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Blz. 

Voor het reinigen van met stofdeeltjes beladen gasstromen bestaat reeds een breed 
scala van ap~aratuur. Een nieuwe methode, stofvangen in een magnetisch 
gestabiliseerd fluid bed (MSB) , wordt in di t afstudeerwerk .P-etest. 
Door een fluid bed gevuld met magnetische korrels te omgeven met een 
electromagnetisclie spoel, om een magnetisch veld parallel aan de luchtstroom te 

genereren, wordt een homogeen gestabiliseerd fluid bed verkregen. De heterogene 
fluidisatie blijft afwezig tot aan een veel hogere luchtsnelheid. 
In dit onderzoek is achtereenvolgens nagegaan, in hoeverre het model voor 
stofvangst in granular beds opgaat voor het MSB, of het proces geschikt is om 

continu uit te voeren en wat de optimale condities zijn om het µroces te bedrijven. 
Vervolgens is met een schatting van enkele bedrijfskosten deze methode van stofvangen 

vergeleken met commercieel verkrijgbare stofvan~ers en is onderzocht waar 
eventuele toepassingen mogelijk zijn. 
Hiervoor zijn een reeks van experimenten bij verschillende luchtsnelheden, 

bedhoogten, magnetische veldsterkten en stofbelastingen uitgevoerd in een ~1SB. 
Dit geschiedde zowel batch als continu. 

Bij de batchgewijze procesvoering is gebruik gemaakt van een gazen bode~laatje . . 

om stofvangst in de boderrtplaat te voorkomen. Bij het continue proces is een 

bodemplaat gebruikt, welke bestaat uit een aantal parallel geplaatste geleiders. 
Het aan- en uitschakelen van de elektrische stroom door de geleiders maakt 

uitstroming van het bedmateriaal mogelijk. 
Uit de experimenten blijkt dat het model voor stofvan~st in granular beds voed 
opgaat voor het MSB. Dit model maakt berekening van optimale condities en het 
ontwerpen van magnetisch gestabiliseerde fluid bedden mogelijk. 

Bij hogere stofbelastingen (200-2000 mg/m3) is het nroces niet meer batch uit 



uit te voeren. Er treedt dan verstopping on van het onderste laagje van 
het bed, waar bijna alle stof wordt afgevangen, het bed zal dan doorslaan. 

Er is een minimum debiet aan bedmateriaal nodig om het nroces continu 

uit te voeren. Boven dit debiet treden er tijdens de doorstroming geen 

inhomogeniteiten op en is een goede stofvangst verzekerd (99,S % voor 

stofdeeltjes van ea. 21 µm). 
De stofbelading van het afgetapte bedmateriaal is maximaal 7,5 gr 

stof/kg bedmateriaal. 

Uit schatting van enkele bedrijfskosten blijkt dat het ~1SB waarschijnlijk 

niet kan concurreren met doekfilters en electrofilters voor vangst van 

vliegas. 

Mogelijke toepassingen moeten worden gezocht bij gebruik van het bed bij 

hogere temperaturen en hogere drukken. 
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1. Inleiding 

In vele pracessen warden, veelal angewild vaste staffen in een gasstraam 
gesuspendeerd. Deze stafdeeltjes maeten in het verlaop van het proces weer 
uit de gasstroom verwijderd warden. Reden hiervoor kan zijn, dat het 

proces gestoord kan worden door de aanwezigheid van de stafdeeltjes in het 
gas. Oak kunnen de stofdeeltjes een produkt of grondstof zijn die moeterr 

warden teruggewonnen. Als de betreffende gasstroom een afgasstroom is, 
zullen de stofdeeltjes afgescheiden worden om milieuverantreining tegen 
te gaan. 

Zeals uit het bovenstaande blijkt is de stofreiniging een belangrijke 
operatie in de procesindustrie, die zo efficient mogelijk dient te 

geschieden. 

Naast commercieel verkrijgbare stofvangers.zijn er verscheidene stafvan~st
systemen in ontwikkeling. 
In dit afstudeerwerk zal warden ingegaan op een nieuwe methode van 
stofvangen nl. in een magnetisch gestabiliseerd fluid bed. Dit bed kan 
geschikt zijn vaor toenassingen bij hoge tem_peratuur en druk vanwege 

de eenvoudige constructie en het grote filteroppervlak per volume
eenheid. 
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2. Magnetische stabilisatie 

2.1. Inleiding 

in dit hoofdstuk zal de stofvangst in gefluidiseeTde bedden worden 

besproken, met name in een magnetisch gestabiliseerd fluid bed. 

Voordelen van fluid bedden t.o.v. gepakte bedden zijn : 

- de drukval over het totale bed is niet zo hoog als die bij een gepakt 

bed en bovendien onafhankel~jk van de gassnelheid 

- er komt nauwelijks verstopping voor zoals in een gepakt bed 

- door de fluide toestand van het bed, kan'men de korrels eventueel ter 

regeneratie afvoeren, iets wat bij gepakte bedden niet moge1ijk is, 

zodat hier de regeneratie discontinu moet geschieden 

In dit hoofdstuk zal eerst worden ingegaan op het fenomeen fluidisatie. 

Daarna zal worden aangegeven welke nadelen er zijn verbonden aan 

stofvangst in een gefluidiseerd systeem. 

Vervolgens wordt aangegeven hoe deze nadelen bij gebruik van een 

magnetisch gestabiliseerd fluid bed (MSB) worden venneden. 

Met het oog op mogelijke continue procesvoering wordt ook aandacht 

besteed aan het stromingsgedrag van het bedmateriaal in een ~1SB. 

2.2. Fluidisatie 

Als een vertikale kolom, aan de onderkant voorzien van een poreuze 

bodemplaat en gevuld met een poeder, wordt doorstroomd met gas, zal er 

een meesleepkracht door het gas op de deeltjes 1vorden uitgeoefend. Dit 

resulteert in een drukval over het bed. Op de deeltjes werkt ook de 

zwaartekracht. Indien de meesleenkracht kleiner is dan de zwaartekracht 

is het bed gepakt. 

De drukval over een gepakt bed loopt op bij toenemende gassnelheid. 

De drukval wordt beschreven door de Ergun-relatie. 

Bij lage Reynolds-getallen geldt 

\ 

b:.. p = 1 ~o. µIJ... h · ( 1 - eJ' · fio 

d. :i 1 
coll • €' 

(1) 
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Bij verdere opvoering van de gassnelheid zal er een snelheid worden 
bereikt waarbij de meesleepkracht gelijk wordt aan de zwaartekracht. 

Bij deze snelheid zullen de deeltjes min of meer p,aan zweven in de 

gasstroom, in de zgn. gefluidiseerde toestand geraken. Deze snelheid 

wordt de minimale fluidisatiesnelheid van het uoeder genoemd. De 

drukval over het bed heeft bij deze snelheid een maxinrum bereikt en is 

gelijk aan het gewicht van het bed per oupervlakte-eenheid. 

De minimale fluidisatiesnelheid Umf van de verschillende beddeeltjes 
kan warden berekend met de Ergun-relatie (foTJ11Ule 1) indien we 

veronderstellen dat W/A en £ akt voor de verschillende afmetingen gep , 
van de beddeeltjes hetzelfde zijn. Voor de'minimale fluidisatie-

2 snelheid volgt dan : Umf = constante·Dcoll (2) 

Bij verder opvoeren van de gassnelheid zal.het bed homogeen gaan 

expanderen. Bij een benaalde snelheid gaan zich bellen in het fluid bed 

vormen; deze snelheid noemt men het bellenptmt ~u· 
Deze bellen zijn verantwoordelijk voor een nogal turbulent bed z.g. 
heterogene fluidisatie. ~ondom de stijgende bel heeft men nogal wat 

terugmenging van de beddeeltjes, terwijl een gedeelte van het gas, 

dat zich in de bel bevindt, nauwelijks contact heeft met de beddeeltjes 

en dus als een soort bypass door het bed stroomt. 

De aanwezigheid van bellen in het bed resulteert in een sterk verminderde 

stofvangstefficiency. 

Daar zijn 3 redenen voor 

1) Een deel van het gas zal door de bellen stromen. Indien het stof zich 

in de bellenfase bevindt, kan het niet'worden afgescheiden, immers in 

de bellenfase bevindt zich geen bedmateriaal. 

2) T.g.v. de turbulente beweging van de beddeeltjes zullen deze van elkaar 

de gevangen stofdeeltjes afschrapen, welke dan weer loskomen in de 

luchtstroom. Dit afschrapen van stofdeeltjes noemt men attritie. 
De losgekomen stofdeeltjes warden door de lucht weer verder getransnor

teerd door het bed, om vervolgens deels verderon in het bed wederom 

te worden gevangen. Dit nroces van vangen en attritie zet zich in 

cascade door tot boven in het bed. 

3) De aanwezigheid van bellen in het bed zal een grotere menging van het 

bedmateriaal in het bed veroorzaken. T.g.v. de grotere menging zullen 
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de beddeeltjes met daaraan gevangen stofdeeltjes sneller door het bed 
worden worden getransporteerd. Bovenin het bed aangekomen kan attritie 

plaatsvinden. De stofdeeltjes komen dan los van het bed en aangezien 

hun valsnelheid veel kleiner is dan de luchtsnelheid worden zij met de 

luchtstroom meegesleept. 

Indien het aantal stofoverdrachtstrappen tussen het gas in de dichte fase 

en in de bellenfase voldoende groot is, zal de verminderde stofvangst

efficiency in een heterogeen gefluidiseerd bed uitsluitend zijn toe te 

schrijven aan de menging en de attritie. 

Bij heterogene fluidisatie fluctueren de drukval en bedhoogte. 

h 

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

A A ~ u 
0 

umf u ho 

fig. 2. 1. drukval en bedhoogte als functie van de superficiele 

gassnelheid voor een gefluidiseerd systeem 

In de praktijk zijn de met stof verontreinigde luchtstromen vaak groot 

en zodoende zijn grote superficiele gassnelheden in de stofafscheiders 

gewenst. Om grote superficiele gassnelheden te realiseren.zijn grote 

beddeeltjes nodig (fonnule 2). Echter bij ~rote beddeeltjes valt het 

bellenpunt samen met de minimale fluidisatiesnelheid zodat bij deze 

deeltjes geen sprake is van homogene (stabiele) fluidisatie. 

Zoals in het bovenstaande is aangetoond, zal dan een goede stofvangst 
in het fluid bed niet mogelijk zijn vanwege de bellenvorming. 



- 5 -

2. 3. Magnetisch gestabiliseerd fluid bed 

urincine ______ .... _ 

Er is een middel gevonden om het heterogene fluid bed te stabiliseren 

nl. het magnetisch gestabiliseerde fluid bed, oftewel het MSB ( IV, 
VII en VIII) . 

Rondom een bed met magnetiseerbare korrels wordt een electromagnetische 

spoel geplaatst, waardoor er een homogeen magneetveld ontstaat, 

parallel aan de opgaande gasstroom. Dit veld is verantwoordelijk voor 

het feit dat er boven Umf (=Ubp) geen bell~n meer ontstaan. 

Dit is als volgt in te zien : 

In figuur 2.2. zien we de magnetische veldlijnen om de ~asbel in een 

homogeen magneetveld. 

fig .. 2. 2. magnetische veldlijnen rondom een 

bel in een homogeen magneetveld 

Er gaan geen veldlijnen door de bel 0JY1dat de magneti?che nermeabiliteit 

van de magnetische deeltjes vele malen grater is dan die van de lucht. 

Door dit verschil in magnetische intensiteit tussen de bel en de magneti

seerbaare korrels ondervindt de bel een magnetische grensvlakkracht 

loodrecht o~ het grensvlak zodanig dat de bel in elkaar zal klauuen. 
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fluidisatiekarakteristieken ---------------------------
Het drukval-verloop van een MSB is vrijwel identiek aan dat van een 

ongestabiliseerd bed met dien verstande dat de drukval-fluctuaties zoals 

bij de ongestabiliseerde heterogene fluidisatie in een MSB niet 

voorkomen. De expansie van het gestabiliseerde bed stijgt met toenemende 

gassnelheid. De druk stijgt liniair met de diepte in het bed, dus de 

porositeit is lll1iform over het hele bed. 

Zowel de expansie als het drukval-verloop zijn nagenoeg onafhankelijk 

van het magneetveld, mits het bed is gestabiliseerd. 

De gestabiliseerde toestand gaat bij toenentende gassnelheid door tot aan 

een bepaalde snelheid Ut, welke afhankelijk is van de veldsterkte. 

Bij deze snelheid Ut, de transitiesnelheid, wordt het bed weer instabiel, 

er komen weer drukval-fluctuaties voor en er vormen zich weer bellen en 

kanalen. 

De minimale fluidisatiesnelheid blijft bij toenemende veldsterkte constant. 

Stabiel MSB 

Gepakt bed 

-+ H . 

fig. 2 .3. f asendiagram voor 
een MSB 

Zeals reeds opgemerkt, is het magneetveld verantwoordelijk voor de 

stabilisatie van het bed bij snelheden boven U f tot aan een transitie-
m. 

snelheid Ut die hoger wordt bij sterke magneetvelden. Echter bij hogere 

veldsterkten zal er een verstarring van het bed zichtbaar warden; de 

deeltjes "zweven" nauwelijks meer; zij zitten aan elkaar geulakt in lanve 
strengen, als waren zij gepolymeriseerd, en kunnen zodoende aanleiding 

geven tot kanaalvorming. 
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Deze kanaalvonning kan het gunstige effect van magnetische stabilisatie, 

nl. geen bypass van het gas door afwezigheid van bellen, teniet doen. 
Het gas stroomt nu pref erent door de kanalen en het contact tussen het 

gas en de beddeeltjes is nu verre van ontimaal. 

Door Rosensweig e.a. (VIII) is onderzoek gedaan naar het stromingsgedrag 

van het bedmateriaal in een ~JSB. 

Onder bepaalde condities die hieronder zullen worden besproken bleek het 

mogelijk om het bedmateriaal continu af- e~ toe te voeren aan het MSB in 

een bijna perfecte tegenstroom met het gas. 

De mogelijkheid tot uitstroming door een opening in het ~B hangt samen 

met de deeltjes-deeltjes interactie, welke. grotendeels wordt bepaald 

door de magnetisatie. Deze magnetisatie is het nroduct van de magnetische 

veldsterkte en de magnetische susceptibiliteit van de deeltjes. 

Bij hoge veldsterkten en lage gassnelheden is het bed star omdat de 

magnetische aantrekkingskrachten dan een behoorlijke deeltjes-deeltjes 

interactie veroorzaken, zodat zij moeilijk afschuiven. 
Er is dan geen doorstroming van het bedmateriaal mogelijk. 

In dat geval kan het proces niet continu warden bedreven. 

Het MSB is in principe geschikt om stof te vangen. Het elimineert 

zowel de nadelen van.gepakte als van geflµidiseerde bedden 

respectievelijk een hoge dru."lcval en bellenvonning. 

Zoals later blijkt zal het meeste stof in het onderste laagje worden 

afgevangen. Daardoor is continue procesvoering erg geschikt. 

De "vervuilde" korrels warden onderin het bed afgevoerd, geregenereerd 

in een heterogeen gefluidiseerd bed en vervolgens weer teruggevoerd naar 

het MSB. 
Deze methode komt speciaal in aanmerking voor kleinere stofdeeltjes, 

omdat grotere stofdeeltjes goed zijn af te vangen met andere methodes, 

bijv. cyclonen. 
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3. Model voor stofvangst in granular beds 

3.1. Inleiding 

Er bestaan verschillende modellen waarmee het rendement van de stofvangst 

in granular beds kan worden berekend. 
De modellen gaan alle uit van de volgende veronderstellingen: 

- gelijke sferische beddeeltjes, welke homogeen zijn verdeeld over het bed 
- geen beweging van de beddeeltjes t.o.v. elkaar 

- 3 mechanismen van stofvangst, volgens welke stofdeeltjes van een bepaalde 

afmetingen gevangen k:unnen worden aan beddeeltjes van grotere afmetingen 
- volledige retentie van het gevangen stof'aan het bedmateriaal 

De modellen verschillen in het aangenomen gasstromingsveld en de methode 

waarop de vangstfactor van een beddeeltje ~ordt berekend m.b.v. de 3 

afscheidingsmechanismen. 
Er bestaan verschillende modellen voor het gasstromingsveld in een 

granular bed (XII). 
We zullen ons hier beperken tot de 3 meest gehanteerde modellen: 

1) Het Kuwobara model veronderstelt dat ieder beddeeltje is omgeven door 
eenzelfde stromingscel. Het stromingsveld wordt dus in alle cellen 

hetzelfde verondersteld. Het model beschouwt ieder beddeeltje 

afzonderlijk. 
2) Het Tan-model veronderstelt een willekeurige bedstructuur en beschouwt 

het meest waarschijn1ijke stromingsveld. 
3) Het Neale en Nader model is een combinatie van de 2 bovengenoemde 

modellen. In de buurt van de beddeeltjes, veronderstelt het de 

beddeeltjes geisoleerd van de andere en benadert het model het 
Kuwobara model. Ver verwijderd van de beddeeltjes wordt het Tan-model 

aangenomen. 

Tardos neemt bij de berekening van het bedrendement het gasstromingsveld 
van Neale en Nader aan (XII). 

Zijn berekeningen komen goed overeen met de praktijk. 
Hieronder zullen de numerieke onlossingen van het stofvangstmodel van 
Tardos warden gepresenteerd, aangevuld met ernoirische relaties voor de 
vangstfactor van inertie. 
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Het principe van de berekening van het bedrendement is als volgt: 

Eerst wordt de totale vangstfactor van een beddeeltje berekend. Deze 

volgt uit de sommatie van de vangstfactoren van inertie, diffusie en 

interceptie. Het rendement van de stofvangst volgt uit de totale 

vangstfactor door integratie over het bed. 

3.2. Inertie 

De aanwezigheid van bolvormige beddeeltjes in het bed doet de gasstroom

lijnen afbuigen van het boloppervlak. Stofdeeltjes die in het gas warden 

meegevoerd, en een andere dichtheid hebben ~an het gas, zullen vanwege 

hun traagheid afwijken van deze stroomlijnen. Als deze afwijking voldoende 

groot is zullen de stofdeeltjes tegen de beddeeltjes botsen en zodoende 

worden afgeschieden (fig. 3.1.). 

Het afscheidingsprincipe wordt effectiever bij grotere stofdeeltjes, 

grotere snelheden en een grater dichtheidsverschil tussen het gas en 

het stofdeeltje. 

beddeeltje 

fig.3.1. afscheiding van stofdeeltjes aan een 

beddeeltje door traagheid 

stroomlijnen gas 

---------(j) baan van een deeltje dat wordt afgescheiden 

---------(6) baan van een deeltje dat net wordt afgescheiden 

~---.• ----~ baan van een deeltje dat niet wordt afgescheiden 
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Het principe van de berekening van de vangstf actor van inertie is als 

volgt: 
Van elk deeltje kan met de traagheid en het aangenomen gasstromingsveld 
de baan in de stromingscel warden berekend. Met een computer wordt vervolgens 

berekent welk stofdeeltje nog net wordt afgescheiden. De afstand van dit 

deeltje tot de centrale as is b/2 (fig. 3.1.). Samen met het dwarsoppervlak 
van het beddeeltje geeft dit de vangsfactor van inertie van 1 beddeeltje. 

2 2 
EI = b /dcoll • 

Volgens stofvangstexperimenten van Thambimuthu (XIII) geldt voor de 

vangstf actor van inertie, indien St< 0 , 02 

EI = t St 
St f (3) 

+ 0,059 

waarin St = 
Jp .a.;. 11~ 
9 · µL · d.coLL 

Voor grotere waarden van Stokes, indien de stofvangst volledig wordt 
bepaald door inertie, geldt volgens de metingen van Schmidt (X) : 

EI = 2,09. St/e als St/f < 0,48 

als St/c) o ,48 

( 4) 

(5) 

In de onderstaande figuur staat de vangstf actor van inertie als functie 

van de deeltjesgrootte van het stof. 

Voor stofdeeltjes kleiner dan 10 µm begint de vangstfactor van inertie 
sterk af te nemen en wordt zeer klein voor stofdeel tj es kleiner dan 1 µm. 

Het inertie mechanisme speelt dus voornamelijk een rol bij de grotere 
stofdeeltjes. Ex (0/o} 

.,.100 

II> 

10 

,. 100 -+ dp (µml 

fig. 3.2. vangstfactor van inertie als functie 

van de deeltjesgrootte van het stof 
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3.3. Diffusie 

Stofdeeltjes kleiner dan 1 µn zijn onderhevig aan een continue chaotische 

beweging, de zgn. Brownse beweging, die een gevolg is van voortdurende 

botsingen van de stofdeeltjes met de omringende gasmoleculen. 

Deze beweging is gesuperponeerd op de gasstroomlijnen. 

Door deze beweging is het mogelijk dat stofdeeltjes bij het passeren van 

de beddeeltjes botsen met deze en zodoende afgescheiden warden uit de 

gasstroom. 

Hierdoor ontstaat in het gas rond het beddeeltje een gradient in de 

concentratie van de stofdeeltjes. Vanwege qeze gradient zal de will~keurige 

beweging van de stofdeeltjes naar het beddeeltje toe zijn. Dit verschijnsel 

noemt men Brownse diffusie. 

De vangstfactor van diffusie kan numeriek warden opgelost uit de 

karakteristieke diffusie vergelijking en het gasstromingsveld. 

Voor de vangstfactor van diffusie geldt indien Pe "> 1 OOO en 0, 3 ~ f < 0, 7 

(XII) : 

En = 4 · 9-(£)• Pe -Z/3 

waarin : ~(£} = 1 ,31/e 
r:J.,oll ' U.o 

Pe =-----
IDp 

(6) 

De diffusiecoefficientmpvan het stofdeeltje kan warden bepaald met de 

Stokes-Einstein relatie (I): 

ID = p 
k·T • { 1 + 

3·"/f·p ·d . 1 D . 

2 .,.\ ·{ 1l~ 1,257 + 0,4 EXP( - O,SS·dp/A 1' 
dp 

12 
waarin A= ~i · (~.'~r) = gemiddelde vrije weglengte 

k = Boltzmannconstante 

(7) 

In fig. 3.3. staat de vangstfactor van diffusie uitgezet als functie van 

de deeltjesgrootte van het stof. We zien dat de vangstfactor van diffusie 

toeneemt als de diameter van de stofdeeltjes afneemt, dit is een gevolg 

van de toename van de intensitiet van de Brownse beweging. 

