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Samenvatting 

Het is gebleken dat het belang en de invloed van massa transport effecten op distillatie-kolom 
profielen, gedurende de operatie van azeotropische distillatie, van grote betekenis zijn en 
zeker niet kunnen worden genegeerd. Derhalve zijn er vele experimenten met verscheidene 
binaire, ternaire en quaternaire mengsels uitgevoerd ter ondersteuning van dit proefschrift en 
ter verschaffing van het onontbeerlijke bewijs voor deze verklaring. Daarnaast zijn de 
experimentele resultaten (van de compositie profielen) eveneens essentieel voor de staving 
van het door ons zelf ontwikkelde niet-evenwichts model (zie ook hoofdstuk 4), waarin 
zorgvuldig rekening wordt gehouden met massa transport in iedere fase door de incorporatie 
van de Maxwell-Stefan diffusie vergelijkingen. 
De grote hoeveelheid experimenten zijn ter uitvoering gebracht in een op laboratorium schaal 
'bubble-cap' distillatie-kolom (Dome type-floor-column [DN 50]; geleverd door Scott 
Nederland B.V.) met een binnen-diameter van 50 millimeter en een totale hoogte van 
ongeveer 2 meter en 16 centimeter. De kolom is opgebouwd uit tien gelijke bubble-cap 
schotels (nr. 2-11), een condensor waarin alle damp wordt gecondenseerd (nr. 1) en een 
reboiler (nr.12). Alle experimenten zijn volbracht onder atmosferische druk en 'total reflux'. 
Opmerking: de experimenten zijn uitgevoerd in een gesloten systeem; d.w.z. er wordt geen 
voeding aan de kolom toegevoegd en er worden geen producten afgetapt. 
Nadat een stationaire toestand was bereikt werden de kolom compositie profielen gemeten en 
bestudeerd. Het is het vermelden waard, dat ook het gedrag van het mengsel in de bubble-cap 
distillatie kolom uitvoerig werd bekeken en geobserveerd gedurende het experiment. Dit is 
mogelijk vanwege het feit dat de kolom is geconstrueerd uit een dubbele glazen wand. Juist 
deze observatie van de gasfase stomend (bubbelend) door de vloeistoffase was van groot 
belang voor een goede en rechtvaardige beschrijving van de werkelijke situatie en dus ook 
voor de latere ontwikkeling van het niet-evenwichtsmodel. 

Na de bestudering van de eerste set experimenten van het onderzochte ternaire azeotropische 
mengsel Water (1) - Ethanol (2) - Aceton (3), dat een rechte distillatie-lijn heeft lopende van 
de azeotrope tussen water en ethanol naar de pure aceton hoek, werden direct de eerste 
interessante en verassende kolom compositie profielen geobserveerd. Het is algemeen bekend 
uit de diverse studieboeken dat tijdens distillatie onder 'total reflux', de kolom compositie 
profielen volgens de theorie de 'residue curve lines' dienen te volgen van de 'residue curve 
map'. Des te meer, zij kunnen theoretisch in geen geval de distillatie-lijn overschrijden (a) 
vanaf de holle kant indien de distillatie lijn gebogen is (NB: het profiel moet dan bekeken 
worden, lopende vanaf een product over de distillatie-lijn naar de voeding of start-compositie) 
en (b) vanaf geen enkele zijde indien de distillatie-lijn een rechte lijn is (Levy et al., 1985). 
Desalniettemin laten zo rond de twintig experimenten het tegenstrijdige zien op deze regel en 
tonen kolom compositie profielen (in één en dezelfde distillatie kolom), die lopen vanaf de 
linkerzijde (ethanol zijde) naar de rechterzijde (water zijde) van de rechte distillatie-lijn. Een 
willekeurig voorbeeld van zo een experiment met het water - ethanol - aceton mengsel is 
afgebeeld in Fig. 1(a). 
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(a) EQ & NEQ model vs Experiment (b) EQ & NEQ model vs Experiment 
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Fig. I. EQ (gestreepte lijn) en NEQ (ononderbroken lijn) simulatie resultaten vergeleken met 
experimentele data (open rondjes voor gas en open vierkantjes voor vloeistof samples) voor 
het ternaire mengsel (a) Water (l) - Ethanol (2) - Aceton (3), (b) Water (1) - Ethanol (2) -
Methanol (3) en (c) Water (1) - Ethanol (2) - Methylacetaat (3). De grote open cirkel 
correspondeert met de gespecificeerde samenstelling (input) voor de simulaties. 

