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Qnderwerp 
opatellec 

: Het geb~-wan cyclonen ale gaswassere. 
H.J.A. van Belden. 

Duur onderzoek: September 1963 - september 1964. 
Q2!1 : Het onderzoek naar de mogelijkheid om 

cyclonen toe te passen ala gaswassers. 

Samenvatting en conclueies 
Een cycloon ~ geconstrueerd, waarbij het mogelijk is in 
kort, tijd grote hoeveelhe~n gas in contact te brengen met 
een uiterst kleine hoeveelheid vloeistof. 

De manging geschiedt; 
A. In de toevoerleiding naar de cycloon wordt de vloeisto! 

verepre14,waarna er door de cycloonwerking een fase
scheiding optreedt. 

B. In de cycloon is een konue aangebracht. die ale sproeier 
werkt. Het gas wordt opnieuw gemengd met de vloeistof en 
door de centrifugale werking weer afgescheiden. 
De entrainment is gering. 

Bet ie mogelijk gebleken meerdere cyclonen in eerie te 
plaatsen. waardoor de gas - vloeistof menging kan worden 
herhaald. 

De. werking is nagegaan aan de systemen: 
a. co2/lucht - NaOH 
b. NH3/lucht - H2so4 
c. NH,/lucht - 820 

Suggesties voor nader onderzoek: 

1. Bestudering van de stromingscondities in de cycloon en 
de invloed daarvan op de stof'overdracht en het speci
!iek oppervlak. 

2. Ontwikkeling van een systeem van cyclonen, waarbij de 
gas- en vloeistofstroom in tegenstroom gevoerd worden .• 

3. Onderz!>ek naar de mogelijkheid cyclonen te gebruiken 
voor heterogene katalytiache reacties. 

···-·fl'. 



Inhoudsopgave: 

Hoofdstulc I 

Hoofdstuk II 

Inleiding: overzicht van bestaande appa
ra tuur voor het wassen van gassen. 

Ontwikkeling van een nieuw type cycloon 
voor gasabsorptie. 

Hoofdstuk III : Verrichte metingen: 

III-a. Het systeem co2 - NaOH 

III-b. NH3 - H2so4 

III-c. NH3 - water 

Hoofdstuk IV : Eigenschappen Tan het ontworpen apparaat. 
Vergelijk met bestaande appara.tuur. 

Hoofdetuk V : Conclusies en euggesties voor verder 
onderzoek. 



1. 

I Inle14111AP Overzicht van bestaande apparatuur. 

Het wasaen van gaasent Si.eronder wordt verataan }let ver
wijderen van verontreinigingen uit een gasmengsel. 

Gasabsor:etie: Dit is een "unit-operation", waarbij eea 
oplosbare component van een gasmengsel opgelost wordt in 
eenvloeietof. 

Apparatuur voor gasabeorptie bestaat uit een grote ver
acheidenheid aan typen, ale gevolg van de grote versohil• 
len in doeletelling. De keuze van de meeet gesohikte appa
ratuur wordt bepaald doort 

a) de etf'ioieno1 van het contact vloeistot - gaa,. 
b) de kosten Vall inveeteringen, bedrijt en onder

houd. 
De vereohillende typen kwmen gerangechikt worden izu 

a) gepakte kolomm1n, 
b) schotel kol._a (bubble...eap), 
c) sproeiapparatuur. 

Het meest wordt gebruikt geaaakt van gepakte kolomaen en 
sohotel kolommen, waarbij gas en vloeistot in tegenetrooa 
door het apparaat stromen, teneind• een zo noog mogelijke 
abeorpti1snelheid te verkrijgen. 

Sproeisxstemen: 
a) Sproeitor•QI• In de eenvoudigste vorm. .bestaan-

~ . 
de uit een lege toren, ·waa'rbiJ aan de bovenzijd• v1oe.1stot 
versproeid wordt, terwijl het gas beneden in tegenstrooa 
toegevoerd wordt. 
Yoordelen: 1age drukval en goedkope construotie. De aard 
van de manging vloeiatof - gas en de entrainment van ti~ne 
druppela maken dat sproeitorens niet gesohikt zi~n Toor 
absorptie, waarbij zuivere tegenstroom ia vereist. 

Johnston• 1) heeft het contaotoppervlak bestudeerd. 
Uit daze studie blijkt, dat het contactoppervlak klein ia. 
Bij een vloeistofdebiet van 500 lt/seo.a2 een een gaaanel
heid van 2 m./sec. werd een contaotoppervlak van 0,3 112/•' 
gevonden. 



2) 3) 
b) Qycloonsproeiere-

FIG.1 

2. 

iig. 1 toont een cycloon
sproei toren. 

