
VMD (zie bijvooLbeeld figuur 4.3). VeIWacht wordt dat in 
tw:bulente bl.lisstranin;J weinig afbraak van aggregaten 
plaatsvin:lt doordat de afschuifkrachten over vrijwel de gehele 
buisdoorsnede en buislen;Jte konstant zijn. In tegenstelling tot 
in een geroerde tank is er in turbulente ru.isstraning geen zone 
net hcqe afschuifkrachten waar de aggzegaten afgebroken worden. 
De geringe daling van de volume gemiddelde diameter die in 
tw:bulente bl.lisstranin;J wordt geneten, is dan een gevolg van het 
overgaan van de gevornrle agg-regaten in dichtel:t:: struk"tu.L .... e'i. 

Dit hoofdstuk is verdeeld in drie paragrafen. In paragraaf 4.4.1 
wordt het effect van vert>lijftijd, percentage vaste stof, 
zuurkoncentratie en energiedissipatie op de volume gemiddelde 
diameter (VMD) besproken. Paragraaf 4.4.2 zal gaan over de 
invloed va.'1 de hierooven genoenrle parameters op de sprei<:lirg in 
aggregaatgrootte. In paragraaf 4.4.3 zal kort worden ingegaan op 
het effect op de VMD van de wijze, waarop de latex- en 
zuuroplossing in het systeem gedoseerd wordt. 

4.4.1 De invloed van de ~ ap de VMD 

Tabel B1 van bij lage B geeft de resultaten van alle aggregatie
experinenten die uitgevoerd zijn in buisst.raninJ. De verblijftijd 
in de buis als funktie van de toegepaste buislen;Jtes en de 
bijbehorerrle gemiddelde energiedissipaties zijn gegeven in tabel 
B2 van bijlage B. 

De verblijftijd 

In figuur 4.3 is de invloed van de verblij ftijd in de buis op de 
VMD weergegeven. 
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Figuur 4.3 I): VMD als funktie van de verblijftijd; 
€=1.15 J/kgs; C(H2S04)=9.0*10-3 IIDl/l; %vs=O.028. 

Bij deze waardes voor de energiedissipatie, de vastestoffraktie 
en de koncentratie zwavelzuur wordt de maximale agg.regaatgrootte 
bereikt binnen 13 sekorxlen. Dit kant OVereeI1 met een buislengte 
van 10 meter. In figuur B3 van bijlage B is de VMD uitgezet als 
funktie van de slarglen;Jte bij energiedissipaties van 0.036, 
0.12, 0.29, 0.53 en 1.15 J/kgs. De ag;Jregatie verloopt sneller 
bij toenama van de energiedissipatie. D:x>r de hogere 
energiedissipatie hebben de deeltjes meer kinetische energie, 
waardoor sneller ag;Jregatie plaatsvirrlt (zie 2.2.2). Dit is 
tevens te zien aan de aggregaten die gevonrd worden bij een 
slarglengte van 10 m. Bij toename van de energiedissipatie neemt 
de vert>lijftijd in de buis af. On.:lanks deze a.fnemerrle 
vert>lijftijd neemt het aantal deeltjes dat neg niet geaggregeerd 
is af. Dit is te zien aan de waarde van de "d:lso.lration" in de 
Malvern resul tatentabel. De obscuration is een maat voor het 
aantal deeltjes die zich in de cuvet bevirrlt en die voor 
verstrooiing van de laserlJurxiel zorgen. Als bij dezelfde 
ve.rdunni.n.J de obscuration van een nonster gencmen bij een veel 
largere vert>lijftijd (slarglen;Jte 106 m) hoger is dan voor een 
nonster genomen bij een slarglen;Jte van 10 m, dan betekent dit 
dat zich in dit laatste nonster nog primaire deeltjes of zeer 
kleine aggregaten noeten bevirrlen die niet voor verstrooiing van 
de laserlJurxiel zorgen. Bij een slarglen;Jte van 10 m, een 
vastestofpercentage van 0.0046% en een zwavelzuurkoncentratie van 
4.5*10-3 nol/l aggregeren alle primaire deeltjes bij een 
energiedissipatie van 1.15 Jjkgs. AarxJencmen wordt dat dit bij 
hogere energiedissipaties ook steeds het geval is. 

De aggregatie verloopt tevens sneller naannate het 
vastestofgehalte hoger wordt. Dit blijkt uit figuur B4 van 
bijlage B, waarin de VMD als funktie van de slarglengte is 
uitgezet bij vastestof percentages van 0.0046%, 0.013%, 0.028%, 
0.10%, 0.20% en 0.31%. Met een stijgerrl vastestof gehalte neemt 
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de botsin;Jskans tussen deeltjes toe, waardoor de 
ac;J;P:93Cltiesnelheid toeneemt. 

In figuur B5 van Bijlage B is de VMD als funktie van de 
slCIDlle.rgte gegeven bij zuurkoncentraties van 0.0023, 0.0045, 
0.0090, 0.018 en 0.036 mol/I. De zwavelzuurkoncentratie blijkt 
weinig of geen invloed te hetben op de aggregatiesnelheid. De 
maxiIrale aggregaatgrootte in het systeem is reeds bereikt bij een 
slCIDlle.rgte van 10 meter of korter. Zolang de zuurkoncentratie in 
het systeem maar groter is dan de kritische coagulatie 
koncentratie, wordt de aggregatiesnelheid hierdoor niet beinvloed 
(zie ook 2.2.2). 

De invloed van de energieclissipatie op de VMD wordt alleen 
bekeken voor verb1ijftijden en energieclissipaties, waaxbij de 
maxiIrale aggregaatgrootte bereikt is. On1er deze korxtitie neemt 
de VMD van de aggJ:93Clten af met toenemerrle energieclissipatie in 
het systeem. In figuur 4.4 is de VMD logaritmisch uitgezet als 
funktie van de energieclissipatie bij verblijftijden van 140 en 
228 s. Per vemlijftijd is bij slechts drie versdlillerxie 
energieclissipaties gemeten. uit drie metin;Jen kan niet worden 
beoordeeld of er evenaIs bij de experllnenten in een geroerde tank 
een ve:rDarrl bestaat tussen de VMD en de energieclissipatie in de 
vonn van ve:rgelijking 3.25. Wel is te zien dat de VMD van de 
aggregaten afneemt bij toenemarrle energieclissipatie. Bij een 
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Figuur 4.4 De VMD als funktie van de energieclissipatie, geneten 
bij 1=140 s (0) en 1=228 s 1+). 
%vs=O.0046; c(H2S04)=4.5*10- mol/I. 
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hogere energiedissipatie zijn de afschuifkrachten die cp de 
aggle:;Jaten worden uitgeoefen::l groter waardoor de einlgrootte van 
de agglegaten kleiner wordt. 

In tabel B1 van bijlage B is voor elke waarde van de gemiaJelde 
energiedissipatie de bijbehorerrle schaal van de kleinste wervels 
(.\k) gegeven. Het blijkt dat de aggregaten veel groter zijn dan 
de bijbehoren:le kleinste schaal van de wervels. 

Het vaste stof percentage 

In figuur 4.5 is de VMD van de aggregaten gegeven als flmktie van 
het percentage vaste stof voor energiedissipaties van 0.29 en 
1.15 Jjkgs. Bij lage vaste stof percentages stijgt de VMD net 
toenemerxi percentage vaste stof. Dit is het gevoig van een 
toenemerxi aantal botsin;Jen, waardoor de aggregatiesnelheid 
toeneeInt en bij dezelfde verblijftijd grotere aggregaten 
ontstaan. Bij een bepaalde vaste stof fraktie wordt een maxirnale 
VMD bereikt. Als bij dezelfde verblijftijd en energiedissipatie 
het vaste stof percentage nog verder toeneeInt, treedt een lichte 
dalin;J op van de VMD. In dit geval hett>en de agg:t:e:;Jaten hun 
einlgrootte al bij een kortere verblijftijd bereikt, en er treedt 
overgan; naar neer karpakte strukturen cp. Dit veroorzaakt een 
lichte dalin;J van de VMD. Bij nog hogere vaste stof percentages 
wordt de VMD onafhankelijk van het percentage vaste stof. De 
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Figuur 4.5 De VMD als flmktie van het percentage vaste stof, 
gemeten bij €=O.29 Jjkgs (D) en €=1.15 J,Ikgs (+). 
C(H2S04)=4.5*10-3 nol/l: ruislen;Jte 50 m. 
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aggzegaten hel:t>en nu een relatief dichte struktuur. De in het 
systeem aanwezige afschuifkrachten zijn niet groot genoeg an de 
aggregaten verder af te breken. 

