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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Scaling up bubble column reactors

Urseanu, M.I.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
Urseanu, M. I. (2000). Scaling up bubble column 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/scaling-up-bubble-column-reactors(a4a97721-8be2-4f3b-becf-f081292595fc).html


Samenvatting Samenvatting 

Samenvatting Samenvatting 

Ondankss de eenvoud wat betreft constructie, bedrijfsvoering en onderhoud zijn gas-
vloeistoff  bellenkolommen lastig om op te schalen. De hydrodynamica wordt sterk beïnvloed 
doorr de geometrie van de reactor, de systeemeigenschappen, de druk en de aanwezigheid van 
oppervlaktee actieve stoffen. De doelstelling van dit proefschrift is het ontwikkelen van een 
systematischee aanpak voor het opschalen van gas-vloeistof reactoren, waarbij met 
bovengenoemdee effecten rekening wordt gehouden. De stijgsnelheid van afzonderlijke 
gasbellenn en de interactie tussen de gasbellen, beide als functie van de afmetingen van de 
reactorr en de fysische eigenschappen van het systeem, spelen een sleutelrol in deze strategie 
voorr een volledige beschrijving van de hydrodynamica in bellenkolommen. Deze aanpak voor 
hett opschalen van gas-vloeistof reactoren is weergegeven in Figuur 0.1. 

Kenmerkenn voor  de stijgsnelheid van afzonderlijk e gasbellen 

Dee zwerm gasbellen in een bellenkolom wordt in twee groepen onderverdeeld: 'kleine' en 
'grote'' gasbellen. Voor beide groepen bellen zijn de schaaleffecten experimenteel onderzocht. 
Dee stijgsnelheid van de 'grote' bellen, met beldiameters boven de 20 mm, die de 
hydrodynamicaa in het heterogene stromingsregime bepalen, is sterk afhankelijk van de schaal 
vann de reactor. Deze bellen stijgen harder in reactoren met een grote diameter vanwege de 
relatieff  kleinere wandeffecten. Dit wordt aangetoond in het voorbeeld van Figuur 0.2, waarbij 
eenn gasbel van 34 mm diameter opstijgt in twee kolommen van verschillende diameters. 

Honderdenn afzonderlijke gasbellen van verschillende afmetingen werden geïnjecteerd in 
reactorenn van uiteenlopende diameters om de bijbehorende stijgsnelheid te bepalen. Een 
gasbell  van 40 mm diameter in een kolom van 0.05 m diameter stijgt bijvoorbeeld met een 
snelheidd van 0.25 m/s terwijl diezelfde bel een snelheid heeft van 0.45 m/s in een kolom van 
0.633 m (Figuur 0.3). Dit opmerkelijke schaaleffect wordt kleiner naarmate de diameter van de 
reactorr groter wordt omdat de invloed van de reactorwand langzaam verdwijnt. 

Onzee experimenten hebben verder aangetoond dat een 'grote' bel in een stromingsregime 
opstijgtt waarin de invloed van de viscositeit van de vloeistoffase te verwaarlozen is. De 
stijgsnelheidd van een gasbel in water is dus even groot als die in Tellus olie met een 75 keer 
groteree viscositeit dan die van water. 

Bel-bell  interactie 

Inn een industriële gas-vloeistof reactor hebben we te maken met een groot antal gasbellen 
diee zich gelijktijdig in de reactor bevinden. 'Grote' gasbellen ondergaan een versnelling in het 
zogg van een 'grote' gasbel die zich daarboven bevindt ('vooruitlopende bel'). De volgende stap 
inn het onderzoek is dus de beschrijving van de bel-bel interactie. 

Dee stijgsnelheid van een achterliggende bel ('achtervolgende bel') wordt groter naarmate 
dezee zijn 'vooruitlopende bel' nadert. We definiëren de versnellingsfactor AF als de 
verhoudingg tussen de stijgsnelheid van een 'achtervolgende bel' en zijn stijgsnelheid als 
afzonderlijkee bel. Deze versnellingsfactor bereikt een maximale waarde als de 
'achtervolgendee bel' zijn 'vooruitlopende bel' raakt. In Figuur 0.4 is de versnellingsfactor als 
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functiee van de afstand tussen de twee gasbellen grafisch weergegeven. In deze Figuur is te 
zienn dat de stijgsnelheid van een gasbel in het zog van een 'vooruitlopende bel' in een water-
luchtt systeem met een factor 4 verhoogd kan worden. De versnellingsfactor is afhankelijk van 
dee vloeistofeigenschappen. Zo wordt bijvoorbeeld de grootte van het zog achter een bel 
bepaaldd door de viscositeit van de vloeistof. 

