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FLUID-BED OVEN VOOR HOGE TEMPERATUUR. 

De grote voordelen van een fluid-bed voor een chemische reaktie 
zijn o.a. de grote homogeniteit in de rea~tor en de grote warmte
en stofoverdracht tussen het gas en de vaste stof. Bij hoge tempe
ratuur van het fluidiserende gas levert de constructie van het 
rooster moeilijkheden. 
Een rooster, bestaande uit verticaal tegen elkaar gedrukte tegels 
waarin gleuven ziJn geslepen is een mogelijke oplossing. Er werd 
een oven gebouwd wae.rin een dergelijk rooster bij hoge temperat~ur 
getest kon worden, met ala einddoel de fabricage van cement in 
een fluid-bed. 

Omdat bellen in een fluid-bed bijzonder nadelig zijn voor de 
warmte- en stofoverdracht werd gepoogd het tegelrooster te 
optimaliseren. Hiertoe warden gladde .tegels gemaakt van plexi
glas, waartuesen metalen stripjee van variabele afmetingen 
bevestigd konden warden. In een ovenmodel, geli~kvormig aan de 
eigenlijke reaktor van plexiglas kon door visuele waarneming een 
optimum gezocht warden. De kwaliteit van het fluid-bed bleek 
echter onafhankelijk te zijn van de afmetingen van de spleetjes 
in het tegelrooster. 

In de gebouwde oven werd maaszand gefluidiseerd boven een gas-
o .· .. vlam. De temperatuur in het bed liep QP tot 1080 C. In het zand 

bleken enige holle bolletjes gevormd te zijn. Ook werd in het 
fluid-bed kolengruis verbrand. Deze verbranding verliep uitstekend. 

Suggesties voor verder onderzoek: 

1. Kwantitatief onderzoek van de stofoverdracht. 
2. Onderzoek naar de mogelijkheid om cement te me.ken, uitgaande 

van asr~k kolenslik, klei en mergel. 
3. Onderzoek naar het mechanisme van de vorming van de gevonden 

holle bolletjes en naar eventuele producti~mogelijkheden. 

September 1964 
M.F.M.H. Delhaise 
sectie chemische technologie 
T.H.Eindhoven. 
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Foto's van de gebouwde oven. 
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INLEIDING. 

In een vat met een rooster als bodem wordt een korrelige massa 
door omhoogstromend gas in beweging gebracht. De bewegende massa 
heeft eigenschappen vergeljjkbaar met die van een vloeistof en 
wordt fluid-bed genoemd. Een grate homogeniteit in het bed, grate 
warmte- en stofoverdrachtcoeffici~nten en de gemakkelijke wijze 
waarop de vaste stof kan warden toe- en afgevoerd zijn eigenschap
pen, die een fluid-bed bijzonder geschikt maken voor het uitvoeren 
van verschillende soorten chemische reacties, b.v. katalytisch 
kraken, oxidatie van pyriet en zinkblende en branden van kalk. 
Bjj een fluid-bed voor hoge temperatuµr, hoger dan 1000°c is de 
constructie van het rooster op technische, schaal een moeilijkheid. 
Indian het fluidisatiegas koud wordt toegevoerd, zoals bij het 
roosten van pyriet en zinkblende, wordt het rooster gekoeld en . 
kan staal als conetructiemateriaal warden toegepast. 
Indien het gas een hoge temperatuur heeft, bijv. bij een 
katalytische reactie van zeer hete rookgassen bij een partiele 
oxidatie van aardgae, moet het roosten van keramisch materiaal 
of vuurvaste beton vervaardigd warden. 
Een keramische poreuze plaat raakt gemakkelijk verstopt en is erg 
fragiel. Wel kunnen van keramisch materiaal zeer sterke hitte
bes tendige tegeltjes gemaakt warden, die ook temperatuurschokken 
en mechanische spanningen kunnen verdragen. Met dergelijke 
tegeltjes waarin sleuven zijn aangebracht,·kan een zeer robuust 
rooster warden samengesteld. 
Op de sectie T.c. waren reeds fluidisatie-proeven gedaan met 
een tegelrooster. Bjj deze proef bleek de oven niet aan de 
gestelde eisen te voldoen. Principieel was een tegelrooster niet 
onmogelijk gebleken; van enige conclusies betref'f,ende de tegels 

. ' ~ 

zelf werd in het hier beschreven onderzoek gebruik gemaakt. 
De oven was gebouwd om te trachten cementklinker te produceren 
in een fluid-bed. 