Als wordt uitgegaan van boveI'XJenoende resultaten, dan zal het 
maxim.nn in het verloop van de VMD als funktie van het vaste stef 
percentage bij grotere slar¥JlerxJtes (grotere vemlijftijd) naar 
een lager vaste stef percentage m::>eten verschuiven. Als de 
vemlijftijd groter wordt, het:t>en ook agt3regaten die gevorm:l 
worden bij lagere vaste stef gehaltes hun ein:igrootte en 
ei.mst:ruktuur bereikt. Dit beeld is redelijk in overe.en.stemmin: 
met bet gemeten verloop van de VMD als funktie van het vaste stef 
percentage voor verschillerrle slar¥JlerxJtes. De figuren B6, B7, 
B8 en B9 van bijlage B geven dit verl:lan:i weer voor slar¥JlerxJtes 
van respektievelijk 10, 50, 80 en 100 meter. QIrlat slechts bij 
zes vaste stef percentages gemeten is, is de plaats van het 
maxim.nn in elke curve niet nauwkeurig bekerxi. Met een 
sti~lijn is aargegeven waar het maxilmnn on:;Jeveer zal liggen 
bij de curves behoren:ie bij een energiedissipatie van 0.29 J/kgs. 
Ter bepaling van de precieze plaats van het maxilmnn in elke 
curve dienen rretingen gedaan te worden bij meer verschillen:ie 
percentages vaste stef. 

In de figuren B6, B7, B8 en B9 van bijlage B is tevens te zien 
dat bij bogere energiedissipatie het maxinum in de curve die de 
VMD als funktie van het percentage vaste stef weergeeft, lager 
wordt en verschuift naar lagere percentages vaste stef bij 
konstante vemlij ftijd in de slar¥J. Naannate de energiedissipatie 
hoger wordt verloopt de aggregatie sneller (zie begin van deze 
paragraaf). De eirxigrootte van de aggregaten wordt dan sneller 
bereikt, zodat het maxilmnn naar links verschuift. 

De koncentratie zwavelZ1.rur 

In figuur 4.6 is de VMD als funktie van de zwavelZ1.rurkoncentratie 
weergegeven voor een slar¥J1eI'Xjte van 106 m. 
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Figuur 4.6 De \00) als funktie van de koncentratie zwavelzuur, 
geneten bij een slan;Jlen;Jte van 106 m. 
a: €=O.29 Jjkgs; +: €=1.15 Jjkgs; ~.028% 

uit deze experimenten blijkt dat voor zwavelzuurkoncentraties 
vanaf 0.010 lOOl/l de \00) nauwelijks wordt beinvloed door de 
werkelijke zuurkoncentratie. Dit is niet in overeenst.enunin; met 
de theorie zoals vennel.d in paragraaf 2.2.2. Bij 
zuurkoncentraties hager dan de kritische cx:agulatiekoncentratie 
is de aggregatiesnelheid onafhankelijk van de zuurkoncentratie. 
De bi.rxti.rgskracht tussen de deeltjes neemt ecilter wei toe bij 
toe.nernerrle ionsterkte (zie 2.2.2), zodat vel:Wacht wordt dat 
grotere aggze:Jaten gevonrrl zullen worden bij hogere 
zwavelzuurkoncentraties bij gelijkblijveme energiedissipatie. 
Bij lage zwavelzuurkoncentraties tot 0.010 lOOl/l neemt de \00) 

sterk af met toe.nernerrle zuurkoncentratie. Ook dit is niet in 
overeenst.enunin; met de theorie van paragraaf 2.2.2. Hetzelfde 
verloop is te zien bij curves van de VMD als funktie van de 
zuurkoncentratie bij kortere verblijftijden. 

Dit onvel:Wachte resultaat is misschien te verklaren door aan te 
nemen dat de meIl:1ing van het zuur met het water onvoldoen:le is. 
De a:fnane van de \00) met toenerrerne zuurkoncentratie bij lage 
zuurkoncentraties treedt bij alle gemeten verbijftijden ope De 
aggregaten die in het begin van de slan;J in het slecht gE!l'lV3l'gde 
systeem worden gevonrrl, worden kennelijk niet afgebraken. Een 
verklaring voor de afname van de \00) met toe.nernerrle 
zuurkoncentratie kan worden ge:;Jeven met behulp van de van teken 
wisseleme lading op het vaste stof c::JI¥rVlak (zie 2.2.3). D:x:>r 
adsorptie van W -ionen aan het negatieve vaste stof c::JI¥rVlak 
wordt eerst het gedissocieerde zuur ClgH29~- geprotoniseerd. 
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Als alle zuur geprotoniseerd is, dan is de laciin:J op het 
~lak nul. De suspensie is zeer instabiel, zodat aggregatie 
plaatsvirdt. Als er nag meer W-ionen in de oplossing aanwezig 
zijn, dan adsomeren deze ionen ook aan het vaste stef ~lak 
waardoor ¢leze positief wordt. In dit geval zijn tegen-ionen nodig 
(soi-) an de dubbellaag dunner te naken zodat a<}3regatie kan 
plaatsvirrlen. De aggregatiesnelheid zal nu lager zijn dan voor 
het geval dat het vaste stef ~lak orgeladen is (zie figuur 
2.4). 

In alle ui tgevoerde experi.menten wordt zaveel zuur toegevoegd dat 
bij volledige maJa:anerqing de koncentratie zwavelzuur altijd 
hoger is dan de kritische coagulatie koncentratie. Als het 
zwavelzuur niet volledig gemengd is met de waterfase, dan is het 
bij relatief lage zwavelzuur k..oncent-raties rocgelijk nrlt op 
scrnmige vaste stef deeltjes precies voldoen:1e W-ionen 
geads01::beerd zijn, om een oppervlaktelaciin:J gelijk aan nul te 
bereiken. In dit geval zullen snel grote aggregaten gevornrl 
worden. ~ an:lere plaatsen in de buis is de koncentratie 
zwavelzuur hoger dan de koncentratie na volledige maJa:anerqing. 
In deze gebieden zullen aC}3regaten gevonrn worden met deze1fde 
snelheid als bij volledige maJa:anerqing. De gevornrle a<;;NL~ten 
zullen grater worden, cm:iat door de durmere duhbellaag de 
biIrlingskrachten tussen de deeltjes groter zijn. Bij lage 
zwavelzuurkoncentraties zullen dus in een slecht gemengde 
toestan::l grotere aggregaten ontstaan dan in een situatie van 
volledig~ maJa:anerqing. 

Bij relatief hoge zwavelzuurkoncentraties is avera! genoeg zuur 
aanwezig om de polystyreeerxieeltjes positief te laten worden, 
zodat het effect IUiIrler groat is dan bij lagekonce.ntraties. In 
scrnmige zones ontstaat een clikkere dubbellaag ten opzichte van de 
situatie bij volledige maJa:anerqing, teLwijl in de rest van de 
buis een dunnere dubbellaag ontstaat. Er worden aggregaten met 
grotere bin:iirgskrachten en met kleinere birrlingskrachten tussen 
de deeltjes gevorrrrl. nit zoo kunnen leidea"i tot onge"veer dezelfde 
VMD als in het geval van volledige maJa:anerqing. De lichte afname 
van de VMD met t.oenemerrle koncentratie zwavelzuur is niet te 
verklaren en zou volgens de theorie juist een toename xooeten zijn 
(zie 2.2.2). 

4.4.2 De invloed van de plOt cesparamet:ers c.p de relatieve 
spreid.inj in agg:t~tgr:txJLte 

De dee1tjesgrootteverdeling als funktie van de veLblijftijd is 
gegeven in figuur BIO van bijlage B. Tabel B3 van bijlage B geeft 
de relatieve spreiciin:J als funktie van de veLblij ftijd in de 
buis. De relatieve spreiciin:J in aggregaatgLootte is op deze1fde 
manier bepaald als bij de resultaten van de experimenten in een 
geroerde tank (zie 3.4.2). uit tabel B3 blijkt dat er geen 
duide1ijk veLban:l bestaat tussen de relatieve spreidiIg en de 
veLblijftijd in de buis. 
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De deeltjesgrootteverdelin; als funktie van de energiedissipatie 
bij gelijkblijvende verblijftijd is gegeven in de figuren B11, 
B12 en B13 van bijlage B voor verblijftijden van 87, 140 en 228 
sekorrlen. In tabel B4 van bijlage B is de relatieve spreidin; 
gegeven als funktie van de energiedissipatie voor de drie 
genoem::le verblijftijden. uit deze tabel blijkt dat er geen 
duidelijk verban:l bestaat tussen de relatieve spreidin; en de 
energiedissipatie. 