Het apparaat heeft vela 
voordelen boven de sproei
toren , waarbij alleen de 
zwaartekraoht een rol epeelt 
voor wat betreft de be1feg1.ng 
van de druppels t.o.v. het 

4 

gas. Gasdebiet: max. 2000 lt/a.a2 
De verhouding vloeistof tot 
gas is ongeveer 5 (uitgedrukt 
in gewichteeenheid). 

De menging gas - vloeistof gesohiedt in kruieetroom. Het effect 
van uitwisseling is maximaal 1 theoretische ~ohotel. 

./} 
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II Ontwikkeling van de a1rnaratuur. 

In de industrie vinden cyclonen uitgebreid toepassing 
als apparaat voor scheidinga- en classificeringadoel
eindea. 
De grote voordelen van cyclonen zijn't 

1) de eenvoudige construotie. 
2) het ontbreken van mechaniech-bewegende 

onderdelen, 
3) de grote capaciteit. 

De nadelan zi jn: 
1) vergrotingsproblemen; bij het vergroten 

van cyclonen daalt de efficiency, waardoor 
'men genoodzaakt is kleinere oyclonen paral
lel te plaatsen, 

2) de drukval wordt hierdoor groot. 
Het gebruik van cyclonen voor stofoverdraoht van de gas
fase naar de vloeietoffaee, wordt beperkt door het geringe 
contactoppervlak. 
Met het doel dit contaotoppervlak te vergroten is een c7clooa 
geconatrueerd volgens tekening tekening 2. 

t 
I 
I 
J_ 

~O'S .------i 

Het gas treedt de cyoloon tangen
tiee l in bij A en verlaat hei appa
raat door· een centrale. opening A. 
In tegenstroom hiermede wordt le 
waavloeistof via C toe-en Via D af-
gevoerd. I 

.A i t 
I 

' 

FIG-. 2 

Op de bodem van de cyoloon is eeA 
oonua aangebracht. Bet co11:tactopper
vlak is daardoor aanzienlijk ver
gro ot, maar bovendien werkt de COIUM 

ala sproeier. 

./4 



De niet-tdngentiUle atroming in deze oyoloon is waareohijn-. 
lijk gelijk aan het stromingsbeeld in een normale cyolooa.. ~/ 
De vloeistof wordt langs de oonua omhooggestuwd en van de 
punt van de kegel geslingerd door de snel-roterende bewe
ging van hat gas in de kern van de oyoloon. Hierdoor ont
staat een manging van het gas met de vloeistof. Door de 
centrifugale werking van de gasstroom werkt de cyoloon 
boven di t "menggebied"' ale soheider. 

·~ 

Het gereinigde gas ver1aat via B de cyoloon~ de entrain-
ment is gering. 

' De toe- en afvoer van de vloeiatof bleek bij di.t proe.tmodel 
echter niet te voldoen. Een stationnaire toeatand wa~ on-

, 

mogelijk: 
a)llllllieer hat waterniveau boven het gat van het 

afvoerpijpje s'tijgt, blijft het niveau stijgea. 
De drukval over de cyoloon neemt aanvankelijk 
af met stijgend waterniveau. 

b)wanneer het niveau beneden de bovenrand van het 
afvoergat daalt, wordt een gedeelte van de gaa
stroom door di t pijpJe .. gedrukt. 
Een regaling in deze afvoer bleek Diet mogelijk. 

T'enslotte is een cyoloon geconstrueerd volgens tekeniaa 3. I 
In de conus zijn, op een atatan4 

------.::~ .. 
----==~ 

----4 ....._-~~-~-,,~ 

rLeeisiol 
I 

e 

fl(;..3 I 

van 5 mm. van de. bod111, gate~ 

aangebracht, waarvan de grootte 
veretelbaar is met behulp van 
een draaibaar slijpstuk in h•t 
inwendige van de oonus. 
De gaten zijn dusdanig aangebraohi, 
dat hat waterniveau in de c7olooa 
steeds op de optimal• hoogte wordt 
gehouden. Bij deze oonstruotie is 
de hoeveelheid gas, dat met het 
~.""" r;er door het afvoerpijpJe 1•
drukt wordt, uiterst gering • 

• /5 



5. 

De toevoer van hot water vindt nu pluats in de toevoer
leiding van het gas (zie tekening 3). Door de grote gas
snelheid wordt de vloeistof in de toevoerleiding versproeid, 
in de cycloon afgescheiden en vervolgens door de aanwezig
heid van de conus wederom versproeid. Door het water ~P deze 
wijze toe te voeren, vindt er een extra manging plaats. 
Met behulp van deze cycloon is nu getracht een systeem ta 

ontwikkelen, waarbij het gas en de vloeistof in tegenstroom 
door het apparaat worden gevoerd volgens onderstaand schema. 