Er werd een nieuwe oven gebouwd, waarin b~ hoge temperaturen 
. gefluidiseerd is. Vele constructied~tails en de ingebruikname van 

de oven zijn in dit verslag vastgelegd. In een bijlage zijn die 
btjzonderheden beschreven, die van belang kunnen z~n bij een 
eventuele nieuwbouw. 
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DOEL: 

Het bouwen van een fluidisatie-oven voor hoge temperatuur, waarin 
een tegelrooster getest kan worden,en die geschikt is om cement
fabricage te onderzoeken. 
Een tussenstap hierbij is hat optimaliseren van hat rooster in 
een koud model, waarbij visuele waarneming aan het fluid-bed 
mogelijk is. 

CONCLUSIES: 

De gebouwde oven voldoet. Het tegelrooster is inderdaad robuuet, 
mi ts enige voorzorgsmaatregelen genomen worden. Met· een mijngas
vlam van 1225°0 als fluidisatiegas werd in een fluid-bed van 
zandkorrels een temperatuur van 1080°c bereikt. De temperatuurs
verdeling was homogeen. Er waren enige holle bolletjes gevormd 
van gesinterd zand. 

In dit fluid-bed ward ook kolengruis verbrand. Deze eenvoudige 
chemische reactie verliep uitstekend. Er was echter geen tijd 
meer om metingen te verrichten en de cementfabricage te 
onderzoeken. 

Btj de poging tot optimaliseren van de verschillende rooster
afmetingen warden geen verschillen gevonden in de kwaliteit van 
de fluidisatie. 

SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK. 

1. Kwantitatief onderzoek van de stofoverdracht. 

2. Onderzoek naar de mogelijkheid om cement te maken, uitgaande 
van asrijk kolenslik, klei en mergel. 

3. Onderzoek naar het mechanisme van de vortning van de gevonden 
holle bolletjes en naar eventuele productiemogel~kheden. 
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FLUID-BED ALGEMEEN. 

Indien men de gaetoevoer in een fluid-bed stopzet, zakt het bed 
en ontstaat er een gepakt bed. Door nu het gasdebiet weer lang
zaam op te voeren kan een fluidisatiekarakteristiek opgenomen 
worden; dit is een grafiek, waarin het drukverval over het bed 
wordt uitgezet tegen de superfici~le gassnelheid. (u 0 ). 

In dezelfde grafiek kan ook de porositeit (£) worden uitgezet, 
zie fig.1. 

£1 

"'•"""•/t!H._ 
ft"'' 4tsa.~ic. 

ti.kc ~ Uo --+ 

fig. 1 Fluidisatiekarakteristiek. 

it-c.f.U•oJ~HC. 

''"'' ..... ,, ... :c,. 

Bij een bepaalde superficiele gassnelheid, de minimale fluidisatie
snelheid umf, begint het bed te expand:eren. Bij verder opvoeren 
van de gassnelheid stijgt de bedhoogte: homogene fluidisatie. 

De ( -lijn bereikt een maximum ( 11 t. 1). 
Vervolgens ontstaat een instabiel bed, doordat gasbellen stoots
gewijs loskomen. De porosi tei t van het bed, berekend zonder 
daarbij het bellenvolume te betrekken, zakt weer tot een 
ui teindelijke waarde £ •• Nu bestaat er een continue bellenstroom:. 
heterogene fluidisatie. 

•• 
Indien men het.bobbeltje in de ~p-curvet dat veroorzaakt wordt door 
wrijving aan de wand, verwaarloost, heeft het drukverval bij umf-
zijn constante waarde bereikt, waarbij geldt~ ~p x roosteropp. = 

gewicht deeltjes. 
Dus ~ = Af • g. ( 1-2 ) • . .... (•) 
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Bij het begin van de expansie kan het bed nog beschouwd worden 
als een gepakt bed, waarvoor de formula van Ergun geldt: (lit•1): 

1-/'J . u t ............. ( 2 ) 
stellen, is af te leiden 

2 
~ = 150 ~ i Uo + 1,75 

£ ~ 
Door (1) en (2) aan elkaar gelijk te 

3 {I I 

150 Re + 1,75 Re 2 = 4 ~. ,,,,, ••••••••••. ~.(3") 
(I ·fJ 

Indien Re < 10 wordt aangenomen, hetgeen b~ fluidisatie met 
deeltjes (100#A- het geval is, kan in (3) 1,75 Re 2 worden 
verwaarloosd. De minimale fluidisatiesnelheid kan hiermee worden 
ui tgerekend; de formulas kunnen ook gebruikt warden· voor h.ogere 
gassnelheden, omdat de deeltjes elkaar bltjven raken, ~odat 

1 .Af gd2 _1_ 
uo = -~ e "I (1 -e) ••••••••••••••••••• ( 4 ) 

Hieronder is een schatting gemaakt van de verhouding van de 
stofoverdrachts-snelheden in het homogene en heterogene 
fluidisatiegebied. 