Figuur B14, B15, B16, B17 en B18, B19, B20, B21 geven de 
deeltjesgrootteverdelin; als funktie van bet percentage vaste 
stef respektievelijk de zuurkonoentratie voor energiedissipaties 
van 0.29 en 1.15 J/kgs. Bij elke waarde van de energiedissipatie 
is de deeltjesgrootteverdelin; gegeven bij twee verblijftijden 
die overeenkc::xnen met slargl~es van 50 en 100 me'brr. Tahel B-5 
geeft de relatieve spreidin; als funktie van bet percentage vaste 
stef, die met behulp van de deeltjesgrootteverdelin;en is 
bepaald. uit deze tabel blijkt dat er geen verban:l is tussen de 
relatieve spreidin; en bet vaste stef percentage. De relatieve 
spreidin; als funktie van de zwavelzuurkoncentratie is gegeven in 
tabel B6. Hieruit blijkt dat ook tussen de koncentratie 
zwavelzuur en de relatieve spreidin; geen duidelijk verban:l 
bestaat. Ve:rwacht YJOrdt dat in een toest.an:i van volledige 
mak:rc:l"rergin; de deeltjesgrootteverdelin; smaller zal zijn dan bij 
slechte me.n;rin;. Aggregaten worden gevornrl bij plaatselijk 
verschillen::ie zuurkonoentraties. Dit kan vooral bij relatief lage 
konoentraties zwavelzuur bij dezelfde VMD leiden tot een grotere 
relatieve spreidin;. 

4.4.3 Bet effekt van zwr- en lat:eJaloserin:J cp de VMD 

Zeals in hoofdstuk 4.2 is beschreven worden het zwavelzuur en de 
latex met behulp van een slargenpat1p afzomerlijk door een 
siliJr~ne.'1SIan:J in 8e.'1 roestvaststalen bu.is gepcnpt. Hierin wordt 
eerst het zuur met het water gemen;Jd. Daanla wordt de latex 
toegevoegd. Vervolgens kant het zeer verdIJrDe zuur/latex me.n;rsel 
in de aggregatieslarg. De slargenpat1p levert vooral bij lage 
toerentallen een IXllsererrle flow. Qn na te gaan of deze pliserin; 
de VMD van de aggregaten beinvlOErlt, zijn vier experimenten 
uitgevoerd waarbij de latex- en zuurkoncentraties in bet systeem 
konstant gehouden zijn en waarbij bet toerental van de 
slargenpc:xrp gevarieerd wordt. Dit is te realiseren door bij 
bijvoorbeeld een twee maal zo laag toerental van de slargenpc::l'lp 
de latex- en zuurkoncentraties in de voorraadvaten twee maal zo 
hoog te kiezen. Er is geneten bij vaste stef percentages van 
0.0046% en 0.10% bij een slarglengte van 80 meter. Bij elk vaste 
stef percentage is de VMD geneten bij toerentallen van de 
slangenpc:xrp van 10, 20, 35 en 45 rotaties per minuut. Figuur 4.7 
geeft de VMD als funktie van het toerental van de slargenpa:np. 

58 



100 1 
90 

80 

:: ~ 
50 I 
40 I 
30 1 
:: ~ 

__ ----BD---------D 

~ 
+---------~I ____________ ~ ----+----

o~l---------,--------~---------,---------. ________ ~ 
o 20 40 

toerentol slongenpomp (omw/min) 

Figuur 4.7 De volume gerniddelde diarreter als funktie van bet 
toerental van de sl~: €=O. 29 Jjkgs; 
c(H2S04)=4.5 ll1'OC)l/l; c: %vs=O.0046%, +: %vs=O.10% 

Bij een vaste stof percentage van 0.0046% is een lichte stijging 
van de VMD te zien bij toename van het toerental van de 
slange:npc::xnp van 10 naar 20 rotaties per minuut. Vanaf een 
toerental van 20 rotaties per minuut is geen invloed neer te zien 
van het toerental van de slange:npc::xnp op de VMD. Bij een vaste 
stof percentage van 0.10% heeft bet toerental van de slangenpanp 
geen invloed op de VMD van de aggregaten. uit daze resultate.l1 kal1 
worden gekonkludeerd dat bij een toerental van 35 rotaties per 
minuut, dat in de besproken aggl:egatie-experimenten is toegepast, 
de pulsere.rrle flow van de slange:npc::xnp geen invloed heeft op de 
VMD van de aggregaten. 

59 



4.5 Balklusies 

De ag:p:egatie-experinenten in buisst.ranirg worden gekenmerkt 
door een snelle toename van de VMD van de aC}3l:egaten gevolgd door 
een largzame, relatief kleine afname van de VMD, welke 
waarschijnlijk voomamelijk veroorzaakt wordt door de overgang 
van de agJregaten in didltere strukturen. De aC}3l:egatiesnelheid 
wordt verlloogd door toename van energiedissipatie of vaste stof 
percentage. De volume gemiddelde diameter van de gevonIrle 
aggregaten is grater dan de kleinste schaal. van de wervels 
uitgaarrle van de gemiddelde energiedissipatie. 

De VMD van de aggegaten kan worden beinvloed door de 
energiedissipatie i het vaste stef percentage en de Jmnce.~_ratie 
zwavelzuur. Bij toenemerrle energiedissipatie neemt de VMD af. Als 
het vaste stof percentage toeneemt., dan neemt de VMD eerst toe 
tot een maximale waarde. Bij nag hogere percentages vaste stof 
neemt de VMD bij gelijke vemlijftijd iets af. De VMD wordt 
onafhankelijk van het percentage vaste stof voor vaste stof 
percentages tussen 0.10% en 0.31%. Bij toenemen:ie 
zuurkoncentratie neemt de VMD bij relatief lage zuurkoncentraties 
sterk af. Dit kan worden verklaard door aan te nemen dat tijdens 
het aC}3l:egatieproces het zwavelzuur niet volledig ge.meIl3d is net 
de waterfa.se. De afname wordt kleiner naannate de 
zuurkoncentratie hoger wordt. Deze afname is bij relatief hoge 
zuurkoncentraties theoretisch niet verklaard. 

Er is geen relatie gevorrlen tussen de relatieve spreicting in de 
deeltjesgrootte en de vemlijftijd, energiedissipatie, 
percentage vaste stof of zuurkoncentratie. Wellidlt wordt bij 
betere menging van het zuur net de waterfa.se een smallere 
deel tjesgrootteverdeling verkregen. 

De p..1lserenie flow van de slim3'enpc::llI) waannee de latex en het 
ZUllr 1.11 het systeem gepoI!i)t. 'WOrden bei"'1Vloedt de VMD vcUi de 
aggregaten niet, mits het toerental van de slim3'enpc::llI) grater dan 
20 rotaties per mi.nuut gekozen wordt. 
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5.1 Verwadrt:e resultaten 

In dit orrlerzoek is gekozen voor het vergelijken van aggregatie 
van een irrlustriel.e polystyreenlatex in een batchgE!ltlijs geroerde 
tank met aggregatie in een buis, ardat in beide 
aggregatiesysteJoon geen spreidirg in vert>lijftijd van de vaste 
stof deeltjes optreedt. Bij een vert>lij ftijd die groter is dan de 
aggregatietijd kunnen geen primaire deeltjes de geroerde tank of 
de buis verlaten zorrler te aggregeren. In zowel de tank als de 
buis kunnen E!Xperilnenten uitgevoerd worden bij gelijke gemiddelde 
energiedissipatie, vert>lijftijd, vaste stof percentage en 
zwavelzuurkoncentratie. AIleen de manier waarop de energie 
gedissipeerd wordt is verschillerrl. In de geroerde tank wordt 
energie gedissipeerd door een 'b.n:i:>ineroerder. Dit leidt tot een 
hoge energiedissipatie in de roerderzone en een veel lagere 
energiedissipatie in de bulkzone van de tank. In een buis wordt 
in het geval van tul:b.llente stranirg energie gedissipeerd door de 
kleinste wervels zoals door Kol.Ioogorov gedefinieerd. De 
energiedissipatie is over de gehele buisdoorsnede en buislengte 
konstant. 

