
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

CFD: a design and scale-up tool for multiphase reactors

van Baten, J.M.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
van Baten, J. M. (2000). CFD: a design and scale-up tool for multiphase reactors. [Thesis,
fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/cfd-a-design-and-scaleup-tool-for-multiphase-reactors(9ab58e3b-660c-46a4-9a4b-2a3e033cf3b6).html


Dankwoord Dankwoord 

Dankwoord Dankwoord 

Inn dit proefschrift is het werk beschreven dat ik tijdens mijn promotie aan de faculteit der 
Natuurwetenschappen,, Wiskunde en Informatica aan de Universiteit van Amsterdam heb 
verricht.. Met dit schrijven wil ik alle mensen die op deze of gene wijze een bijdrage hebben 
geleverdd aan mijn promotie bedanken. 

Mij nn dank gaat in eerste instantie uit naar professor R. Krishna, die mij in de gelegenheid 
heeftt gesteld om het werk dat in dit proefschrift is beschreven binnen zijn groep uit te voeren. 
Voorr experimentele resultaten ben ik Dr. Ellenberger, Ir. Urseanu en Dr. de Swart zeer 
erkentelijk.. Een goede verstandhouding binnen de groep en regelmatig overleg hebben 
bijgedragenn aan de kwaliteit van mijn werk. 

Dee volgende personen ben ik zeer erkentelijk voor hun bijdragen in de continuïteit van de 
computerwerkzaamhedenn zoals het oplossen van problemen, het verstrekken van software en 
adviezen:: Hans Agema, René Driessen, Thijs Vlugt, Gooitzen Zwanenburg, Paul Collignon en 
Jaapp Kuysten. Mede door hun bijdragen ben ik in staat geweest de binnen onze groep 
aanwezigee computer faciliteiten voor nagenoeg 100% te benutten. 

Mij nn collegae en over de loop der jaren verscheidene kamergenoten wil ik bedanken voor 
dee prettige sfeer tijdens werk en pauzes. Met name wil ik de volgende personen noemen: Jürg 
Ellenberger,, Ioana Urseanu, Richard Baur, Arnoud Higler en Andreas Dreher. 

Dee Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO, ben ik zeer 
erkentelijkk voor het voorzien in financiële middelen die mijn promotiewerk hebben mogelijk 
gemaakt. . 

Tenslottee gaat mijn dank uit naar mijn moeder, die er mede zorg voor heeft gedragen dat ik 
tijdenss de periode van mijn promotiewerk voorzien was in alle ingrediënten voor een prettig 
bestaan. . 
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