Volgens Thoenee geldt voor stofoverdracht: 

Sh' = 1 ,o Rei Sc 113 •........................• ( 5 ) 

waarbij Sh' kd ( 
= -m ;:£ en Sc = 

(4) en (5) geven: stofoverdraohtscoefficient 

k -- g.d.f·A' sc-2/3 · ( 6··) 150 lr •••••• • ..••••••• • • • • •. • • •. 

c 

Bij homogene fluidisa tie levert 
een stofbalans over x 

A uo ( 0 x+ ~x - ex) At = 
AS ·Ax · k · ( ex - C 

0 
) A t 
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waarbij ex = concentratie bij x 

co = concentratie aan oppervlak vaste deeltjes 

s = oppervlak deelt~es 6 A 1-e) = volume van be 

Ax is de hoogte van een overgangsstrap ( H. o. T.), indien de eerste 
integraal gelijk is aan 1 . 

H.O.T.(hom.) = uo 
'SK 

= uo d 
6k (1-E.) 

••••••••••••••••••• ( 7 ) 

Indien u
0 

en k uit de formules (4) en (6) worden ingevuld, blijkt 
H.O.T. onmeetbaar klein te zijn, kleiner dan d. 

Bij heterogene fluidisatie levert een stofbalans van een opstijgende 
bel: 

= 

fi de =J~ k•dt = 6kAt (D = diameter bel) -c D x 0 

fl t, behorend bij een H.O.T.: Lr D t = bK 

••••••••••••••••••••• ( 8) 

waarbij de stijgsnelheid van een platte bel volgens Davis en Taylor 
( 11 t. 2): 

ub = 1 '3 gi ( Ae ) i Di • • • • • ••• • • • • • • • • • • • • • • • ••• • ( 9) 
ft 

Indien dezelfde stofoverdrachtscoefficient k wordt aangenomen 
als bij homogene fluidisatie, leveren ( 7), ( 8) en ( 9) en (}, voot Re 1.10) 

J s 

uod -1- . ~ . ~ . _c_ 
= is-o ef v ~ -t)i. -

= ub D ( 1-E) 

1,J { ~ J'\'1 TJIL 
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.J 
e 

(!- e) z 

•••••.•••••••••••••• ( 10 ) 

I - f 

Voor (~0,6 en Re < 10 wordt 

H. 0. T. ( he t ) ) 10 3 · H. 0. T. ( h om ) • 

Dit model is natuurlijk te sterk vereenvoudigd, want er bestaat 

een grote uitwisseling tussen het gas in de bel en daarbui~en. 
Bovendien is bij deze berekening aangenomen dat in het heterogene 
gebied al bet gas door de bellen opst~gt. 
Een verfUnd model is uitgewerkt in ~it. 3 en 4. Het is toch 
duidelijk, dat de conversie van een chemische reactie tuseen de 
gasfase en de vaste fase door de bellen zeer nadelig beinvloed 

wordt. 
Storingen in de gasstroom boven het rooster werken belvorming 

in de hand. 
3en tegelrooster met zijn beperkt aantal vr~ grote openingen 
geeft geen ideaal homogene gasstroom. Er werd nu verondersteld, 
dat het aantal, de grootte em de vo~m van deze openingen van 
grote invloed zou zijn. Daarom werd met ~en proefrooster 
getracht hier een optimum in te bereiken. 
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HET TEGELROOSTER. 
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fig. 3a. Schets van tegels. 

Het gearceerde is uitgeslepen 
volgens dwarsdoorsnede. 

·fig. Jb. montagesysteem. 

In vlakke gladgeslepen tegels van hoogwaardig keramisch materiaal 

~1203 , Si02 en MgO) warden aan ~~n kant evenwDdige 9leuven 
geslepen. Door deze tegels in verticale stand tegen elkaar te 

drukken, z6 dat de sleuven ook verticaal staan, verkrijgt men 
het tegelrooster. Indien het rooster tn een richting wordt 
uitgebreid door meer tegels te monteren, meet de thermische 
uitzetting door een speciale voorziening warden opgevangen. 
Dit kan met een drukveer gebeuren, zoals in fig. Jb is weergegeven. 
Een dergelijke constructie is in de gebouwde oven ook verwezenlijkt, 
hoewel niet noodzakeltjk, omdat de beddoorsnede vierkant was en 
de thermische uitzetting in de richting van de veer niet extra 

groat. 