Het diffusie mechanisme wordt pas effectief voor deeltjes kleiner dan 1 pm. 
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JO 100 

fig.3.3. vangstfactor van diffusie als flm.ctie 

van de deeltjesgrootte van het stof 

3.4. Interceptie 

Bij dit mechanisme wordt verondersteld dat de deeltjes geen massa hebben, 

dus geen traagheid, maar wel een bepaalde afmeting. 

Het midden van de deeltjes volgt de gasstroomlijnen. Een gedeelte van de 

stofbeladen gasstroom passeert het beddeeltje door een ringvormig gebied 

met stralen r 11 en r 11 + r • Het stofdeeltje raak:t dan het beddeeltje co . co p 
vanwege zijn straal rp en is gevangen. Dit mechanisme is altijd aanwezig. 

Als de diameter van de stofdeeltjes toeneemt of de diameter van de bed

deeltjes afneemt zal het gedeelte van de stofbeladen gasstroom wat het 

ringvormig gebied passeert toenemen en dientengevolge ook de vangstf actor 

van interceptie. 

De vangsfactor van interceptie is direkt te berekenen uit het gasstromings

veld. Volgens Tardos en Gut finger (XII) ge,ldt: 

(8) 

waarin g(£) = 1,31/! 

In fig. 3.4. 'Zien we dat het nechanisme niet.effectief is voor stof

deeltjes kleiner dan 10 µm. 
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;O 100 

fig.3.4.: vangstfactor van intercentie als fllllctie 

van de deeltjesgrootte van het stof 

3.5. Totale vangsfactor van een beddeeltje 

De totale vangstfactor van 1 beddeeltje volgt uit sommatie van de 

vangstfactoren van de 3 afscheidingsmechanismen, oftewel : 

Er = EI + ED + EINT 

3.6. Rendement van een granular bed 

(9) 

Uit de totale vangstfactor van 1 beddeeltje kan door integratie over het 

hele bed het rendement van het bed warden bepaald (XI) : 

= 1 - EXP( -1,5·Er· 
1 - t 

E 
_h_) 

dcoll 

c1 o) 

Als we het model van Tardos e.a. toe~assen voor beddeeltjes grater dan 100 

.um en het bedrendement uitzetten als fllllctie van de deeltjesgrootte van het 

stof ( 0 - 20 µm) blijkt dat : 

- De curve een dip vertoont tussen 0,1en1,5 µm 

- De curve een minimum vertoont tussen 0,2 en 0,7 µm afhankelijk van de 
procescondities 

- De stofvangst voor deeltjes kleiner dan 0,3 µm volledip, wordt beuaald 

door diffusie, terwijl de stofvangst voor deeltjes grater dan 1,5 J-lI11. 

volledig wordt benaald door inertie 

- De intercentie geen wezenlijke rol speelt bij de afscheiding van de 

stofdeeltjes 
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'1/.No) 
t JOO 

so 

o-·~ .......... ~--.~~~~~~~~~~~~~~~~--,...--~~~~ 
s -+ d.r {µ,m) 

fig.3.5.: berekend bedrendement als ftmctie van de deeltjes~rootte van het 

stof met het model van Tardos. u
0 

= 0,339 m/s , h = 0,116 m 
t = 0 ,566 en grootte beddeeltjes = 312 µm. 

3.7. Toepasbaarheid model van Tardos 

Het model van Tardos voor stofvangst in granular beds blijkt goed te klonpen 
met metingen in gepakte en homogeen gefluidiseerde bedden. 

Het model veronderstelt dat de deeltjes niet t.o.v. elkaar bewegen. 

In het ~1SB is de menging van beddeeltjes onderdrukt en zullen de beddeeltjes 

overall gezien niet t.o.v. elkaar bewegen. 

Het model is dus een goed uitgangsptmt voor de stofvangst in een MSB. 
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4. Batchgewijze procesvoering van het ~1SB 

4.1. Apparatuur, stof en meetmethoden 

De opstelling (fig. 4.1.) welke is gebruikt bij de batchgewijze 

procesvoering van het MSB bestaat uit 5 wezenlijke onderdelen welke 

stuk voor stuk beschreven zullen warden. 

Deze onderdelen zijn: 

- Luchttoe en -afvoer van het systeem 

- aerosol generator (is geplaatst in het aerosolen vat) 

- het magnetisch gestabiliseerde fluid bed 

- het bemonsteringssysteem van het stof 

- het gebruikte stof en het meetsysteem van het stof 

4.1.1. Luchttoevoer en -afvoer van het systeem 

Perslucht uit de 7 atm. leiding wordt eerst naar 4 atm. gereduceerd. 

luchttoevoer van het svsteem 
----------------------~-----

Een rotameter met kraan en drukmeter is geinstalleerd om de aerosol

generator van lucht te voorzien (debiet Qgv) 

- Een drietal rotameters met kranen zijn geinstalleerd om de luchtstroom 

naar het fluid bed (debiet 0 d) te re~elen en te meten. Een drukmeter -ver , 
is geplaatst om de druk na de rotameters te bepalen. 

!~~h!e!Y2~!-Y~-h~!-~Y~!~~~ 

- Een deel van de aandrijflucht van de aerosol-generator wordt afgezogen 

met een vacuumpornp. De luchtafvoer (debiet Qga) wordt gemeten en 
geregeld met een rotameter met kraan en drukmeter. 

- Een rotameter met kraan en drukmeter is geinstalleerd om de afvoer van 

lucht door de sampling-nozzle (bemonsteringssysteem) (debiet O ) te m 
regelen en te meten. De afvoer wordt gerealiseerd door een vacuumnomo. 

In beide gevallen worden de kranen geplaatst tussen de vacuumnomp en de 

rotameter om de rotameters zoveel mogelijk bij atmosferische condities te 

laten werken. 

De met stof beladen afvoerstromen warden over een absoluut filter gezuiverd 

of bemonsterd om vervuiling van de rotameters en nomoen te voorkomen. 
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fig. 4.1. : ~stelling MSB bij batch
gewijze procesvoering 

lucbt 
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De stofbeladen lucht die het aerosolenvat verlaat stroomt naar het MSB. 

Het debiet door het bed ~ = Q!!V + Q _ Q . 
'' verd pa 

Dit debiet verlaat het systeem via de stofzak en monstername. 

Het debiet door de rotameters kan warden berekend met de volgende formule: 

debiet = stand rotameter/100 x maximum debiet rotameter x lj"f; 

P = voordruk van de rotameter (in atm) 
Pj= 1 atm. 

4.1.2. Aerosol-generator 

Als stof generator is de Spinning Top Aerosol Generator van Research 
" Engineers LTD gebruikt. Deze is geplaatst in een 9 40 cm hoog vat met 

een inhoud van 16! liter. 

Met de aerosol generator kunnen vloeistof-aerosolen worden gegenereerd. 

Dit gebeurt door vloeistof in het midden van een rotor te voeden. 

Deze rotor wordt aangeblazen door lucht (3,5 atm) en gaat door zijn 

speciale vorm zeer snel ronddraaien (2500 ms) en wordt daarbij door 

een luchtkussen gedragen, zodat de rotor geen wrijving heeft met andere 

delen van het apparaat. Het toerental van de rotor volgt uit de druk 
van de aangeblazen lucht. 

De gevoede vloeistof spreidt zich uit over de rotor in de vonn van een 

dunne film, welke naar de rand stroomt en -aldaar door de grote snelheid 

wordt afgebroken in kleine druppeltjes, die weggeslingerd worden. 

De grootte van deze vloeistof-aerosolen hangt af van het toerental van 

de rotor en van de oppervlaktespanning van de vloeistof. 

De vloeistof wordt door een Ismatec tandrad pomp uit een voorraadvat 

(~ 500 ml) gezogen en via een slangetje door de naald geperst met een 

snelheid van 1 rnl/min of minder. 

Vaste aerosolen kunnen worden verkregen door in de vloeistof een 

bepaalde hoeveelheid droge stof op te lossen en de Revormde vloeistof

aerosolen te verdampen, waarna een kleiner vast aerosol overblijft. 

De grootte van het vaste aerosol hangt in dit geval ook af van de 
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de concentratie van de droge stof in de voedingsoplossing. 

De voeding mag niet te groat warden gekozen (~ 1 ml/min) omdat de 

lucht slechts een beperkte wateropnamecanaciteit heeft. 

voeding 

af gezogen 

aandrijflucht 

fig. 4.2. principe stofgeneratie met aerosol generator 

Orn de aerosol-generator zo optimaal mogelijk te bedrijven werd(en): 

- de satelliet-druppeltjes afgezogen 

- een handbediende instelling van de afstand van de naald t.o.v. het 

kegeltje geinstalleerd 

- de verdunningslucht van het aerosolen-vat verwarmd 

De fabrieksbeschrijving van de Spinning-Top-Aerosol-Generator maakt 

melding van druppels en satelliet-druppels welke laatste een factor 

2 a 3 in aantal grater zijn, en in grootte kleiner clan de hoofddrupnels 

zouden zijn. 

Orn de spreiding in deeltjesgrootte van het gegenereerde stof te verkleinen 

warden deze satellietdruppeltjes afgezogen. 

De naald waaruit de voedingsvloeistof stroomt dient een zo minimaal 

mogelijke afstand t.o.v. de rotor in te nemen. 
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Bij een te grote afstand zal de voedingsvloeistof gaan druppelen wat een 

veel grotere spreiding van de gegenereerde deeltjes tot gevolg heeft. 
De afstand die de naald t.o.v. de rotor inneemt wordt bepaald door de 
grootte van de aandrijflucht en de afzuigingslucht van de generator. 

Orn het werken bij verschillende debieten van de aandrijflucht en 

eventueel afzuigingslucht gemakkelijker te maken werd een van buitenaf 
te bedienen hoogte-instelling van de naald gemaakt. 

De gegenereerde vloeistof-aerosolen warden door de voorbij stromende 
lucht (verdunningslucht) meegenomen en getransporteerd naar het rvISB. 

Bij langdurige experimenten (3 a 4 uur) met de generator (voeding 
0,65 ml/min) ble~k dat na circa 1 uur de ingangsconcentratie van het 

bed ging afnemen totdat na verloop van tij~ (3 uur) vrijwel geen stof 
meer het aerosolenvat verliet. 

Dit is als volgt te verklaren: 
De lucht zorgt voor de verdampingswarmte van de vloeistof-aerosolen. 
Hierdoor koelt de lucht af. Door de afkoeling van de lucht wordt de 

wateropnamecapaciteit kleiner en hierdoor gaat een gedeelte van het 
vernevelde aerosol niet verdampen waardoor vervuiling van het apparaat 

optreedt, zodanig dat het aerosol niet meer goed verspreid wordt. 

Orn een constante stofbelasting gedurende langere tijd mogelijk te maken, 
moet ervoor gezorgd worden dat de lucht altijd en overal beneden de 

verzadig1ng blijft. 
Orn dit te realiseren wordt de verdunningslucht door een spiraal 
geleid welke zich in een verwarmd waterbad bevindt. De opwarming van 

de verdunningslucht werd zo gekozen dat de temperatuur van de lucht bij 
het verlaten van het aerosolenvat steeds R: zo0 c was. 

Bij gebruik van verwarmde verdunningslucht blijktdat de stofbelasting 
gedurende het hele experiment constant blijft. 
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4.1.3. Het magnetisch gestabiliseerd fluid bed 

Een magnetisch gestabiliseerd fluid bed bestaat uit 2 onderdelen: 

- een fluid bed 

- een spoel, welke wordt geplaatst om het fluid bed 

fluid bed ---------
Het fluid bed bestaat uit een 3" x 40 cm Quick-fit buis met een bodenmlaat 

van messing gaas met een maaswijdte van 210 pm. Dit gaas is ingeklemd tussen 

een plexiglasring en een messing ondersteUI,lingsrooster naar eigen ontwern. 

Dit rooster is nodig omdat het bedmateriaal nogal zwaar is en anders het 

gaas alleen dit gewicht niet zou kunnen dragen. 

In de plexiglasring is ook een drukmeetpunt aangebracht. Bij de uitgang 

van het systeem is ook een drukmeetpunt aangebracht. De drukmeetpunten zijn 

aangesloten op de 2 benen van een U-vormige buis. Het drukverschil over het 

bed is af te lezen in cm waterkolom. 

fig. 4.3. 

constructie 

bodemplaatje 

zijaanzicht 

bovenaanzicht 

Het bed is gevuld met korrels magnetiet (Fe3o4) afkomstig van de 

Hoogovens (Brasil). De korrelgrootte is met behulp van een grote schudzeef 

gehouden tussen 210 en 420 um. 

De maaswijdte van het gaas is zo gekozen dat het bedmateriaal er niet 

doorheen zakt en het groot genoeg is om te voorkomen dat de stofdeeltjes 

reeds in de bodemplaat worden gevangen. 

Een poreuze gesinterde bodemplaat is hier niet mogelijk omdat deze reeds 

een behoorlijke stofvangst zou vertonen, vanwege zijn beperkte porie

diameter. Het voordeel van deze gesinterde bodemplaat : enige drukval 

over de bodemplaat en een goede fluidisatie, valt weg bij een bodem.plaat 

van gaas, er is geen dru.1.'Val over de bodernplaat, dus de fluidisatie 

is minder goed. 
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In het begin van het onderzoek is ook gebruik gemaakt van een 6" 

bed van dezelfde constructie. 

De spoel bestaat uit een 80 cm lange en 0 35 cm roestvrijstalen cylinder 

met daaromheen 2,36 rrnn dik koper draad gewikkeld in twee lagen, totaal 

650 windingen onvel 812,S windingen per meter. Deze spoel zorgt voor een 

homogeen magnetisch veld in de nabijheid van de as en binnen de uiteinden 

van de spoel. 

Het fluid bed bevindt zich dan ook zoveel ~ogelijk midden in de spoel. 

De gebruikte spoel is gestabiliseerd en het is met deze voeding mogelijk 

een stabiele stroom van 10 Amp. te leveren aan de spoel welke dan 

overeenkomt met een magnetische veldsterkte van maximaal 10 x 812,5 

is ~ 8000 A/m. 

Alle materialen binnen het magnetische veld zijn van niet-magnetiseerbaar 

materiaal (behalve de beddeeltjes) om te voorkomen dat het homogene 

magneetveld verstoord wordt. Geschikt zijn : glas, plexiglas, messing 

en roestvrijstaal. 

In de magnetische spoel en om het fluid bed is een spiegel geplaatst, die 

het aflezen van de bedhoogte mogelijk maakt en waarmee het gebeuren aan het 

bedoppervlak kan worden gevolgd. 

4.1.4. Het bemonsteringssysteem van het stof 

De in- en uitgangsconcentratie wordt gemeten m.b.v. een nozzle. 

Deze nozzle hangt in de gasstroom. De lucht wordt afgezogen over een 

absoluut filter door een vacuumpomp. 

De stofbeladen lucht wordt isokinetisch afgezogen, wat wil zeggen dat de 

snelheid in de nozzle hetzelfde is als die buiten de nozzle. 

Bij een te grote zuigsnelheid warden teveel deeltjes door de nozzle 

afgezogen. De kleinere deeltjes worden dan meer naar binnen gezogen 

dan de grotere, vanwege hun kleinere traagheid. De deeltjesgrootte

verdeling en de concentratie van het opgezogen monster zijn dan niet 

meer gelijk aan die in de gasstroom. 

Dit is ook het geval bij een te lage zuigsnelheid. 
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fig. 4.4. het bemonsteringssyteem van het stof 

De nozzle is geplaatst na het magnetisch gestabiliseerd fluid bed. 

De oppervlakte van de nozzle is 13,20 on2• De opnervlakte van de kolom 

ter plekke van de nozzle is 182,41 cm2• Orn'isokinetisch te bemonsteren 

moet dus 13,20/182,41 (=0,0724) deel van de uitgangsstroom van het bed 

door de nozzle warden afgezogen. 

4.1.S. Het gebruikte stof en het meetsysteem van het stof 

Als kleurstof is gebruikt frambozenrood van de finna Gist-Brocades. 

Dit is een mengsel van Tartrazine (E102) en Ponceau (E126) met NaCl en 

Na2so4 als vulmiddel. Te&enwoordig wordt het niet meer geproduceerd. 
Deze kleurstof lost goed op in water, is dus geschikt om aan de aerosol

generator te voeden en is goed te analyseren. 

Er zijn orlossingen gebruikt van 0,25 - 2 gew.% frambozenrood in water. 

De gegenereerde stofdeeltjes met de aerosol-generator zijn zowel qua 

grootte als qua hoeveelheid goed reproduceerbaar en zijn redelijk 

mono-dispers. 

4.1.5.1. Verd.amping van het vloeistof-aerosol 

De verdampingstijd van een vloeistof-aerosol is te schatten met de 

volgende aannames : Sh = 2 (het aerosol staat vrijwil stil in de lucht), 
constante diffusie van water in het aerosol, de vloeistof wordt niet 

visceus en de vaste stof kristalliseert. 

De schatting is erg grof en houdt geen rekening met de afk:oelin~ van 
de lucht. 
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Over het druppeltje kan een differentiaalvergelijking warden opgesteld: 

dM 2 - ~ = k.1f. d. 6 c met k = Sh · J]J 
d 

De oplossing van deze differentiaalvergelijking is 

o. (d2 - d2) 
u va n 

t = 
g.f[).jj,C 

Ille_t _ 

(11) 

(12) 

ID = diffusiecoefficient van water in de lucht bij kamerte:rrmeratuur 

= 2,56·10-s m2/s 

.J = dichtheid aerosol tijdens verdampingsproces, wordt constant 

verondersteld = 103 kg/m3 

dva = diameter vloeiste!-a.erosol~ 10-S m ·(bij exoerimenten) 

-6 dp =diameter vast aerosol, wat overblijft na verdamping = 1 - 2·10 m 

tic = Voor de berekening van ~C gaan we uit dat de temoeratuur van de 

lucht bij het verlaten van het vat ~ zo0c is. 

De verzadigingsconcentratie van water in lucht bij 20°c = 
14,2·10-3 kg/m3 

De kleinste snelheid door het bed waarbij is gemeten is 20 cm/s, 
dit komt overeen met een debiet van SS 1/min. 

De eindconcentratie van het water in de lucht bij volledige 

verdamping is 0,65/55• 1000 = 11,8·10-3 kg/m3 

AC is minimaal dus : (14,2 - 11,8)·10-3 = 2,4·10-3 kg/m3 

Voor de verdampingstijd volgt dan t = 0,2 _sec. 

De verblijftijd van de lucht in het aerosolenvat is 16,5/55 x 60 =18 sec. 

Dit is ruim voldoende om het hele druppeltje te doen verdampen. 

4.1.5.2. Concentratiemeting van het stof 

Zowel bij de ingangs- als uitgangsconcentratiemetingen van het bed 
wordt de stofbeladen luchtstroom gedurende een bepaalde tijd over een 

absoluut filter (Selectron) afgezogen. De norienbreedte van dit filter 
is 0,4 Jlffi· 
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Dit filter wordt vervolgens uit de filte~houder gehaald (welke aan 

de nozzle gekoppeld kan worden) en opgelost in een bekende hoeveelheid 

water W. 

Van deze oplossing wordt m.b.v. een colorimeter de extinctie van 

510 run (complementaire kleur groen frambozenrood) bepaald. 

De gebruikte cuvetten hebben een inwendige diameter van 0,999 cm. 

Van verschillende ijkoplossingen van frambozenrood in water werd de 

extinctie bepaald bij 510 run. 

De concentratie frambozenrood in water kan worden benaald met de 

volgende foTITIUles: 

C (gew.%) = 0,00856•E - 0,0000401 

C (gew.%) = 0,00832·E - 0,0000144 

als E > O, 1 

als 0, 01 ~ E < 0, 1 

(13) 

(14) 

Met de.ze concentratie en de hoeveelheid water is de hoeveelheid stof 

(mg) op het filter te bepalen. 

M.b.v. de oppervlakte verhouding kolom-nozzle en de tijdsduur van de 
monstername wordt de stofuassastroom door het bed bepaald 

Qbs = 138,2· C·W/t (15) 

De concentratie stof in de gasstrooJTJ. is fb5/~ (16) 

De concentratie van stof aan het bedmateriaal kan op analoge wijze worden 

bepaald. Aan een afgewogen hoeveelheid magnetiet (bedmateriaal) wordt een 

bekende hoeveelheid water toegevoegd. De kleurstof lost geheel on in het 

water. Van deze oplossing wordt de concentratie bepaald. Met de bepaalde 

concentratie en de hoeveelheid water en magn.etiet kan de stofconcentratie ·. . .... 
aan het bedmateriaal warden bepaald (mg stof/gr magnetiet) 

4.1.5.3. Bepaling deeltjesgrootteverdeling van het stof 

Verschillende oplossingen werden aan de spinning ton aerosol generator 

gevoed (0,65 ml/min) bij enkele toerentallen. 

Van het geproduceerde stof werd een monster genomen door isokinetische 

afzuiging met de sampling nozzle. 
Van deze monsters werd een foto gemaakt met een agfanan 100 film. 
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Hiervoor werden 2 methoden gebruikt, te weten: 

1) met de microscoop, ·vergroting 800 x 

2) met de elektron scanning microscoop (aanwezig on de onderafdeling 

fysische chemie) 

De monsters warden bij deze methode eerst geleidend gemaakt door er 

een laagje goud op te verdampen. 

Op de stofdeeltjes warden elektronen gebombardeerd om rontgenstraling 

van de secundaire elektronen op te wekken. 

De stofdeeltjes komen in beeld door middel van een rontgendetektor. 

De gebruikte vergroting varieerde van 1000 tot 2000. 

De foto's gemaakt met de microscoop zijn niet scherp, vandaar dat al snel 

van deze methode werd afgestapt. 

De foto 1 s gemaakt met de elektronen scann~ng microscoop zijn zeer schero. 
De foto's werden geanalyseerd met een motion analyzer, die aanwezig is op 

de afdeling W en S. Elk deeltje wordt hiermee opgemeten. Tevens wordt de 

ijkfactor (10 pm) opgemeten. Deze waarden warden in een ponsband geponst. 

Deze ponsbanden zijn met een speciaal hiervoor geschreven programma 

verwerkt op de Burroughs 7700 computer in het Reken Centrum. 

Dit programma klassificeert de meetwaarden, tekent er een histopram voor 

en bepaalt de oppervlakte- en volumegemiddelde diameter van het monster. 

4.2. Fluidisatie-eigenschapnen van het bedmateriaal 

Bij de continue en batchgewij ze procesvoering is magnetiet (210 - 420 pm) 

als bedmateriaal gebruikt. 