In een geroerde tank worden in de bulkzone, waar de 
afschuifkradlten relatief laag zijn, aggregaten gevonrd.. Deze 
aggregaten worden vervolgens in de roerderzone door de daar 
aanwezige relatief hoge afschuifkradlten (zie tabel 3.1) 
afgebroken tot kleinere aggregaten. In tw:Dulente bu.isst.ranin:J 
wordt daarentegen over de gehele buisdoorsnede en buislengte 
dezelfde hoeveelheid energie gedissipeerd. Bij dezelfde 
gemiddelde energiedissipatie virrlt in een geroercle tank afbraak 
van aggu~gaten plaats bij een hogere energiedissipatie dan in een 
buis. Ve:rWcldlt wordt dat bij dezelfde gemiddelde 
energiedissipatie in een geroerde tank kleinere agg.regaten 
gevonrd. zullen worden dan in een buis. In tuibulente bu.isst.ranin:J 
zijn de afschuifsnelheden in de vloeistof haoogeen over vrijwel 
de gehele buisdoorsnede en buislengte. Daaran zal de relatieve 
spreidirg in deeltjesgrootte bij aggregatie in tumulente 
bu.isst.ranin:J lager kunnen zijn dan bij aggregatie in een geroerde 
tank. 

5.2 VerKregen resultaten en diskussie 

In beide aggregatiesyst.e.Iren zijn experilnenten gedaan bij dezelfde 
gemiddelde energiedissipatie, percentage vaste stof, 
zwavelzuurkoncentratie en vert>lijftijd. In tabel S.l is de VMD 
gegeven van aggregaten die orrler identieke prooesanstarxli.gheden 
gevonrd. zijn in zowel een geroerde tank als in een buis. 
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e f 

J/kgs s 

0.036 465 
0.12 315 
0.29 228 
0.53 184 
1.15 135 

VMD 
(tank) 

J.QI1 

79 
65 
40 
29 
31 

VMD 
(buis) 

J.QI1 

137 
106 

94 
66 
49 

6)16 !3 
tl 

Tabel 5.1 Aggregatie in een geroerde tank, vergeleken met 
aggregatie in een buis. 
%vs=O. 0046; c (H2SO4) =4 • 5*10-3 mol/l 

uit deze tabel blijkt dat bij dezelfde ag;p::egatieanstarrlighecien 
grotere aggregaten gevorm:l worden in een buis, dan in een 
geroerde tank. Dit is geheel in overeen.sternrnin met de 
verwachtin:] . 

De relatieve spreidin:] in ag;p::egaatgrootte verkregen bij 
aggregatie in een geroerde tank is op twee manieren vergeleken 
met die verkregen bij aggregatie in tu:rbulente buisstrc:m:inJ. Ten 
eerste is de relatieve spreidin:] vergeleken van aggregaten die in 
beide systeIoon gevorm:l zijn cn:ier dezelfde 
ag;p::egatieanstarxtigheden. oat wil zeggen bij konstante 
energiedissipatie, koncentratie zwavelzuur, percentage vaste stof 
en verblijftijd. Figuur C1 van bijlage C geeft de absolute 
spreidin:] in deeltjesgrootte als funktie van de energiedissipatie 
bij aggregatie in een buis met een lergte van '106 meter. In 
figuur C2 van bijlage C is de absolute spreidin:] in 
deeltjesgrootte als funktie van de energiedissipatie bij 
aggregatie in een geroerde tank gegeven. De verblijftijd in de 
tank is gelijk aan de verblijftijd in een buis met een lergte van 
106 meter bij dezelfde energiedissipatie. '!'abel 5.2 geeft de 
relatieve spreiding in deel tjesgrootte als funktie van de 
energiedissipatie voor aggregatie in een tank en in een buis. 

e f rel.spr. rel.spr. 
(tank) (buis) 

J/kgs s - -
0.036 465 0.55 0.67 
0.12 315 0.60 0.60 
0.29 228 0.66 0.53 
0.53 184 0.56 0.76 
1.15 135 0.98 0.58 

Tabel 5.2 De relatieve spreidin:] in aggregaatgrootte 
bij aggregatie in een geroerde tank en in een 
buis uitgegaan van dezelfde aggregatie
anstandighedeni %vB = 0.0046; Cfi2S04=4. 5llllX)ljl. 
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uit deze tabel bIijkt dat de relatieve spreidirg in 
deeltjesgrootte orrler dezelfde aggl:egatiec:nstanligheden in beide 
systenen 'cn;Jeveer even groot. is. Dit is niet in ~ 
net de verwachtin;J dat de relatieve spreidirg van ~ten in 
een ruis kleiner zal zijn dan in een geroerde tank. Nadat de 
max:iInale aggregaatglOootte is bereikt treedt in een geroerde tank 
nagenoeg geen groei meer op in de zones net Iage 
energiedissipatie. Hierdoor spelen deze zones in dit stadium van 
de a~tie geen rol van betekenis bij het agglOegatiep:rcx:::es. De 
afbraak van agglOegaten wordt nu bepaa] d door de hoogste 
energiedissipatie in het aggregatiesysteem. 

Een tweede manier an de spreidirg in aggregaatgrootte van 
aggl:egaten gevox:mi in verschilIerrle aggl:egatiesystemen te 
vayelijken is via de relatieve spreiding van aggregaten van 
dezelfde grootte. In dit geval zijn de enex:giedissipatie en de 
verbIijftijd in beide systemen verschillerrl. <idat in geen enkel 
geval gemeten VMD' s bij aggregatie in een geroerde tank precies 
gelijk zijn aan gemeten VMD's bij aggregatie in een buis is ook 
in dit geval gekeke.n naar de relatieve spreidirg. Tabel 5.3 geeft 
de relatie..re spreiclli""g in aggregaatgrootte voor aggregaten net 
een VMD van 38, 50, 66 en 75 J..fJTl gevox:mi in een geroerde tank en 
in een buis. De absolute spreidirgen zijn gegeven in de figuren 
C3, C4, SS en e6. 

tank buis 

€ 1 VMD rel.spr. € f VMD rel.spr €(buis) 
Jjkgs s J..Ll!l - J/kgs s J..Ll!l - ---

€ (tank) 

0.29 312 38.0 0.72 3.51 45 38.7 0.69 12 
0.12 2104 51.8 0.62 --1.83 56 -48.5 0.74 15 
0.12 240 65.9 0.65 0.53 184 66.6 0.73 4.4 
0.29 22 75.0 0.68 1.15 13 78.2 0.57 4 

Tabel 5.3 De relatieve spreidirg in aggregaatgrootte van even 
grote aggregaten bij agglOegatie in een geroerde tank 
en in een buis. 

uit tabel 5.3 blijkt dat de relatieve spreidirg in beide systemen 
cn;Jeveer even groot. is. Ook op deze manier wordt geen smallere 
deeItjesgrootteverdelirg gevorrlen bij aggregatie in een buis. De 
vemoudin;J tussen de enex:giedissipatie in een buis en die in een 
geroerde tank an aggregaten van dezelfde 9rootte te maken is niet 
konstant.' Naannate de vemIijftijd in de geroerde tank toeneemt 
wordt de vemooding (€buis/€tank) groter. Bij Iargere 
verbIijftijd in een geroerde tank wordt de aggregaatgrootte 
steeds meer bepaald door de zones waar de hoogste 
energiedissipatie heerst. Er is dan in een buis een steeds hogere 
haoogene enex:giedissipatie nodig an aggregaten van dezelfde 
grootte te vonnen. 
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5.3 Kalklusies 

Bij dezelfde gemiddelde energiedissipatie, percentage vaste stof, 
zuurkoncentratie en vert.>lijftijd worden in een geroerde tank 
aggL~ten gevornrl met een lagere VMD dan bij aggregatie in een 
b.li.s. Er treedt geen merkbaar verschil op in de spreiding in 
aggregaatgrootte. In een geroerde tank treedt in de zones met 
lage energiedissipatie geen groei van aggregaten meer op nadat de 
maximale aggregaatgrootte is bereikt. Hierdoor wordt in dit 
stadium het aggregatieproces bepaald door de zone met de hoogste 
energiedissipatie. 
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De aggregatie van een in::iustriel.e polystyreenlatex net prima ire 
deel tjes van 0.1 #JJn in een geroerde tank verloopt zeer snel. 
Groei van aggregaten treErlt op doordat door toevoegin::J van 
zwavelzuur de dubbellaag van de door W -adsorptie positief 
geladen polystyreerrleeltjes zo dun wordt dat aggregatie kan 
optrerlen. Hiert>ij treden in de latex aanwezige 
polystyreenoligaooren enjof verontreinigin::Jen in de Rosin acid 
soap op als brugvonners. De groei van ;-.ggzegaten verloopt snel 
door de grote Bl::'cMnse bewegin::J van de relatief kleine primaire 
deeltjes. Ee.rst worden zeer ijle vlokken gevornrl die later 
overgaan in kcITpaktere aggregaten. De eerst gevornrle ijle vlokken 
vargen veel primaire deeltjes, zodat de groei neg neer versneld 
wordt. Nadat de a9'"':I'fl:~ten hun maxllnale g ... ootte l"..ebben be..L.-eikt, 
treedt afbraak op, terwijl gelijktijdig aggregaten overgaan in 
dichtere strukturen. Na orgeveer 25 minuten treErlt nagenoeg geen 
afbraak neer OJ? van aggregaten. Pas dan ontstaat een evenwicht 
tussen afbraak en groei. Groei zal voornane1.ijk plaatsvirrlen in 
de bulkzone van de geroerde tank, terwijl de gevornrle ac}3t:~ten 
worden afgebroken in de roerderzone. 