Met tegeltjes van fa. ceramiek 11 van Breugel" waren in 1962 reeds 
proeven genomen, zonder dat echter hoge temperaturen werden 
behaald. Omdat bet rooster gemakkel~k verstopt raakte, werd een 
tweede serie tegels geslepen, zeals getekend in fig. J. 
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Hier worden de gleuven van boven naar onder taps dieper, zodat 

binnengevallen deeltjes niet bl~ven hangen, maar d66rvallen~ 

Met deze tegels werden de eerste orienterende proeven genomen 
in een plexiglas model van de te bouwen oven. 
De resultaten waren uitgesproken slecht. Zelfs bij lage fluidi,;;. 
sa tiesnelheden was geen homogeen bed te verkrijgen. De pun ten 9 

waar de bellen ontstonden konden in een laag bed (bedhoogte 1 cm.) 
worden opgespoord. Grote afwijkingen tussen de diP,pten van de 
gleuven onderling (tot meer dan 100%) vormden de punten waar de 
bellen ontstonden. Enige pogingen om door selectie uit de grote 
serie tegels en door bijslijpen tot een nauwkeuriger passend rooster 
te komen, leverden geen bevredigende resultaten. Er-moest dus 
een beroep gedaan warden op de sl~perU voor keramische materialen 
van de N.V. Philips, daar op de T.H. de gewenste nauwkeurigheid 
niet bereikt ken warden, omdat de enige geschikte draaibank niet 

voor het sl~pen van keramische materialen bestemd was. 

De rechthoekige vorm van de tegels werd gewijzigd in een trapezium
vorm om drie redenenz 

1. Bij het inzetten van de tegels in de oven, zoudert zij 

zo diep zakken, dat alt~d een afsluiting aan de zij
wanden zou worden verkregen. Hierdoor_ zouden kleine 
afwtjkingen van de ovenbreedte t.o.v. de tegels kunnen 
worden opgevangen. 

2. Inzetten en uithalen van het rooster zou gemakkelijker 
worden; geen last van klemmen en toch aansluiting. 

3. Er werd gehoopt, dat de tegels bij uitzetting naar boven 
zouden uitwijken. Dit is echter zeer onwaarschijnlijk 
door de grote ruwheid van de ovenwand. 

Zeals reeds vermeld, werd getracht de spleetdiepte, de spleet
breedte en de afstand van de spleten onderling te optimaliseren. 
Om deze afmetingen in een groot gebied te kunnen varieren werden 
van plexiglas gladde trapeziumvormige tegels gemaakt, van dezeifde 
afmetingen als die van de definitieve tegels. Door tussen deze 
tegels een aantal metalen stripjes te hangen op regelmatige 
afstand.van elkaar werd een nauwkeurig variabel model van het 
tegelrooster verkregen. Het enige verschil was, dat de spleet
diepte niet naar onder toenam. 
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Er werden twee series atripjes gemaakt: van 0,2 en 0,4 mm. d1k. 

Be1de series bestonden u1t 3 sets van 3, 4, en 5 mm. brede 
stripjes: totaal aantal 1320. De stripjes werden met pennen d66r 
de tegels heen gefixeerd; de afstand tussen deze pennen kon als 
volgt worden gevarieerd: 6,8, 10;, 12, 16, 20.-m . .-m. 
Een cri terium voor de kwali tei t van het fluid-bed is niet in, 
meetcijfers weer te geven. Een visuele beoordeling is dus de epige 
oplossing. ·Het ogenblik, waarop kleine bellen coalesceren tot ' 
bellen met een diameter in de orde van grootte van de helft van de 
beddiamete~werd als de limiet beschouwd voor een goed fluid-b~~' 
de bijbehorende superficiele gassnelheid wordt in tabel 2 ukr 
genoemd •. 
Omda t in de oven waarschijnlijk kolenslik gefluidiseerd zou worden, 
werd een zeeffractie 210 - 350 I'- van kolenslik van de Staatsmijnen 
in Limburg gebruikt. Deze fractie komt ook ongeveer overeen met 
de gemiddelde deeltjesgrootte van het kolenslik. De fluidisatie
proeven werden herhaald met kraakkatalysator, dat bekend staat 
om zijn uitstekende fluidieatie-eigenschappen. Er werd gewerkt 

met perslucht. 

breedte 

spleten 

3 mm 

5 

2 

4 

8 

27 

27 

diepte af stand van spleet ukr ukr 
spleten I tot spleet kolenslik kraakkat 

0,4 mm 5 mm 21 cm/s 3,6 cm/s 

0,4 5 21 3,5 

0,4 6 21 3,6 

0,2 4 21 3,7 
0,2 4 21 3,6 

0,2 3 21 3,6 

0,4 3 21 3,6 

1) afstand spleet tot spleet = breedte gebruikt stripje. 

