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Hett hoofddoel van dit onderzoek was het ontwikkelen van CFD-tools voor ontwerp en 

opschalenn van meerfase reactoren: a) bellenkolommen, b) gas-vast gefluidiseerde bedden, 
c)) schotel kolommen en d) gestructureerde pakkingen. De meeste aandacht in dit onderzoek is 
besteedd aan het ontwikkelen van CFD als een tooi voor het opschalen van bellenkolommen. 

Voorr het valideren van de CFD modellen heb ik in grote mate vertrouwd op de 
experimentelee data die binnen onze groep aan de faculteit voor chemische technologie van de 
universiteitt van Amsterdam is gegenereerd. De experimenten zijn uitgevoerd in het kader van 
doctoraall  onderzoek van Ellenberger (1995), de Swart (1996) en Urseanu (2000). Bovendien 
hebb ik zelf experimenten verricht aan distillatie schotels, gestructureerde pakkingen en 
bellenkolommen. . 

Dee belangrijkste conclusies en bevindingen van mijn onderzoek zijn hier samengevat. Voor 
dee bijbehorende figuren, zie pagina's 1-7. 

a)) Bellenkolommen. 
1.. De Volume-of-Fluid (VOF) simulatie techniek is een krachtig hulpmiddel bij het 

bestuderenn van de eigenschappen van enkele bellen die opstijgen in een 
vloeistofkolom.. De vorm en eigenschappen van het opstijgen zijn weergegeven in 
figuurr 1 voor een aantal verschillende van beldiameters. Kwalitatief komen deze 
eigenschappenn overeen met de eigenschappen van in experimenten waargenomen 
bellen, , 

2.. VOF simulaties van het opstijgen van 'spherical cap' bellen (waarbij Eö > 40) in 
cilindrischee kolommen komen zeer goed overeen met experimenten, zoals 
weergegevenn in figuur 2, 

3.. VOF simulaties van het opstijgen van 'spherical cap' bellen in 2D rechthoekige 
kolommenn zijn in goede overeenstemming met experimenten. Zie figuur 3, 

4.. Als VOF simulaties worden vergeleken met Kinetic Theory of Granular Flow 
simulatiess voor gefluidiseerde bedden van poeders, blijkt dat de eigenschappen van 
bellenn die opstijgen in poeders en bellen die opstijgen in vloeistoffen grote 
overeenkomstenn vertonen. Dit is weergegeven in figuur 4, 

5.. VOF simulaties zijn een krachtig hulpmiddel bij het bestuderen van interacties tussen 
'sphericall  cap' bellen die zich paarsgewijs boven elkaar bevinden, zie figuur 5. Het 
hierbijj  verkregen inzicht heeft geleid tot het ontwikkelen van relaties om de 
stijgsnelheidd van een zwerm van bellen te kunnen voorspellen. 

6.. 2D axi-symmetrische Euleriaanse simulaties zijn in staat om gasholdup en 
vloeistofsnelheidd in het midden van de kolom voor zowel lucht/water als lucht/Tellus-
oliee systemen voor verschillende kolomdiameters goed te voorspellen. Dit is 
weergegevenn in figuur 6, 

7.. De voorspellingen voor de vloeistofsnelheid in het midden van de kolom van 2D axi-
symmetrischee simulaties zijn in goede overeenstemming met experimenten, zie figuur 
7, , 

8.. De voorspellingen voor de radiale verdeling van gasholdup van 2D axi-symmetrische 
simulatiess zijn niet realistisch. De aanname van 2D axi-symmetrie resulteert in een 
maximumm in de radiale holdup-verdeling dat zich niet in het midden van de kolom 
bevindt.. Voor goede voorspellingen van radiale holdup-verdeling zijn 3D simulaties 
nodig.. Zie ook figuur 8, 
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9.. 2D axi-symmetrische Euleriaanse simulaties zijn goed in staat de schaal-
afhankelijkheidd van de vloeistofsnelheid in het midden van de kolom VL(0) te 
voorspellen.. Simulaties laten zien dat VL(0) waarden van 4 tot 5 m/s kan bereiken bij 
eenn kolomdiameter van 6 m, zie Figuur 9. De sterke toename van VL(0) als gevolg van 
eenn toename in kolomdiameter resulteert in een versnelling van de gasbellen, met als 
gevolgg een significante afname van de gasholdup. De afname in holdup is sterker dan 
voorspeldd wordt door gepubliceerde correlaties, 

10.. De axiale dispersiecoëfficiënt van de vloeistof fase Z)ax,L zoals voorspeld door 3D 
simulatiess komen goed overeen met experimenten. De voorspellingen van 2D 
simulatiess zijn aanzienlijk lager. De reden hiervoor is dat 2D simulaties als gevolg van 
dee symmetrie niet in staat zijn om het menggedrag in een bellenkolom goed te 
voorspellen, , 

11.. In het heterogene stromingsregime is de totale verblijftijdspreiding van de gasfase niet 
behoorlijkk te interpreteren in termen van een axiaal-dispersie model. Daarom zullen de 
verblijftijdspreidingenn van 'kleine' en 'grote' bellenfase apart moeten worden gefit aan 
eenn axiaal-dispersie model, 

12.. De axiale dispersiecoèfficiënt van kleine bellen, Dax.G.smaiit blijkt zeer dicht bij de 
axialee dispersie coëfficiënt van de vloeistof, Dax,L, te liggen. Hieruit kan worden 
geconcludeerdd dat de 'kleine' bellen fase wordt meegevoerd met de vloeistof stroming, 
enn dus soortgelijke terugmening zal vertonen. De dispersie van de 'grote' bellen is 
aanmerkelijkk kleiner. 

b)) Gas-vast gefluidiseerde bedden. 
Wee hebben laten zien dat de schaaleffecten van gas-vast gefluidiseede bedden met fijne 

Geldartt A poeders kan worden beschreven met een zelfde aanpak als voor gas-vloeistof 
bellenkolommen.. De Euleriaanse simulatie-software is identiek. De invloed van 
kolomdiameterr op de 'dichte fase' snelheid in het midden van de kolom en op de gasholdup 
vertoontt bij gas-vast gefluidiseerde bedden grote gelijkenis met bellenkolommen. Een 
verenigdee aanpak van gas-vast en gas-vloeistof kolommen zal daarom experimenteel werk 
besparen. . 

c)) Distillatie schotels. 
Onzee CFD simulaties hebben aangetoond dat de hydrodynamica op distillatie schotels in 

essentiee 3 dimensionaal zijn. Recirculatiestromingen zijn aanwezig in meerdere dimensies. 
Goedee overeenkomst is verkregen tussen gesimuleerde en gemeten vloeistofhoogte in 
verschillendee operatie gebieden. Echter, een betere relatie is vereist voor het beschrijven van 
impulsoverdrachtt tussen gas en vloeistof. Hiervoor is experimentele input nodig. 
Desalnietteminn kan worden geconcludeerd dat CFD simulaties krachtige hulpmiddelen zijn bij 
hett ontwerpen van distillatie kolommen. 

d)) Kolommen met gestructureerde pakkingen. 
Wee hebben CFD simulaties gebruikt om de stroming in gepakte kanalen van de complexe 

geometriee van KATAPAK-S te beschrijven. We hebben geconcludeerd dat ook hier CFD 
simulatiess nuttige hulpmiddelen zijn om dispersie te bestuderen. 

Dee eindconclusie van dit proefschrift is dat CFD simulaties een hulpmiddel van 
onschatbaree waarde zijn bij het ontwerpen en het opschalen van meerfase reactoren. 
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