> ·····•·· 
V\.OE \~'TO F 
GAS 

In het·systeem vindt echter een aanzienlijke drukval plaats. 
De druk, in cycloon 2) is kleiner dan de druk in de .. toevoer- r 

leiding naar eye loon 'Ii) •. Om kortslui ting te voorkomen, dient. 
dit drukverechil gecompenseerd t.e warden. Het aanbren.gen Tan 
pompjes {star valves) op de plaatsen A, B 1n 0 is ~en mog•
lijkheid. Echter, om het gebruik van machaniech-bewegende 
onderdelen te vermijden, is getracht dit'drukverschil t1 com
penseren m~t 'tajecteurs. 

Ben stationn.aire regeling bleek niet mogelijk. 

Uiteindelijk is een systeem ontwikkeld, waarbij gas .. en vlo•i
stol ill; gel1jketroom door de cyclonen worden gevoerd. 
(zie sch.ema) 

./6 



6. 

De vloeisto! wordt in de toevoerleiding van cyoloon 1) 

versprouid; de afvoer van 4• vloeistof van oyoloon 1) 
. 

wordt verbonden met de toevoerleiding van hat gas naar 
cycloon 2) en hierin versproeid etc. 
Het gas wor<it in oyoloon 1) twee maal gemengd met de 
vloeistof, waarna het geueltelijk gereinigde gas cycloon 1) 

verlaat. De afvoerleidins van het gas van oycloon 1) is 

de toevoerleiding·naar oycloon 2) etc. 
In he~ systeem vindt een drukval plaats van het gas. De 

druk, waarmede de vloeistof uit cycloon 1) geperst wordt, 

0 

is groter dan. d• druk in de toevoerleiding naar oycloon 2). 
D• snelheid, waarmede h•.t vloaistoftransport van cycloon 1) 

naar oycloon 2) etc. plaatsvindt, wordt bepaald door .de dru& .. 

val. Deze drukval is evenredig aan de grootte van het gas

debiet. 
Het systeem is nu stabiel. 

De werking van het systaem is nagegaan aan de absorpti••: 
a) co2/luoht in NaOH, 
b) NH3/1ucht in H2so4 , 

c) NH3/1ucht in ~20 

.• 
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III Ge.aabsorptie in oyolonen. 

ALGIDlEEN 
Wanneer de stofoverdracht tussen een gas en een vloeistot 
uitsluitend bepaald wordt door diffusie van gas in d• 
vloeistoffase, geldt voor de weerstand teg41n atofoverdrachtz 

= 1 • !1 ·~ 
' kg . kl 

1 = de totale ("overall") weeratand tegen stofoverdracht 
KG uitgedrukt in gasconcentratie. 

1 = de weerstand tegen stofoverdracht in de gaafilm. 

kg 

li = de weerstand tegen stofoverdracht in de vloeistoffil.Jll. 

kl 

H = constante van Henry. 

Uit deze formule blijkt, dat de weerstand in de vloeistot
film mag warden verwaarloosd, vergeleken met de weerstand 
in de gasfilm als H voldoende klein is. De co~fficient H 
is een maat voor de oplosbaarheid van bet gas in de vloei
stof. en hieruit volgt, dat de weerstand in de gasfilm .de 
absorptiesnelheid bepaalt bij een zeer goed oplosbaar gas. 
Bij een betrekkelijk slecht oplosbaar gas is de weerstand 
in de vloeistoffase groot vergeleken met de weeratand in de 
gasfilm; de absorptiesnelheid wordt dan bepaald door de weer
stand in de vloeistoffilm. 
Wanneer een snell•, irreversibele chemisch• reactie optreed~ 
in de vlo~istoffase, dan·wordt de snelheid van absorptie 
alleen bepaald door de weerstand tegen stof overdracht in de 
gasfase (bv. NH3 - zuren). 

a. 



a. 

De absorptiesnelheid van 002 in alkalische oplossingen 
wordt echter bepaald door de weeretand in de vloeistoffilm. 
Hierbij treedt weliswaar een chemische reactie op, zodat bet 
opgeloste co

2 
in d• vloeisto! wegreageert en daardoor de 

stofoverdrachtsco8fficient en de drijvend• kracht voor ab
sorptie vergroot wordt, doch de chemiache reactie is niet 
snel genoeg. De snelheid van de pseudo eerate orderreactie 
tussen opgelost ao

2 
en OH- in de vloeiatof, is van de'zeifd• 

orde van grootte als d~ snelheid van di!fusi• van ao2 en OH- · 

in de vloeistof •4) ' 

Van enige technisch-belangrijke eystemen is in onderstaand• 
$) tabel aangegeven in welke fase de weerstand tegen stofover-

dracht bepalend is voor de absorptiesnelheid: 

vloeistoffase 

o2 - H20 

co2- H20 

/c.o 2- NaOH 

co2- ammoniak 

~/~-I~ 
f 

[4/.) f-4-<Ad-C.U-J"~ .( . 

beide 

NH
3 

- H20 

so2 - H20 

N02 - H2so4 
H2s - alkali 
H2o - aceton 

gas fas• 

NH3 - zuur 
so2 - alkali 

H2o - zuur 
verdampen. 
condenseren 

./9 
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Ill-a. Het systeem lucht/co2 - NaOH 

Apparatuur i 3 Cyclonen in eerie, zie tekening 3 I. 