Tabel 1: Optimaliseringsproeven. 
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Tabel 1 geeft een overzicht van de variaties aangebracht in het 

rooster met de daarbjj gevonden kritische superficiele gassnelheid. 

Daar geen verschil gevonden werd in de kwaliteit van het bed, bij 
grote variatie van de spleten zijn de proeven niet verder doorgezet. 
Volledigheidshalve is een van de opgenomen fluidisatiecurven in 
fig. 5 weergegeven. 
Op arbitraire gronden warden tegels besteld, zeals getekend ih fig. 
4a. Om technische redenen is deuitvoering geworden zoals getekend 
in fig. 4b, waar de tegels twee aan twee b~ elkaar horen. 
Voor maten en toleranties, zie fig. 4. 
Voor technische toepassing is het sl~pen van tegels te duur. 
Waarschijnlijk is bet wel mogelijk om de sleU'lten voor het bakken van 
de teg~ls aan te brengen. De nauwkeurigheid zou dan na het bakken 
door b~slijpen weer vergroot kunnen worden. 
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DE OVEN. 

Uit het practicumverslag van P. Kruip ie een tekening overgenomen 
van de vroeger gebruikte oven met hulpapparatuur (fig. 6). Het 
principe was: een gasvlam onder het tegelrooster leverde de hete 
fluidisatiegassen. In de koeltoren werden deze gassen door water 

gekoeld. Daar de druk in de stadsgasleiding slechts enkele cm wk is, 
moesten de twee vacuumpompen zorgen voor een zodanige onderdruk, 
dat de druk onder het rooster in de brandkamer kleiner of gelijk 
bleef aan de atmosferische druk. De gasvlam was beveiligd en kon 
automatisch worden geregeld (twee-puntsregeling). 

De ovenwand, opgebouwd uit chamottestenen, was gevat in een st~len. 
buitenwand. De tegels steunden op een stootrandje en waren ingebed 
in fiberfrax. Bij de ingebruikname van de oven was gebleken dat de 
isolatie niet voldoende was. De buitenwand werd roodgloeiend, 
terwijl het fluidbed nog niet op temperatuur was. Waarschijnlijk 
vonden de rookgassen een weg tussen de chamottestenen en de buiten
wand. De horizontale brander verwarnde het rooster niet homogeen, 
hetgeen bleek uit het feit, dat de oven aan een kant veel heter 
werd dan aan de andere kant. 

B~ de nieuwe oven werden op de volgende punten wi~zigingen aan
gebracht: 

a. De binnenwand werd als een stuk vuurvaste beton gegoten 
(Didier Stampmassa). 
Daar men op de T.H. geen ervaring had met dit soort werk, 
werd voorzichtigheidshalve besloten om de oven niet zo 

i 
groot te maken; i.p.v. doorsnede 70 x 12 werd nu 12 x 12 cm 
aangehouden. 

b. Een goede isolatie werd verkregen door een laag vuurvaste 
• isolatiestenen (_Gouda vuurvast:super isolatiestenen) 

tussen de beton en de stalen buitenwand te stapelen. 
Deze isolatie voldeed goed: Bij een fluid-bedtemperatuur 
van meer dan 1000°c werd de buitenwand niet warmer dan 
100°0. 
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c. De brander werd verticual opgesteld. De brandkamer had de 
vorm van een verticaal staande dif'fusor. 

d. Er werden trapeziumvormige tegels gemonteerd. Zij steunden 
op twee schuine ovenwanden. In eerste instantie zou geen fibe!'
frax gebruikt warden. Later is er toch een fiberfraxlaagje 
tussen de tegels en de ovenwand aangebracht, omdat de beton 
z6 ruw was, dat gevreesd werd dat de spanningen plaatsel~k 
te groot zouden worden. 