De eirrlgrootte van de aggregaten neemt af bij toename van de 
gemiddelde energiedissipatie volgens: 

(3.25) 

De eirrlgrootte van de aggregaten neemt toe bij toename van de 
koncentratie zwavelzuur en bij toenane van het percentage vaste 
stef tot 0.028%. Bij vaste stef percentages tussen 0.028% en 
0.31% neemt de eiIXigrootte van de aggregaten vrijwel niet neer 
toe. 

Als maat voor de relatieve spreidirg in aggzegaatgrootte is 
genanen de piekbreedte van de deeltjesgrootteverdelin::J op een 
hoogte h1 gedeeld door de vOlt.me:Jemi.ddelde dianeter, waart>ij hI = 
0.61*hmax en hmax is de hoogte van de top. De relatieve 
deeltjesgroottespreidirg blijkt nauwelijks beinvloed te kunnen 
worden door het varieren van de vert>lij ftijd, de 
energiedissipatie, de zwavelzuurkoncentratie of het volune 
percentage vaste stef. 

De aggregatie-experimenten in bu.isst.rani.rg worden gekernnerkt 
door een snelle toenane van de VMD van de aC}3l:egaten gevolgd door 
een largzane, relatief kleine afname van de VMD, welke 
waarschijnlijk voomamelijk veroorzaakt wordt door de overgang 
van de aggregaten in dichtere strukturen. Bij toene.nen:ie 
energiedissipatie neemt de VMD af. Bij toename van het vaste stef 
percentage neemt de VMD eerst toe tot een naximale waarde. Bij 
neg hogere percentages vaste stef neemt de VMD iets af an 
veJ:Volgens bij hoge percentages (vanaf 0.10% tot 0.31%) 
onafhankelijk te worden van het percentage vaste stef. Bij 
relatief lage zuurkoncentraties neemt de VMD van de aggt:egaten 
sterk af bij vemogin::J van de zuurkoncentratie. Dit kan worden 
verklaard door aan te nemen dat in het begin van het 
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aggzegatieproces, als de snelle groei opt.reedt, bet zwavelzuur 
niet volledig gemergd is net de waterfase. De afname wonit 
kleiner naannate de zuurkoncentratie boger wonit. Deze afname is 
bij relatief hoge zuurkoncentraties theoretisch niet verklaard. 
Er is geen relatie gevoooen tussen de relatieve spreidin:J in de 
deeltjesgrootte en de ve.rt>lijftijd, energiedissipatie, percentage 
vaste stef of zuurkoncentratie. 

Bij gelijke gemiddelde energiedissipatie, percentage vaste stef, 
zuurkoncentratie en ve.rt>lij ftijd worden in een ruis grotere 
aggregaten gevo:rnd dan in een geroerde tank. De waarde van de 
relatieve spreidin:J in aggregaatgrootte bleek in beide systemen 
van dezelfde grootte-orde te zijn. In een geroerde tank en in een 
buis kunnen even grote aggregaten gevo:rnd worden net dezelfde 
relatieve spreiding. De bencx:ligde totale energie per massaeenheid 
dispersie om aggregaten van een bepaalde grootte te vonnen is in 
beide systemen ongeveer gelijk. uit praktische overwegirgen is 
dan aggregatie in een buis te prefereren boven batchgewijze 
aggregatie in een geroerde tank. 
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uit de resultaten zoo kunnen blijken dat de kontinue a~egatie 
van polystyreen in een buis is uitgevoerd in een systeem dat in 
het begin nag niet volledig makrcgezren;Jd is. Betere men;Jin;J van 
zwavelzuur met water zoo kunnen leiden tot een smallere 
deeltjesgrootteverdelirg. Betere men;Jirg ){an worden gerealiseerd 
door het verl~en van de smalle buis voor de aggregatiebrl.s 
waarin het zuur en de latex gep:lllpt worden. In het begin van de 
buis zal dan het zuur IrOeten worden toegevoegd aan het door de 
buis stranen:le water, zodat er genoeg tijd is voor het zuur an 
met het water te men;Jen. Verder kan e:rvoor gezorgd worden dat het 
zuur en de latex in het midden van de buis gedoseerd worden in 
plaats van bij de buiswan1. Dit kan door de twee toevoerl::luisjes 
door te lat.E:!"1 IClpeil tot in het midden vlID de buis. em te 
voorkanen dat de latex aggregeert voordat de dispersie zich in de 
aggregatiebuis bevirrlt IrOet de doserirg van de latex vlak voor de 
aggLE:gatiebuis blijven plaatsvirxien. Door de hoge 
aggregatiesnelheid virxit altijd a~egatie plaats voordat de 
latex geed genengd is met de zuuroplossirg. 

Er is aan;;Jetoorxi dat de Rosin Acid soap stoffen bevat die als 
flocculant optreden. De invleed van deze stoffen op de aggregatie 
kan worden orxierzocht door vergelijkbare experimenten uit te 
voeren met polystyreenlatex die gestabiliseerd is door 
law:ylsulfaatzeep. Ben prableem hiert>ij is dat de 
polystyreenlatex oligcrneren bevat. Als deze oligcrneren 1an;;J 
genoeg zijn zal aggregatie nag steeds plaatsvirxien door een 
kombinatie van coagulatie/flooculatie. 

De fysische eigenschawen van de gevonrrle aggregaten zoals 
bijvoorbeeld vonn en porositeit zouden als ftmktie van de in dit 
orxierzoek gevarieerde procesparameters on:ierzcx::ht kunnen worden. 

Het orxierzoek zoals in dit verslag beschreven zoo nogmaals 
uitgevoerd kunnen worden in een systeem waar de groei van 
aggregaten in het begin van het proces lan:JZamer verloopt en 
waarbij tevens een dynamisch evenwicht ontstaat tussen groei en 
afbraak. Venrcicht wordt dat in dit geval we! een smallere 
deeltjesgrootteverdelin;J verkregen wordt bij aggregatie in 
turbulente bu.isstrani.m vergeleken met aCRYegatie in een geroerde 
tank. 

In dit verslag is aan:Jenc:m:m dat bij destabilisatie van een 
irrlustriEile polystyreenlate.x met behulp van zuur na protonisatie 
van alle ClgH29~ - -ionen nag meer If'" -ionen adsol:±leren waardoor 
het oppervlak posl.tief wordt. Het is ec:hter ook mogelijk dat If'"
ionen alleen de ClgH~9())2 --ionen protoniseren zodat tijdens 
aggregatie het deelt]esoppervlak ongeladen is. Aggl:~tie virrlt 
dan volledig volgens het flooculatiena::hanisme plaats. Meer 
duidelijki1eid hierover kan worden verkregen door de zeta- en de 
oppervlaktepotentiaal te meten als ftmktie van de ~. 
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proef %vs C(H2S04) N € cpner~ 
numrrer 

- nol/l s-l Jjkgs 

1 0.0046 4.5*10-3 3.3 0.036 
2 0.0046 4.5*10-3 5.0 0.12 energiedissipatie 

4.5*10-3 3 0.0046 6.7 0.29 variabel 
4 0.0046 4.5*10-3 8.2 0.53 
5 0.0046 4.5*10-3 10.6 1.15 

3 0.0046 4.5*10-3 6.7 0.29 
6 0.013 4.5*10-3 6.7 0.29 
7 0.028 4.5*10-3 6.7 0.29 % vaste stef variabel 
8 0.10 4.5*10-3 6.7 0.29 
9 0.31 4.5*10-3 6.7 0.29 

10 0.028 2.3*10-3 6.7 0.29 
7 0.028 4.5*10-3 6.7 0.29 zuurkoncentratie 

11 0.028 9.0*10-3 6.7 0.29 variabel 

Tijdens deze experimenten zijn nonsters genc::m:m na een 
vert>lijftijd die varieert van 20 sekon:len tot 45 minuten. 