Afmetingen aan cyclonen: zie tekening 3 II. 

Analyses : H'et gehalte (vol %) aan co2 in ·gasmonster aan 
in- en uitgang werd bepaald volgens een ana-. 
lyse methode, ontwikkeld door het Centraal 
Laboratoz'ium der Staatsmijnen in Limburg.(

6
) 

Conversie : Gedefinieerd ale Ci Cicu 100% 
Ci = vol % co

2 
in gasmengsel bij ingang. 

Cu = vol % co2 in gasmengsel bij uitgang. 

< i r ?, r ~ ~ /.aµ~-.,;_.,_~ 
/ Resul ta ten d er metingen ...,· T "II ,,l,,j/'rf · J .,A ~ ~ 

I Invloed van het gas4eD1et. · ,f 

II 

Ingangsconcentratie co2 in gasmengsel; 5% 
Debiet NaOH-oplossing ; 13,3 ml/sec. 

Normaliteit NaOH oplossing ; 4,9 n. 

gasdebiet (lt/sec) • 7,2 9' 1 10,9 • 

conversie (vol ~) • 11,5 8,5 7,0 • 
geabsorbeerde .. 41,5 38,7 37' 1 • 

hoeveelheid co2 
(ml/e.ec) , 

Invloed van co2 concentratie 
Gasdebiet ; 7 lt/sec. Debiet 
Normaliteit NaOH-oplossing; 

in gasmengsel. 
NaOH-oplossing 

4,9 n • 

13,3 ml/sec. 

. Vol % co2 in gasmengsel • 5 8,3 11,2 15 • 

Conversie (vol %) • 12 11-12 10-11 9-,,B~~·~ 
• :'.'{.:, ~~w«-ffl. 

Geabsorbeerde • 42 46,4 47' 1 52' 5 --. 
hoeveelheid co2 (ml/sec) 

III Invloed van de normaliteit van de NaOH-oplossing. 
Gasdebiet; 7 lt/sec. Vloeistofdebiet; 13,3 ml/sec. 
Ingangsconcentratie; co2 in gasmengsel, 5 vol %. 

.;10 
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Normaliteit • 0 • 

Conversie 0-2 • • 
-Geabeorbeerde • 3,5 . 
hoeveelheid co2 (ml/sec) 

IV Invloed van het vloeistofdebiet. 
Gaedebiet 7,2 lt/sec. 

2,2 

13 
45 

4,9 
r-tl,~ 

11-12 
.• 39 

7' 1 
5 

18 

Ingangsconcentrati~ co2 in gaemengeel; 5 vol % 
Normaliteit NaOH-oploeeing; 4,9 n. 

Vloeistofdebiet (ml/sec): 2,5 5,7 13,3 

(vol 1') 6 
-11.r 

Convereie • 8 11-12 . 
Geabsorbeerd co2 (ml/sec): 22 29 ~i;;,~ 

Geabsorbeerd co2 per • a,a 5 ~3,1 • 

ml NaOH-oplossing 

10. 

V Invloed van enige procenten Teepol in de loogoploseing. 
Debiet NaOH-oplossing ; 13,3 ml/sec. 

Normaliteit NaOH-oplossing • , 
Ingangsconcentratie in gasmengsel; 

Gasdebiet (lt/sec) 

7' 1 
7,0 

Tee pol 

zonder Teepol .. 
~met Teepol 

2,2 n. 
5 vol ~ 

Conversie 

VI Invloed van de afstand tussen konustop en onderzijde 

gasafvoerpijp. 
Vloeistofdebiet; 5,7 ml/sec. 
Normaliteit NaOH-oplossing; 2,8 n. 
Ingangscorrnentratie co2 in gasmengsel; 5 vol %. 

Gasdebiet. (lt/sec) 

7 
7,2 

Afstand 

1 

t 

Conversie 

10% 

10% 

~·: NaOH steeds in stoi!chiometrische overmaat aanwezig •. ·• 

./11 
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11. 