e. De uitzetting van de tegels in een richting werd opgevangen 
met een veerconstructie. 
In fig. 7 zijn twee doorsneden van de oven getekend. Voor 
verdere constructie-details zie bijlage. 
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BESCH.'RIJVING VAN DE FLUIDISATIEPROEVEN IN DE OVEN. 
----~~~~~~~~~~ ......... ~~~~~~~~~~~---

Bij de eerste paging om de oven in gebruik te nemen zijn alle tegels 
beschadigd. Door een vrij primitieve aansteekmethode heeft waar

schijnlijk een ontploffing in de branderruimte plaats gevonden, die 
de tegels enkele em's omhoog gewipt zou hebben. 
Door de thermische uitzetting in het nu onregelmatig opgebouwde 
rooster· zouden de tegels kapot gesprongen zijn. Bij een tweede 
paging 'werd de vlam met een gloeidraad ontstoken. Nu werd een 

e ontploffing waargenomen. De tegels waren weer opgwipt, maar niet 
gesprongen, doordat de vlam slechts korte t~d gebrand had. 
Bij een derde paging werd de gr~te gasleiding losge1:roppeld, zoa.at 
de brandkamer in open verbinding kwam met de buitenlucht. De kracht 
van de ontstekings-explosie wipte het rooster nu niet op. Er kon dus 
alleen gebruik gemaakt warden van de gasleiding naar de waakvlam. 
Een voordeel was, dat de vlam en de onderkant van de tegels via een 
spiegel zichtbaar waren. 

Ongeveer drie kg. maaszand, zeeffractie 320-4301J-, werd boven deze 
vlam gefluidiseerd. Na 5 uur was de bedtemperatuur gestegen tot 
700°C; door het kijkglas kon het gloeiende bed warden waargenomen~ · 
Na ongeveer 9 uur werd een evenwicht bereikt. In tabel 2, derde 

kolorn, z~n de evenwichtstemperaturen opgenomen. 

thermo- 5 uur 9 uur 20 uur af gekoeld fluidisatie I 
koppel opwarmen evenwicht geen fl. wel fl. zand + koolstof i 

-
1 1225 °o 1225°0 265°C 110°c 875°0 
2 700 1080 340 260 900-1000 

3 700 1080 320 260 900-1000 
4 700 1080 175 260 900-1000 

5 650 1020 150 210 850-950 

Tabel 2: Temperatuurmetingen. 

De temperaturen werden gemeten met thermokoppels van Pt/Pt-Rh. 
Afw~king met temperaturen gemeten met een optische pyrometer waren 
maximaal 20°c. Het gasdebiet was 36,5 Nl/min. Het luchtdebiet kon 
niet goed gemeten warden en werd geschat door omschakeling naar 
rotameter-ventilator op ruim 150·Nl/min. 

I 

I 

I 
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Tljdens de afkoeling werd het gasdebiet langzaam verkleind bij 

gelijkblijvend luchtdebiet. Bij een temperatuur van 700~ in de 
brandkamer werden alle toevoeren afgezet. Het bed koelde langzaam 
af. De temperatuursverdeling was inhomogeen, maar na even 
fluidiseren weer homogeen. 
In het zand werden enige gesinte.rde bolletjes gevonden van 
0 ,5 tot 1 cm. diameter. Deze bolJe t jes bleken hol te zijn met 
een schil;l'dikte van 0,1 tot 0,2 cm. Het soortelijk gewicht van 
het grootste bolletje was 1,25 g/cm3, dus iets meer dan de helft 

• I 3 van het s.g. van zand 2,2 - 2,4 g cm • 
Er werd nog een proef genomen met kolenslik. Hierbij werd een 
zeeffractie van 210 - 350 r geleidelijk toegevoegd aan een fluid
bed van zand op 8oo 0 c. 
De bedtemperatuur steeg bU toevoeging van een portie van 100 g. 
meer dan 100°c. en zakte dan weer na 5 minuten. Hieruit kan 
worden afgeleid, dat de verbrandingscapaciteit in deze omstandig
heden in de orde van grootte lag van ruim 1 kg/uur. In tabel 2 
zesde kolom zijn enige tempe,...atunen opgenomen. Het fluid-bed was 
warmer dan de gasvlam. In '2 uur werd ongeveer 1,2 kg kolenslik 
verbrand. Het opflikkeren van de1 kooldeel tjes was duidelijk waar

neembaar tegen het minder sterk ~loeiende fluid-bed. 
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BESPREKING VAN DE RESULTATEN EN SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK. 