Tabel A1 OVerzicht van de aggregatie-experimenten uitgevoerd in 
een geroerde tank. 

N € Re VMD b.llk roerder roerdertip 
roerder 2700 s zone zone 

€ Ak € Ak € 
s-1 Jjkgs - J.Lffi Jjkgs J.Lffi Jjkgs J.Lffi Jjkgs 

3.3 0.036 14900 78.4 0.009 103 0.19 48 1.8 
5.0 0.12 22200 48.3 0.030 76 0.65 35 6.1 
6.7 0.29 29800 29.0 0.073 61 1.6 28 14.6 
8.2 0.53 36500 21.1 0.13 53 2.9 24 26.7 
10.6 1.15 47200 16.8 0.29 43 6.2 20 57.5 

Tabel A2 Eirrlgrootte van de aggregaten vergeleken met de 
klei...TlSte schaal van de wervels in verschillerxie 
zones van de tank. %vs=O.0046; C(H2S04)=4.5*10-3 
nol/l. 
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Figuur At De VMD van de aggregaten als funktie van de ene:rgie
dissipatie na een verblijftijd in een geroerde tank 
van 2700 sekorxien; %vs=O.0046; C(H2S04)=4.5:mrrol/l 
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Figuur A2 De absolute deeltjesgroottespreidirg als funktie van 

de vert>lijftijd in een geroenie tank; €=O.29 Jjkgs; 
%vs=O.0046%; C(H2S04)=4.5 I1IIDl/l: 0: r=18s, +: r=57s, 

<> : r=187s, A: r=899s, )(: r=5400s 
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Figuur A3 De absolute deeltjesgroottespreiding al5 funktie van 
de vemlijftijd in een geroercle tank; '€=O.29 Jjkg5; 
%vs=O. 028%; C (H2SO4) =4 . 5 111'101/1; 0: r=225, +: r=605, 
0: r=2125, A: r=8985, )(: r=49205 
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proef 3 (%vs=O.0046) proef 7 (%vs=O.028) 

tijd piek VMD relatieve tijd piek VMD relatieve 
breedte spreiding breedte spreiding 

op h1 op h1 
s J.Q£l J.Q£l - s J.Q£l J.Q£l -
18 42.4 59.4 0.71 22 51.3 74.6 0.69 
57 31.1 48.9 0.63 60 34.7 58.9 0.59 

187 27.4 41.4 0.66 212 35.1 48.1 0.73 
899 20.7 33.2 0.62 898 27.9 40.1 0.70 

5400 16.4 27.1 0.61 4920 21.2 30.4 0.70 

Tabel A3 Relatieve spreiding als funktie van de verblijftijd bij 
aggregatie in een geroerde tank, gemeten bij 
verschillerrle percentages vaste stof. 
C(H2S04)=4.5*10-3 IIDl/l; £=0.29 Jjkgs 
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Figuur A4 De absolute deeltjesgroottespreidi.rq als funktie van 
de gemiddelde energiedissipatie in een geroerde tank; 
1=180 Si %vs=O.0046%i C(H2S04)=4.5 mmol/l; 
0: €'=O.036 J/kgs, +: €=O.12 J/kgs, 0: €=O.29 Jjkgs, 
t::.: €=O.53 J/kgs, x: €=1.15 J/kgs 
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Figuur AS De absolute deeltjesgroottespreidin:j als funktie van 
de gemiddelde energiedissipatie in een geroerde tank; 
r=1500 S; %vs=O.0046%; C(H2S04)=4.5 mrol/l; 
0: €=O.036 Jjkgs, +: €=O.12 Jjkgs,~: €=O.29 Jjkgs, 
0: €=O.53 Jjkgs, x: €=1.15 Jjkgs 
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Figuur A6 De absolute deeltjesgroottespreidi.n;J als funktie van 
de gemiddelde energiedissipatie in een geroerde tank; 
1=2700 Si %vs=O.0046%i C(H2S04)=4.5 mmol/li 
D: €'=O.036 Jjkgs, +: €=O.12 Jjkgs, <>: '€=O.29 Jjkgs, 
A: €'=O.53 Jjkgs, )(: €=1.15 Jjkgs 
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Figuur A7 De absolute deeltjesgroottespreiding als funktie van 
het percentage vaste stof in een geroerde tank; 
1=195 S; €'=O.29 J/kgsi C(H2S04)=4.5 mnr:>l/l; 
D: %vs=O. 0046%, .... : %vs=O. 013%, ~: %vs=O. 028%, 
A: %vs=O.lO%, )C: %vs=O.31% 
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Figuur A8 De absolute deeltjesgroottespreidirxj als funktie van 
het percentage vaste stof in een geroerde tank; 
r=1500 s; €=O.29 Jjkgs; C(H2S04)=4.5 mmol/l; 
D: %vs=O. 0046%, +: %vs=O. 013%, 0: %vs=O. 028% , 
A: %vs=O.10%, x: %vs=O.31% . 
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Figuur A9 De absolute deeltjesgroottespreiding als funktie van 
het percentage vaste stof in een geroerde tanki 
1=2700 Si E=O.29 JjkgSi C(H2S04)=4.5 l1Il'IOl/li 
D: %vs=O.0046%, +: %vs=O.013%, <>: %vs=O.028%, 
~: %vs=O.lO%, x: %vs=O.31% 
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Figuur AlO De absolute deeltjesgroottespreictiIg als funktie van 
de koncentratie zwavelzuur in een geroerde tank; 
r=210 S; €=O.29 Jjkgs; %vs=O.028%; 
D: C(H2S04)=2.3 nm:>l/l, +: C(H2S04)=4.5 nm:>l/l, 
~: C(H2S04)=9.0 nm:>l/l 
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Figuur All De absolute deeltjesgroottespreiciinJ als funktie van 
de koncentratie zwavelzuur in een geroerde tank; 
r=1500 S; e=O.29 Jjkgs; %vs=O.028%; 
c: C(H2S04)=2.3 mm::>l/l, +: C(H2S04)=4.5 llIlDl/l, 
<>: C (H2SO4) =9 • 0 mm::>l/l 
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Figuur Al2 I):! absolute deeltjesgroottespreid.in;J als funktie van 
de koncentratie zwavelzuur in een geroerde tank; 
1=2700 s; €=O.29 JjkgSi %vs=O.028%; 
0: C(H2S04)=2.3 IlIlDl/l, +: C(H2S04)=4.5 IlIlDl/l, 
~: C(H2S04)=9.0 mool/l 
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1=185 s 1=1500 s 1=2700 s 

€ piek VMD reI piek VMD rel piek VMD reI 
breedte spr breedte spr breedte spr 

op h1 OJ? h1 OJ? h1 
Jfkgs /-Cffi /-Cffi - /-Cffi /-Cffi - /-Cffi /-Cffi -

0.036 51.2 78.9 0.65 45.8 77.1 0.59 41.5 78.4 0.53 
0.12 44.2 71.1 0.62 32.7 53.0 0.62 37.3 48.3 0.77 
0.29 26.6 41.4 0.64 19.0 31.1 0.61 16.6 27.1 0.61 
0.53 15.3 29.5 0.52 11.8 22.0 0.54 11.5 21.1 0.55 
1.15 26.0 28.3 0.92 10.2 17.0 0.60 11.0 ·16.8 0.66 

Tabel A4 Relatieve spreiding als funktie van de energie
dissipatie bij aggregatie in een geroerde tank, gemeten 
bij verschillen:le Verblijfti3den. 
%vs=O. 0046; c (H2SO4) =4.5*10- nolll 

1=195 s 1=1500 s 1=2700 s 

%VS piek VMD reI piek VMD reI piek VMD reI 
breedte spr breedte spr breedte spr 

op hI OJ? hI OJ? hI - /-Cffi /-Cffi - /-Cffi /-Cffi - /-Cffi pm -
0.0046 27.6 41.4 0.67 19.5 31.1 0.63 17.0 29.0 0.58 
0.013 31.4 45.5 0.69 26.5 34.7 0.76 23.0 33.2 0.69 
0.028 34.2 48.1 0.71 29.0 36.7 0.79 24.4 34.7 0.70 
0.10 32.3 48.9 0.66 26.3 37.6 0.70 26.3 35.8 0.74 
0.31 33.1 50.1 0.66 27.7 39.4 0.70 27.9 34.6 0.80 