Tevens zijn er (meerdere) experimenteel verkregen kolom compositie profielen van andere 
ternaire azeotropische mengsels (Water (1) - Ethanol (2) - Methanol (3) en Water (1) -
Ethanol (2) - Methylacetate (3)), die hetzelfde gedrag vertonen en ook hun distillatie-lijnen 
overschrijden onder 'total reflux' condities (zie enkele voorbeelden afgebeeld in Fig. 1(b) en 
Fig. 1(c) respectievelijk). 
Gezien de overtuigende hoeveelheid aan experimentele resultaten voor ternaire homogene 
azeotropische mengsels werden nieuwe experimenten met het quaternaire homogene 
azeotropische mengsel Water (1) - Ethanol (2) - Methanol (3) - Acetone (4) geïnitieerd voor 
de voortzetting van het project. De keuze van de vier componenten is opzettelijk gerelateerd 
aan de opbouw van de voorgaande ternaire mengsels met het oog op mogelijke 
overeenkomsten die zich kunnen voordoen en dus ook met het oog op mogelijke connecties 
die derhalve kunnen worden gemaakt op een rechtvaardige manier. 
Aangezien een quaternair systeem uit vier componenten bestaat, moeten de gemeten 
compositie profielen geprojecteerd worden op drie dimensionale wijze. Dit houdt tevens in 
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dat wat de distillatie-lijn is voor een temair mengsel, een distillatie-oppervlak wordt voor een 
quaternair mengsel. Dit neemt echter niet weg, dat de distillatie regels van Levy et al. (1985) 
niet meer van kracht zijn. Deze kunnen simpelweg vertaald worden, zodat ze net zo min voor 
een distillatie-oppervlak toepasbaar zijn. Aangaande dit feit kan vermeld worden dat het 
distillatie-oppervlak van bovengenoemd mengsel nagenoeg vlak is. Dit zorgt ervoor dat het 
doorsnijden van het vlak (van één zijde naar het andere) ontoelaatbaar wordt vanaf beide 
zijden (net als bij een rechte distillatie-lijn). 
Desalniettemin zijn tegenstrijdige experimentele resultaten verkregen onder (eveneens) 'total 
reflux' condities. De kolom composities tonen profielen waarvan de samenstelling van 
componenten voor de top schotels net iets onder het distillatie-oppervlak liggen, terwijl de 
samenstelling van componenten voor de bodem schotels juist net boven het distillatie-
oppervlak liggen. Halverwege de kolom snijdt het profiel van de 'ethanol zijde' door het 
oppervlak naar de 'water zijde'. Een dergelijk willekeurig experimenteel voorbeeld is 
afgebeeld in Fig. II. Het is het vermelden meer dan waard om even onder de aandacht te 
brengen dat de experimenten (voor zowel de ternaire als quaternaire systemen) niet alleen 
afwijken van de verwachtingen zoals die worden geschetst door de leerboeken (het niet 
volgen van de 'residue curve lines'), maar dat ze tevens kwalitatief volledig afwijkende 
reboiler composities (producten) produceren. Soortgelijke verschillen in compositie trajecten 
of'eind producten' (condensor en reboiler composities) worden tevens geobserveerd wanneer 
we komen tot de berekening (of simulatie) van deze kolom profielen m.b.v. een 
evenwichtsmodel (EQ model) enerzijds (waarbij gelijke component-efficiëntie wordt 
aangenomen) en ons eigen ontwikkeld niet-evenwichtsmodel (NEQ model) anderzijds. 
Opmerking: voor representatieve simulaties (ten opzichte van de uitgevoerde experimenten) 
werden de berekeningen geïnitieerd door het specificeren van één van de experimenteel 
gemeten composities (van één afzonderlijke schotel), zodat het (door berekeningen) 
voorspelde profiel genoodzaakt wordt om door dat ene experimentele punt te lopen. 
Bovendien zijn andere operationele specificaties (stroomsnelheid in de kolom, atmosferische 
druk etc) en het hardware ontwerp van de bubble-cap distillatie kolom (benodigde input voor 
het niet-evenwichtsmodel) equivalent gespecificeerd aan het werkelijke experiment. 