Het onderzoek is niet verder gevorderd dan enige eerste 
kwali ta tieve proeven, waarui t blijkt da t de constructie van de 
oven en het tegelrooster voldoet aan de gestelde eisen. 
De therrnokoppels 2, 3 en 4 gaven tijdens het fluidiseren steeds 
gelijke temperaturen aan. De warmteoverdracht gas-vast is blijkbaar 
geed. De temperatuur van het uittredende gas is niet bekend, daar 
de temperatuur van therrnokoppel 5 (d.i. het thermokoppel boven 
het fluid-bed) waarschijnlijk meer bepaald wordt door ui tstraling 
uit het fluid-bed en uitstraling naar boven dan door convectie. 
Het is mogelijk om de stofoverd~acht nader te onderzoeken. 
Indien in een fluid-bed van b.v. 1000°c, waarin een hoge 
concentratie koolstof aanwezig is, lucht geleid word~ kan nagegaan 
worden in hoeverre zich het Boudouard-evenwicht instelt door 
meting van de CO en co2 concentraties in de uitgaande gassen. 
Dit geeft een maat voor de stofoverdracht. 
Bij fluidisatie van zilverpoeder (lit 5) bij hoge temperatuur 

treedt een verstarring van bet fluid-bed .op. Hier is geen hinder 
van ondervonden. Bij vergassing van kolenstof bij de Staatsmijnen 
trad ook een verstarring op bij 950°c. De oorzaak was hier het 
bakkend vermogen van het gebruikte kolenstof. 
Daarom werd een hoge concentratie van koolstof in het bed vermeden. 
In lit. 6 wordt een ingenieus rooster beschreven, waarmee slak
bolletjes afkomstig van vergassen van anthracietpoeder in een 
fluid-bed continu worden afgetapt. 

Er is geen tijd geweest voor een onderzoek van de gevormde holle 
bolletjes, die een volkomen verrassing waren. Over een mogelijk 
mechanisme is ook niets meer gevonden. Wel is vernomen, dat bij 
bet drogen van vochtig aardappelmeel in een fluid-bed ook holle 
b~lletjes gevormd werden. Het is wellicht inte!ssant om hier 
verder op in te gaan, gezien het belang van keramische holle 
hollen voor lichte beton (lit.9). Door bijmengen van silicaten met 
een lager verwekingspunt en eventueel asrijke kolenslik, kunnen 
misschien meer bolletjes gemaakt worden met dunnere wanden. 
In lit. 7 en 8 wordt het Pyzel-cement precede beschreven, waarbij 
calciumcarbonaat in een fluid-bed uiteen valt tot calciumoxide, 
dat reageert met Silicium-, aluminium- en ijzeroxide tot cement
klinker. 
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De reac)ftiewarmte wordt hier geleverd door verbranding van olie 
(eventueel gas of poederkool). 
Uitgaande van aerljk mergel en kolenslik, waarin verschillende van 
de bovengenoemde grondstoffen aanwezig zijn, zou in de gebouwd~ 
oven getracht kunnan worden cementklinker te produceren. 
Afhankelijk van de samenstelling van het slik zou eventueel klei 
moeten worden toegevoegd. 

De verschillende behandelingen zouden na elkaar uitgevoerd 
kunnen warden, zoals b.v. het verbranden van de kool en het 
opstoken met gasvlam op sintertemperatuur: discontinue werkwijze. 
Als een geschikte werkwijze gevenden wordt, zou het precede als 
volgt continu gemaakt kunnen worden: 
In een oven met langwerpig rooster, met aan de een korte zijde de 
invoer en de tegenoverliggende zijde de afvoer, zouden de 
verschillende behandelingen naast elkaar tegelijkertijd kunnen 
worden uitgevoerd. Een dergelijke oven kan vergeleken worden met 
een aantal in aerie gebouwde ideale mengers, zodat de relatieve 
gemiddelde verblijftijdsspreiding bij toenemende lengte kleiner 
wordt. Alleen indien met het~ gassen gefluidiseerd moet warden, 
afhankelijk van de verbrandingswaarde van het kolenslik, is een 
tegelrooster het aangewezen rooster. 
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GEBRUIKTE SYMBOLEN. 