Discussie: 

. p,,)- De absorptiesnelheid bij het systeem co2 - NaOH. 
1)~,r:.J Wordt bepaald do%~ lZersta~d __ tegen stofoverdracht in 
~~de vloeistoffaser- (pag~--en~~ 
<!P~ De resultaten van de metingen zijn hiermede in overeen

stemming. 
Delage conversie (10 - 15~) wordt niet veroorzaakt door 
een slecht contact vloeistof gas; bij het systeem NH3 -
H2so4 zijn de conversies bijzonder hoog (zie hoofdstuk II!-B). 

~· Wanneer de weer.stand tegen stofoverdracht in de 
vloeistoffase bepalend is voor de totale stofover
dracht, dan is de absorptiesnelheid onafhankelijk 
van het gasdebiet. (7) 

De waarnemingen zijn hiermede in overeenstemming. 

ad.II. Ale de weerstand in de vloeistoff'aaebepalend is 

voor de totale weerstand tegen stofoverdracht, dan 
is de absorptiesnelheid onafhankelijk van het per
centage' co2 in het gasmengsel. (7) ' 

De waarnemingen zijn hiermede in overeenstemming. 

ad.III. Uit onderzoekingen van Tepe en Dodge (a) blijkt, 
dat de absorptiesnelheid snel hoger wordt bij toe
nemende NaOH-concentratie. Bij een NaOH-oplossing 
van 2 n. is deze snelheid maximaal. en neemt af bij 
verdere stijging van de normaliteit. 
De oorzaak van deze afname is waar.echijnlijk de 
grotere viacositeit en lagere diffusie-snelheid 
in de vloeistoffase bij hogere BaOH concentratie. 
Dit komt overeen met de gevonden waarden in tabel III • 

. •. 
, I 

ad.IV. Vergroten van het contact oppervlak zal de conversie 
doen stijgen. 

ad.V. Het toevoegen van Teepol aan de NaOH-oplossing 
beinvloedt het contact oppervlak en due ook de 
absorptie-s.ne1heid. 

•/12. 



12. 

ad,. VI. Hieruit blijkt dat in de cycloon geen kortsluiting 
optreedt tussen de in- en uitvoer van het gas in 

de cycloon. 

./13 • 
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1 3 • 

III-~. Hlet systeen NH3/lucht - H2S(:4 • 

A1212aratuur: 

Analyses 

Bij proef lfr. 1 e~n eye loon. 
hij proef Nr. 2' twee cyclonen in serie. 

Het gehalte aan NH3 (vol.~) in gasmonster 
aan in- en uitgang werd bepaald door het 

gas te leiden in een HCl-oploesing en de 
ti.ter hiervan te bepalen. 

Resultaten: Vloeistofdebiet 13,3 ml./se~. 

r, r .'1-1 ftvJ 7 
T~ 

I 

G•sdebiet 6 lt./sec. 
~ormaliteit Hzso4-oplossing : 4,8 n. 

G./;t ·d-i- -4- ~fr-1 'tA ~~,. --df~ ,(/ 

Proef Nr. Aantal NH3conc. converaie geabsorbeerde 

cyclO.nen (vol.%) (vol.%) hoeveelheid co 2(ml/sec) 

1 1 ' 7, 5 94,5 441 

2 2 8,2 100 482 

Vloeiatofanalyses· zi jn bi j proe f Nl" 2 ui tgevoerd op 5 
plaatsen in het eysteem.(zie acbema). Bepaald we rd de tit.er 

van het H2so4 • 
,---,.. 
I 

"/DetSfo( e V()~/9 

A = titer H2so4-bpl. v66~dat het gas in contact is geweest 
met de vloeistof. 

H = titer H2so
4
-opl. na versproeing in de toevoerleiding 

naar. de 1! cyoloon. 
c = titer H2so4-opl. bij uitgang eye loon 1 

D = titer H2so
4
-opl. na veraproeing in ere toevoerleiding 

naar cyoloon 2. 
E = titer H2so4-opl. bij uitgang eye loon 2. 

./14 •. 



14. 

Resutaten: A. 4,75 n.H2so4 • 
b. 3,99 n.H2so4 . 

c. 3,27 n.H2so4 • 
D. 3 t 10 n • .H2so4 • 
B. 2,97 n.H2so4 • 

Discussie: De totale weerstand tegen stofoverdraoht 
wordt bij het systeem NH

3
- H2so4 uitsluitend 

bepaald door de weerstand in de gasfase. 

Ui t de analyses van proe .f' 1 ·en 2, en uit de vloeistof
analysea (A) en (C) volgt,dat 94,5" van de hoeveelheid 

' 
NH 3 in het oorspronkelijke gasmengsel i.s ui tgewassen in 
4.tfn cycloon. 
Het contact gas-vloeistof in ~~ncycloon is due zeer goed. 