Voor de bepaling van de fluidisatie- en ~tabilisatie eigenschannen werd 
het bed gevuld met 2,45 kg magnetiet (20 cm in gepakte toestand). 
De deeltjesgrootteverdeling van het bedmateriaal is: 

210 4 dcoll 4 250 pm 23,3 gew. % 
250 ~ dcoll < 315 pm 28,7 gew.% 
315 < dc011 <400JIDl 47,3gew.% 

400 < dcoll < 420 JIDl 0,7 gew.% 

De oppervlakte gemiddelde diameter is dus 312 µm. 

Bij toenemende gassnelheid werd de drukval over het bed gemeten bij 
verschillende magnetische veldsterkten. De resultaten staan · f. m i,guur 3. 5 .• 
Dit verloop is nagenoeg onafhankelijk van het magneetveld. 
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De minimale fluidisatiesnelheid van het poeder is 13 cm/s en valt in 

ongestabiliseerde toestand samen met het bellennunt. 

De drukval in gefluidiseerde toestand is ongeveer 0,95·W/A. 

10 

fig. 3.5. 

~ U.o''"A) 

drukval als functie van de gassnelheid 

voor maghetiet korrels met grootte 

210 - 420 µrn. H = 4875 A/m 

De bedexpansie werd oak gemeten als functie van de gassnelheid. Deze 

blijkt voor alle veldsterkten hetzelfde verloop te hebben, mits het bed 

is gestabiliseerd. In grafiek 14 staat de relatie bedexpansie als functie 

van de gassnelheid voor H = 3250 A/m en 6500 A/m. (fractie 210 - 420 pm). 

Bij elke veldsterkte is er een be9aalde gassnelheid waarbij het bed niet 

meer stabiel is te houden. Het bedoppervlak begint heftig te bewegen, 

er warden bellen gevonnd, de fluidisatie-toestand wordt heterogeen. 

Dit is de transitiesnelheid. 

In grafiek 13 staat de transitiesnelheid gedeeld door de Tiinimale fluidisatie

snelheid uitgezet als functie van het magrieetveld ( fractie 210 - 420 pm). 

4.3. Voorwaarden voor kinetiekmeting 

4.3.1. Inleiding 

Met de resultaten van B.v/d Weyst (XIV) is benaling van de kinetiek van de 

stofvangst in magnetische gestabiliseerde fluid bedden niet mogelijk daar 
de efficiencies steeds erg waren ( > 99, 65 % ) • 

De omstandigheden waarbij zijn metingen werden verricht zijn 

- deeltjesgrootte stof 3,5 µm 
- deeltjesgrootte bedmateriaal 312 pm (fractie 210 ~deal{ 420 pm) 
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- gepakte bedhoogte 10 - 30 cm 
- superficiele gassnelheid 20 - 40 cm/s 

Orn het bedrendement van de stofvangst in afhankelijk.heid van de tijd, 

de magnetische veldsterkte, de gassnelheid en de hoeveelheid gevangen 

stof te kunnen bepalen moeten de bedrendementen meetbaar zijn, dus 

hooguit 95 %. 
Bovendien mag de stofbelasting niet te klein warden en meet minstens 

15 - 20 mg/m3 zijn. 

Orn het bedrendement te verkleinen staan een aantal mogelijkheden ter 

beschikking (fonnule 10) : 

- 1~_!2!~1~-y~g~!f~£!2!_Y~-1~-2~11~~1!i~~-!~-Y~!f1~!D~D 

Zoals we reeds eerder hebben gezien, blijkt dat bij uitzetting van het 

bedrendement (of de totale vangstfactor) als filllctie van de deeltjesgrootte 

van het stof de curve een dip vertoont tussen de 0,1en1,5 pm. De totale 

vangsfactor kan dus warden verkleind door deeltjes kleiner dan 1,5 pm 
te genereren. 

- Y~!~1~!g!gg_y~-1~-Q~~22g!~ 

Orn kinetiekmeting van stofdeeltjes van 1 µm mogelijk te maken moet volgens 

het stofvangstmodel van Tardos de bedhoog-te afnemen tot minstens 1n cm. 

Uit de e:xperimenten van B. v/d Weyst (XIV) bleek dat in een 6 inch MSB 

bij 10 cm bedhoogte geen goede fluidisatie meer mogelijk was. De fluidisatie 

was nog wel geed bij een bedhoogte van 20 cm. 

Orn een goede fluidisatie te behouden wordt verondersteld dat h/D gelijk meet 
blijven. Orn een kleinere bedhoogte te realiseren, werd in dit onderzoek 

gebruik gemaakt van een bed met een kleinere diameter (3 inch). 

- Y~rgr2!!gg_y~-1~-2~££~~1!i~~ 

Orn de invloed van de grootte van de beddeeltjes op het bedrendement te 

bepalen moeten deze worden v~rgeleken bij gelijke UiUmf (zie hoofdstuk 6). 
Uit berekening volgt dan dat het rendement iets kan warden verkleind door 

grotere beddeeltjes te gebruiken. 
Daar van de fractie ")420 pm slechts een geringe hoeveelheid voorhanden was, 

werd de deeltjesgrootte van het bedmateriaal hetzelfde gehouden. 
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4.3.2. Experimenten + resultaten 

4.3.2.1. Deeltjesgrootte van het stof 

Voor Fe2o3 aerosolen gegenereerd met de spinning top aerosol generator 

werd door Mitchell (V) een relatie van de stofgrootte als functie van 

de diverse grootheden bepaald : 

waarin w = toerental van de rotor 

K = numerieke constante 

(17) 

0 = opnervlaktespanning van de voedingsvloeistof 

S = dichtheid voedingsvloeistof 

Dtr= diameter van de ton van de rotor 
C = concentratie van de opgeloste vaste stof (gew.%) 

Sp = dichtheid van de o~geloste vaste stof 

De evenredigheid d rv c113 is theoretisch af te leiden: p 
Bij een gegeven toerental van de rotor en gegeven vloeistof ligt de 

grootte van de geproduceerde vloeistof-aerosolen dva vast. 

Het gewicht van het verdampte aerosol is 

C·4/3·TT·d
3 

va 
3 = 4/3·1T·d ·J p p 

Uit deze vergelijking is vrij gemakkelijk af te leiden dat dP evenrediv 
is met c113 , immers .J , J end liggen vast . 

. P va · . 

Verschillende oplossingen van frambozenrood in water werden aan de aerosol

generator gevoed (0,65 ml/min) bij enkele toerentallen om na te gaan in 

hoeverre de hierboven gegeven relatie van Mitchell opgaat voor de generatie 

van frambozenrooddeeltjes. 

In grafiek 1 staat een deeltjesgrootteverdeling van gegenereerde stofdeeltjes 
bij gebruik van een 0,5 gew.%-oplossing van frambozenrood in water en een 
toerental van 2660 r.p.s. weergegeven. De oppervlakte gemiddelde diameter 
van deze verdeling is 0,90 pm met een standdarddeviatie van 0,4 µm. 
We zien dat het gegenereerde stof redelijk monodisners is. 
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In de onderstaande tabel staan de gemeten oppervlakte gemiddelde diameters 

van de deeltjesgrootteverdelingen als functie van het toerental van de 

rotor en de concentratie frambozenrood in de voedingsoplossing : 

c (gew. %) Log(C) W(r.p.s .) Log(w) dp(pm) Log(dp) 

1 0 1860 3,270 1 ,48 0'170 

1 0 2660 3,425 1 '12 0,049 

! -0,301 1860 3,270 1 ,23 0,090 
1 -0,301 2660 3,425 0,90 -0,046 2 

1 -0,602 1860 3,270 0,95 -0,022 4 

1 -0,602 2660 3,425 0,68 -0,167 4 

In figuur 3.7. staat Log(dn) uit als functie van Log(w). 

De helling varieert van -b,94 tot -0,84. Dit klopt dus vrij goed met 

relatie 17, zodat we kunnen veronderstellen dat d· "'.L . p w 

0 

fig. 3.7. : Log(dp) als functie van Lo?(l.V) 

bij generatie van stofdeeltjes 

met verschillende voedingen 

1 =1gew.% 

2 = 0,5 gew.% 

3 = 0,25 gew.% 

Bij uitzetting van Log(dp) als functie van Log(C) (figuur 3.8.) blijkt dat de 

theoretische helling van 1/3 goed klopt, zodat we kunnen veronderstellen 

dat d evenredig is met c113. p 

De relatie van Mitchell gaat ook redelijk goed on voor de generatie van 

frambozenrood-aerosolen met de spinning top aerosol Renerator en laat zien 

hoe we de deeltjesgrootte van het stof kunnen veranderen. 
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Voor de generatie van frambozenrood-aerosolen, uit een oplossing van 

frambozenrood in water, met de spinning top aerosol-generator geldt 
1/3 

dus : d = Constante • _c __ 
p w 

Met behulp van de tabel op pagina 29 kunnen we de constante berekenen, 

zodat we krijgen : c1/3 
d = 2853. -.-.. -p \,/II 

0 

fig. 3. 8. 

4.3.2.2. Bepaling rninirnale bedhoogte 

, ~ in µrn, C in ?ew.% (18) 

enw in r.p.s. 

+LJ>, Cc) 

Log(dp) als filllctie van Log(C) bij 

generatie van stofdeeltjes met de 

aerosol generator bij verschillende 
toerentallen. 

2 = 2660 r.p.s. 
= 1860 r.p.s. 

Zoals reeds eerder gezegd, is kinetiekrneting van de stofvangst in een 

MSB slechts rnogelijk indien de bedrendementen meetbaar zijn ( < 95%). 

Een van de middelen die hiervoor tot onze beschikking staat is de bedhoogte 

te verkleinen. De bedhoogte kan echter niet ongelimiteerd warden verkleind 

zoals uit het onderstaande zal blijken. 

Orn een aanzienlijke stofvangst in de bodemplaat te voorkomen is gekozen 

voor een gazen bodemplaatje. Het nadeel van <lit bodem:plaatje is dat er 
geen drukval is over het bodemplaatje. Dit heeft tot gevolg dat de verdeling 

van het gas over het bed niet wordt be~aald door het bodemplaatje, maar 

door het fluid bed zelf. Als ~evolg daarvan is de fluidisatie minder goed. 
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Bij kleine bedhoogten en hoge magnetische veldsterkten zal er dan 

channeling, het gas stroomt dan ureferent door kanalen, optreden. 

Channeling uit zich in een ~lotselinge sterke drukvaldaling over het bed. 

Visueel kan het verschijnsel ook worden waargenomen. Bij channeling vormt 

er zich op een plaats een spout, hier stroomt de lucht preferent omhoog 

en werpt daarbij veel korrels op. Het geheel geeft een vulkaanachtige 

aanblik. 

Als de gepakte bedhoogte voldoende groot is zal channeling veel minder 

snel optreden. 

De minimale gepakte bedhoogte wordt geselecteerd aan de hand van dnikval

metingen over het MSB bij verschillende gassnelheden, magnetische 

veldsterkten en gepakte bedhoogten. 

Als criterium voor de bepaling van de minir)lale gepakte bedhoogte (dus voor 

een goede fluidisatie) wordt genomen dat de drukval over het MSB steeds 

groter moet zijn dan 0,9·W/A. 

Drukvalmetingen zijn gedaan bi,j de volgende omstandigheden: 

- gepakte bedhoogten: 4,5 , 6,5 , 9,5 , 11,5 en 14,7 cm 

- magnetische veldsterkten : 0, 1625, 3250, 4875 en 6500 A/m 

- gassnelheden : 0 - 50 cm/s 

In grafiek 2 staat ter illustratie de dimensieloze drukval over het bed 

uitgezet als functie van de gassnelheid voor verschillende gepakte 

bedhoogten bij een magneetveld van 4875 A/m (de transitiesnelheid bij 

die veldsterkte is 57 cm/s). Voor andere veldsterkten krijgen we analoge 
grafieken. 

Uit de grafiek blijkt dat een gepakte bedhoogte van 9 ,5 cm voldoende is 

om een goede fluidisatie te waarborgen. 

4.3.3. Conclusies 

Om kinetiekmeting van het MSB mogelijk te maken moeten de bedrendementen 

meetbaar zijn en moet de stofbelasting minstens 15 - 20 mg/m3 zijn. 

Een te kleine stofbelasting maakt een meting van de stofvangst als functie 

van de tijd (gevangen stof) onmogelijk. 

Voor de keuze van de procesomstandigheden bij de stofvangstexperimenten 

moet met beide voorwaarden rekening worden gehouden. 
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De stofbelasting is recht evenredig met de grootte van de voeding en 

de concentratie van opgeloste stof in de voeding. 

De voeding mag echter niet te groat warden genomen omdat de lucht maar 

een beperkte wateropnamecapaciteit heeft. De verzadigingsconcentratie 

Van water in lucht bij 20°C is 14,2·10-3 kg/m3. 

De minimale snelheid door het bed is 20 cm/s, dit komt overeen met 

SS 1/min. Bij voedingen ~oter dan 14,2·10-~ SS = 0,78 ml/min zal de 

verdamping van de vloeistof-aerosolen niet volledig zijn en zijn er 

geen stofvangstexperimenten mogelijk. 
. 3 

De minimale concentratie om een een sto:fbelastinp, van 1S - 20 mg/m 

te realiseren kan worden berekend 

Veronderstel een gasdebiet van SS 1/min, een voeding van 0,6S gr/min en 

dat 30 % van het gegenereerde stof met succes het aerosolenvat verlaat. 

Het gegenereerde stof is dan 0,6S·10·C·0,3 = 1,9S·C mg/min en de stof

belasting is 1,9S/SS • C·1000 = 3S,S·C mg/m3 = 1S mg/m3• 

Hieruit volgt dat de concentratie minimaal 0,4 gew.% moet zijn om een 

voldoende grate stofbelasting te realiseren. 

meetbare rendementen --------------------
Een verkleining van de rendementen kan op tweeerlei wijze warden 

gerealiseerd: 
- een verkleining van de gepakte bedhoogte. De gepakte bedhoogte kan niet 

ongelimiteerd wGrden verkleind, de minimale genakte bedhoogte is 9,S cm 

(paragraaf 4.3.2.2.) 

- een verkleining van de gegenereerde stofdeeltjes. 

Dit kan warden gerealiseerd door een vergroting van het toerental van de 

rotor en een verkleining van de concentratie opgeloste stof in de voeding. 
Het toerental heeft een maximum, nl. 2660 r.p.s. 

De concentratie frambozenrood in de voeding kan ook niet te klein warden 

gekozen i.v.m. de stofbelasting. 

Al het bovenstaande in overweging eenomen is er gekozen voor de volgende 
procesomstandigheden bij de stofvangstexperimenten : 

- aandrijflucht aerosol-generator 110 l/min ; toerental rotor is dan 2660 

r.p.s. 
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- maximale satellietafzuiging = 95 1/min 

- gepakte bedhoogte = 9,5 cm 

- concentratie frambozenrood in voeding (0,65 ml/min) ~ 0,5 en 0,8 Qew.% 

4.4. Experimenten 

4.4.1. Inleiding 

In de experimenten werden steeds de in- en uitgangsconcentratie van het 

MSB gemeten bij verschillende gassne~heden,en magnetische veldsterkten 

als functie van de tijd. 

Het uitblazen van het bed geschiedde door het bed een tijd in ongestabili

seerde toestand te laten elutrieren, zonder stoftoevoer. 

Het gewenste luchtdebiet werd ingesteld met de verdunningslucht, immers 

de afzuigingslucht en aandrijflucht van de aerosol generator li~gen vast. 

4.4.2. Ingangsconcentratiemeting 

De ingangsconcentratie werd be~aald door het gegenereerde stof te leiden 

··door een lege kolom. In dat geval wordt een klein deel van het stof 

afgevangen door het bodemplaatje. 

In graf iek 3 staat de voor de stofvan~st gecorrigeerde ingangsconcentratie 
van het bed uitgezet als functie van de tijd voor de verschillende gas

snelheden waarbij is gewerkt. Het gewichtspercentage frabozenrood in de 

voed~g was 0,8. 

Enkele zaken zijn hier onvallend : 

- Een bijna constante stoftoevoer gedurende het exoeriment. 

Dit was mogelijk door de geinstalleerde verwarming van de verdunningslucht. 

- Naarmate de gassnelheid in het aerosolenvat toeneemt, neemt ook de 

hoeveelheid stof die met succes het aerosolenvat verlaat toe. Dit komt 

omdat bij hogere snelheden minder vloeistof-aerosolen tegen de wand 

worden geslingerd. 

- Slechts 20 % van het gegenereerde stof verlaat met succes het aerosolenvat. 

Irrnners, de gegenereerde stof is 0,65 x 0,8 x 10 = 5,2 mg/min en het 

stof wat met succes het vat verlaat is 1 mg/min, dit is on~eveer 20%. 



- 34 -

4.4.3. Stofvangste:xnerimenten 

In grafiek 4, 5 en 6 staan de bedrendementen uitgezet als fllllctie van de 

tijd bij verschillende gassnelheden (20 - 35 cm/s) en magnetische 

veldsterkten ( - 6500 A/m). 

De ingangsconcentratie staat in grafiek 3. 

Enkele zaken zijn hier opvallend: 

- Mits het bed is gestabiliseerd blijkt dat het rendernent van de stofvangst 

gedurende het gehele experiment constant blijft Chet neemt zelfs iets 
toe, zie pllllt 3eptmt). 

' Tijdens luchtdoorstroming van het bed bij lage stofbelastingen treden er 

dus geen inhornogeniteiten in de bedstIUctuur op, die ktmnen resulteren in 
een verlaagde efficiency. 

- Een grotere rnagnetische veldsterkte zal een protere aantrekking tussen 

de beddeeltjes tot gevolg hebben. Dit kan leiden tot een verstarring van 

het bed. De bedstIUctuur is dus afhankelijk van het magneetveld. 

In dit onderzoek hebben we geen invloed van de magnetische veldsterkte, 

dus van de bedstIUctuur, van gestabiliseerde bedden op de stofvangst 

ktmnen rneten. 

- Het bedrendement neemt iets toe bij voortschrijdin~ van de tijd. 

Dit is als volgt te verklaren: 

Het rneeste stof wordt afgevangen in de onderste laag van het MSB. 

Daardoor zal de porositeit in de onderste laag ietwat afnemen en deze 

afname heeft een grate stofvangst in de onderste laag, dus ook in het 

bed, tot gevolg. In hoofstuk 5 wordt hier nader op ingegaan. 

- Voor gestabiliseerde bedden is de stofvangst als fllllctie van de gassnel

heid gegeven in de onderstaande tabel. De gepakte bedhoogte was in alle 

gevallen 9, 5 cm. 

uo = 0,339 rn/s U
0 

= 0,252 m/s U = 0,200 rn/s 
0 

h (m) 0' 115 0'107 0' 102 
E 0,591 0,561 0,538 

~(%) 97,5 97,5 97,0 

De stofvangst is dus bij gegeven ge~akte bedhoogte, in het onderzochte 

gebied, nagenoeg onafhankelijk van de gassnelheid. Een hogere gassnelheid 

heeft een grotere geexpandeerde bedhoogte tot gevolg, echter ook een 
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grotere bedporositeit. Deze 2 effecten hebben een tegengesteld effect 

op de stofvangst en heffen elkaar in het onderzochte gebied 

klaarblijkelijk op. 

- In ongestabiliseerde en matig gestabiliseerde bedden neemt de vangst

efficiency onmiddelijk af en gaat naar 0. 

Stofvangst in deze bedden is dus niet mogelijk. 

De verminderde efficiency is als volgt te verklaren: 

Zoals uit paragraaf 2.2. blijkt zal de aanwezigheid van bellen in het bed 

de efficiency sterk doen venninderen. 

Indien het aantal stofoverdrachtstrappen tussen het gas in de dichte fase 

en in de bellenfase voldoende groot is, kan de venninderde efficiency 

geheel worden toegeschreven aan de attritie. Bij attritie schranen de 

beddeeltjes van elkaar de gevangen stofdeeltjes af. 

Een grotere menging zal meer attritie tot gevolg hebben. Vandaar dat 

bij matig gestabiliseerde bedden, waar de menging deels is onderdrukt, 

de efficiency grater is dan bij ongestabiliseerde bedden. 
In een MSB wordt attritie voorkomen door onderdrukking van de menging 

van het bedmateriaal. 

De afname van het rendement als functie van de tijd kan worden beschreven 

met een attritieconstante (XIV). 

4.4.4. Meting concentratieprofiel van het stof in het bed na stoftoevoer 

Om het model voor stofvangst in granular beds van Tardos (zie hoofdstuk 3) 

te toetsen zijn een tweetal concentratieprofielen in een MSB gemeten na 

een stoftoevoer van 100 minuten. 

Hiervoor zijn de stofvangstexperimenten minder geschikt omdat de vergelijking 

slechts 1 punt betreft, nl. het rendement na de bedhoogte. 

Met een concentratieprof iel kan voor een serie bedhoogten het rendement 

worden bepaald. 

Na elk stofvangste~eriment (paragraaf 4.4.3.) wordt het door het bed gevangen 

stof enige tijd uitgeblazen voor de uitvoering van het volgende exneriment. 

De korrels die dan resteren bevatten toch nog een aanzienlijke hoeveelheid 

frambozenrood. 

Om de meetfout in dit veel informatie verschaffende exoeriment zo klein 
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mogelijk te maken, werd het aan het bedmateriaal aanwezige frambozenrood 

uitgewassen met water. Vervolgens werd het bedmateriaal gedroogd in een 

fluid bed. 

De omstandigheden waarbij het experiment werd uitgevoerd waren: 

- concentratie onbeladen magnetiet korrels 0 mg stof/gr ma,Qnetiet 

- superficiele gassnelheid 0,339 m/s 

- magnetische veldsterkte 6500 A/m 

- geexpandeerde bedhoogte O, 119 m 

0,591 - bedporositeit 

De aerosol generator werd met een 0,5 gew.% frambozenrood in water 

oplossing gevoed. 

De deeltjesgrootteverdeling van het gegenereerde stof staat in grafiek 1. 

De ingangsconcentratie van het bed is constant met de tijd en is 0,345 

mg/min. In het experiment wordt dus 100 x 0,345 = 34,5 mg stof toegevoerd 

aan het bed. 
Aan het einde van het experiment werd eerst de gasstroom uitgeschakeld 
en pas daarna het magneetveld. 

Vervolgens werden de korrels van bovenaf laag voor laag afgezogen. 

De laagjes werden gewogen en geanalyseerd. 

De totale hoeveelheid gevangen cement door het bed is 33,7 mg. 

Dit komt goed overeen met het gemeten bedrendement (97,5%). 