Tabel A5 Relatieve spreiding als funktie van het percentage 
vaste stef bij aggregatie in een geroerde tank, gemeten 
bij verschillen:le verblijftijden. 
C(H2S04) =4 .5*10-3 nol/l; €=O.29 Jfkgs. 
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1"=210 s 1"=1500 s 1"= 2700 s 

C(H2S04) piek VMD rel piek VMD rel piek VMD rel 
breedte spr breedte spr breedte spr 
op hI op hI op hI 

nolll fJJrt fJJrt - fJJrt fJJrt - fJJrt fJJrt -
0.0023 26.1 39.1 0.67 20.7 31.5 0.66 17.5 29.7 0.59 
0.0045 34.2 48.1 0.71 29.8 36.7 0.81 24.2 34.7 0.70 
0.0090 32.0 52.8 0.61 30.2 40.5 0.75 27.5 36.8 0.75 

Tabel A6 Relatieve spreiding als functie van de zwavelzuur
koncentratie bij aggregatie in een geroerde tank, 
ge.rreten bij verschillerrle verblijftijden. 
%vs=O. 028; '€=O. 29 J jkgs. 
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proef € +V %vB c ~ buislergte in m 
nununer H2SO4 10 20 50 80 106 

VMD VMD VMD VMD VMD - J/kgs crn3/s - ImOOl/l J.LI£l J.LI£l J.LI£l J.LI£l J.LI£l J.LI£l 

1 0.036 11.8 0.0046 4.5 73 38 128 133 137 
2 0.12 17.3 0.0046 4.5 54 29 121 105 106 
3 0.29 23.4 0.0046 4.5 43 52 108 91 94 
A 0.53 29.4 0.0046 4.5 37 53 96 88 66 ~ 

5 1.15 39.6 0.0046 4.5 31 31 61 58 61 49 
6 1.83 45.3 0.0046 4.5 27 48 50 45 
7 2.76 50.6 0.0046 4.5 25 43 45 
8 3.51 55.5 0.0046 4.5 23 43 39 

3 0.29 23.4 0.0046 4.5 43 52 108 91 94 
9 0.29 23.4 0.013 4.5 43 94 124 111 108 

10 0.29 23.4 0.028 4.5 43 127 126 112 112 
11 0.29 23.4 0.10 4.5 43 106 112 114 107 
12 0.29 23.4 0.20 4.5 43 100 110 111 105 
13 0.29 23.4 0.31 4.5 43 104 114 105 107 

5 1.15 39.6 0.0046 4.5 31 31 61 58 61 49 
14 1.15 39.6 0.013 4.5 31 75 58 46 61 
15 1.15 39.6 0.028 4.5 31 74 56 42 59 
16 1.15 39.6 0.10 4.5 31 71 53 47 56 
17 1.15 39.6 0.20 4.5 31 64 58 51 47 
18 1.15 39.6 0.31 4.5 31 62 52 49 54 

19 0.29 23.4 0.028 2.3 43 130 125 121 132 
10 0.29 23.4 0.028 4.5 43 127 126 112 112 
20 0.29 23.4 0.028 9.0 43 125 117 113 91 
21 0.29 23.4 0.028 18.0 43 121 108 98 98 
22 0.29 23.4 0.028 36.0 43 119 101 101 98 

23 1.15 39.6 0.028 2.3 31 93 68 53 70 
15 1.15 39.6 0.028 4.5 31 74 56 42 59 
24 1.15 39.6 0.028 9.0 31 75 55 50 54 
25 1.15 39.6 0.028 18.0 31 75 54 48 52 
26 1.15 39.6 0.028 36.0 31 73 52 45 47 

Tabel B1 OVerzicht van resultaten van de agglOegatie-experinenten 
uitgevoerd in een buis. 
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€ Re v slan;Jlengte in m 
buis 106 80 50 20 10 

f f f f .,. 
Jjkgs - llVs s s s s s 

0.0036 1840 0.23 465 348 217 87 
0.12 2750 0.34 315 235 147 59 
0.29 3720 0.47 228 170 106 43 21 
0.53 4680 0.58 184 138 86 34 
1.15 6300 0.79 135 101 63 25 13 
1.83 7200 0.90 89 56 22 
2.76 8050 1.01 50 20 
3.51 8830 1.10 45 18 

Tabel B2 De verblijftijd als functie van de e:nergie
dissipatie bij verschille.TXie sla"qlen:;tes. 
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Figuur B3 VMD als funktie van slan:J1engte bij verschillerrle 
energiedissipaties; %vs=O.0046%; C(H2S04)=4.S lIIlOOl/l; 
0: €=O.036 Jjkgs, +: €=O.12 Jjkgs, 0: €=O.29 Jjkgs, 
6: €=O.S3 Jjkgs, x: €=1.15 Jjkgs 
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Figuur B4 VMD als funktie van slCIDJlen:ft.e bij verschillerx:le 
percentages vaste stof; €=O, 29 J jkgs; 
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0: %vs=O.028%, ~: %vs=O.10%, x: %vs=Q.20%, 
V: %vs=O.31% 
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Figuur B5 VMD als funktie van slanglerx;rte bij versddllerde 
koncentraties zwavelzuur; €=O.29 Jjkgs; %vs=O.028%; 
c: C(H2S04)=2.3 mmol/l, +: C(H2S04)=4.5 nm:>l/l, 
~: C(H2S04)=9.0 l'IllTOl/l, A: C(H2S04)=18.0 nm:>l/l, 
x: C(H2S04)=36.0 mmol/l 
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Figuur B9 VMD als funktie van het vaste stof perce.'1tage bij eel) 

slanglengte van 106 mater; C(H2S04)=4.5 nm:>l/l; 
0: €=O.29 Jjkgs, +: €=1.15 Jjkgs 
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Figuur B10 De absolute deeltjesgrootteverdeling als funktie van 
de verblijftijdi e=1015 Jjkgs; %vs=Oo0046%i 
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1 piekbreedte VMD relatieve 
op hoogte hI spreidi.n;J 

s J..I.I[\ J..I.I[\ -

25 46.3 61 0.76 
63 34.9 58 0.60 

101 35.4 61 0.58 
135 38.3 49 0.78 

Tabel B3 Relatieve spreidi.n;J als :functie van de verblijftijd bij 
aggregatie in een buis. C(H2S04)=4.5*10-3 1001/1; 
%vs=O.0046; €=1.15 J/~s. 
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Figuur BII De absolute deeltjesgrootteverdelirg als funktie van 
de energiedissipatie; r=87s; %vs=O.0046%; 
C(H2S04)=4.5 mrrol/l; c: €=O.036 J/kgs; 
+: €=O.53 J/kgs; Q: €=1.83 J/kgs; 
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Figuur B12 De absolute deeltjesgrootteverdeling als funktie van 
de energiedissipatie; f=140s; %vs=O.0046%; 
C(H2S04)=4.5 nuncl!l; 0: €=O.12 Jfkgs; 
+: €=O.53 Jfkgs; 0: €=1.15 Jfkgs; 
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Figuur B13 De absolute deeltjesg:rootteverdeling als funktie van 
de energiedissipatie; r=228si %vs=O.0046%; 
C(H2S04)=4.5 ItIlIDl/l; D: €=O.036 Jjkgs; 
+: €=O.12 J/kgs; 0: €=O.29 J/kgs; 
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1=87 s r=140 s 1=228 s 

€ piek VMD reI piek VMD reI piek VMD 
breedte spr breedte spr breedte 

op h1 op h1 op h1 
Jjkgs J.fJfI J.fJfI - J.fJfI J.fJfI - #.mt #.mt 

0.036 37.6 38 0.99 106 128 
0.12 64.8 121 0.54 68.4 105 
0.29 50.5 94 
0.53 48.2 96 0.50 43.2 88 0.49 
1.15 29.3 49 0.60 
1.83 29.6 45 0.66 

Tabel B4 Relatieve spreiding als funktie van de energie
dissipatie bij aggregatie in een buis, gemeten 
bij verscr~llQJde Verblijfti3da,. 
%vs=O.0046i c(H2S04)=4.5*10- nol/l 