Uit (A),(B) en (C) volgt,dat de invloed van de manging 
in de toevoerleiding belangrijk is.De versproeing in de 
toevoerleiding vindt plaat&~.over een afstand van 10 cm. 

7 

Uit het verloop van de t1ter van de H2so4-oploasing in 
het systeem blijkt ,dat eerst 49% van de conversie plaats ··. 
vindt door versproeing in de toevoerleiding en daarna 
45,5% in de cycloon. 

Uit de resultaten van de gas- en vloeistofanalyses kan 
een materiaalbalans opgemaakt warden. 
MateriaalbalHns over ~~n cycloon: 

a) NH3 verwijderd uit gasfase: o,.483.0,945 = 0,455 lt/seo 
a) NH3 verwijderd uit vloeisti>f.f'ase: )3,3.1,48.22,4 =0,464"" 

Verschil in- en ui tgaande is ca. 2"; te verklaren door 
analyse onnauwkeurigheden en door het verdampen van water • 

• /15. 
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1 • 

I 
I 

III-C. H&t systeem NH3 - water. 

Apparatuur 3 cyclonen in eerie. 

1. Invloed NH3-concentratie in gasmengsel. 
Vloeistofdebiet 13~3 ml/sec. 

------------~V·~ Ci 

~ ~,.;Ari 5 • 05 

~ ~ 6,85 
~· I 
;q~' 9,7 
/~· 15,1 

20,2 

Ci 

G 

p 
st. 

NH3 ab. 

- a , 

60 

== 

== 

== 

= 

G p 
st. 

7,75 952 

8,95 1025 

8,0 935 

8, 1 1026 

8' 1 1005 

Inga.ngsconcentratie 
gasmengsel. 

Gasdebiet (lt/sec). 

NH3 ab. 

310 

496 

606 

· conversie • 
(vol %) 

Totale statische druk van het gasmengsel 

bij ingang. (mm.Hg) 

Geabsorbeerd·~. · hoeveelheid NH3 (ml/sec). 
;. 

'""" 
j, ge11eet1tevtf. 91obsol'P. 

NH1 ("'t-4".) 

._/_ - --• fl>O 

l 
. L • • 

V (l~ISf. c/eR. fJ,3 1111../ 
7~ec. 

too 

'' '" ff' 

15. 

N.+'J tW#(wi-J.) 9as- ;,,9•"' 
./16. 
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2. Inv1oed van het gasdebiet. 
Vloeistofdebiet 13,3 ml/sec. 

Ci G p conversie NH3 NH3 st. ab. ab.corr. /Jr (vol '/o) 
'fN'- ~-~pr 

. "1,). W' I 

1o,15 938 75'"'1'' 312 380 ~ . A '·\,•( 4 t 1 
if-~~\ 

~.·rt. IV 6,8 8,95 1025 ~l1 I' 496 362 
. . . {¥'J I 
~,'~· 9,7 8,0 935 78 605 312 

17,2 5,2 964 /73~·-i·i fo4 
-v I ODD 

191 

NH
3 

b = Geabsorbeerde hoeveelheid NH3 (ml/sec) ge-a .corr. 
< corrigeerd op een ingangsconcentratie van 

,~· )..,_. !/ ) 
f\,_.,.,,.wt··trv•" . ) 5 vol 'lo NH3 in gasmengsel. 

Gasdebiet; minimale waarde 4 lt/sec.; beneden dit 
debiet wordt de versproe!ng zichtbaar 
slechter. 

300 

2.oo 

f()(I 

maxima.le waa~de 11 lt/sec.; bepaald uit 
veiligheidsoverwegingen (glazen apparatuur). 

./17 •. 
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3. Invloed vloeistofdebiet. 

~-
G Pet L Ci conversie NH3 ab. NH3 ab.vl. 

~~-
'~Jr- tj5,8 1056 2,5 21,1 30 367 147 

'4. 
. t.,,r vi'- 6' 1 1046 5,5 20,2 42,5 524 95,2 V"" 

~· 5,2 964 12,0 - 17 2 , ' 73 654 54,5 

L = vloeistofd.ebiet ml/sec. 

NH3 ab.vl. = hoeveelheid geabsorbeerd NH3 per ml. 
vloeistof. 

Maximaal vloeistofdebiet; 15 ml/sec. 

4. A. Invloed van het aantal cyclonen in aerie. 

B. Invloed van de sproetng door de konus. 

Gasdebiet 6 lt/sec., statische druk van het 
ingang 1000 mm.Hg. 
Vloeistofdebiet 13,3 ml/sec. 
Ingangsconcentratie NH3 19%. 