A 

c 
d 

D 

ID 
g 

H 

k 

0 

Roosteroppervlak. (cm2 ) 
Concentratie (g/cm3) 
Diameter deeltjes (cm) 

p 

Diameter bel (cm) 
Diffusiecoefficient (cm2/sec) 
Versnelling zwaartekracht (cm/sec2 ) 

Hoogte van bet fluid-bed (cm) 
Stofoverdrachtscoefficient (cm/sec) 
Oppervlak (cm2 ) 
Drukverval over fluid-bed 1 wk = waterkolom (g/cm2 ) 
Oppervlak van de deeltjes/vol.eenheid van Fluid-bed. 
Superficiele gassnelbeid: totaal gasdebiet / roosteroppervlak 

(cm/sec) 

umf Minimale fluidisatiesnelheid (cm/sec) 
ub Stijgsnelbeid bellen (cm/sec) 
V Volume (cm3) 

'l 
~ 

Dynamiscbe viscositeit (N sec/cm2 ) 

Kinematiscbe viscositeit (cm2/sec) 
~ Porositeit van bet fluid-bed 
el Dichtbeid fluidisatiegas (g/cm3) 
es Dichtiheid vaste stof (g/cm3) 

Al : et -t/ (g/cm
3

) 
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BIJLAGE: CONSTRUCTIEDETAILS. 

Beton: Didier Stampmassa. 

Gebruiksaanwijzing: Het betonpoeder wordt met water aangemaakt 
totdat het egaal van kleur is; bij samenknijpen in de vuist komen 

er enige druppels water uit. De beton wordt in de vorm gegoten en 
flink aangestampt. Hij moet drie dagen drogen voordat de bekisting 
weggenomen mag warden. De beton hardt bij toge temperatuur en moet 
daartoe zo langzaam mogelijk worden opgestookt, bij voorkeur 50°~dag. 
In werkelijkheid werd de be ton in 1 tot 4 dagen, afhankelijk van de 

('. 0 
plaats opgestookt tot een temperatuur van 800 - 1000 ~.De baton 
was redelijk hard en vertoonde weinig scheuren. Er is ongeveer 
75 kg gebruikt. 
N. B. Om een glad oppervlak te verkrijgen, speciaal de wanden waar 
de tegels op rusten , had de beton v66r het aanmaken met water 
gezeefd moeten worden. 

De bekistin~ werd gemaakt van spaanderplaat en was moeil~k los te 
krijgen, ondanks het feit dat hij was ingesmeerd met vaseline. De 
beton werd gegoten tussen twee bekistingen; de isolatiestenen 
werden daarna ingelegd. 

De isolatiestenen "Gouda Vuurvast" Super isolietstenen, zijn van 
uitstekende kwaliteit, zeer licht en poreus, goed verzaagbaar. 
Tussen de beton en de isolatiestenen werd een plaat asbest 
geplaatst. De stenen werden afwisselend horizontaal en verticaal 
gestapeld, om gascirculatie-kanalen te verm~den. 
In het verbindingsstuk tussen de oven en de koeltoren werden de 
stenen m.b.v. Asbestos cement aan de stalen p~p geplakt. 

Het tegelrooster bestond uit 8 paren tegels. Verder naarbuiten, in de 
b~tonnen wand werden nog twee gladde tegels geplaatst. Om kort-
slui ting om het rooster heen te voorkomen werden de spleten om de 
buitenste tegel met asbestdbement gedicht. Hiertegen werd nog een 
tegel aangedrukt door de veerconstructie. 
Om een goede druk te krijgen in de brandkamer onder het rooster moest
en alle lekken en pakkingen in het stalen omhulsel zorgvuldig 
worden afgedicht met asbesto~ement, stopverf en asbestpakking. 
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De gloeidraad werd gemaakt van oude Pt-thermokoppeldraad. De 
gloeispiraal, die was gewikkeld om een keramisch pijpje was dunner 
dan de toevoerdraden. 
De stroom werd geregeld m.b.v. twee variacs in aerie (8Amp.). 

Suggesties: 

1. De afvoer kan continu gemaakt worden door de afvoerp~p te 
verbinden met een hermetisch gesloten vat. De afvoer kan 
geregeld worden door een verstelbare vernauwing. , 

2. In verband met de optredende explosie b~ bet aansteken van de 
brander, zou de brander via_een wljde p~p verbonden kunnen 
worden met een expansievat. Er zou ook een veiligheidsklep met 
grote opening op de brandkamer gemonteerd kunnen worden. 

3. In de bocht van het verbindingsstuk van de oven met de koel
toren zou een verticaal kljkgat gemonteerd kunnen worden. Door 
dezelfde opening zou een verticaal verschuifbaar thermokoppel 
gemonteerd kunnen warden. Tevens zouden op die plaats monsters 
van de uittredende gassen genomen kunnen worden. 