In grafiek 7 staat het gemeten concentratieprofiel uitgezet als fucntie 

van de dimensieloze bedhoogte. 

Het rendement kan nu met behulp van grafiek 7 warden uitgezet als functie 

van de dimensieloze bedhoogte (grafiek 8), immers 

'l(h) = 
totale hoeveelheid stof na bedhoogte 
totale hoeveelheid stof toegevoerd 

In graf iek 8 zien we dat het meeste stof wordt afgevangen in de onderste 

laag van het bed (87,5 % na 1 cm). 

Het experiment werd in duplo uitgevoerd, de metingen waren goed 

reproduceerbaar. 
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4.5. Discussie 

Er is een computerprogra:mma geschreven, dat met het model van Tardos, bij 

gegeven deeltjesgrootteverdeling, superficiele gassnelheid, bednorositeit 

en geexpandeerde bedhoogte, het bedrendement en het concentratieprofiel 

in het bed berekent. 

In het onderstaande zal eerst het progra:mma warden toegelicht en daarna 

zal aan de hand van de experimenten en berekeningen met het model van 

Tardos worden nagegaan in hoeverre dit model (geldt voor granular beds) 

opgaat voor de stofvangst in een MSB. 

Het programma is te vinden in Bijlage 1. H~erbij is oak een lijst met 

de betekenis van de gebruikte variabelen te vinden. 

4.5.1. Toelichting computernrogra:mma 

In het progra:mma zijn de volgende 

materiaal beddeeltjes 

grootte beddeltjes 

J'beddeeltjes 

Jbed, gepakt 

gepakte bedporositeit 

Jframbozenrood-aerosolen 

Temperatuur 

Het progra:mma omvat 2 gedeelten : 

gegevens verwerkt 

magnetiet 

312 µm 

5150 kg/m3 

2550 kg/m3 

0,505 

2100 kg/m3 

293 K 

In het eerste gedeelte warden de opgemeten deeltjes ingelezen en van de 

deeltjes wordt een deeltjesgrootteverdeling gemaakt. 

In het tweede gedeelte wordt met deze deeltjesgrootteverdeling en met de 

ingelezen superficiele gassnelheid, bedporositeit en geexpandeerde bedhoogte 

het bedrendement en het concentratieurofiel in het bed berekend. 

regelnr. 1830 - 2903 Het programma deelt eerst de stofdeeltje (0-4 µm) in 

in 40 klassen en tekent een histogram van de deeltjes

grootteverdeling. 

Vervolgens wordt aangenomen dat de klassen geheel uit deeltjes bestaan met 

de grootte van de klassemiddens. 
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Met deze klassemiddens (0,05 - 0.15 - ..... - 3,95 pm) en het aantal deeltjes 

per klasse warden de berekeningen uitgevoerd. 

regelnr. 2930 - 4420 Achtereenvolgens wordt de massafractie van de klasse

middens en de oppervlakte- en volume gemiddelde 

diameter van de verdeling bepaald. 

2e Q"edeelte ---'2-------
regelnr. 4468 - 4555 Voor de verschillende klassemiddens wordt de vangst

factor van inertie, diffusie en intercentie van een 

beddeeltje bepaald (fopnule 3 t/m 8, hoofdstuk 3). 

regelnr. 4558 - 4725 Hie111a wordt de totale vangstfactor en het bed

rendement voor de verschillende klassemiddens 

bepaald (fonnule 9 + 10, hoofdstuk 2). 

regelnr. 4740 - 4860 Met de massafracties eh de bedrendementen voor de 

verschillende klassemiddens wordt het totale 

bedrendernent berekend. 
regelnr. 4870 - 4920 Specificatie van het doorgelaten stof 

regelnr. 4928 - 4970 Snecificatie hoogten in het bed 

regelnr. 4985 - 5310 Daa111a wordt na verschillende hoogten van het bed 

het totale rendement berekend met de totale vangstfactor 

voor de verschillende klasserniddens en met de 

rnassafracties. 
regelnr. 6030 - 6135 Uit het rendement als functie van de bedhoo~te wordt 

het concentratienrofiel van het bed berekend. 

De concentratie van het onderste laagje wordt 

gesteld. Het midden van dit laagje bevindt zich op 

de hoogte 0,004 x bedhoogte. 

regelnr. 6150 - 6400 Tekening van het concentratienrofiel 

In het programma warden 2 aannamen gemaakt 
1) Er wordt verondersteld dat de beddeeltjes, fractie 210 - 420 µm, 

geheel bestaan uit deeltjes met een diameter gelijk aan de onnervlakte 

gerniddelde diameter van de fractie, deze is 312 pm. 
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2) Er wordt aangenomen dat de ?Orositeit in het bed overal en altijd 

hetzelfde is. 

Als gevolg van het gevangen stof neemt de porositeit in het bed af. 

De concentratie gevangen stof in het bed neemt sterk af bij toename van 

de bedhoogte (zie grafiek 7). De ~orositeit in het bed neemt dus toe 

bij toename van de hoogte. 

Bij de berekening van het bedrendement is ervan uitgegaan dat de 

porositeit in het bed overal hetzelfde was en wel gelijk aan de porositeit 

van onbeladen korrels in het geexpandeerde bed. 

Gemeten is dat 72,5 % van het stof wordt ~fgevangen in de onderste 0,30 

cm bij toevoer van 34,5 mg stof (zie grafiek 8). 

In onbeladen toestand is het vrij volume in deze laag 0,591 x 0,30 x 
3 45,6 = 8,08 cm • 

We veronderstellen de bulkdichtheid van frambozenrood 1 g/cm3 

c.J>frambozenrooddeeltjes = 2, 1 g/cm
3
) 

Het volume van het gevangen stof is 0,0345 x 0,725 x 1 = 0,025 cm3 

De porositeit in de onderste laag na stoftoevoer is dus : (8,08-0,025) 

I 13,68 =0,589. 
Dus na stoftoevoer in een laagbelast bed blijft zelfs de porositeit in 

de onderste laag nagenoeg constant. 

Voor laagbelaste systemen k.unnen we dus terecht veronderstellen dat de 

porositeit overal in het bed hetzelfde blijft en wel gelijk aan de 

bedporositeit van onbeladen korrels. 

4.5.2. Vergelijking exoerimenten met het model van Tardos 

Het rendement als functie van de bedhoogte wordt bepaald uit het gemeten 

concentratieprofiel. 
In graf iek 8 staan zowel het theoretische als het experimenteel bepaalde 

rendement uit als functie van de dimensieloze bedhoogte. 
We zien dat de exoerimenten goed overeenstemmen met het stofvangstmodel 

van Tardos. 
De afwijking tussen de theoretische en experimenteel bepaalde curve zou 

ktmnen liggen aan : 
1) De afzuiging van de beddeeltjes. 

De beddeeltjes worden laag voor laag afgezogen na afloop van het 
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experiment. Deze afzuiging geschiedt natuurlijk niet precies horizontaal. 
Onderin het bed is de concentratiegradient het grootst en aldaar warden 

dus de grootste fouten gemaakt. 
2) De aanname dat er geen verdeling bestaat van het bedmateriaal. 

Het is nu dus mogelijk om met het model van Tardos bij een gewenste 

zuiveringsgraad van een stofbeladen gasstroom en een gegeven suoerficiel~ 
gassnelheid en deeltjesgrootteverdeling van het stof de vereiste 
geexpandeerde bedhoogte te berekenen. 
Het model kent 1 restrictie 

Het veronderstelt een goede fluidisatie. Is, dus de vereiste bedhoogte kleiner 

dan de minimale bedhoogte, dan moet voor de vereiste bedhoogte de minimale 
bedhoogte warden genomen. 

Bij de stofvangstexperimenten was de concentratie frarnbozenrood in de 
voeding 0,8 gew.%. 

Van de gegenereerde deeltjes bij een voeding van 1 gew.% en 0,5 gew.% hebben 
we wel een deeltjesgrootteverdeling. 

De oppervlaktegemiddelde diameters van deze verdelingen zijn respectievelijk 

0/0,8) 113 =1,08 en (0,5/0,8) 113 = 0,85 x zo groot als de oppervlakte gemiddelde 

diameter van de deeltjesgrootteverdeling waarbij werd gemeten. 

In de onderstaande tabel staan de berekende rendementen, verkregen met het 
model van Tardos voor de bekende deeltjesgrootteverdelingen en de 
experimenteel bepaalde rendementen. 

Concentratie frambozen-
rood in voeding 

(gew. %) 

0,5 

0,8 

uo 
c 
h 

= 0,339 m/s 
= 0,591 

= 0,115 m 

99,2 

97,5 

97 50 
' 

O = e:xperimenteel bepaalde rendementen 

u 
0 
f, 

h 

= 

= 

= 

0,252 rn/s 
0,561 

0, 107 m 

99,0 

96,9 
97 50 

' 

uo 
€ 

h 

= 0,200 m/s 

= 0,538 

= 0,102 m 

98,7 

96,2 
97 oO 

' 
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Uit de tabel zien we dat het model van Tardos goed opgaat voor de 
verschillende magnetische veldsterkten, mits het bed is gestabiliseerd. 

De bewijskracht voor het opgaan van het model van Tardos is hier echter minder 
omdat de vergelijking slechts 1 punt betreft (rendement na bedhoogte). 

4.6. Conclusies 

Uit theoretische modelberekening blijkt dat stofdeeltjes in de range 
van 0,1 - 1,5 pm het moeilijkst zijn af te scheiden in een granular bed • 

.Mits de bedhoogte groat genoeg is, zijn deze deeltjes goed af te scheiden 
in een MSB. 

Bij een gepakte bedhoogte van 9,5 cm wordt ~ 97,S % van dit stof 
afgescheiden (zie grafiek 4, Sen 6). 
Uit bepaalde ~oncentratieprofielen blijkt dat het model voor stofvangst 

in een granular bed van Tardos goed opgaat'voor stofvangst in een ~1SB. 

Door toepassing van dit model is het nu mogelijk om bij gegeven deeltjes
grootteverdeling en superf iciele gassnelheid de vereiste geexpandeerde 
bedhoogte te berekenen om een gewenste zuivering te verkrijgen. 

Uit stofvangstexperimenten blijkt dat het model van Tardos goed opgaat 
voor de verschillende magnetische veldsterkten. 
Het model kent 1 restrictie. Het gaat nl. uit van een goede fluidisatie. 
Die is bij de gebruikte bodernplaat bij lagere bedhoogten niet mogelijk 

er is dus een minimale bedhoogte nodig om een goede fluidisatie te 

waarborgen. 
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5. Continue procesvoering van het MSB 

5.1. Inleiding 

In hoofdstuk 4 is de batchgewijze procesvoering van een MSB beschreven 

bij lage stofbelastingen (r-20 mg/m3). 

Uit de ex:perimenten blijkt dat het meeste stof wordt afgevangen in de 

onderste laag van het bed. Als gevolg daanran zal de porositeit in de 

onderste laag afnemen bij stoftoevoer. 

Bij grotere stofbelastingen, vergelijkbaar met de praktijk (r.:;1000 mg/m3) 

zal bij batchgewijze procesvoering van het ~-1SB al snel verstouping in het 

onderste laagje optreden. Het is dus duide~ijk dat batchgewijze uroces

voering van het MSB met een zo'n maximaal mogelijke afscheiding van het stof 

niet mogelijk is. 

Orn stofvangst in een MSB toe te passen, moet het proces dus continu worden 

bedreven. Bij de continue procesvoering stroomt het bedmateriaal in tegen

stroom met de stofbeladen luchtstroom. Het bedmateriaal wordt onderin het 

bed continu afgetapt. Het afgetapte bedmateriaal wordt geregeneerd en weer 

bovenin het bed toegevoerd. 

Frambozenrood lost maximaal tot 10 gew.% op in water. Bij gebruik van deze 

voeding aan de aerosol generator en aangenomen dat 20 % van het gegenereerde 

stof het aerosolenvat verlaat zal de stofbelasting .maximaal (bij 20 cm/s) 

200 mg/m3 zijn. 

Orn hogere stofbelastingen te realiseren werd overgestapt op een andere 

methode van stofgeneratie, nl. elutriatie van fijne cementdeeltjes uit een 

heterogeen gefluidiseerd bed, gevuld met zand. 

Orn het gedrag van een batch bedreven MSB bij hogere stofbelastigen te 

onderzoeken werden eerst enke1e ex:perimenten batch uitgevoerd, vervolgens 

werd het nroces continu gemaakt. 

5.2. Apparatuur, stof en meetmethoden 

De opstelling (zie figuur 5.1.) welke bij de continue nrocesvoering van het 

MSB is gebruikt bestaat uit 6 wezenlijke onderdelen welke stuk voor stuk 

beschreven zullen warden. 

Deze onderdelen zijn : 

- luchttoevoer en -afvoer van het systeem 

- een fluid bed waaruit stof wordt geelutrieerd 



GESTAB. 
VOIDING 

- 43 -

r - - - - - - - - - - - -"I 
I 

c..r.> 2'20 VOLT 

,. ....... !......! , ... ·' 

..J--t---------1--4--t--------~ 

fig. 5.1. : O'!JStelling MSB bij 
continue procesvoering 

GEWK-

VARI AC 



- 44 -

- het magnetisch gestabiliseerd fluid bed 

- een toevoer- en afvoersysteem van het bed.In.ateriaal 

- een bemonsteringssysteem van het stof 

- het gebruikte stof en een meetsyteem van het stof 

Voor de beschrijving van het bemonsteringssysteem van het stof wordt 

verwezen naar paragraaf 4.1.4 •• 

In een continu bedreven MSB zal nog een regeneratiesysteem van het bed

materiaal aanwezig moeten zijn. 

Het af getapte bedmateriaal werd in de hierpnder beschreven experimenten 
" na afloop steeds geregenereerd in een 40 cm hoog x 6 fluid bed. 

5.2.1. Luchttoevoer en -afvoer van het systeem 

Perslucht uit de 7 atm. leiding wordt eerst naar 4 atm. gereduceerd. 

!~~h!!Q~YQ~!-Y§!TI_h~!-2Y2!~~Il1 

Het fluid bed waaruit stof moet worden geelutrieerd moet van lucht worden 

voorzien (debiet Qe1). Deze stofbeladen stroom, welke het elutrierend bed 

verlaat, wordt verdund (debiet Q d) om de luchtstroom naar het MSB te ver 
regelen. 

Bij het bemonsteren wordt een deel van de lucht, welke het MSB verlaat, 

afgezogen door een sampling nozzle. Deze afvoer wordt gerealiseerd door 

een vacuumpomp. 

Het debiet door het bed ~ = Qel + Qverd 

Orn deze debieten te regelen en te meten zijn rotameters met kraan en 

drukmeter geinstalleerd. 

5.2.2. Het fluid bed waaruit stof wordt geelutrieerd 

Het fluid bed bestaat uit een 611 x 45 cm Quick-fit buis met een noreuze 

2 cm dikke flexolith bodemplaat. Onderin het bed is een druk:rneetpunt 

aangebracht. Tussen het fluid bed en het MSB is ook een drukrneetnunt 

aangebracht. Deze 2 drukrneetpunten zijn aangesloten op de 2 benen van 
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een U-vonnige buis. Het drukverschil over het bed is af te lezen in 

cm waterkolom. 

Het bed is gevuld met een mengsel van kwartszand (merk M34 van de finna 

Sibelco, deeltjesgrootte 70 - 170 µm) en portland cement. 

De gewichtsfractie van het cement (het fijne stof) is~ 1,5 gew.%. 

Het principe van de stofgeneratie is als volgt: 

Bij heterogene fluidisatie ontstaan bellen en raakt het bed in een 

wervelbeweging, die heftiger wordt naarmate de gassnelheid toeneemt. 

De cementdeeltjes worden door deze bellen opgespat en komen dan in de 

free-boarq waarin ze vervolgens worden meegesleurd indien de gassnelheid 
groter is dan de vrije-val snelheid van de deeltjes. 

Dit verschijnsel noemt men elutriatie. 

De hoeveelheid meegevoerde stofdeeltjes is afhankelijk van de gassnelheid. 

De stofbeladen die het fluid bed verlaat wordt verdund en toegevoerd 

aan het MSB. 

5.2.3. Het magnetisch gestabiliseerd fluid bed 

Het magnetisch gestabiliseerd fluid bed bestaat uit 2 onderdelen: 

- een fluid bed 

- een spoel, welke wordt geplaatst om het fluid bed 

Voor de beschrijving van de snoel wordt verwezen naar paragraaf 4.1.3 .. 

We beperken ons hier tot de beschrijving van het fluid bed. 

het fluide bed 

Het fluid bed bestaat uit een 3" x 40 cm Quick-fit buis met een bodemplaatje, 

dat bestaat uit een aantal holle messing buisjes welke parallel zijn 

geplaatst in een 3 " trovidur-ring. Deze buisjes zijn sinderling verbonden. 

Gegevens bodemplaatje: 

- inwendige diameter buisjes 

- uitwendige diameter buisjes 

- aantal buisjes 
ruimte tussen de buisjes 

2 rrrrn 

3 mm 

18 

1,5 mm 
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Door de buisjes wordt een elektrische stroom gestuurd. In de buisjes stroomt 

water om de wannte die vrijkomt als gevolg van de elektrische stroom (I·R
2
) 

af te voeren. De stroom gaat door de messing wand van de buisjes, immers 

de elektrische weerstand van water is vele malen grater dan die van messing. 

In het onderstaande zal het principe van de werkin.2' van het bodemnlaatje 

warden beschreven. 

Wanneer door een geleider een elektrische stroom gaat wordt er een 
magnetisch veld om de geleider geinduceerd (zie figuur 5.3.). Hoe grater 

de afstand tot de geleider, hoe kleiner de intensiteit van de veldlijnen. 

fig.5.3. geinduceerde magnetische 

veldlijnen door een 

gel eider 
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keten 

geleider 

fig.5.4. gedrag van magnetiseerbare 

deeltjes in een magnetisch 
veld 

Wanneer magnetiseerbare deeltjes zich bevinden in een sterk genoeg 

magnetisch veld gaan zij aan elkaar zitten in lange strengen in de 

richting van de magnetische veldlijnen (zie figuur 5.4.). 

Als gevolg van het verschil in de intensiteit van de magnetische veldlijnen 

om de geleider ondervinden de deeltjes een kracht in de richting van de 

geleider, welke groter is naarmate de stroomsterkte groter is (zie 
figuur 5.4.). 

Veronderstel nu dat we meerdere geleiders plaatsen in een buis waar 

magnetiseerbare deeltjes naar bene<len vallen (zie fi,Q.Uur 5.5.a.). 

Wanneer we een voldoende grote elektrische stroom door de geleiders 

sturen zullen de maRTietiseerbare deeltjes aangetrokken worden door de 

geleiders en op de geleiders een laagje vaste stof vonnen (zie figuur 

5.5.b.). Dit laagje neemt toe in hoogte bij verdere voeding van 

magnetiseerbare deeltjes. 

'ifordt nu de elektrische stroom onderbroken, dan verdwijnt de aantrekkings

kracht van de magnetiseerbare deeltjes tot de geleiders en vallen de deeltjes 

meteen weer naar beneden. Hoe kleiner de stroomonderbreking, hoe minder 

deeltjes er naar beneden vallen. 

Het bodemplaatje is dus uiterst geschikt om het ~1SB continu te bedrijven. 
De aftap van het magnetiseerbare bedmateriaal wordt geregeld door instelling 

van de tijdsduur van de stroomonderbreking en het aantal stroomonder

brekingen per tijdseenheid. 
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fig. 5.5.a. : vallende deeltjes 

geen stroom door de 
geleiders 

fig. 5,. 5. b. 
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stroom door geleiders 

Volgens de literatuur (II en XV) blijkt dat het magnetiseerbare bedmateriaal 

bij gebruik van dit bodemplaatje in een zuivere nronstroom door het 

bed stroomt. 

Het bed werd voor de experimenten steeds gevul met korrels magnetiet 

(Fe3o4) afkomstig van de Hoogovens (Brasil). De korrelgrootte is met behuln 

van een grote schudzeef gehouden tussen 210 en 420 µm. 
Voor de fluidisatie karakteristieken van het bedmateriaal wordt verwezen 
naar paragraaf 4.2. 

Bij het gebruikte bodemplaatje blijkt een stroomsterkte van 50 A voldoende 

te zijn om te voorkomen dat het magnetiet door het bodemplaatje valt. 

Orn deze stroomsterkte aan het bodemplaatje te leveren wordt de netspanninng 

van 220 V orngezet tot 10 V gelijkspanning met een variac, transformator en 

gelijkrichter in serie. In het circuit is ook een tijdschakelaar en 

ampererneter opgenornen. 

Met de tijdschakelaar kan de duur van de stroornonderbreking en het aantal 

stroornonderbrekingen per tijdseenheid worden ingesteld. De afvoer van het 

bedmateriaal is dus geheel te regelen met de tijdschakelaar. 
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De stroomsterkte door het bodemplaatje kan worden ingesteld met de variac. 

Over het bodemplaatje is geen drukval. Daarom zal de fluidisatie minder 

geed zijn dan in het geval van een bodemplaatje met drukval. 

Voor en na het bed is een druk:meetpunt aangebracht. Deze 2 druk:meetpunten 

zijn aangesloten op een drukomzetter (140 PC drukomzetter ; Micro Switch 

PK 8763 4 ; Range : 0 - 70 cm waterkolom). De drukomzetter zet een druk

verschil via een verplaatsing om in een spanningsverschil. Het spannings

verschil wordt geregistreerd op een recorder. De drukornzetter is in het 

werkgebied lineair. 1 cm waterkolom komt ov~reen met 0,127 V. 

5.2.4. Toevoer- en afvoersysteem van het bedmateriaal 

Dit systeem bestaat uit 3 onderdelen : 

- het afvoersysteem 

- het toevoersysteem 
- de bedhoogteregeling 

h~!_efYQ~!~Y~!~~IE 

Het afvoersysteem staat beschreven in paragraaf 5~2.3 •. 

De afvoer kan worden geregeld door instelling van de tijdsduur van de 

stroomonderbreking en het aantal stroomonderbrekingen per tijdseenheid. 

De af gevoerde hoeveelheid bedmateriaal wordt na afloon van het exoeriment 

gewogen en samen met de duur van het experiment geeft dit de flow van het 

bedmateriaal tijdens het exoeriment. 

h~!_!Q~YQ~!~Y~!~~IE 

Het bedmateriaal wordt toegevoerd aan het i1SB door een trilgootje. 

Het bedmateriaal wordt 5 cm boven het midden van het bedounervlak toe

gevoerd. 