Aantal cyclonen 

1 

2 

3 

1 x 

Conversie (vol ~) 

67 

·71 

76 

42 

gas bij _ -.. 

~~~o 
..----

1 x E~n cycloon zonder konus, maar met een inwendig 
oppervlak gelijk aan de oyclonen met konus. 

,,/18. 
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5. Het effect van uitwisselingdoor tegenstroom in de cycloon. 

P (NH
3

)u; Stel P (NH
3

)u =de partiE!le<druk van het n 3 
in de uitgang, betrokken op de gemeten eta
tische druk van het gasmengsel v66r de ingang 
van het systeem en berekend uit de concentratie 
van het NH3 (vol ~) in de uitga.ng. 

C
8 

; De evenwichtsconcentratie (gram NH3/100 gram H20) 

van NU
3 

in water, behorende bij P (NH3)u en bij 
de temperatuur van he.t water in de ui tgang. 

C" ; De concentratie (gram NH3/100.gram H20) van 

G ; 

; . 

; 

NH
3 

in water, berekend uit de resultaten van 
de gasanalyees en de grootte van het water-
debiet. . 

17 . 1 / rA.__,.(/'-> L· .-w2-f'/)C 
cw = c1.G.c ..afif""L ;'1(1'.'-·~ r' ;J _. 1s-~"f: 
C:i. = Ingan~cincentratie NH3 in gasme11gael . 

(vol ~). 
G = Debiet gaemengsel (lt/eec). 
C C i _/O,·-C~J / -I on= onvers e. -·'·-·----1· 1.ro"" 

c~· ,. 

Mol. gewicht NH3 = 17. . ... 
Volume 1 grammol. NH3 = 22,4. lt~(~'o 0c 1 ;6c......1e1 /J 
L = Vloeiatofdebiet (ml/sec). 

Gasdebiet (lt/sec). 

Co.ncentratie NH3 (vol %) in gasmengeel bij 

uitgang. 

Concentratie NH3 (vol %) in gasmengsel bij 

ingang. 

tu ; Temperatuur water bij uitgang. ( 0 c.) 
r rt • -t. t.et t1-..4 ~ ,,.c ,._:__r,..,__,(i !""~ p,,_f f ~ - ~ J 

./19. 



Vloeietofdebiet constant; 13,3 ml/sec. 

Discussie: Bij het syateem .. NH3(1ucht- ~ater. wordt de weer
etand tegen stofoverdracht voornamelijk bepaald door de 
weeratand in. de ·g~sfase; de.weerstand in de vloeistot'fase 
is bij ·25°c 5 tot 40~ van de totale weeretand. g) 

~· Uit tabel 1. blijkt,dat de invloed van de NH3-concen
tr~tie in het gasmengsel op de conversie niet·groot is. 
De :absorpt.iesnelheid( geabsorbeerd NH3 per seo) is 
echter recht evenredig met de partiele druk van het·HH3 
in het gasmengsel.(zie grafiek·behorende bij tabel 1 ) 

Dit wijst op een grote'bijdrage van· de weeratand in de 
gaafase op de totale weerstand tegen stof'overdracht • 

• /20. 



20. 

ad. II. Uit tabel II blijkt,dat de absorptiesnelheid 
recht evenredig is met het gasdebiet.De totale 
weerstand tegen stofoverdracht wordt dusc niet 
bepaald door de weerstand in de vloeistoffase. 
liovendien blijkt hieruit,dat zelfs bij zeer 
hoge gassnelheden het contact tussen gas en 
vloeistof zeer.goed is. 

ad. III.Bij afnemend waterdebiet,.neernt de absorptie
snelheid( ml. NH3/seo.) af en de hoeve~lheid 
geabsorbeerd NH3 per ml.vloeistof toe. 
Dit effect kan veroorzaakt worden door; 
1) Verandering van 'de verblijftijd van de vloei
stof in de cycloon 
2) Verandering vanhet oontaotoppervlak gas-vlst. 
3) Invloed van as weerstand tegen stofoverdracht 

r 

in de vloeietof ( vooral bij lagere debiiten.). 

ad. IV. A) De werking van de 2! en 3! oycloon is gering. 
13) De werking van de konus is aanzienlijk. 

ad. V. Hieruit blijkt,dat de ooncentratie van het NH3 
in water, grater is dan de evenwichtsconcentratie 
behorende bij de partiele druk van het NH3 in het 
gasmengsel in de uitgang en de temperatuur van 

het water in de uitgang. 
Alleen bij zeer hoge PHH is Cu kleiner d_a11 C

8
• 

3 
~.B. De berekende B~~ U is in werkelijkheid 
kleiner: 
a) De tote.le statisohe druk P

8
t van het gas is 

gemeten direct na de flowmeter.Tussen meetpunt 
en de cyolooningang treedt ean drukval op ten 
gevolge van de weerstand in de leiding en tussen
ge schake ld buffervat. 