EQ & NEQ model vs Experiment 

Boundary surface 
Initial vapor compositior 

Methanol comp / [-] Acetone comp / [-1 

Fig. II. EQ (gestreepte lijn) en NEQ (ononderbroken lijn) simulatie resultaten vergeleken 
met experimentele data (open rondjes voor gas en open vierkantjes voor vloeistof samples) 
voor het mengsel Water (1) - Ethanol (2) - Methanol (3) - Aceton (4). De grote open cirkel 
correspondeert met de gespecificeerde samenstelling (input) voor de simulaties. 
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De simulatie resultaten verkregen m.b.v. het EQ model geven compositie profielen weer, die 
exact overeenstemmen met de distillatie regels bekend van de leerboeken (Levy et al., 1985). 
Neem bijvoorbeeld het experiment voor het water - ethanol - aceton mengsel gepresenteerd 
in Fig. 1(a). Indien de aangegeven (grote open cirkel) start(gasfase)compositie (liggende aan 
de linkerzijde van de distillatie-lijn) wordt gebruikt voor de simulaties, dan zal het voorspelde 
compositie profiel, berekend met het EQ model, keurig een 'residue curve line' volgen en 
eindigen met een reboiler compositie rijk aan ethanol (gestreepte lijn in Fig. 1(a)) 
Indien dezelfde experimenteel gemeten startcompositie wordt gebruikt voor ons ontwikkelde 
NEQ model, dan zal het berekende traject het experimenteel gemeten profiel volgen door 
tevens de distillatie-lijn te overschrijden en te eindigen met reboiler composities rijk aan 
water. De compositie profiel voorspellingen door het EQ en NEQ model, gepresenteerd in 
Fig. 1(a), tonen kwalitatieve verschillen. Dergelijke simulatie resultaten zijn ook verworven 
met de andere twee ternaire azeotropische mengsels (zie Fig. I(b-c)) en het quaternaire 
mengsel. De simulatie resultaten met het NEQ model voor het laatstgenoemde mengsel 
komen zeer goed overeen met de experimentele resultaten. Het profiel laat net als het 
experiment, top schotel composities zien liggende onder het distillatie-oppervlak om 
vervolgens door het oppervlak heen te snijden en te eindigen met reboiler composities rijk aan 
water, zie Fig. II. Aangezien de gebruikte startcompositie (aangeduid door de grote open 
cirkel in Fig. II) wederom net onder het distillatie-oppervlak ligt aan de 'ethanol zijde', 
voorspelt het EQ model reboiler composities rijk aan ethanol; de EQ model profielen blijven 
aan een zijde van het distillatie-oppervlak en volgen (bij benadering) altijd de 'residue curve 
lines'. 

Uit de hierboven vermelde resultaten mogen we concluderen dat het ongelijke gedrag van de 
geobserveerde kolom compositie trajecten onder 'total reflux' condities en de berekende 
profielen m.b.v. het NEQ model, ten opzichte van datgene wat kan worden verwacht al naar 
gelang er is beschreven in de studieboeken en wat tevens wordt voorspelt door een EQ model, 
kan worden toegekend aan massa transport effecten, die ontstaan door de aanwezigheid van 
meerdere componenten. Om dit enigszins te kunnen begrijpen en om er wat dieper op in te 
gaan, zal er nader gekeken moeten worden naar de afzonderlijke component Murphree schotel 
efficiënties. Zoals reeds vermeld wordt er bij de berekening met een EQ model aangenomen 
dat de component-efficiëntie voor alle componenten gelijk is. Tijdens de berekeningen met 
het NEQ model zullen deze component-efficiënties, in het algemeen, verschillen van elkaar 
en ook nog eens variëren van schotel tot schotel. De oorsprong van de verschillen in 
efficiëntie voor de diverse componenten kan worden teruggeleid tot de verschillen in de 
diffusiviteit van de binaire (gasfase) paren öyJ2 . £>yj3 en Dya3. Uit dit onderzoek kan worden 
opgemerkt voor alle ternaire mengsels dat de coëfficiënt voor het binaire paar £>y.23 ongeveer 
de helft bedraagt van de andere twee coëfficiënten. De verschillen in de diffusiviteit 
coëfficiënten voor het binaire paar veroorzaken dat de waarden van de component efficiënties 
eveneens verschillen van elkaar. In ons speciale geval (zie tevens hoofdstuk 4, model 
development) geldt dat de contact tijd van de gasbellen, die door de vloeistoflaag omhoog 
bubbelen, zodanig lang is dat het Fourier getal (Fo = 4*Dy.ij*rv / db

2) de waarde van 0.06 
overschrijdt in alle gevallen. Dit houdt in dat voor de bepaling van de massa transport 
coëfficiënten van alle binaire paren in het mengsel voor de gasfase, een lineaire afhankelijk 
onstaat naar de diffusiviteit coëfficiënten voor de gasfase £)y ij (zie hoofdstuk 4, vergelijking 
(4.18)). Dit is een verhoogde afhankelijk ten opzichte van die voor lagere waarden van het 
Fourier getal, oftewel voor gevallen waarbij de verblijftijd (rv) van de gasbellen in de 
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vloeistoflaag lager is; er geldt dan een 'wortelafhankelijkheid': ar „«B ~ ten opzichte van 