Orn het fluid bed is een perspex-ring genlaatst. In de ring bevinden zich 3 

schroeven. Door aandraaiing van de schroeven kan de ring op elke gewenste 

hoogte om het bed worden bevestigd. 
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In de ring zijn ook een fototranistor en een lampje recht tegenover 

elkaar aangebracht. 

Veronderstel nu dat de hoogte in het bed gelijk is aan de ingestelde 

bedhoogte. Indien nu bedmateriaal wordt afgetapt, dan zal op de foto

transistor licht vallen. Als gevolg daarvan wordt door het circuit 

waarin de fototransistor zich bevindt een spanning afgegeven, die 

groter is dan de ingestelde spanning van een potmetertje. 

Door dit spanningsverschil wordt via een (andere) transistor en een 

relais de voeding van het trilgootje ingeschakeld. 

Wanneer het bedniveau te hoog wordt, ziet 4e fototransistor geen 
licht en op eenzelfde wijze is dan af te leiden dat dan het trilgootje 

wordt uitgeschakeld. 

De regeling zorgt er dus voor dat de bedhoogte constant is. 

5.2.S. Het gebruikte stof en het meetsysteem van het stof 

Als stof is cement gebruikt. 
Het cement wordt gemengd met zand en geelutrieerd uit een heterogeen 

fluid bed (zie paragraaf 5.2.2.). 

De gegenereerde stofdeeltjes zijn qua hoeveelheid goed renroduceerbaar, 

echter aua grootte min~er goed. 
De deeltjesgrootteverdeling van het gegenereerde stof werd benaald met 

de electron scanning microscope. Voor.een beschrijving van de 

meetmethode wordt verwezen naar paragraaf 4.1.5.3 .. 

Zowel bij de ingangs- als uitgangsconcentratiemeting van het bed 
wordt de luchtstroom gedurende een bepaalde tijd over een absoluut 

filter (Selectron) afgezogen. De porienbreedte van dit filter is 0,4 pm. 
Dit filter wordt vervolgens uit de filterhouder gehaald (welke aan 

de nozzle gekoppeld kan worden) en opgelost in water. 

Het gebruikte cement bevat een constant percentage Caco3 (83 gew.%). 

Het CaC03 en dus ook het cement is te bepalen door titratie. 
Bij toevoeging van overmaat zuur (HCl) aan de te analyseren onlossing 

lost Caco3 op volgens: ~ 

CaC03 + 2 HCl _. CaCl2 + HzO + COz 
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De overmaat zuur wordt teruggetitreerd met base (NaOH) : 

HCl + NaOH .. NaCl + H2o 

Bij het equivalentiepunt slaat de kleur van de indikator, thymolblauw, 

om van geel naar blauw. 
Met het bepaalde cement wordt de concentratie stof in de gasstroom 

berekend. 

De concentratie van stof aan het bedmateriaal kan op analoge wijze 

worden bepaald. Aan een bekende hoeveelheid bedmateriaal wordt eerst 

water toegevoegd en vervolgens wordt de hoeveelheid cement bepaald 

door titratie. 

5. 3. Exnerimenten 

5.3.1. Bepaling minimale bedhoogte 

Over het gebruikte. bodemplaatje is geen drukval. De fluidisatie in het 
bed is dientengevolge minder goed. 

Mits de bedhoogte voldoende groot is kan in het bed toch een redelijk 

goede fluidisatie worden gewaarborgd. 

De minirnale bedhoogte van het bed kan worden benaald uit drukvalmetingen 

(zie paragraaf 4.3.2.2.). 
De minimale gepakte bedhoogte van het bed blijkt 10~ cm te zijn. 

5.3.2. Ingangsconcentratiemeting 

De elutriatie van fijnere deeltjes uit een mengsel bestaande uit grove 

en fijne deeltjes kan als eerste benadering worden beschreven met een 

eerste orde proces (III). Dit betekent dat de ingangsconcentratie van het 

MSB afneemt bij voortschrijding van de tijd. 

Aan de stofgeneratie worden nu 2 eisen gesteld: 
- een zo'n groot mogelijke stofbelasting 

- een zo'n constant mogelijk verloop van de stofbelasting 

Van verschillende mengsels werd de elutriatiekarakteristiek bepaald. 

Hierbij werden de volgende grootheden gevarieerd : 
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- superficiele gassnelheid in het fluid bed (3-7 cm/s) 

- hoeveelheid mengsel (1! - 4 kg) 
- concentratie stof(cement) in het mengsel (1 - 2 gew.%) 

De mengsels werden van te voren gemengd in een porseleinen trammel 

(21 cm hoog, inwendige diameter 17 an) op een rollerbank gedurende 

2! uur bij 300 o.p.m •. Dit gebeurt om een tweetal redenen : 

- om het mengsel te homogeniseren 

- om de cement-agglomeraten af te breken 

Cement bestaat uit zeer fijn stof (0-5 µm), echter agglomeraten (10-20 

µm) komen ook voor. Bij menging van cement met zand warden deze 

agglomeraten afgebroken door het veel hardere zand. (hardheid zand 

=7, hardheid cement =3 volgens Mohr's schaal) 

De minirnale fluidisatiesnelheid van het gebruikte zand (en dus ook van de 

mengsels) is 3,2 cm/s. 

Het is niet mogelijk gebleken om gelijktijdig de beide eisen te verwezen

lijken; 

- Bij een te grote superficiele gassnelheid (7 cm/s) is de turbulentie van 

het bed zo heftig dat al het stof gelijk wordt uit?-eblazen. 

- Bij snelheden kleiner dan de minimale fluidisatiesnelheid wordt geen 

cement geelutrieerd. 

- Een nagenoeg constante stofbelasting is te realiseren bij snelheden net 

boven de minirnale fluidisatiesnelheid (3,2 - 3,25 cm/s). Echter in dat 

geval is de stofbelasting veel te klein. 

De stofgeneratie geschiedt door een men~sel van 4 kg zand en 65 gr cement 

in een 6" fluid bed uit te blazen bij een superficiele gassnelheid 

van 3,35 cm/s (36,7 l/min). 

Bij dit mengsel wordt zoveel mogelijk aan beide bovengenoemde eisen 

tegemoet gekomen. 

De stofbeladen stroom wordt bij het verlaten van het elutrierende fluid 

bed verdund met verdunningslucht om zo de gassnelheid in het MSB in te 

stellen. 
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De ingangsconcentratie werd bepaald door het gegenereerde stof te leiden 

door een lege kolom. 

De ingangsconcentratie en de deeltjesgrootteverdeling van het gegenereerde 

stof werden gemeten bij 2 verschillende luchtsnelheden in het MSB (30 en 

40 cm/s) als functie van de tijd. 

De ingangsconcentratie van het MSB staat in grafiek 9 uitgezet als functie 

van de tijd. De curven vallen samen. 
In de curve kunnen we grofweg 2 stukken onderscheiden: 

- t : 0 - 10 minuten : in dit stuk loopt de curve heel stijl, de stof
belastingen zijn hier erg groot (2000 - 20000 

mg/m3) en niet goed renroduceerbaar 

- t > 10 minuten In dit stuk loopt de curve minder stijl, de stof

belastingen komen goed overeen met praktijkwaarden 

(200 - 2000 mg/m3) ~n zijn goed reproduceerbaar. 

Om het MSB niet te overbelasten wordt voor elk experiment het mengsel in 
het fluid bed eerst gedurende 10 (of 14) minuten uitgeblazen bij 3,35 cm/s 

in een stofzak. De ingangsconcentratie van het ~1SB bij de stofvangst

experimenten staat in grafiek 9 en geldt pas van.a£ t = 10 (of 14) minuten. 

£~~!!i~~gr22!!~Y~rg~!!ng~g 
De deeltjesgrootteverdelingen van het gegenereerde 

stof zijn niet zo goed reproduceerbaar en er is geen systematische invloed 

van de grootte van de gegenereerde stofdeeltjes als functie van de tijd 

te onderkennen. 

De oppervlakte gemiddelde diameter van de verdelingen varieert van 2 - 4 pm 
met een standdaarddeviatie van resp. 1 - 2,5 pm. 
Een gemiddelde verdeling waarmee de berekeningen worden uitgevoerd staat in 

grafiek 10. De oppervlakte gemiddelde diameter van deze verdeling is 2,85 

um met een standaarddeviatie van 1,80 µm. 

5.3.3. Het stromingsgedrag van het bedmateriaal 

Het stromingsgedrag van het bedmateriaal (rnagnetiet 210-420 µm) in een 

MSB kan warden bepaald met aftapexperimenten bij verschillende gassnelheden 

en magnetische veldsterkten. 
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De uitvoering van de experimenten is als volgt: 

Achtereenvolgens wordt de stroom en keeling van het bodemplaatje 

ingeschakeld, het bed gevuld met 2 kg magnetiet en de map,netische veld

sterkte en vervolgens de gassnelheid ingeschakeld. 

Dan wordt de elektrische stroom door het bodemplaatje uitgeschakeld 

en de tijd gemeten waarin het bed zich ontlaadt. 

In figuur 5.6. staat het bepaalde fase-diagram van het bedmateriaal in 

het gebruikte bed. In gebied A is de bedstructuur dennate verstard, als 

gevolg van de magnetische aantrekkingskrachten van de deeltjes, dat geen 

doorstroming van het MSB meer mogelijk is. 

In gebied D is het bed nog fluide genoeg om een goede doorstroming van het 

bed te waarborgen. In <lit gebied kan het MSB continue worden bedreven. 

U
0

(cm/s) 

1 

B 
0 1000 4000 

5.3.4. Enkele orienterende batch exoerimenten 

fig. 5.6. fase-dia~ram van het 

A 

B 

c 
D 

bedmateriaal in het 
gebruikte bed 

MSB, geen doorstroming mogelijk 
Gepakt bed 

Heterogeen gefluidiseerd bed 
Operationeel MSB 

~H(A/m) 

Enkele experimenten werden uitgevoerd om het gedrag van een batch bedreven 

~1SB bij hogere stofbelastingen te onderzoeken. 

Bij verschillende magnetische veldsterkten (4875-6500 A/m), sunerficiele 

gassnelheden (30-40 cm/s) en gepakte bedhoogten (101-18 cm) werden de 
drukval en het rendement van stofvan~st over het bed bepaald als functie van 

de tijd. 

Het mengsel zand-cement werd voor de extierimenten steeds 10 minuten uit
geblazen in de stofzak. 

De belangrijkste resultaten zullen hieronder besproken worden: 
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Er zijn twee typen van verloop van de drukval over het batch bedreven . 

MSB te onderscheiden: 

1) 
AP 

' 
fig.S.7. : verloop van de drukval 

in een batch bedreven MSB bij 

hoge stofbelastingen en bij 

een geringe stabilisatie. 

-+ s foftoe. voe. r 

In het begin van de stoftoevoer nemen zowel de druk als het rendement van 

de stofvangst toe als functie van de tijd. Dit is als volgt te verklaren: 

Het meeste stof wordt afgevangen in het onderste laagje van het bed. 
Als gevolg daarvan zal de porositeit in dit laagje sterk afnemen. 

Door deze porositeitsafname zullen de druk (Ergun-relatie, formule 1) en 

de stofvangst over het onderste laagje (fonnule 10), en dus ook over het 

bed toenemen. Al snel zal het onderste laagje geheel of gedeeltelijk verstont 

raken. Er wordt dan een spout gevormd, hier stroomt de lucht nreferent ornhoog 

en werpt daarbij veel korrels op. Tevens zal dan al het gevangen stof worden 

uitgeblazen ("doorslaan van het bed"). 
Dit type verloop van de drukval over het 1'1SB werd waargenomen bij een geringe 

stabilisatie 0verkpunt net onder de transitiesnelheid) en bij een betrekkelijk 

lage bedhoogte (1 - 1,3 x minimale bedhoogte). 

llP 
2) t 

fig. S.8. verloop van de drukval in een 

batch bedreven MSB bij hoge 

stofbelastingen en hoge 

magnetische veldsterkten 

_.. stoptoe. voer 
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Bij dit type zal op een gegeven moment ook de onderste laag ~eheel of 

gedeeltelijk verstopt raken. 

De spout krijgt hier door de grotere stabilisatie van het bed t.g.v. 

de grotere magnetische veldsterkten en/of bedhoogten geen kans om zich 

over het gehele bed te vormen. 

De spout wordt echter wel lokaal gevormd in de onderste lagen van het 

bed. Dit heeft een herstructurering van het bed in de onderste lagen 

tot gevolg (figuur 5.9.) en als gevolg daarvan wordt de druk over het 
onderste laagje veel minder en over het erboven gelegen laagje iets 

meer. Het netto effect zal een daling van de drukval over het bed zijn. 

fig. s .9. verdeling van het gevangen stof net voor en net na de 
vorming van een lokale snout 

Tijdens en na de vorming van de lokale spout blijft het bed als geheel in 

rust en blijft een goede stofvangst behouden. 

Dit toenemen en afnemen van de druk kan zich enkele malen herhalen, echter 

op een gegeven moment zal het bed doorslaan. 

Het ontstaan van een spout kan als volgt verklaard worden 

In een homogeen gefluidiseerd bed is er in ieder laagje van het bed 

evenwicht tussen de meesleepkracht en de zwaartekracht. 

Als gevoig van de drukvaltoename, geldt dat in de onderste laag van het 

bed niet. Daar werkt een netto kracht on het laagje. Er is dus een labiele 

situatie, die tijdelijk in stand wordt gehouden door de starheid van de 

bedstructuur. Het ontstaan van de snout is dus het gevolg van deze labiele 

situatie. 

De tijdstippen waarop het bed doorslaat ender de verschillend omstandigheden 

zijn niet goed reproduceerbaar. De doorslagtijden varieren van 11 rninuten 

(hoeveelheid afgevangen stof 1220 mg, H=4875 A/m, U
0

=40 cm/s, hgen=12,2 cm) 
tot 1 SO minuten (hoeveelheid afgevangen stof 5000 mg, H=4875 A/~ -, 
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U =30 on/s, h =12,9 on). o gep 

De relatieve toename van de druk bij doorslag is~ 5 - 15 %. 

Over het algemeen kunnen we stellen dat de doorslagtijden kleiner warden 

naarmate de afstand tot het transitiepunt en de bedhoogte afnemen. 

De absolute drukvaltoenamen in het begin van de experimenten, dus voordat 

er een herstructurering of doorslag heeft plaatsgevonden, zijn goed 

reproduceerbaar en blijken voor de verschillende bedhoogten samen te vallen, 
' indien de andere omstandigheden hetzelfde blijven. 

Dit komt doordat in al die gevallen het stof wordt afgevangen in de onderste 

laag, onafhankelijk van de totale bedhoogte. De absolute drukvaltoename over 

het bed is gelijk aan de drukvaltoename over de onderste laag. 

In grafiek 11 staat de drukvaltoename over het bed uitgezet als fucntie 

van de stoftoevoer bij U =30 on/s, H=4875 A/men h = 14,7 cm. 
0 

5.3.S. Continue procesvoering van het MSB in onbelaste toestand 

Orn het gedrag van het ~1SB in continue procesvoering te bepalen werd het bed 

gedurende enkele uren doorstroomd in onbelaste toestand bij verschillende 

massaflows van het bedmateriaal. 

Orn informatie omtrent de homogeniteit van de bedstructuur te krijgen bij 

doorstroming werd de drukval over het bed geregistreerd als functie van de 

tijd. 

Spoutvorming en channeling zullen een verlaging van de drukval over het bed 
. . 

tot gevolg hebben. Oak kan er tijdens doorstroming een niet vlak bedo~~er-

vlak ontstaan, dat resulteert in een lagere drukval over het bed. 

De omstandigheden waarbij werd gemeten waren: 

-superficiele gassnelheid :26,1 on/s 

-magnetische veldsterkte : 2112,5 A/m 

- vaste stof debieten : 4,2 - 12,2 - 14,8 - 35,4 ?.r/min 
-geexpandeerde bedhoogte: 18,1 on 

-bedporositeit bij aanvang :0,562 



- 58 -

Het blijkt dat bij langdurige doorstromingen van het bed (3 a 4 uur) 

geen inhomogeniteiten in de bedstructuur ontreden. 

Het gerigistreerde drukverloop staat in figuur 5.10. 

6.P 
t 

fig. 5. 10. 

stationaire fase 

100 

drukverloop onbelast MSB · 

als functie van het nercentage 
ververst bedmateriaal 

..... % bedmateriaal ververst 

Enkele dingen zijn hier opvallend: 

- in het verloop zijn 2 fasen te herkennen : een instationaire fase 

waarin de druk afneemt als functie van de tijd en een stationaire fase 

waarbij de druk over het bed constant blijft. Deze stationaire toestand 

blijkt op te treden indien het bed 1 x doorstroomd is (zie later). 

- In figuur 5.10. is goed te zien wanneer het bedmateriaal wordt af~etant; 

de druk neemt bij aftapping sprongsgewijs af. On hetzelfde moment wordt 

het trilgootje ingeschakeld waardoor het bedmateriaal wordt toegevoegd 

aan het bed. In de stationaire fase neemt de druk weer snel toe tot de 

oorspronkelijke waarde is bereikt. 

De afname van de druk in de instationaire fase zou het ~evol?, klmnen zijn 

van een losser wordende bedstructuur. 

Orn dit vermoeden te klmnen bevestigen werden enkele exnerimenten uitgevoerd 

waarbij doorstroming van het ~1SB gedurende verschillende nerioden bij een 

massaflow van 14,8 gr/min nlaatsvond. Aan het einde van de doorstroming 
werden het trilgootje en de tijdschakelaar uitg:eschakeld en werd de druk

val over het bed genoteerd. 

Uit deze experimenten blijkt inderdaad dat in de instationaire fase de 

bedmassa afneemt als functie van de tiJd. Dit duidt dus OD een lesser 

wordende bedstructuur. Tevens blijkt dat de drukval on het einde van de 

experimenten ongeveer gelijk is aan 0,95•W/A. 
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Uit de drukvalmetingen kan nu met dit gegeven de gemiddeld ~orositeit van 

het 01SB op elk moment worden berekend, immers het bedvolume is bekend. 

In figuur 5.11. staat de gemiddelde porositeit van het ~fSB uit~ezet als functie 

van het percentage ververst bedrnateriaal voor verschillende doorstroom

debieten. 

Het percentage ververst bedmateriaal kan worden berekend met de massaflow 

door het bed en met het gewicht van het bed bij aanvang. 

Uit deze figuur blijkt dat de curven sarnenvallen voor de verschillende 

massaflows. De stationaire toestand wordt bereikt als het bed 1 x is door

stroomd. 

In de stationaire f ase veranderen de drukval over het bed en de gemiddelde 

bedporositeit niet meer. Bij het continu bedrijven van een MSB moet dus 

rekening worden gehouden met een grotere norositeit. 

Symbol en 

0 0, 04 cm/min 

lt 0, 14 cm/min 

e 0 ,35 cm/min 

instationaire f ase 

stationaire fase 

fig. 5.11. gemiddelde bednorositeit MSB als functie van het percentaP-e 
ververst bedmateriaal in de instationaire toestand. ,, 

U0 = 0,261 m/s ; H= 2112,5 A/m ; h = 0,181 m 
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5.3.6. Continu bedrijven van het MSB in belaste toestand 

Uit de experimenten in paragraaf 5.3.4. blijkt dat het MSB bij hoge stof

belastingen alleen continu kan warden bedreven. In het continue nroces 

wordt het onderste laagje van het bed waar het meeste stof wordt afgevan~en 

regelmatig ververst, zodat geen verstopning in het t1SB ontreedt. 

Enkele stofvangstexperimenten werden continu uitgevoerd bij verschillende 

vaste stof debieten (0-36 gr/min rv 0-0,35 cm/min). Bij deze experimenten 

werd de drukval over het bed geregistreerd en het rendernent van de stofvangst 

bepaald. 

De omstandigheden waarbij het proces continu werd uitgevoerd waren 

- geexpandeerde bedhoogte :0,181 m 

- bedporositeit bij aanvang :0,562 

- magnetische veldsterkte :2112,5 A/m 

- gassnelheid :0,261 m/s 

De ingangsconcentratie van het :MSB staat in graf iek 9 en geldt vanaf t= 

14 rninuten. 

De belangrijkste resultaten zullen hieronder worden besnroken: 

- De drukval over het bed neemt bij grate vaste stof debieten iets af en 
bij lage debieten iets toe. Dit is als volgt te verklaren: 

Er zijn 2 tegengestelde effecten die een drukverandering teweeg kunnen 

brengen : 1) de verstopping van de onderste laag in het bed zal een drukval-

toename tot gevolg hebben 

2) de veryersing van het bedma~eriaal in de instationaire fase, 

waarin we het bed bedreven hebben, zal een daling van de 

druk tot gevolg hebben omdat de porositeit groter wordt. 

Bij grote vaste stof debieten zal er een grote verversing van het bedmateriaal 

zijn en zal de verstopping in het onderste laagje klein zijn omdat het 
onderste laagje regelmatig wordt afgetant. In dit geval zal de druk 

afnemen. Bij kleinere debieten geldt nrecies het omgekeerde. 

- Het blijkt dater een rninimaal vereist debiet, 0,13 crri/s of 13,9 gr/min, 

nodig is om het bed continu te bedrijven. Het rendement van de stofvangst 

boven dit debiet is 99,5 % gedurende het gehele experiment (2 a 3 uur). 

Beneden dit debiet slaat het bed door. De resultaten staan uitgezet in 
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grafiek 12. In deze grafiek staat de hoeveelheid stof die cumulatief kan 

warden afgevangen als functie van de grootte van de massaflow door het bed. 
De minimale massaflow aan bedmateriaal is deze waarbij de cumulatieve 

hoeveelheid af te vangen stof = "° 

Het verloop van de curve kunnen we niet verklaren. Dit komt omdat zowel 

de bedporositeit als de stoftoevoer instationair waren bij de exoerimenten. 

Achteraf gezien was het dan ook verstandiger geweest als we het continue 

proces in de stationaire fase hadden bedreven. 

We zullen nu een schatting maken van de maximale stofbelading van het 

bedmateriaal bij continue procesvoering. 

We gaan ervan uit dat het cont1nue MSB bij de belasting die het in het 

begin van het experiment krijgt toegevoerd· in principe oe lang kan warden 

bedreven. 
De belasting in het begin van de experimenten was~ 100 mg/m3(zie grafiek 9). 

Het minimale vaste stof debiet is 13,5 gr/min. De maximale stofbelading van 
het afgetapte beclmateriaal is dus 7,5 gr/kg beclmateriaal. 