b) In de cycloon zelf vindt een drukval. plaats 
en.de druk is plaatselijk zeurverachillend • 

• /21. 
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o) Door de absorptie van het UH3 uit het gasmengsel 
.daalt. de t~tale druk,hetgeen vooral. bij hogere NH3-
oonoentraties merkbaar wordt. 

Bovenstaande overwegingen leiden er toe,dat de ver
houding Cu/ Ce in werkelijkheid nog groter is. 

Het feit,dat de verhouding cu/ 08 grater is dan 1, 
ka.n alletin verklaard worden door aan te nemen,dat in 
de oycloon tegenstroom optreedt. 
Di t verklaart ook,da:t_ de conversie pei:- cycloon hoger 
is dan overeenkomt met ftfn theoretieche achotel. 
Bij e~n theoretische schotel zou de conversie oa.50~ 
bedragen •. Gevonden wordt een conversie van 70 tot 8°". 
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Ho.ofdstuk ·I"{. 

A) Bnige kenmerkende grDotheden van het ontworpen apparaat. 

-Entrainment; ook bi j zeer hoge gassne lheden minder dan 1 °"··< 
Superficiele enel:heid; orde grootte 40 m/sec. 

Contact ti jd vloeistof-gas; " 

Verblijftijd vloeistof; 

Hold-up vloeistof; 

Maximaal waterdebiet; 

" 

" 
" 
" 

0,01 sec. 

5 sec. 

3 3 0,08 .. m /m • 

20 ml/sec. 

Maximaal gasdebiet; 15 lt./sec. 
Afmetingen van de cycloon; zie 'tekening 311. 

Drukval 

B) Ve.rgel:i.jking met bestaande gas-vloeistofreaktoren; 
Gas-vloeistofreactoren kUnnen gerangechikt worden in 

vijf principieel verschillende typen. 10) •··••·. . 

In onderstaande tabel zi jn richtgetallen voor enige 
karakteristieke gegevens van de 5 reactortypen en van 
het ontworpen apparaat weergegeven • 

.. 

. Reactor type v 8 gasbelas.ting S=contactopp. v.ol. vloeiat • 
m3 /m

2
ee

1

0. gas-vloeistof per •enhtid van 

Schotelkolom 
(}epakte kolom 

Natte wandkolom 
Gasbelwasser 

Geroerde gs.sbel
wasser 

1,0 

0,7 

2,0 

0,03. 

0,03 

Cycloo~ met konua 7 

per eenheid. van reactorvol(•'I•'. 
reactorvolume(m2/m3) 

150 0' 15 
100 0,08 

50 0,0!) 

20 

200 

400 

0,98 

0,90 

./23. J 
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Hoofdstuk ~ Concluaiee en suggestiEle vo9r verder onderzoek. 

Ket de ontworpen cycloon is bet mogelijk grote hoevaelhed•Zt::,'~: , . 'i 
gas goed in contact te brengen met zeer'..kleine hoave·elh«JA•n:\·'· 
vloeistof. 
Vooral voor het uitwas~en van procentueel ~leine hoe
veelheden van een component uit g~ote hoeveelbeden gas 
voldoet de cycloon. uitstekend. 

De menging geschiedt in twee faaen; 
A) In de toevoerleiding naar de cyoloon wordt de vloeiatof 
versproeid,waarna er door de cycloonwerking een fase
scheiding optreedt. 
B) In de cycloon is een konus aangebracht;door de vornt.· 
van deze kegel.en de stromingsconf,J-i1;iel!J in ge cycloon, 
werkt de .konus. ala .sproeier en wc:>rdt bet gas opnieuw · · 

.gemengd met de vloeistof en daarna door de centrifugal• 
werking van d~ gasatroom -gescheiden. 
De entraininent is gering. 

Het is mogelijk gebleken meerdere cyclonen in aerie 
te plaatsen,waardoor de gas-vloeisto! manging een 
aantal malen herhaald ka.n worden. 

'. . . 

De constructie is zeer eenvoudig,zonder mechanisoh
bewegende onderdelen. en goedkoop door de kleine afmetingea. 

9uggesties voor verder on~erzoek; 
1 )Bestudering van de etromingscondities in de cycloon en 

de invloed daarvan op de stofoverQ.racht. 
2)ontwikkeling van ee~ svsteem van oyclonen,wa:1rbij hat 

gas en de vloeistof in tegenstroom gevoerd worden. 
3 )onderzoek naar de mogelijkheid cyclonen te gbruiken 

voor heterogene katalytische reacties • 

.. 

,.•, c 

",'!;' -.: ,, .; 
; ...... 

,,~,;~ ;,,,,rtr@~£f',· · 
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