101 

reI 
spr 
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0.83 
0.65 
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Figuur B14 De absolute deeltjesgrootteverdelin;J als funktie van 
het percentage vaste stef; ,.=106s; €=O.29 Jjkgsi 
C(H2S04)=4.5 ImtOl/li C: %vs=O.0046%, +: %vs=O.013%, 
0: %vs=O. 028%, A: %vs=O .10%, X.: %vs=O. 20%, 
V: %vs=O.31% 
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Figuur B15 De absolute deeltjesgrootteverdelin;J als funktie van 
het percentage vaste stof; 1"=228s; €=O. 29 J jkgs; 
C(H2S04)=4.5 mrrol/l; 0: %vs=O.0046%, +: %vs=O.013%, 
0: %vs=O.028%, 6: %vs=O.10%, )(: %vs=O.31% 
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Figuur B16 De absolute deeltjesgrootteverdelirq als funktie van 
het percentage vaste stofi 1=63s; €=l.lS J /kgs; 
C(H2S04)=4.S lD[OC)l/l; 0: %vs=O.0046%, +: %vs=O.013%, 
0: %vs=O. 028%, A: %vs=O .10%, X: %vs=O. 20% , 
v: %vs=O.31% 
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Figuur B17 De absolute deeltjesgrootteverdeling als funktie van 
het percentage vaste stof; 1"=135s; €=1.15 Jjkgs; 
C(H2S04)=4.5 lII'OC>l/l; c: %vs=O.0046%, +: %vs=O.013%, 
0: %vs=O.028%, A: %vs=O.10%, x: %vs=O.31% 
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Figuur B18 De absolute deeltjesgrootteverdelin:J als funktie van 
de koncentratie zwavelzuur; 1=106s; £=0.29 Jjkgs; 
%vs=O.028%; 0: C(H2S04}=2.3 llm)l/l; 
+: C(H2S04}=4.5 llm)l/l, 0: C(H2S04)=9.0 llm)l/l, 
6: C(H2S04)=18.0 llm)l/l, ~: C(H2S04)=36.0 llm)l/l 
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Figuur B19 De absolute deeltjesgrootteverdeling als funktie van 
de konoentratie zwavelzuur; r=228s; €=O.29 Jjkgs; 
%vs=O.028%; c: C(H2S04)=2.3 nmol/l; 
+: C(H2S04)=4.5 nmol/l, 0: C(H2S04)=9.0 nmol/l, 
~: C(H2S04)=18.0 nmol/l, X: C(H2S04)=36.0 l'!I[OC)l/l 
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Figuur B20 De absolute deeltjesgrootteverdelirg als funktie van 
de koncentratie zwavelzuur; 1=63s; €=1.15 Jjkgs; 
%vs=O. 028%; c: C (H2SO4) =2 • 3 ItI['OC)l/l; 
+: C(H2S04)=4·5 ltI[OC)l/l, ~: C(H2S04)=9.0 ltI[OC)l/l, 
A: C(H2S04)=18.0 mmol/l, x: C(H2S04)=36.0 mmol/l 
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Figuur B21 De absolute deeltjesg:rootteverdeling al5 funktie van 
de koncentratie zwavelzuur; 1=1355; £=1.15 J/kg5; 
%vs=O.028%; 0: C(H2S04)=2.3 J.'lUlX)1/1; 
+: C (H2SO4) =4.5 J.'lUlX)1/1, <>: C (H2SO4) =9.0 J.'lUlX)1/1, 
6: C(H2S04)=18.0 J.'lUlX)1/1, x: C(H2S04)=36.0 J.'lUlX)1/1 
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€ = 0.29 Jjkgs 

.,.=106 s .,.=228 s 

%vs piek VMD reI piek VMD rel 
breedte spr breedte spr 

op h1 op h1 
- I-'rrt I-'rrt - I-'rrt I-'rrt -

0.0046 74.0 108 0.69 49.5 68 0.73 
0.013 72.4 124 0.58 68.1 108 0.63 
0.028 60.8 126 0.48 57.9 112 0.52 
0.10 60.8 112 0.54 63.0 107 0.59 
0.20 60.3 111 0.54 
0.31 72.4 114 0.63 60.8 107 0.57 

€ = 1.15 Jjkgs 

.,.=63 s .,.=135 s 

%vs piek VMD reI piek VMD rel 
breed.te spr breedte spr 

op h1 op h1 - I-'rrt I-'rrt - I-'rrt I-'rrt -
0.0046 36.2 58 0.62 30.1 50 0.60 
0.013 31.4 58 0.54 30.7 61 0.50 
0.028 33.5 56 0.60 31.5 59 0.53 
0.10 27.3 53 0.52 30.9 56 0.55 
0.20 31.6 51 0.62 
0.31 28.1 52 0.54 31.1 54 0.58 

Tabel B5 Relatieve spreid.irg als funktie van het percentage 
vaste stef bij aggregatie in een buis, gemeten 
bij verschillerrle verblijftijden. 
C(H2S04)=4.5*10-3 mol/I. 
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f = 0.29 J/kgs 

r=106 s r=228 s 

c piek VMD reI piek VMD reI 
H2SO4 breedte spr breedte spr 

op h1 op h1 
nolll J.'ffi J.lIn - J.lIn J.'ffi -
0.0023 62.9 125 0.50 71.3 132 0.54 
0.0045 61.8 126 0.49 59.6 112 0.53 
0.0090 68.3 117 0.58 66.5 91 0.73 
0.018 62.5 108 0.58 63.9 98 0.65 
0.036 60.7 101 0.60 49.3 98 0.50 

f = 1.15 Jjkgs 

r=63 s r=135 s 

c piek VMD rel piek VMD reI 
H2SO4 breedte spr breedte spr 

op h1 op h1 
noll I J.'ffi J.lIn - J.lIn J.'ffi -
0.0023 41.3 68 0.61 39.8 70 0.57 
0.0045 32.9 56 0.59 31.4 59 0.53 
0.0090 31.8 55 0.58 30.0 54 0.55 
0.018 29.6 54 0.55 27.0 52 0.52 
0.036 31.8 52 0.61 28.5 47 0.61 

Tabel B6 Relatieve spreiding als functie van de zwavelzuur
koncentratie bij aggregatie in een buis I 
gemeten bij verschillerne verblijftijden. 
%vs=O.028%. 
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Figuur C1 De absolute spreiding in deeltjesgrootte als funktie 
van de energiedissipatie bij a931egatie in een buis 
met een lergt.e van 106 meter; %vs=O.0046%; 
C(H2S04)=4.5 ImtDl/li 0: €=O.036 J/kgs,r=465 Si 
+: €=O.12 Jjkgs,r=315 s; <>: €=O.29 Jjkgs,r=228 Si 
A : €=O. 53 J /kgs, r=184 s i )(.: €=1.15 J jkgs, r=135 s 
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Figuur C2 De absolute spreiclin:J in deeltjesgrootte als funktie 
van de energiedissipatie bij aggregatie in een 
geroerde tank; %vs=O.0046%; C(H2S04)=4.5 nnnol/1; 
c: e=O.036 Jjkgs,r=465 s; +: €=O.12 Jjkgs,r=315 s; 
<>: €=O.29 Jjkgs,r=228 S; A: €=O.53 Jjkgs,1=184 S; 
X: €=1.15 Jjkgs,r=135 s 
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Figuur C3 De absolute spreiclin:J in agglegaatgrootte bij 
aggregatie in een geroerde tank 
( c: €=O.29 Jjkgs, 1=312s) en voor aggregatie in een 
buis (+: e=3.51 Jjkgs, 1=45s); VMD=38 J.llCl; 
%vs=O.0046%; C(H2S04)=4.5 mool/l 
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Figuur C4 De absolute sprei~ in aggl:egaatgrootte bij 
aggregatie in een geroerde tank 
(0: €=O.12 Jjkgs, r=2104s) en voor aggregatie in een 
buis (+: €=1.83 Jjkgs, r=56s): VMD=50 J.LIDi 
%vs=O. 0046%; C (H2SO4) =4.5 llIIDl/l 
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Figuur C5 De absolute spreidin;J in aggregaatgrootte bij 
aggregatie in een geroerde tank 
(0: €'=O.12 J,lkgs, 1"=240s) en voor aggregatie in een 
buis ( +: €=O.S3 J/kgs, 1=184s); VMD=66 J.Lffi; 
%vs=O. 0046%; C (H2SO4) =4. Slt1lrol/l 
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Figuur C6 De absolute spreidi.rxJ in aggregaatgrootte bij 
aggregatie in een geroerde tank 
( c: €=O.29 Jjkgs, f=22s) en voor aggregatie in een 
00is (+: €=1.15 Jjkgs, f=13s); VMD=75 /lffi; 
%vs=0. 028%; C (H2SO4) =4 .5 l1ItDl/l 
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