5.4. Discussie 

Er is een computerprogramma geschreven dat met de Ergun-relatie bij 

gegeven deeltjesgrootteverdeling van het stof, sunerficiele gassnelheid, 

porositeit bij aanvang en geexpandeerde bedhoogte de dIUkval over het bed, 

de porositeit van het onderste laagje en het bedrendement berekent als 

functie van de stoftoevoer. 

In het onderstaande ial eerst het prograJ!Ilila warden toegelicht en daarna 

zal aan de hand van een drukvalmeting (grafiek 11) warden nagegaan in 

hoeverre de dIUkvaltoename over het bed kan warden beschreven met het 

computerprogramma. Oak zal met behulp van het conmuterprogramma een schattin~ 

worden gemaakt voor de maximale stofbelading van het afgetaDte beclmateriaal 

bij continue procesvoering. 

5.4.1. Toelichting computerprogramma 

Het programma is te vinden in Bijlage 2. Hierbij is ook een lijst toegevoegd 

met de betekenis van de variabelen. 
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We zullen het programma hier in het kart toelichten. 

Het programma gaat uit van het stofvangstmodel van Tardos geldig voor 

granular beds. 

Eerst warden de opgemeten stofdeeltjes (0 - 15 µrn) ingelezen. Deze deeltjes 

warden dan in 75 klassen ingedeeld. 

Vervolgens wordt beschouwd dat de klassen geheel uit deeltjes met de grootte 

van de klassemiddens bestaan. 

Met deze klassemiddens (0,1 - 0,3 - •••••..• -14,9) en het aantal deeltjes per 

klasse warden de berekeningen uitgevoerd. 
I 

Van de klassemiddens warden dan de massafracties beuaald. 

Na het inlezen van de superficiele gassnelheid, bedporositeit, geexnandeerde 

behoogte en de drukval van het bed bij aanvang, wordt het bed opgedeeld in 

31 laagjes. De onderste 10 laagjes hebben een dikte vergelijkbaar met de 
diameter van de beddeeltjes. 

Vervolgens wordt het stof in 40 norties van 0,05 an3 (in totaal 6200 mg 
cementstof) aan het bed toegevoerd. 

Na toevoeging van een portie stof wordt een verdeling van het afgevangen 

stof over de laagjes gemaakt en hiermee warden de uorositeiten van de 

verschillende laagjes berekend na stoftoevoer. 

Met deze porositeiten wordt de drukval over elk laagje benaald met de 

Ergun relatie (formule 1) en door sommatie volgt hieruit de drukval over 

het bed. 

Vervolgens wordt de volgende portie stof toegevoerd en wordt bovenstaande 
procedure weer doorlopen. Dit uroces wordt steeds herhaald totdat alle 

parties stof zijn toegevoerd. 

Het progra:mma print de porositeit van het onderste laagje, het rendement 

van het onderste laagje, het bedrendement en de drukval over het bed uit 

na toevoeging van elke portie stof. 

In het programma zijn de volgende gegevens venverkt 

bedmateriaal magnetiet, 312 um 

fbeddeeltjes 5150 kg/m
3 

~gepakt 
J>cementdeeltjes 

3cement,bulk 

0,505 

3100 kg/m3 

3 1150 kg/m 

Deeltjesgrootteverdeling : zie grafiek 10 
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5.4.2. Vergelijking e:xperimenten met het cornouterprogramma 

Voor U
0 

= 0,30 m/s, f= 0,58, h= O, 147 m enAP
0 

= 40,7 cm H2o is de 

drukval over het bed berekend als functie van de stoftoevoer in een 3" bed. 

Uit het model blijkt dat het meeste stof wordt afgevangen in de onderste· 

0,038 cm van het bed (figuur 5.12.). 

In deze figuur zien we de berekende porositeit en rendement van het onderste 

laagje, 0,038 cm dik, als functie van de stoftoevoer. 

fo -

o--.,.._ __________ _::::::::::.. ____ Jo. 

fig.5.12.: theoretisch 

berekende porositeit en 

rendement van het onderste 
laagje van het bed, 0,038 cm 

dik, als functie van de 
stoftoevoer. 

1500 -+ sfor:t.oe. voQr ( "<~ l 

In grafiek 11 staan zowel de theoretisch berekende als exoerimenteel 

bepaalde drukvaltoename over het bed uitgezet als functie van de stoftoevoer. 

We zien dat het theoretische model in het begin goed opgaat, maar al gauw 

te grote waarden voor de drukval over het bed berekent. 

Dit verschil is als volgt te verklaren: 
Omdat in het onderste laagje het meeste stof wordt afgevangen, zal de 
porositeit afnemen en als gevolg daarvan de dru11ral over dit laagje toenemen. 

Daardoor is in di t laagj e het evenwicht tussen meesleepkrac11t en zwaartekracht 

verbroken; er werkt een netto kracht op het laagje. Deze labiele situatie 

wordt in stand gehouden door het magneetveld. Bij verdere toevoer van stof 
zal deze situatie niet meer in de hand kunnen warden gehauden. De krachten op 
het laagje worden zo groat en als gevolg daarvan treedt herstructurering 

onderin het bed op. Vanaf dat punt volgt de theoretische curve de exoerimentele 

curve niet meer, immers het theoretisch model veronderstelt dat de deeltjes 

niet t.o.v. elkaar bewegen. 
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Net voor de herstructurering is de stofbelading maximaal. 

In grafiek 11 zien we dat de curven elkaar niet meer volgen na een stof

toevoer van ongeveer 300 mg. 

De hoeveelheid bedmateriaal in het onderste laagje is 

0,038 x 4S,6 x (1-0,S8) = 3,7 gr. 

Bij herstructurering is de belading van de korrels dus 300/3,7 =80 gr s~of/ 

kg bedmateriaal. Dit is dus de theoretisch maximale stofbelading van het 

afgetapte bedmateriaal, die bereikt zou kunnen warden indien het mogelijk zou 

zijn om het bed laagje voor laagje af te tappen. 

S.S. Conclusies 

Uit batchgewijze procesvoering van het ~1SB, bij hogere stofbelastingen (200-

2000 mg/m3) blijkt dat al spoedig verstopping van het onderste laagje van het 
bed optreedt, waar bijna alle stof wordtafgevangen; het bed zal dan doorslaan. 

Orn continue procesvoering bij hogere stofbelastingen mogelijk te maken moet 

het proces dus continu warden uitgevoerd. Hiervoor is een bodernplaatje 

gebruikt dat bestaat uit een aantal parallel geplaatste geleiders. 

Het aan- en uitschakelen van de elektrische stroom door de geleiders maakt 

uitstroming van het bedmateriaal mogelijk, mits de magnetische veldsterkte 

in het bed niet te groot is. Bij te grate veldsterkten treedt verstarring van 

het bed op. 

Bij continue procesvoering blijkt dat in de instationaire fase het bed 

een lossere structuur krijgt. De porositeit neemt in die fase toe van O,S6 

tot 0,63. 

Continue uitvoering van de stofvangst in een MSB blijkt mogelijk vanaf een 

bepaald vaste stof debiet. Boven dit debiet treden er geen inhomogeniteiten 

in de bedstructuur op bij doorstroming en is een goede stofvangst verzekerd. 

De belading van het afgetapte bedmateriaal is maximaal~ 7,S gr stof/kf 

bedmateriaal. De theoretisch maximale belading is 'i==::: 80 gr stof/kg bed

materiaal. Deze zou bereikt kunnen worden indien het mogelijk was het bed 

laagje voor laagje af te tappen. 
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6. Keuze afmeting bedmateriaal bij reiniging van stofbeladen gasstromen 

in een MSB 

6.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal worden nagegaan in hoeverre de keuze van de grootte 

van het bedmateriaal van invloed is on enkele bedrijfskosten van de gas~ 

reiniging. 
Het voordeel van grotere beddeeltjes is dat er grotere gassnelheden in het 

MSB realiseerbaar zijn. Het nadeel is echter dat het rendement van stofvangst 
' 

kleiner wordt bij toename van de deeltjesgrootte. 

Bij de kostenberekening wordt uitgegaan van een met vliegas verontreinigde 

gasstroom welke wordt gereinigd in een ~1SB gevuld met magnetiet deeltjes. 

De deeltjesgrootteverdeling van het vliegas werd bepaald uit beschikbare 

literatuurgegevens (XVI en XVII). 

Bij de berekening van de kosten wordt uitgegaan van een vereiste zuivering 
van de gasstroom en van een gegeven superficiele gassnelheid in het ~1SB. 

Met de superficiele gassnelheid zijn de geexpandeerde bedhoogte en de bed

porositei t voor de verschillende beddeeltjes te berekenen. 

Met een geschreven cornputerprogrannna (waarbij gebruik wordt gemaakt van 

bovenstaande gegevens) wordt vervolfens voor de verschillende beddeeltjes 

de vereiste gepakte bedhoogte, welke volgt uit de geexoandeerde bedhoogte 

en de bedporositeit, en het vereiste magneetveld welke nodig zijn om de 

gasstroom te zuiveren en het bed te stabiliseren. 

Uit de vereiste gepakte bedhoogte en het vereiste magneetveld zijn het 

compressorvennogen en de energiekosten van de suoel te berekenen. 
. . 

De totale bedrijfskosten om de zuivering te realiseren volgen uit de 

sommatie van bovenstaande kosten. Bij deze kosten warden hier de regeneratie

kosten van het bedmateriaal en de kosten van de bodemplaat niet meegerekend. 

Bij de berekeningen wordt uitgegaan van de bestaande spoel. 

Orn de vereiste gepakte bedhoogte en het vereiste magneetveld te kunnen 

berekenen moeten de relatieve expansies en transitiesnelheden van de 

verschillende beddeeltjes bekend zijn als functie van de suoerficiele 

gassnelheid (de transitiesnelheid is de snelheid waarbij een MSB net niet 

kan worden bedreven bij een gegeven magneetveld). 

Hiervoor werden de relatieve exoansies en de transitiesnelheden van 3 fracties 

magnetiet bepaald. 



- 66 -

6.2. Experimenten 

In het MSB werden de fluidisatie- en stabilisatie eigenschappen van 3 fracties 

magnetiet bepaald. Het bed werd hiervoor gevuld met~ 1750 gr magnetiet 

(16,S cm in gepakte toestand). 

Van de volgende fracties werden de relatieve expansie en de transitiesnelheid 

gemeten als functie van de gassnelheid : 120-210 pm ; 210-420 µm ; 420-670 µm 

Orn de kostenberekening te vereenvoudigen worden hier de transitiesnelheid 

en de relatieve bedexpansie benaderd door wiskundige uitdrukkingen. 

De belangrijkste resultaten van de experimenten zullen hieronder worden 

besproken. 

De porositeit in gepakte toestand blijkt vqor de verschillende fracties 

hetzelfde te zijn en wel 0,505. 

In grafiek 13 staat de transitiesnelheid gedeeld door de minimale fluidisatie
snelheid uitgezet als functie van het magneetveld voor de verschillende fracties. 

We zien dat de curven nagenoeg samenvallen. 

Bij benadering geldt dus 

U /U = 3•10-4 H + 1 
t mf 

-4 Ut/Umf = 8,833·10 · H - 0,16 

als H "- 2000 A/m (19) 

als H > 2000 A/m (20) 

In grafiek 14 staat de relatieve expansie uitgezet als functie van de 
superficiele gassnelheid gedeeld door de minimale fluidisatiesnelheid. 

We zien dat de curven VJor de verschillende fracties lineair zijn, 

echter niet samenvallen. 

De curven kunnen beschreven worden met de volgende relatie: 

Relex (%) = C'• (U
0
/Umf - 1) 

waarin C' een constante is die afhangt van de de deeltjes

grootte van het bedmateriaal. 

(21) 

We veronderstellen dat fonnule (21) geldig is in de range 1<u;u <10 0 mf • 

Orn C' te kunnen bepalen worden eerst de oppervlakte gemiddelde diameters 

van de fracties bepaald. 
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De minimale fluidisatiesnelheid van beddeeltjes van 312 um is 0,13 m/s, 

zodat uit fonnule 2 op pagina 3 volgt : u f = 1 34 • 10-~ DZ 
m ' coll 

Uit de minimale fluidisatiesnelheid van de fracties volgt dus de oppervlakte 

gemiddelde diameter van de fracties. 

In de onderstaande tabel staan voor de verschillende fracties de berekende 
oppervlakte gemiddelde diameters en de constante C'. 

f ractie umf (m/s) C' Dcoll (µm) 

120 - 210 um 0,041 0' 102 I 175 

210 - 420 um 0' 13 o, 134 312 

420 - 675 um 0,375 0,209 530 

Uitzetting van C' als ftulctie van Dcoll(µm) geeft bij benadering de 

rechte (zie figuur 6.1.) C' = 0,045 + 0,000297·Dcoll 

t:.' 

t o.i 

fig. 6-1. bepaling C' 

Voor de relatieve expansie van magnetiet deeltjes geldt dus : 

, Dcoll in pm (22) 

6.3. Toelichting computerprogramma 

Er is een computerprogramma geschreven waannee de vereiste gepakte bedhoogte 

en sterkte van het magneetveld voor de verschillende magnetietdeeltjes 

worden bepaald die nodig zijn om een gewenste zuivering, bij gegeven gassnel-
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heid en deeltjesgrootteverdeling van het stof, te realiseren. 

Dit gebeurt als volgt: 

Het programma berekent van de verschillende beddeeltjes met de gegeven 
gassnelheid en een voldoende grote gepakte bedhoogte eerst de bedporositeit 

en de geexpandeerde bedhoogte. Vervolgens wordt m.b.v. het model van 
Tardos het rendement bepaald als functie van de geexpandeerde bedhoogte. 

Uit de output wordt dan bepaald bij welke geexpandeerde bedhoogte de 
gewenste zuivering van de gasstroom wordt gerealiseerd. 

Uit deze geexpandeerde bedhoogte en de bedporositeit volgt dan de vereiste 

gepakte bedhoogte. 
Het programma berekent tevens het minimale magneetveld wat nodig is om 

het bed te stabiliseren, oftewel U
0 

wordt gelijk gesteld aan Ut • 
Het minimale magneetveld is te berekenen met fonnule 19 + 20. 

Indien het berekende magneetveld kleiner wordt dan 0 dan wordt de 

veldsterkte 0 gesteld. Het bed is dan in een gepakte toestand. 

Het programma gaat uit van een met vliegas verontreinigde gasstroom. 
De verdeling van het vliegas staat in figuur 6.2 •• 

13 gew.% van het vliegas bestaat uit deeltjes in de range van 0 - 3 um. 

0,1 

lo 

fig. 6.2. gewichtsverdeling van vliegas 
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De andere gegevens welke in het prograrnma zijn verwerkt zijn: 

g vliegas 

bedmateriaal 

8 beddeeltjes 

3 2500 kg/m 

magnetiet 
3 5150 kg/m 

gepakte bedporositeit : 0,505 

Temperatuur : 293 K 

Het programma is nagenoeg hetzelfde als het programma dat te vinden is in 

Bijlage 1 en is daarom niet toegevoegd. 

De resultaten van de berekeningen zullen in paragraaf 6.5. worden 

gepresenteerd. 

6.4. Schatting van enkele bedrijfskosten van het MSB 

We zullen ons hier beperken tot 2 belangrijke kosten die bijdragen tot 

de bedrijfskosten van een MSB. 

Deze kosten hangen beide af van de grootte van de beddeeltjes. 

Deze kosten zijn: 
- de energiekosten van de spoel die nodig zijn om het bed te stabiliseren 

- het compressorvennogen, dat nodig is om het bed te doorstromen 

In het onderstaande zal eerst voor beide kosten een relatie warden 

afgeleid. Daarna zullen met enkele aannamen de totale kosten warden 

berekend als flUlctie van de gepakte bedhoogte en het magneetveld. 

Indien we uitgaan van een vrije uitstroming van de lucht, dan moet de lucht 

warden gecomprimeerd van 1000 cm waterkolom (1 atm) tot (1000 +~ P) cm water

kolom. 

Indien we uitgaan van een isentropische compressie geldt voor het compressor-

)( R·T1 .r L 1000 +~ p )~- ~ 
1l· vmol \ \ 1000 J 

(23) 
vennogen 

X-1 
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gasconstante 

= 1,39 voor lucht 

= 8,314 J/mol K R = 

T1 = temperatuur van de aangezogen lucht van de compressor 
= z5°c 

Vm01= molair volt.nne van lucht bij 25°c = 22,4 liter 

1J, = rendement van de compressie = 0,75 

Het drukverschil is te berekenen uit de gepakte bedhoogte en de bulkdicht

heid van magnetiet (2,55 gr/cm3) :~P = 255·hp ( hp in m) 
Dit met de gegevens ingevuld in vergelijking (23) levert : 

_ ~~ 1000 + 255• 1\)0,2806 ') hp in m 
l 12 - 0' 146 • - 1 1- . kWh/ 3 

1000 12 in m 
(24) 

De vereiste bedhoogte voor de zuivering van de gasstrooni. en dus ook het 

compressorvennogen nemen toe bij toename van de beddeeltjes. 

We gaan uit van de bestaande spoel met koperdraad windingen met een dikte 

van 2,36 mm, gewikkeld in 2 lagen. Het aantal windingen ner meter is 810. 

De lengte van de koperdraad = omtrek van de spoel x lengte van de spoel x 

aantal windigen per meter, oftewel : .f = 1f. D · L · n 
- SP 

De weerstand van de spoel = lengte van de koperdraad x specifieke weerstand 

van de draad, oftewel : R = J · f 
De specifieke weerstand van de koperdraad = 39,4·10-4 Ohm/m 

Het gedissipeerde elektrische vennogen van de spoel P = V· I = r2. R 

De magnetische veldsterkte in de spoel = stroomsterkte door de draad x 

aantal windingen per meter, oftewel H = I·n 

Uit deze fonnules en de gegevens volgt voor het gedissipeerde elektrische 

vennogen van de spoel : P = a~J·lO-? H2· D · L (kW} (25) sp 

Totale kosten 

We zullen nu met een aantal aannamen de totale bedrijfskosten van het MSB 
schatten. 

aannamen : 

1) We veronderstellen dat een goede fluidisatie kan worden gerealiseerd indien 
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de bedhoogte minstens 2 x zo groot is als de diameter van het bed. 

We veronderstellen hier hp = 2•D 

2 + 3) uit fonnule 25 volgt dat het gedissipeerde vennogen van de spoel 

toeneemt bij toename van de diameter en lengte van de spoel. De diameter 

en lengte van de spoel moeten echter voldoende zijn om het bed in de 

spoel te plaatsen. 

Rekening houdend met de expansie van het bed nemen we aan dat : 

- de lengte van de spoel 2 x groter is als de hoogte van het gepakte bed, 

oftewel L = 2 • \, 

de diameter van· de spoel 1, 1 x zo groot is als de diameter van het bed, 

oftewel D = 1,1·D sp 

Voor het gedissipeerde elektrische vennogen van de spoel geldt nu met de 

aannamen : -12 2 
P = 4,67· 10 • (H·hp) 

Het debiet door het bed is U
0
·Jf·D2 = U

0
· if·h; zodat voor het gedissipeerde 

elektrische vennogen van de spoel per voltnne te reinigen stof geldt: 

P/Qv = 23,8 10- 1 ~H2/U0 (kWh/m3) (Hin A/men U0 in m/s) (26) 

De snelheden waarbij het MSB kan worden bedreven bij een gegeven magneetveld 

nemen toe bij toenaine van de grootte van de beddeeltjes. 

Hieruit volgt m.b.v. fonnule 26 dat de energiekosten van de spoel afnemen bij 

toename van de grootte van de beddeeltjes. 

Uit fonnule 24 en 26 volgt voor de totale kosten K in kWh/m3 

K = 23 '8 .10-
12

. H
2 

/U + 0 '146 ·(f1 OOO + 255. hp)o ' 2806 - 1) (27) 
o \- 1 OOO · 

6.5. Kostenberekening stofreiniging in een MSB voor verschillende afmetingen 

van de beddeeltjes 

Met het computerprogramma beschreven in paragraaf 6.3. en de bedrijfskosten 

van spoel en compressor zijn nu de totale bedrijfskosten te berekenen als 

functie van de afmetingen van het bedmateriaal. 

We veronderstellen dat het MSB wordt bedreven bij de transitiesnelheid. 

De berekeningen zijn uitgevoerd bij 3 gassnelheden, respectievelijk !, 1 en 
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2 m/s, en beddeeltjes van 150 - 1200 um. 

Het vereiste rendement werd steeds 98 % verondersteld. De resultaten staan 

gepresenteerd in figuur 6.3. en 6.4 •• 

In figuur 6.3. zien we dat bij kleine beddeeltjes de kosten bijna geheel 

bestaan uit energiekosten van de spoel, en bij grotere beddeeltjes uit de 

kosten van het compressorvermogen. 

Dit is als volgt te verklaren : 

Bij kleinere beddeeltjes zijn geringe gepakte bedhoogten vereist voor de 

zuivering van de gasstroom, echter wel grate veldsterkten nodig om het bed 

te stabiliseren. Bij grotere beddeeltjes is• dit precies omgekeerd. 

Het compressorvermogen neemt hier echter niet zo snel toe als de energiekosten 

van de spoel bij kleinere beddeeltjes. 

In figuur 6.4. staan de totale kosten uitgezet voor enkele gassnelheden. We 

zien dat de curven een minimum hebben dat verschuift naar grotere beddeeltjes 
bij toename van de gassnelheid. 
Bij het minimum zijn zowel het cornpressorvermogen als de energiekosten van 

de spoel klein. Bij toename van de gassnelheid zal het minimum verschuiven 

naar grotere beddeeltjes om ervoor te zorgen dat de energiedissipatie van de 

spoel niet te groat wordt. 

In de figuren zien we ook dat de bedrijfskosten bij optimale kondities veel 

kleiner zijn dan die van een gepakt bed. 

Bij gebruik van kleinere stofdeeltjes die moeilijker af te vangen zijn of bij 

een grotere gewenste zuiveringsgraad zal de vereiste gepakte bedhoogte en dus 
ook het cornpressorvermogen toenemen. Deze toename is voor grotere beddeeltjes 

absoluut gezien veel grater dan bij kleinere beddeeltjes, immers de energie

kosten van de spoel blijven gelijk. De hellingen in de buurt van het minimum 

zullen dan ook stijler warden. 