Stijgsnelheidd van de 'grote' bellenpopulatie 

Inn het heterogene stromingsregime van een gas-vloeistof reactor is elke 'grote' bel in feite 
eenn 'achtervolgende bel'. De stijgsnelheden van bellenzwermen zijn met behulp van 
zogenaamdee gasontwijkingsexperimenten bepaald. Uit de experimenteel verkregen resultaten 
konn een model worden ontwikkeld, waarmee de gemiddelde belgrootte en de stijgsnelheid van 
dee bellenzwerm als functie van de superficiële gassnelheid en de systeemeigenschappen kan 
wordenn voorspeld. Dit model, mede gebaseerd op de Davies-Taylor-Collins relatie voor de 
stijgsnelheidd van afzonderlijke 'bolkap'-bellen, vervult een sleutelrol in de strategie voor het 
opschalenn van bellenkolommen. Het model bevat tevens de eerder genoemde 
versnellingsfactorr (AF) waarmee met bel-bel interacties rekening wordt gehouden. Deze 
versnellingsfactorr is afhankelijk van de superficiële gassnelheid van de 'grote' bellen en de 
fysischee eigenschappen van de vloeistoffase. Karakteristieke stijgsnelheden voor 
bellenzwermenn zijn weergegeven in Figuur 0.6 voor een superficiële gassnelheid van 0.2 m/s 
enn een belgrootte van db = 0.038 m. In dit figuur zien we dat de stijgsnelheid vanaf een 
bepaaldee kolomdiameter een plateau bereikt. Het schijnt alsof er boven deze diameter geen 
opschaalproblemenn meer zijn. In dit proefschrift wordt echter aangetoond dat dit niet 
noodzakelijkerwijss het geval is. 

Schaalafhankelijkheidd van de vloeistof circulatiesnelheid 

Inn het heterogene stromingsregime neigen de 'grote' bellen zich te concentreren in het 
middenn van de kolom. Deze bellen trekken vloeistof mee omhoog. Als de bellen aan de top 
vann de reactor ontsnappen, stroomt de vloeistof weer langs de wand omlaag. Hierdoor ontstaat 
eenn radiaal snelheidsprofiel van de vloeistoffase. Omdat de zwermsnelheid van de 'grote' 
gasbellenn afhankelijk is van de schaal, mogen we verwachten dat ook de vloeistof 
circulatiesnelheidd wordt beïnvloed door de geometrie van de reactor. 

Voorr drie reactoren met verschillende diameter zijn in Figuur 0.7 de experimenteel 
verkregenn resultaten van de vloeistofsnelheden als functie van de straal van de reactor 
weergegeven. . 

Dee maximale vloeistofsnelheid treedt op in het hart van de kolom en is sterk afhankelijk 
vann de schaal. Voor de 0.174 m diameter kolom bedraagt de hartlijn-vloeistofsnelheid 0.5 m/s 
terwijll  die voor de 0.63 m diameter kolom al een waarde van 1.25 m/s bereikt. Reeds in deze 
relatieff  kleine reactoren heeft de diameter een enorme invloed op de hartlijn-vloeistofsnelheid 
diee dan verder moet worden opgeschaald naar industriële reactoren met afmetingen van circa 
6m.. In Figuur 0.8 zien we dat het genormeerde, radiale snelheidsprofiel van de vloeistoffase 
onafhankelijkk is van de kolomdiameter. Dit resulteert in een bruikbare opschaalregel, die 
inhoudt,, dat de intensiteit van de vloeistofcirculatie alleen een functie van de hartlijn-
vloeistofsnelheidd is. 