In een meerdere componenten systeem kan de Murphree component efficiëntie extreem 
variëren van waarden rond nul op de ene schotel tot waarden ver boven 1 op de volgende 
schotel. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in de drijvende kracht voor dat component 
op de desbetreffende schotels. Deze kunnen zeer lage waarden aannemen indien ze 
veranderen van teken (positief/ negatief) van schotel tot schotel. Op zo een moment wordt de 
transport of overdracht van het betreffende component tussen de verschillende fasen bepaalt 
door de overdracht van de andere componenten in het mengsel doordat ze kunnen 'koppelen'. 
Met deze koppelingeffecten wordt zeer zorgvuldig rekening gehouden in de Maxwell-Stefan 
formulering. Voor binaire mengsels (systemen) geldt dat de Murphree component efficiënties 
gebonden zijn en altijd liggen tussen nul en één. Voor mengsel van drie of meerdere 
componenten geldt dat de efficiënties ongebonden zijn en waarden kunnen aannemen tussen -
» tot +cc. Indien de binaire gasfase diffusiviteit coëfficiënten DVJJ dicht bij elkaar liggen dan 
zal het verschil in Murphree component efficiënties ook niet groot zijn of zelfs 
verwaarloosbaar. De verschillen in component efficiënties veroorzaken dat de werkelijke 
compositie trajecten/richtingen op iedere willekeurige schotel (yu L - y\,È) afwijken van de 
door het evenwichtsmodel voorgeschreven trajecten/richtingen (yh -)>\,E). 

De volgende stap ter voltooiing van het project was de bestudering van de kolom compositie 
profielen in heterogene ternaire azeotropische distillatie. Derhalve zijn er diverse 
experimenten uitgevoerd (in dezelfde experimentele opstelling) met de heterogene ternaire 
mengsels Water (1) - Ethanol (2) - Cyclohexane (3) en Water (1) - Aceton (2) - Tolueen (3). 
Aangezien er tijdens de distillatie van dergelijke systemen op diverse schotels twee 
vloeistoffasen kunnen ontstaan, dient er extra aandacht te worden besteedt aan zowel de 
observatie tijdens de experimenten als aan de ontwikkeling van het niet-evenwichtsmodel. 
Om toch berekeningen te kunnen uitvoeren aan de heterogene systemen, is het bestaande 
model (voor homogene systemen) uitgebreid zodat ook rekening kan worden gehouden met 
eventuele vloeistof-vloeistof scheidingen op enkele (of alle) schotels, zie hoofdstuk 4. 
Visuele observaties van de schotels tijdens de experimenten toonden duidelijk welke schotels 
zich nog reeds in het homogene gebied bevonden en welke in het heterogene. De verschijning 
van twee vloeistoffasen op één schotel was visueel duidelijk zichtbaar doordat zich een 
•melkachtige' emulsie vertoonden. Deze emulsie bestaat uit een continue vloeistoffase (Lc) 
waaruit een tweede vloeistoffase (Ld) is verjaagd. 
Met het eerst genoemde heterogene mengsel zijn zeer veel experimenten uitgevoerd in 
verschillende gebieden van de 'residue curve map', d.w.z. in zowel homogene als heterogene 
gebieden. Met name de bestudering van meerdere onderzoeksgebieden gaf uiteindelijk een 
meerwaarde aan het geheel. Zo bleken de kolom compositie profielen in bepaalde compositie 
gebieden zeer goed te reproduceren met zowel het niet-evenwichts- als het evenwichtsmodel 
(uitgaande van gelijke Murphree component efficiënties). Vandaar kunnen dergelijke 
experimenten niet bijdragen aan de beargumentering voor de noodzaak van het gebruik van 
het niet-evenwichtsmodel boven het evenwichtsmodel. Er zijn echter ook experimenten 
uitgevoerd in naastliggende gebieden, die niet op een juiste manier kunnen worden 
beschreven m.b.v. het evenwichtsmodel. Terwijl de gemeten compositie profielen (in deze 
gebieden) aan één en dezelfde zijde van de distillatie-lijn blijven (reboiler composities richten 
zich naar de ethanol hoek), voorspelt het evenwichtmodel profielen die de distillatie-lijn 
overschrijden (reboiler composities richten zich naar de water hoek), zie Fig. III. 
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EQ & NEQ vs Experiment 
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Fig. III. EQ (gestreepte lijn) en NEQ (ononderbroken lijn) simulatie resultaten vergeleken 
met experimentele data (open rondjes voor gas en open vierkantjes voor vloeistof samples) 
voor het heterogene ternaire mengsel Water (I) - Ethanol (2) - Cyclohexaan (3). De grote 
open cirkel correspondeert met de gespecificeerde samenstel/ing (input) voor de simulaties. 