Samengevat, er is altijd een minimum dat afhangt van de eisen die er aan het 

systeem worden gesteld. Indien mogelijk moet er altijd naar warden gestreefd 

om zoveel mogelijk in het minimum te werken. Een mogelijke belemrnering zou 

bijv. kunnen zijn dat het minimum bij te grote veldsterkte komt te liggen, 

bij welke het bed niet meer doorstroombaar is. 
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6.6. Vergelijking bedrijfskosten MSB met andere stofvangers + mogelijke 

toepassingen 

In het rapport ''Vliegasfilters" van het ingenieursbureau Comprimo te Amsterdam 

staan de bedrijfskosten van een doekfilter en van een elektrofilter vermeld 
voor de afscheiding van vliegas. 

In dit rapport wordt uitgegaan van een stofbelasting van 10 g/m3• 

In figuur 6.13. van het rapport zien we dat de bedrijfskosten voor een 
zuivering van 98 % (restennnise 200 mg/m3) voor zowel doekfilters als 
electrofilters ~ 3 ,4 ·10-4 fl./m3 zijn. 

We veronderstellen, met gebruik van figuur 6.4., dat de bedrijfskosten van 
het MSB voor een stofafscheiding van 98 % ongeveer 7,5 ·10-~ fl.0,25 

(kosten 1 kWh)= 1,9·10-4 fl./m3• (Dit zijn optimale kondities) 

Bij de bedrijfskosten van het ~4SB zijn de regeneratiekosten van het 
bedrnateriaal, die vooral bij kleverig as hoog kunnen zijn, en de kasten 
van het bodemplaatje niet ingecalculeerd. 

Vaak wordt een grotere zuiveringsgraad als 98 % gewenst, bijv. 99,5 %. 
Uit het rapport blijkt dat bij electrofilters en doekfilters de bedrijfs

kosten om een zuivering van 99,5 % te realiseren nauwelijks toenemen. 
Bij magnetische gestabiliseerde fluid bedden nemen deze kasten merkbaar 

toe omdat een grotere gepakte bedhoogte is vereist. 

Het is dus waarschijnlijk dat magnetisch gestabiliseerde fluid bedden 
vanwege gratere bedrijfskosten dan doekfilters en electrofilters niet 
geschikt zijn am vliegas te vangen bij atmosferische amstandigheden. 

- magnetisch gestabiliseerde fluid bedden kunnen tamelijk eenvoudig warden 

geconstrueerd vaar hoge temperatuur toepassingen. 
De temperaturen magen echter niet grater zijn dan de Curie temperatuur 

van het bedmateriaal. Boven de Curie temperatuur verliest het bed
materiaal zijn magnetische eigenschappen. 
De Curie temperatuur van magnetiet is 475aC 

- Vanwege het grote filteroppervlak per vollUile eenheid zijn magnetisch 
gestabiliseerde fluid bedden specifiek geschikt vaor hoge drukken. 

Bij hoge drukken krijg je innners een evenredige afname van de volume

stroorn en dus ook van het benadigde filteroooervlak. 
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7. Conclusies + Suggesties 

Conclusies 

Uit rnetingen van concentratieprofielen in het bed blijkt dat het 
model van Tardos voor stofvangst in granular beds goed opgaat voor 
het MSB. 
Bij hogere stofbelastingen is het proces niet meer batch uit te 

voeren als gevolg van verstopping van het onderste laagje van het 
bed. 

Continue procesvoering van de stofvangst ,in een MSB is mogelijk 
met een bodemplaatje, dat bestaat uit een aantal parallel geplaatste 
geleiders. 

Vanaf een bepaald vaste stof debiet treden er geen inhomogeniteiten 
in de bedstructuur op bij doorstroming ert is een goede stofvangst 
verzekerd. 

Suggesties 

Orn meer inzicht te krijgen in het continu uitvoeren van stofvangst 
in een MSB wordt aanbevolen: 
- het continue proces in de stationaire f ase te bedrijven 

- te zoeken naar een geschikte methode van stofgeneratie, die een 

hoge, constante stofbelasting gedurende een lange tijd mogelijk 
maakt. 

In de prak:tijk zal de stofbelasting vaak sterk varieren met de tij<l. 

Orn de belading van het afgevoerde bedrnateriaal zo constant mogelijk 
te behouden, kan de afvoer van het bedmateriaal beter worden 

geregeld door een drukvalregeling over het onderste laagje, dan 
door een tijdschakelaar. 

Een andere interessante toepassing is het bed te bedrijven bij 
hoge temperaturen en drukken. 
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oppervlakte van het bed 
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n bedrendement 

e: porositeit 

w toerental rotortje van de aerosol-generator 
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GRAFIEK 1 

Deeltjesgrootteverdeling (in aantallen) 

van gegenereerde frambozenrood aerosolen 
met de aerosol generator • 

C = 0, 5 gew. % , W = 2660 r. n. s . 

2.5 3.25 4 4.75 

..+ dp (µm) 



AP (W/A) 

100 

so 

10 

GRAFIEK 2 

Bepaling minimale bedhoogt 
uit drukvalmetingen 

H "' 487 

4 ,5 cm 

14,7 on 
9,8 cm 

11,5 en 

6,5 cm 

Syml?ool geoakte bedhoogte 

• 4,5 en 
O 6,5 en 

• 0 

0 

9,8 en 
11,5 en 
14,7 en 



ci (mg/min) 

t 
1/'· 

• 0 0 

-~ - -·v: - 0 
• t 

~ . . ~ 

--

GRAFIEK 3 

Inganp,sconcentratie van het MSB als 

functie van de tijd bij verschillende 

superf iciele gassnelheden 

- toerental rotor : 2660 r.p.s. 

- concentratie frambozenrood in de 

voeding : 0,8 gew.% 

of 33,9 cm/s 

~ 
- 20 ,0 on/s 

25,2 cm/s 

Of' 

. . 
(j 10 100 

Symbool 
ic 

• 0 

gassnelheid 

20,0 cm/s 

25,2 cm/s 

33,9 cm/s 

200 
_,,. t (min) 



1/(%) 

5 

1 

Syrnbolen 

e H = 0 A/m 

* H = 1625 A/m 

0 H = 3250 A/m 

o H = 6500 Nm 

/ 
H = 0 A/m 

GRAFIEK 4 
Rendement als functie van de tijd bij 

rverschillende magnetische 
veldsterkten. 

- superficiele gassnelheid = 0,200 m/s 
- bedporositeit = 0,538 

- geexpandeerde bedhoogte = 0,102 m 

- stofbelasting = 19,5 mg/m 3 

~ t (minl 



~{%) 

t 
100 

so 

10 

H = 6500 A/m 

Symbolen 

OH= 1625 A/m 

>f-H = 3250 A/m 

•H=4875A/m 

OH = 6500· A/m 

0 

H = 3250 A/rn 

f-

H = 4875 A/m 

0 

H = 1625 A/m 

GRAFIEK 5 
Rendernent als functie van de tijd 
bij verschillende magnetische 
veldsterkten. 

- superficiele gassnelheid 
- bedporositeit 

- geexpandeerde bedhoogte 
- stofbelasting 

1 0 

= 0,252 mh 
= 0,561 
= O, 107 rn 

3 = 18 rng/m 1 

150 

~ 
t(min) 



?f%) 

f 
10 

50 

0 

H = 6500 Alm 

H = 3250 Alm H = 4875 Alm 

• Symbol en 

eH = 0 Alm 
*H = 815 Alm ' GRAFIEK 6 

()H = 1625 A/m Rendement als functie van de tijd •H = 2435 Alm bij verschillende magnetische 

• * H = 3250 A/m veldsterkten. 

•H = 4875 Alm - superficiele gassnelheid = 0,339 mls 
0 H = 6500 A/m - bedporositeit = 0,591 

- ~eexoandeerde bedhoogte = 0, 107 m 
- stofbelasting = 13,5 mglm 

H = 1625 A/m 

H = 2435 Alm 

0 

• 
() • 0 

H = 815 Alm 

* 
• 

~-- --~'--4-~----------~*7: ....... ----------~1~5~0----~ 

~ t(min) 



C (mg stof / 
gr bedmateriaal) 

--~~~~~~~~~~~~! 

GRAFIEK 7 
Concentratie in MSB als functie van 
de dimensieloze bedhoogte na 34,5 
mg stoftoevoer. 

- Deeltjesgrootteverdeling stof: 
zie grafiek 1 

- Bedporositeit = 0,591 

- Geexpandeerde bedhoogte= 0,119 m 

- Super~iciele gassnelheid= 0,339 m/s 
- Magnetische veldsterkte = 6500 Alm 

0,5 

~ HDIM 



Experirnenteel 

100 

Theoretisch 

1 

0,1 

GRAFIEK 8 
Theoretische en experirnenteel 
bepaald rendement als functie 

van de dirnensieloze bedhoogte. 
- superficiele gassnelheid = 
- magnetische veldsterkte = 

- geexpandeerde bedhoogte = 
- bedporositeit = 
- deeltjesgrootteverdeling 

stof : zie graf iek 1 

0,339 m/< 
6500 Nm 
0,119m 

0,591 

~HDIH 



0 

c. (mg/min) 
1 

+ 

20 

0 

50 

• 
0 

0 

• 

0 
0 

0 

0 

• 

• 

GRAFIEK 9 

Ingangsconcentratie van het MSB 
als functie van de tijd bij 
de continue proce~voering. 
De ingangsconcentratie is 
onafhankelijk van de 

gassnelheid in de range van 
25 - 45 cm/s. 

100 

Symbol en 

0 U =30 cm/s 
0 * U0 =40 cm/s 

t(min). 

50 
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GRAFIEK 10 

Deeltjesgrootteverdeling (in aantallen) van 

geelutrieerde cementdeeltjes uit een mengsel 

van 4 kg zand (Umf=3,2 crn/s) en 65 gr 

cement bij U
0 

= 3,35 crn/s 

6.5 s.s 10.s 12.s 14.5 

.... dffp.m) 



~~PXcm H20) 
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5 ...,.._ 
Theoretisch 

1 

0 1000 

GRAFIEK 11 

Theoretische en experimenteel bepaalde 

drukvaltoename over het bed als functi. 
van de stoftoevoer. 

- U0 = 30 an/s, t = 0,58, h= 0, 147 men 

b P 
0 
= 40, 7 an H2o J 

Experimenteel 

3000 

.... stoftoevoer (mg) 



Ctnn (mg) 

2000 

* 

1000 

* 

10 

~finimale flow van het bedmateriaal 
waarbij continue procesvoering van het 
MSB mogelijk is 

GRAFIEK 12 

Hoeveelheid cumulatieve stof die kan 
worden af gevangen als functie van de 
flow van het bedmateriaal. 

- geexpandeerde bedhoogte = 0,181 m 

- bedporositeit bij aanvang = 0,562 

- superficiele gassnelheid = 0,261 m/s 

- magneetveld = 2112,S A/m 
- deeltjesgrootteverdeling stof 

zie grafiek 10 



5 

GRAFIEK 13 

Transitiesnelheid gedeeld door 
de minimale fluidisatie
snelheid als functie van het 

gneetveld voor verschillende 
racties rnagnetiet. 

bool fractie 
~ 120-210 lilTl 

210-420 lilTl 

420-670 lilTl 

210 - 420 µrn 

0 

120 - 210 µrn 

0 
420 - 670 µm 

~ H (Nm) 



Relex (%) 

s bool f ractie 

A 120 - 210 µm 

0 210 - 420 pm 

• 210 - 420 .um • 420 - 670 µm 

1 

GRAFIEK 14 

Relatieve bedexoansie voor verschillende 
fracties magnetiet als functie van de 

superf iciele gassnelheid gedeeld door 

de minimale fluidisatiesnelheid 

- gepakte bedhoogte = 0,15 m 

magneetveld(A/m) 
6500 

3250 

6500 

6500 

420 - 670 t.mJ 

210 - 420 um 

120 - 210 urn 

2 
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Toelichting variabelen en arrays progrannna 

Variabelen 

- N 

- R 

- Y, I, M, 

- N.A, P, Q, 

HB 

T, K, 

BIJLAGE 1 

aantal opgemeten deeltjes 

aantal experimenten 

hulpvariabelen van het type integer 

BIJLAGE 1 BIJLAGE 1 

SOM, SOMVAR, z hulpvariabelen van het type real 

- DIAMGEM 

- VAR 

- STAND 

- SEQNR 

- IJKF 

- s 
- x 
- St 

- RENT 

- uo 
- EPS 

- H 

- G 

Arrays 

oppervlakte of volume gemiddelde diameter van de deeltjesgrootteverde
ling 

Variantie in de oppervlakte - of volume gemiddelde diameter van 

de deeltjesgrootteverdeling 

Standdaarddeviatie in de oppervlakte- of volume gemiddelde diameter 

van de deeltjesgrootteverdeling 

Nunnner van een opgemeten deeltje 

ijkfactor, 10 µm 

totale massa van alle deeltjes 

massa van I klasse 

getal van Stokes 

totale rendement 

superficiele gassnelheid 
bedporositeit 

geexpandeerde bedhoogte 

parameter voor de verschillende hoogten in het bed 

Hieronder staan de verschillende gebruikte arrays vermeld. Daar achter staan de elemente 

die de arrays bevatten. 

- COUNT 

- MIDDLE 

- A 

- BH 

- HDIM 

De vo1lgende 

- COUNTY 

- B 

- EI 

- ED 

- EINT 

- ET 

- REN 

het aantal deeltjes per klasse 

de klassenmiddens 

aantal opgemeten deeltjes 

verschillende hoogten in het bed 

verschillende dimensieloze hoogten in het bed 

tabellen hebben elementen die betrekking hebben op de klassenmiddens 

genormeerde aantal deeltjes per klasse 

massafracties van de klassen 

vangstfactor van inertie voor de klassenmiddens 

vangstfactor van diffusie voor de klassenmiddens 

vangstfactor van interceptie voor de klassenmiddens 

totale vangstfactor voor de klassenmiddens 

Rendement van de klassenmiddens 



De volgende tabellen bevatten elementen die betrekking hebben op de dimensieloze 

bedhoogte : 

- CDIM 

- LNCDIM 

dimensieloze concentraties 

Ln(CDIM) 

De tabel RENDT heeft betrekking op de tabel BH en bevat de rendementen na verschillendE 

bedhoogten. 



STOFVERDELING 
DATE & TIME PRINTED: FRIDAY, FEBRUARY 3, 1984@ 13:11:52. 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1650 
1651 
1700 
1701 
1710 
1720 
1800 
1810 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1822 
1824 
1830 
2100 
2110 
2150 
2200 
2400 
2500 
2600 
2650 
2700 
2710 
2730 
2750 
2755 
2760 
2770 
2800 
2900 
2901 
2902 
2903 
2919 
2920 
2930 
2940 
2950 
3003 
3004 
3005 
3006 
3007 
3008 
3009 
3010 

% 
% 

% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 

$ SET INSTALLATION 
$ INCLUDE "PLOTLIBRARY ON APPL" 
BEGIN 

FILE INVOER(KIND=DISK, TITLE="STOFDATAl." ,FILETYPE=7), 
UIT(KIND=PRINTER),IN(KIND=REMOTE), 
PLOTF(KIND=PENPLOTTERSMALL),INPUT(KIND=REMOTE); 

INTEGER I,N,M,Y,R,HB; 
REAL DIAMGEM, SOM, SOMVAR, VAR, STAND,SEQNR,NM,IJKF,S,X,ST,NA,P 

,Q,T,RENT,UO,EPS,H,G,Z,K; 
ARRAY COUNT[l:40],MIDDLE[1:40],COUNTY[l:40],B[l:40],EI[l:40], 

EINT[l:40],ED[1:40],ET[1:40],REN[l:40]; 

WRITE(IN,</,"VOER IN:EERSTE SEQNR,AANTAL METINGEN,IJKFACTOR">); 
READ(INPUT,/,SEQNR,NM,IJKF); 
SEQNR:=SEQNR/100-1; 

BEGIN 

******* BEPALING DEELTJESGROOTTEVERDELING VAN STOF ********* 

ARRAY A[l:NM]; 
FOR I:=l STEP 1 UNTIL NM DO BEGIN 

READ(INVOER[SEQNR],<X2,I5),A[I]); 
SEQNR: =SEQNR+ 1; 
A[I]:=A[I]/IJKF; 

END; 
N:=NM; 
WRITE(UIT,<*(10F7.2,/)),INTEGER(N/10),FOR I:=l STEP 1 UNTIL 

N DO A[I]); 
ONEWAYFREQUENCY(A,1,N,0,4,COUNT,MIDDLE,1,40); 
M:=COUNT[l]; 
FOR I:=2 STEP 1 UNTIL 40 DO BEGIN 

Y:=COUNT[I]; 
M: =MAX(Y, M) ; 

END; 
FOR I:=l STEP 1 UNTIL 40 DO COUNTY[I]:=COUNT[I]/M; 
HISTOGRAMPLOTTING(PLOTF,0,0,20,15,COUNTY,MIDDLE,1,40,10,1); 
WRITE(UIT,<///,"MIDDEN KLASSE",X3,"AANTAL COUNTS",/, 

"********************************",///>); 
WRITE(UIT,<40(F12.2,X5,I10,/)>,FOR I:=l STEP 1 UNTIL 40 

DO [MIDDLE [I] ,COUNT[I]] );' 

% ******* BEREKENING MASSAFRACTIES VAN STOFDEELTJES ********** 
% 
% 

S:=O; 
FOR I:=l STEP 1 UNTIL 40 DO BEGIN 

X:=COUNT[I]*(MIDDLE[I]**3); 
S:=S+X; 
B[I] :=X; 

END; 
FOR I:=l STEP 1 UNTIL 40 DO B[I]:=B[I]/S; 
WRITE(UIT,<///,"MIDDEN KLASSE",X3,"MASSAFRACTIE",///)); 



3011 
3012 
3013 % 
3014 % 
3015 % 
3016 % 
3017 % 
3018 % 
3320 
3340 
3350 
3360 
3370 
3380 
3385 
3390 
3395 
3396 
3500 
3600 
3800 
3900 
4000 
4100 
4200 
4250 
4300 
4400 
4420 
4425 % 
4427 % 
4430 
4431 % 
4432 % 
4433 % 
4434 % 
4435 % 
4436 % 
4437 % 
4438 % 
4439 % 
4445 
4450 
4451 
4452 
4453 
4454 
4455 
4456 % 
4457 % 
4458 
4459 
4460 
4461 % 
4462 % 
4463 % 
4464 % 
4465 % 
4466 % 
4467 % 
4468 % 
4469 % 

END; 

WRITE(UIT,(40(Fl2.2,X4,Fll.4,l)>,FOR I:=l STEP 1 UNTIL 40 
DO [MIDDLE[I],B[I]]); 

******* BEREKENING VARIANTIE, OPP.+ VOL.GEMIDDELDE 
DIAMETER VAN OPGEMETEN STOFDEELTJES ************* 

FOR I:=l STEP 1 UNTIL N DO SOM:=SOM + (A[I]**2); 
DIAMGEM:=SQRT(SOMIN); 
FOR I:=l STEP 1 UNTIL N DO 

SOMVAR:=SOMVAR + ((A[I]-DIAMGEM)**2); 
VAR:=SOMVARl(N-1); STAND:=SQRT(VAR); 
WRITE(UIT,<"OPPERVLAKTEGEMIDDELDE DIAMETER IS",F5.2, 11 MU"), 

DIAMGEM); 
WRITE(UIT,<11,"DE VARIANTIE IS '',,F5.2),VAR); 
WRITE(UIT,<11 ,"DE STANDAARDDEVIATIE IS ",F5.2," MU"),· 

STAND); 
DIAMGEM:=O;SOM:=O;SOMVAR:=O;VAR:=O;STAND:=O; 
FOR I:=l STEP 1 UNTIL N DO SOM:=SOM + (A[I]**3); 
DIAMGEM:=(SOMIN)**(ll3); 
FOR I:=l STEP 1 UNTIL N DO 
SOMVAR:=SOMVAR + ((A[I]-DIAMGEM)**2); 
VAR:=SOMVARl(N-1); STAND:=SQRT(VAR); 
WRITE(UIT,<"VOLUMEGEMIDDELDE DIAMETER IS",F5.2," MU") 

,DIAMGEM); 
WRITE(UIT, <I I, "DE VARIANTIE IS ",FS. 2), VAR); 
WRITE(UIT,<11,"DE STANDAARDDEVIATIE IS ",F5.2," MU") 

,STAND); 

*********** BEREKENINGEN BIJ GEGEVEN SUPERFICIELE 
*********** GASSNELHEID,BEDPOROSITEIT EN 
*********** GEEXPANDEERDE BEDHOOGTE 

********* 
********* 
********* 

FOR R:=l STEP 1 UNTIL 3 DO 
BEGIN 

FILE MASREN(KIND=PENPLOTTERSMALL), 
CHDIM(KIND=PENPLOTTERSMALL); 

ARRAY HDIM[l:27],CDIM[l:27],LNCDIM[l:27], 
RENDT[l:28],BH[l:28],MASREND[l:40]; 

INTEGER ARRAY PRO[l:3]; 

WRITE(IN,<l,"VOER IN:SUPERFICIELE GASSNELHEID(MIS)",I, 
"BEDPOROSITEIT,GEEXPANDEERDE BEDHOOGTE(M)")); 

READ(INPUT,l,UO,EPS,H); 

******* BEREKENING VANGSTFACTOREN VAN INERTIE, DIFFUSIE **** 
******* EN INTERCEPTIE + DE SOMMATIE VAN 1 BEDDEELTJE **** 
******* VOOR VERSCHILLENDE AFMETINGEN VAN STOFDEELTJES **** 

*** BEREKENING VANGSTFACTOR INERTIE *** 



4470 % 
4472 
4473 
4474 
4475 
4480 
4485 
4500 
4502 % 
4503 % 
4504 % 
4505 % 
4506 % 
4510 
4515 
4520 
4525 
4526 % 
4527 % 
4528 % 
4530 % 
4532 % 
4535 
4540 
4545 
4546 
4550 
4555 
4556 % 
4557 % 
4558 % 
4559 % 
4562 % 
4563 
4564 
4565 
4566 
4567 
4568 
4569 % 
4570 % 
4571 % 
4572 % 
4573 % 
4574 % 
4575 
4580 
4583 
4584 
4585 
4590 
4600 
4700 
4720 
4725 
4730 % 
4735 % 
4740 % 
4744 % 
4748 % 
4750 
4760 

FOR I:=l STEP 1 UNTIL 40 DO BEGIN 
ST:=0.04155*UO*(MIDDLE[I]**2); 
NA:= ST + 0.059*EPS; 

P:= (ST/NA)**3; 
Q:= 2.094*(ST/EPS); 
EI[I]:= MIN(P,Q); 

END; 