Dee hydrodynamische verschijnselen in een gas-vloeistof reactor zijn onderling sterk met 
elkaarr verbonden en blijken veroorzaakt te worden door de gasbellen. In Figuur 0.9 wordt de 
zwermsnelheidd van de 'grote' bellen vergeleken met de hartlijn-vloeistofsnelheid. Naast de 
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experimenteell  gevonden waarden voor de hartlijn-vloeistofsnelheid zijn in deze grafiek ook 
tweee correlaties uit de literatuur opgenomen. Het verschil in snelheid tussen 1.5 m/s (Zehner, 
1982)) en 4 m/s (Riquarts, 1981) van deze twee correlaties voor een kolom van 6m diameter is 
opmerkelijkk en kan niet worden verwaarloosd. 

Alleenn met behulp van CFD simulaties, welke zijn beschreven in het proefschrift van van 
Batenn (2000), is het mogelijk om de vloeistof circulatie snelheid in grote kolommen te 
voorspellen.. De resultaten van de CFD simulaties voor de hartlijn-vloeistofsnelheid voor 
reactorenn tot 6m diameter zijn weergegeven in Figuur 0.10. Op basis van deze CFD simulaties 
kunnenn we concluderen dat de correlatie van Riquarts (1981) de voorkeur verdient. 

Schaalafhankelijkheidd van de gasfractie 

Dee sterk toenemende vloeistofcirculatie bij toenemende reactordiameter (zie Figuur 0.10) 
verminderdd de gasfractie in de reactor omdat de gasbellen worden versneld door de vloeistof. 
CFDD simulaties, beschreven in het proefschrift van van Baten (2000), geven ons de 
mogelijkheidd om de gasfractie in reactoren van verschillende kolomdiameters te berekenen. 
Figuurr 0.11 laat de resultaten van deze CFD simulaties zien voor het systeem water-lucht bij 
eenn superficiële gassnelheid van 0.3 m/s. 

Schaalafhankelijkheidd van de axiale dispersie in de vloeistoffase 

Dee laatste stap in onze aanpak voor het opschalen van gas-vloeistof reactoren (zie Figuur 
0.1)) is de axiale dispersie in de vloeistoffase. Als de gasbellen aan de top van de reactor 
ontsnappen,, stroomt de vloeistof weer langs de wand omlaag en zorgt voor axiale menging. 
Dee radiale verdeling van de vloeistofsnelheid is gekoppeld aan de axiale dispersiecoëfficiënt 
vann de vloeistoffase. Voor de bepaling van de axiale dispersiecoëfficiënt als functie van de 
kolomdiameterr en de superficiële gassnelheid, zijn een groot aantal experimenten uitgevoerd 
waarbijj  gebruik werd gemaakt van de 'pulse-response' methode. De axiale dispersiecoëfficiënt 
werdd berekend met een model voor ééndimensionale axiale dispersie. 

Ditt resulteerde in een model voor de axiale dispersiecoëfficiënt dat de hartlijn-
vloeistofsnelheidd als karakteristieke snelheid en de kolomdiameter als karakteristieke lengte 
bevat.. Dit, door dimensieanalyse verkregen model stelt ons in staat de axiale 
dispersiecoëfficiëntt voor grote kolomdiameters op eenvoudige wijze te voorspellen (zie 
Figuurr 0.12). 

Dee constante van 0.31 in dit model is een best-fit constante van alle experimentele data, 
Dee experimenten werden uitgevoerd met het systeem lucht-water. Omdat de hartlijn-
vloeistofsnelheidd voor het systeem lucht-water gelijk is aan die van het systeem lucht-Tellus 
olie,, kan het geïntroduceerde model ook voor dit soort systemen worden toegepast. 

Inn Figuur 0.13 zijn de hartlijn-vloeistof snelheden en de axiale dispersiecoëfficiënten voor 
eenn bepaalde superficiële gassnelheid van 0.2 m/s in één grafiek samengevoegd. Ook hier 
zienn we, dat de resultaten van laboratoriumexperimenten maar een relatief klein gebied 
bestrijkenn die ver van industriële reactorafmetingen liggen. De grafiek Iaat zien, dat het 
voorgesteldee model goed overeenkomt met het veel toegepaste model van Baird and Rice 
(1975). . 

Hett in dit proefschrift beschreven werk verschaft een gestructureerde aanpak bij het 
opschalenn van gas-vloeistof reactoren in de industriële praktijk. 
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