De simulatie resultaten van het niet-evenwichtsmodel daarentegen, voorspellen compositie 
profielen die vergelijkbaar zijn met de experimenteel gemeten data en blijven dus eveneens 
aan de ethanol zijde van de distillatie-lijn. (Opmerking: Het feit dat het evenwichtsmodel in 
staat is om een distillatie-lijn te overschrijden is niet in tegenspraak met de distillatie regels 
van Levy et al. (1985); de distillatie-lijn is namelijk sterk gebogen). 
Uitgaande van de diverse campagnes die zijn uitgevoerd voor één en hetzelfde heterogene 
mengsel, kan worden geconcludeerd dat voor juiste representaties van kolom compositie 
profielen toch beter een niet-evenwichtsmodel kan worden gebruikt om zeker te zijn van 
gegronde berekeningen voor alle gebieden in de 'residue curve map'. Om de meerwaarde van 
het niet-evenwichtsmodel nogmaals aan te tonen, zijn tevens diverse experimenten volbracht 
met het heterogene mengsel water - aceton - tolueen. 

Om simulaties met het niet-evenwichtsmodel mogelijk te maken, dient de diameter (t/b) van 
de gasbel (bubbelend door de vloeistoffase) te worden gespecificeerd. Door de diameter te 
variëren voor de berekening van de compositie profielen van de diverse (binaire, ternaire en 
quaternaire) mengsels, bleek de keuze van de belgrootte niet 'slechts' een van pas komende 
parameter te zijn om de experimentele bevindingen te kunnen reproduceren. Een consistent 
verband tussen de binaire, ternaire en quaternaire systemen, bestaande uit dezelfde 
componenten, is waargenomen met betrekking tot de beldiameter. Ter illustratie, het 
quaternaire systeem water - ethanol - methanol - aceton wordt zeer goed beschreven door het 
niet-evenwichtsmodel wanneer een 5.0 mm beldiameter wordt gespecificeerd. Bij toepassing 
van dezelfde belgrootte bereikt het niet-evenwichts een eveneens uitstekende 
overeenstemming met de experimentele resultaten voor de ternaire mengsels water - ethanol 
- methanol en water - ethanol -aceton en de binaire mengsels water - ethanol en water -
methanol. Dergelijke conclusies kunnen eveneens getrokken worden voor het heterogene 
ternaire azeotropische mengsel water - ethanol -cyclohexane en het binaire mengsel ethanol -
cyclohexane en tevens voor het heterogene ternaire azeotropische mengsel water - aceton -
tolueen en het binaire mengsel aceton - tolueen. 
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In het laatste deel van dit proefschrift worden de 'mogelijke' massa transport effecten op het 
ontwerp van commerciële distillatie kolommen bestudeerd. In het bijzonder wordt er stil 
gestaan bij het benodigde aantal schotels ter verkrijging van een bepaald opgelegde 
zuiverheid van een distillatie product. In eerdere publicaties is reeds opgemerkt dat het 
benodigde aantal schotels inderdaad kan verschillen wanneer zij worden voorberekend met 
een evenwichtsmodel of een niet-evenwichtsmodel (waarin een massa transport model is 
verwerkt), daarnaast wordt tevens vermeld dat er vaak een bepaalde verhouding tussen deze 
voorspellingen bestaat. Dit houdt in dat een evenwichtsmodel als bekwaam wordt beschouwd 
voor dergelijke ontwerp doeleinden, mits een correctie factor op het model wordt toegepast. 
De conclusie van het werk voor dit proefschrift luidt dat het gebruik van een dergelijke 
correctie factor (vaker wel dan niet) onvoeldoende blijkt en niet kan volstaan voor alle 
mogelijke distillatie verrichtingen voor één en hetzelfde distillatie mengsel. Daartoe zal 
worden aangetoond dat het compositie gebied waarin wordt gewerkt van grote invloed kan 
zijn op het aantal benodigde schotels. Zo kunnen de voorspellingen van het aantal schotels 
door of het evenwichts- dan wel het niet-evenwichtsmodel hoger en lager zijn voor éénzelfde 
distillatie mengsel, afhankelijk van het compositiegebied waarin gewerkt wordt, zie hoofdstuk 
9. Gebaseerd op de verrichtingen van beide modellen met betrekking op de gepresenteerde 
experimenten in dit proefschrift, ligt het voor de hand om meer vertrouwen te hebben in het 
model dat rekening houdt met massa transport effecten. 
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