*** BEREKENING VANGSTFACTOR INTERCEPTIE *** 

FOR I:=l STEP 1 UNTIL 40 DO BEGIN 
NA:= EPS**3; T:=(3.464@-S)*(MIDDLE[I]**2); 
EINT(I]:=T/NA; 

END; 

*** BEREKENING VANGSTFACTOR DIFFUSIE *** 

FOR I:=l STEP 1 UNTIL 40 DO BEGIN 
P:=EXP((-8.4137*MIDDLE[I])); 
T:=(2.3845@-ll/MIDDLE[I])* 

(1 + (0.1307/MIDDLE(I])*(l.257 + 0.4*P)); 
ED[I]:=(ll39.l/EPS)*((UO/T)**(-2/3)); 

END; 

*** BEREKENING TOTALE VANGSTFACTOR 

FOR I:=l STEP 1 UNTIL 40 DO BEGIN 
ET[I]:=EI[I] + EINT[I] + ED[I]; 
IF ET[I] < 1 
THEN ET[I]:=ET[I] 
ELSE ET(I]:=l; 

END; 

******* BEREKENING BEDRENDEMENT VOOR DE 
******* VERSCHILLENDE STOFDEELTJES 

T:= -1.5*(1-EPS)*H; 
NA:·= EPS*312@-6; 

*** 

WRITE(UIT,</////,"RENDEMENT TOTALE BEDHOOGTE",/, 
"************************************",/>); 

FOR I:=l STEP 1 UNTIL 40 DO 
REN[I]:=lOO*(l-EXP((T/NA)*ET[I])); 

WRITE(UIT,<///,"MIDDEN KLASSSE",X6,"RENDEMENT(%)",/, 
"*************************************",///>); 

WRITE(UIT,<40(Fl2.2,X5,Fl2.2,/)>, 
FOR I:=l STEP 1 UNTIL 40 DO (MIDDLE[I],REN[I]]); 

******* BEREKENING TOTALE BEDRENDEMENT 

RENT:=O; 
FOR I:=l STEP 1 UNTIL 40 DO BEGIN 

**** 
**** 

**** 



4770 
4780 
4790 
4800 
4805 
4810 
4820 
4830 
4850 
4860 
4863 
4864 
4865 
4866 
4867 
4870 
4875 
4880 
4885 
4890 
4895 
4900 
4905 
4910 
4915 
4920 
4921 
4922 
4923 
4924 
4925 
4926 
4927 
4928 
4929 
4930 
4931 
4935 
4937 
4940 
4945 
4950 
4955 
4960 
4965 
4970 
4975 
4980 
4985 
4988 
4989 
5024 
5025 
5030 
5040 
5050 
5060 
5070 
5080 
5085 
5088 
5090 

% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 

Q : = B ['I ] *REN { I ] ; 
RENT:=RENT + Q; 

END; 
WRITE(UIT,<"TOTALE BEDRENDEMENT VOOR", 

"HOMOGEEN GEFLUIDISEERD BED",/,X7,"(BEREKEND)=" 
, F6. 2, "%">,RENT); 

WRITE(UIT,<X7 1 "0MSTANDIGHEDEN:",X3, 
"GEEXP BEDHOOGTE" ,X9, F6. 3, "METER">, H); 

WRITE(UIT,<X25,"BEDPOROSITEIT",Xll,F6.3>,EPS); 
WRITE(UIT,<X25,"SUPERFICIELE GASSNELHEID",F6.3,"M/S">,UO); 

******* SPECIFICERING VAN HET DOORGELATEN STOF 

FOR I:=l STEP 1 UNTIL 40 DO 
MASREND[I]:=(lOO-REN[I])*B[I]; 

Z: =MAS REND [ 1 ] ; 
FOR I:=2 STEP 1 UNTIL 40 DO BEGIN 

K: =MASREND [I]; 
Z:=MAX(K,Z)-; 

END; 
FOR I:=l STEP 1 UNTIL 40 DO 

MASREND[I]:=MASREND[I]/Z; 
HISTOGRAMPLOTTING(MASREN,0,0,20,15,MASREND, 

MIDDLE,1,40,10,1); 

**** 

******* BEREKENING BEDRENDEMENT VOOR DE VERSCHILLENDE **** 
******* STOFDEELTJES + BEREKENING TOTALE BEDRENDEMENT **** 
******* ALS FUNCTIE VAN DE BEDHOOGTE **** 

WRITE(UIT,</////,"RENDEMENT VOOR DE VERSCHILLENDE", 
"BEDHOOGTES",/>); 

RENDT[l]:=O; 
BH [ 1]: =O; 
FOR HB:=l STEP 1 UNTIL 27 DO 

BEGIN 
IF RB < 11 
THEN G:=0.8*R*HB 
ELSE IF HB < 16 

THEN G:=(2*H*HB) - (12*H) 
ELSE IF HB < 21 

THEN G:=(5*H*HB) - (60*H) 
ELSE G:=(lO*H*HB) - (165*H); 

*** BEDRENDEMENT VOOR DE VERSCHILLENDE STOFDEELTJES *** 

T:=-0.015*(1-EPS)*G; 
FOR I:=l STEP 1 UNTIL 40 DO 

REN[I]:=lOO*(l-EXP((T/NA)*ET[I])); 
WRITE(UIT,</////,"MIDDEN KLASSSE",X6,"RENDEMENT(%)" 

,X5, "BEDHOOGTE=" ,F6. 3, "CM">,G); 
WRITE(UIT,<40(Fl2.2,X5,Fl2.2,/)>, 

FOR I:=l STEP 1 UNTIL 40 DO [MIDDLE[I],REN[I]]); 

*** TOTALE BEDRENDEMENT *** 



5095 
5100 
5120 
5130 
5140 
5150 
5170 
5180 
5190 
5295 
5296 
5300 
5305 
5310 
5500 
5600 
6000 
6010 
6020 
6030 
6040 
6050 
6060 
6070 
6075 
6080 
6085 
6087 
6090 
6100 
6110 
6115 
6120 
6130 
6135 
6140 
6150 
6160 
6170 
6200 
6210 
6220 
6225 
6227 
6230 
6240 
6250 
6260 
6270 
6280 
6290 
6300 
6400 
6500 
6600 
7000 
7100 
8000 
9900 

% 

% 

% 

% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 

% 
% 

END; 

END. 

RENT:=O; 
FOR·I:=l STEP l UNTIL 40 DO BEGIN 

Q:= B[I]*REN[I]; 
RENT:=RENT + Q; 

END; 
WRITE(UIT,<"BEDRENDEMENT=11 ,F5.2,"% ; BEDHOOGTE=", 

F6.3,"CM ; POROSITEIT=",F5.3,"; UO=",F5.3, 
"M/S"),RENT,G,EPS,UO); 

RENDT[HB+l]:=RENT; 
BH[HB+l] := G; 

END; 

******* BEREKENING CONCENTRATIEPROFIEL IN HET BED **** 

Z:= (RENDT[2]-RENDT[l])/(BH[2]-BH[l]); 
FOR I:=l STEP l UNTIL 27 DO BEGIN 

HDIM[I]:=0.005*( BH[I] + BH[I+l] )/H; 
CDIM[I]:~(RENDT[I+l]-RENDT[I])/((BH[I+l]

BH[I])*Z); 
LNCDIM[I]:=LN(CDIM[I]); 

END; 
WRITE(UIT,</////,"DIMENSIELOZE CONCENTRATIE ALS", 

"FUNKTIE VAN DE DitfENSIELOZE BEDHOOGTE">); 
WRITE(UIT,<//,"DIMENSIELOZE BEDHOOGTE",X5, 

"DIMENSIELOZE CONCENTRATIE",/, 
"****************************************" , 

"*********************",//)); 
WRITE(UIT,<27(X8,F7.4,X21,F7.4,/)),FOR I:=l 

STEP l UNTIL 27 DO [HDIM[I],CDIM[I]]); 

******* TEKENING CONCENTRATIEPROFIEL VAN HET BED **** 

BEGIN 
NEWOBJECT(PRO[R]); 
AXIS(PRO[R],0,-9.2,l,-9.2,10,0,0,l,TRUE,FALSE,O.l); 
LOGAXIS(PRO[R],0,-9.2,0,0,l,0.0001,1,FALSE, 

TRUE,0.1); 
MARKEDCURVEl(PRO[R],M,1,27,HDIM[M],LNCDIM[M],M>O, 

14,0.l,l); 
TEXT(PRO[R],0.9,-9.5;0.95,-9.5,0,"H/HO"); 
TEXT(PRO[R],-O.l,-0.5,-0.05,-0.5,0,"CONC"); 
MAPANDDRAWOBJECTl(CHDIM,PRO[R],0,0,30,30,0,-9.2,1,-9.2, 

0,0,5,5,20,5,5,25); 
SKIPPAPER(CHDIM); 
DISPOSEOBJECT(PRO[R]); 

END; 



BIJLAGE 2 - BIJLAGE 2 - BIJLAGE 2 

Toelichting variabelen en arrays in prograrnma 

Variabelen 

v, c 
WA 

vs 
RENTE 

VML 

VTL 
pp 

D 

Arrays 

RENf 

RENL 

VSL 

EPSL 
F 

PTOf 

hulpvariabelen van het type integer 
drukval onbeladen bed 

grootte (on3) toegevoerde nortie stof 
rendement voor de stofvangst van een laagje 
volume magnetiet in laagje 

totale volume van laagje 
' 

dn.ikval over een laagje 

dikte (hoogte) van een laagje 

Elementen 

bedrendement na verschillende hoeveelheden 
toegevoerde stof 

rendement van stofvangst van de verschillende 
laagjes 

volume stof in laagjes 

porositeiten van de laagjes 
hulptabel 

totale drukval over het bed na verschillende 
hoeveelheden toegevoerde stof 

Voor toelichting van de overige Variabelen wordt verwezen naar 
Bijlage 1. 



DRUKVAL/BELADEN/BED 
DATE & TIME PRINTED: THURSDAY~ APRIL 5, 1984@ 20:49:27. 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1650 
1651 
1700 
1701 
1710 
1720 
1800 
1810 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1822 
1824 
1830 
2100 
2110 
2150 
2200 
2400 
2500 
2700 
2919 
2920 
2930 
2940 
2950 
3003 
3004 
3005 
3006 
3007 
3008 
3009 
3180 
3190 
3200 
3500 
3505 
3510 
3515 
3520 
3525 
3530 
3535 
3545 
3550 
3555 

% 
% 

% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

$ SET INSTALLATION 
$ INCLUDE "PLOTLIBRARY ON APPL" 
BEGIN 

FILE INVOER(KIND=DISK, TITLE="STOFDATAl." ,FILETYPE=7), 
UIT(KIND=PRINTER),IN(KIND=REMOTE), 
INPUT(KIND=REMOTE); 

INTEGER I,N,V,C; 
REAL SEQNR,NM,IJKF,S,X,ST,NA,P,Q,T,H,G,KK,WA,VS, 

RENTE,UO,EPS,VML,VTL,PP,D; 
ARRAY COUNT[l:75],MIDDLE[l:75],B[l:75],EI[l:75], 

EINT[l:75],ED[l:75],ET[l:75],REN[l:75]; 

WRITE(IN,</,"VOER IN:EERSTE SEQNR,AANTAL METINGEN,IJKFACTOR")); 
READ(INPUT,/,SEQNR,NM,IJKF); 
SEQNR:=SEQNR/100-1; 

BEGIN 

******* BEPALING DEELTJESGROOTTEVERDELING VAN STOF ********* 

ARRAY A[ 1 :NM]; 
FOR I:=l STEP 1 UNTIL NM DO BEGIN 

READ(INVOER[SEQNR],<X2,I5>,A[I]); 
SEQNR: =SEQNR+l; 
A[I] :=A[I] /IJKF; 

END; 
N:=NM; 
ONEWAYFREQUENCY(A,l,N,0,15,COUNT,MIDDLE,l,75); 

******* BEREKENING MASSAFRACTIES VAN STOFDEELTJES ********** 

END; 

*** 
*** 
*** 
*** 

S:=O; 
FOR I:=l STEP 1 UNTIL 75 DO BEGIN 

X:=COUNT[I]*(MIDDLE[I]**3); 
S:=S+X; 
B[I] :=X; 

END; 
FOR I:=l STEP 1 UNTIL 75 DO B[I]:=B[I]/S; 

BEPALING DRUKVAL EN RENDEMENT VAN EEN BATCH BED 
ALS FUNCTIE VAN DE HOEVEELHEID STOF TOEGEVOERD 
BIJ GEGEVEN SUPERFICIELE GASSNELHEID, 
BEDDPOROSITEIT EN GEEXPANDEERDE BEDHOOGTE 

BEGIN 
ARRAY RENT[l:40],BH[l:32],VSL[l:31],EPSL[l:31], 

RENL[l:31],F[l:32],PTOT[l:40]; 

******** 
******** 
******** 
******** 



3560 % 
3570 % 
3580 
3590 
3600 
3602 
3604 
3606 
3608 
3610 
3612 % 
3620 % 
3625 % 
3630 
3640 
3650 
3660 
3670 
3680 
3685 
3687 
3690 
3695 
3700 
3705 % 
3710 % 
3720 % 
~730 % 
3740 
3750 
3760 
3770 
3780 
3790 % 
3800 % 
3810 % 
3820 % 
3830 
3840 
3850 
3852 % 
3853 % 
335'4 % 
3855 % 
3865 % 
3870 % 
3880 % 
3881 % 
4000 
4010 
4020 
4467 % 
4468 % 
4469 % 
4472 
4473 
4474 
4475 
4480 
4485 
4500 
4503 % 

WRITE(IN,(/,"VOER IN:SUPERFICIELE GASSNELHEID(M/S)",/, 
"BEDPOROSITEIT,GEEXPANDEERDE BEDHOOGTE(M)" 
,/,"DRUKVAL BED ZONDER STOF(CM WATER)")); 

READ(INPUT,/,UO,EPS,H,WA); 
WRITE(UIT,<"SUPERFICIELE GASSNELHEID=",F6.3,"M/S", 

/,"BEDPOROSITEIT=",F6.3,/,"GEEXPANDEERDE 
BEHOOGTE=",F6.3,"M",/,"DRUKVAL BED ZONDER STOF" 
,F5.2,"CM WATER"),UO,EPS,H,WA); 

**** SPECIFICATIE VAN DE HOOGTEN IN HET BED *** 

BH[ 1]: =O; 
FOR I:=l STEP 1 UNTIL 31 DO 

BEGIN 
IF I < 11 
THEN BH[I+l]:=0.002*H*I 
ELSE IF I < 19 

END; 

THEN BH[I+l]:=(O.Ol*H*I) - (0.08*H) 
ELSE IF I < 24 

THEN BH[I+l]:=(0.02*H*I)- (0.26*H) 
ELSE BH[I+l]==(O.l*H*I) - {2.I*H);. 

**** BEGINSITUATIE : POROSITEIT IN HET BED IS OVERAL ** 
**** HETZELFDE ( NOG GEEN STOF IN HET BED) ** 

FOR I:=l STEP 1 UNTIL 31 DO 
BEGIN 

END; 

EPSL[I]:=EPS; 
VSL[I]:=O; 

**** GEDACHTENGANG STOF IN PORTIES VAN 0.05 CM**3 ** 
**** TOEVOEREN ** 

VS:=0.05; 
FOR V:=l STEP 1 UNTIL 40 DO 
BEGIN 

** RENDEMENTSBEREKENINGEN OVER DE LAGEN. DEZE WORDEN ** 
** BEPAALD UIT DE TOTALE VANGSTFACTOR VAN 1 BEDDEELTJE * 
** DE TOTALE VANGSTFACTOR VOLGT UIT DE VANGSTFACTOR ** 
** VAN INERTIE, DIFFUSIE EN INTERCEPTIE ** 

FOR C:=l STEP 1 UNTIL 31 DO 
BEGIN 

D:=BH[C+l] - BH[C]; 

*** BEREKENING VANGSTFACTOR INERTIE 

FOR I:=l STEP 1 UNTIL 75 DO BEGIN 
ST:=0.06133*UO*(MIDDLE[I]**2); 
NA:= ST+ 0.059*EPSL[C]; 

P:= (ST/NA)**3; 
Q:= 2.094*(ST/EPSL[C]); 

EI[I]:= MIN(P,Q); 
END; 

*** 



4504 % 
4505 % 
4510 
4515 
4520 
4525 
4527 % 
4528 % 
4532 % 
4535 
4540 
4545 
4546 
4550 
4555 
4557 % 
4558 % 
4562 % 
4563 
4564 
4565 
4566 
4567 
4568 
4570 % 
4571 % 
4573 % 
4575 
4580 
4585 
4590 
4600 
4650 
4700 
4710 
4720 
4725 
4730 
4731 % 
4732 % 
4735 % 
4740 % 
4745 % 
4750 
4760 
4770 
4780 % 
4790 % 
4800 % 
4801 % 
4802 % 
4803 
4804 
4805 
4810 
4820 
4830 
4835 
4840 
4845 
4850 
4860 

*** BEREKENING VANGSTFACTOR INTERCEPTIE *** 

FOR ·r:=l STEP 1 UNTIL 75 DO BEGIN 
NA:= EPSL[C]**3; T:=(3.464@-5)*(MIDDLE[IJ**2); 
EINT[I]:=T/NA; 

END; 

*** BEREKENING VANGSTFACTOR DIFFUSIE *** 

FOR I:=l STEP 1 UNTIL 75 DO BEGIN 
P:=EXP((-8.4137*MIDDLE[I])); 
T:=(2.3845@-ll/MIDDLE[I])* 

(1 + (0.1307/MIDDLE[I])*(l.257 + 0.4*P)); 
ED[I]:=(ll39.l/EPSL[C])*((UO/T)**(-2/3)); 

END; 

*** BEREKENING TOTALE VANGSTFACTOR 

FOR I:=l STEP 1 UNTIL 75 DO BEGIN 
ET[I]:=EI[I] + EINT[I] + ED[I]; 
IF ET[I] < 1 
THEN ET[I]:=ET[I] 
ELSE -ET (I] : = 1; ' 

END; 

*** 

*** BEREKENING RENDEMENT VAN ELK LAAGJE *** 

T:= -1.5*(1-EPSL[C])*D; 
NA:= EPSL[C]*312@-6; 
FOR I:=l STEP 1 UNTIL 75 DO 

REN[I]:=l-EXP((T/NA)*ET[I]); 
RENL[C] :=O; 
FOR I:=l STEP 1 UNTIL 75 DO 

BEGIN 

END; 

Q:=B[I]*REN[I]; 
RENL[C]:=RENL[C] + Q; 

END; 

*** INVOERING HULPFUNCTIE F = TOEVOER VAN ELK LAAGJE ** 

F[l]:=l; 
FOR C:=2 STEP 1 UNTIL 32 DO 

F[C]:=F[C-l]*(l-RENL[C-1]); 

*** RENDEMENT NA ELK LAAGJE *** 

WRITE(UIT,<//,"RENDEMENT ALS FUNK.TIE VAN DE 
BEDHOOGTE",/>); 

WRITE(UIT,</, 11BEDHOOGTE(CM)",X5,"RENDEMENT(%)")); 
FOR C:=2 STEP 2 UNTIL 32 DO 

BEGIN 
IF C < 13 
THEN C:=C 
ELSE C:=C+3; 
G:=lOO*BH[C]; 
RENTE:=lOO*(l-F[C]); 
WRITE(UIT,</,F9.3,X9,F7.2),G,RENTE); 



r 4870 
4880 
4885 % 
4890 % 
4900 % 
4910 % 
4920 % 
4930 % 
4940 % 
4950 
4960 
4970 
5000 
5100 
5110 
5120 
5130 
5132 
5133 
5134 
5135 
5136 
5137 
5140 
5150 
5160 
5170 
5180 % 
5190 % 
5200 
5250 
5300 
5310 
5330 
5400 
5450 
5470 
5500 
5600 % 
5700 % 
5800 
6000 % 
6100 % 
6110 % 
6220 % 
6230 % 
6240 % 
6250 
6260 
6300 
6350 
6400 
6410 
6420 
6430 
6500 
9100 
9200 

END; 
RENT[V]:=RENTE; 

*** BEREKENING VAN DE POROSITEIT VAN DE LAAGJES NA *** 
*** TOEVOER VAN EEN PORTIE STOF (MET DE BEREKENDE *** 
*** POROSITEITEN WORDEN DE RENDEMENTEN BEREKEND *** 
*** VOOR DE TOEVOER VAN DE VOLGENDE PORTIE STOF) *** 
*** + BEREKENING VAN DE DRUKVAL VAN HET BED *** 

FOR C:=l STEP 1 UNTIL 31 DO 
VSL[C]:=VSL[C] + (F[C]*RENL[C]*VS); 

PTOT[V]:=O; 
FOR C:=l STEP 1 UNTIL 31 DO 
BEGIN 

VML:=4560*(1-EPS)*(BH[C+l] - BH[C]); 
VTL:=4560*(BH[C+l] - BH[C]); 
EPSL[C]:=(VTL - VML - (2.65*VSL[C]))/VTL; 
IF EPSL[C] < @-6 
THEN BEGIN 
WRITE(UIT,<"BED IS DOORGESLAGEN">); 
EPSL[C]:=@-6 
END 
ELSE EPSLfC]:=EPSL[cJ; 
PP:=((l-EPSL[C])**2)*(BH[C+l]-BH[C])/ 

((EPSL[C]**3)*H); 
PTOT[V]:=PTOT[V] +PP; 

END; 

FOR C:=l STEP 1 UNTIL 31 DO 
BEGIN 

IF C < 7 
THEN C:=C 
ELSE C:=C+4; 
G:=50*(BH[C+l] + BH[C]); 
WRITE(UIT,<"BEDHOOGTE=",F6•3,"CM POROSITEIT LAAG =" 

,F6.3),G,EPSL{C]); 
END; 

END; 

**** DRUKVAL EN RENDEMENT VAN EEN BATCH BED ALS FUNK.TIE *** 
**** VAN DE HOEVEELHEID STOF TOEGEVOERD *** 

WRITE(UIT,<"VOLUME STOFDEELTJES(CM**3) DRUKVAL BED" 
,"(CM WATER) RENDEMENT(%) (3 ~NCH BED)")); 

FOR V:=l STEP 1 UNTIL 40 DO 
BEGIN 

VS:=0.05*V; 
PTOT[V]:=PTOT[V]*(WA)*(EPS**3)/((l-EPS)**2); 
WRITE(UIT,(Fl4.3,Xl3,Fl2.4,Xl2,Fll.2), 

END; 
END; 

END; 

VS,PTOT[V],RENT[V]); 
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