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Samenvatting g 

Dee belangrijkste conclusie die uit dit proefschrift getrokken kan worden is dat de 

hydrofobiciteitt van actieve kool deeltjes in een waterig milieu inderdaad de 

performancee van een driefasereactor beïnvloed. Deze invloed wordt veroorzaakt door 

hett feit dat de actieve kool deeltjes zich afscheiden van het waterige milieu. Dat 

afscheidenn gebeurt op twee manieren: de kool deeltjes kunnen aan een gasbel adheren, 

off  ze kunnen onderling in de vloeistoffase agglomereren. Door het adheren en 

agglomererenn wordt de gas-vloeistof massatransport beïnvloed. Als een gevolg hiervan 

wordtt ook de conversiesnelheid beïnvloed. Adhesie van actieve kool deeltjes heeft 

daarnaastt ook een effect op coalescentie tussen twee bellen en, daardoor, een invloed 

opp de hydrodynamica in een driefasereactor. De belangrijkste gevolgen hiervan zijn 

eenn andere gasvolumefractie, verblijftijd van het gas in de reactor, en de mate waarin 

dee reactor als een CSTR functioneert. De invloed van hydrofobiciteit is schematisch 

weergegevenn in Figuur 9.1 

tt «Massatransport 
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FiguurFiguur 9.1. De invloed van de hydrofobiciteit van een katalysatordeeltje op de performance 

vann een driefasereactor. 
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Datt adhesie inderdaad de conversiesnelheid van een massatransport gelimiteerde 

reactiee versneld is aangetoond in Hoofdstukken 2 en 7. In deze hoofstukken zijn de 

hydrogeneringg van methylacrylaat en fructose in aanwezigheid van adherende, actieve 

kooll  gebaseerde, en niet-adherende, alumina of silica gebaseerde, katalysator deeltjes 

bestudeerd.. In aanwezigheid van adherende katalysatordeeltjes zijn, onder massa-

transportt gelimiteerde condities, hogere conversiesnelheden gevonden dan in 

aanwezigheidd van niet adherende katalysatordeeltjes. De resultaten van fructose 

hydrogeneringsexperimenten,, die beschreven zijn in Hoofdstuk 7, laten duidelijk zien 

datt de versnelling ook onder industrieel relevante condities (hogere temperatuur en 

druk)) optreedt. In Hoofdstuk 2 is een model geïntroduceerd dat deze versnelling van 

eenn massatransport gelimiteerde reactie beschrijft. Dit massatransportsversnel-

lingsmodell  is gebaseerd op de filmtheorie en de botsingskans tussen deeltjes en bellen. 

Datt kool zich niet alleen afscheidt van de vloeistof door adhesie, maar ook door 

agglomeratiee is bewezen in Hoofdstuk 2. Wanneer agglomeratie optreedt, zal de 

effectievee kooldeeltjesdiameter toenemen. Als gevolg hiervan zal de massatransport-

snelheidd van de gasfasereactant naar het katalysatoroppervlak afnemen. Naast een 

invloedd op de massatransportsnelheid, heeft agglomeratie ook een invloed op de 

filtreerbaarheidd van de katalysatordeeltjes. Een filtercake gevormd uit agglomeraten is 

minderr dicht dan een cake gevormd uit de basisdeeltjes. Als gevolg hiervan zullen de 

agglomeratenn beter en sneller fïltreerbaar zijn. 

Dee belbedekkingsgraad is een belangrijke parameter om de versnelling van een 

massatransportt gelimiteerde reactie te beschrijven. Deze parameter kan gemeten 

wordenn door gebruik te maken van een nieuw ontwikkelde, gemodificeerde flotatie-

kolom.. Om er voor te zorgen dat een onder laminaire condities opererende flotatie-

kolom,, zo representatief mogelijk is voor een onder turbulente condities opererende 

reactor,, worden de deeltjes en bellen bij de ingang van de kolom geforceerd met elkaar 

inn contact gebracht. Uit de vergelijking van de belbedekkingsgraaad in de reactor 

tijdenss methylacrylaat experimenten, gevonden door het masstransportversnellings-

modell  te gebruiken, en de bedekkinggraad gevonden in de flotatiekolom blijkt dat 

dezee kolom inderdaad de bedekkingsgraad redelijk voorspelt. 

128 8 



Samenvatting Samenvatting 

Uitt het voorgaande blijkt dat de hydrofobiciteit van actieve kooldeeltjes inderdaad een 

invloedd heeft op de performance van een driefasereactor. Om deze reden is het erg 

belangrijkk dat deze parameter goed, kwantitatief of kwalitatief, bepaald kan worden 

(Hoofdstukk 4). Een van de kwantitatieve manier om hydrofobiciteit te beschrijven is 

dee driefasecontacthoek. Wanneer een vaste stof een mooi groot en vlak oppervlak 

heeft,, is deze parameter makkelijk te bepalen, maar voor poreuze deeltje, wat de door 

onss gebruikte actieve kolen zijn, is dat helaas niet zo. Voor dit soort deeltjes is de 

sedimentatiemethodee de meest geschikte. Om kwalitatief iets over de hydrofobiciteit 

vann deeltjes te kunnen zeggen zijn verschillend methodes geschikt: "Bubble pick up" 

(BPU),, flotatie-experimenten, FTIR en de Weitkanp methode. Met de BPU en de 

flotatiekolomm wordt de bedekkingsgraad van een bel gemeten. Dit is een maat voor de 

hydrofobiciteitt als deeltjes met dezelfde grootte en dichtheid worden gebruikt. 

Wanneerr dit niet het geval is, kan het verschil in deeltjesgrootte verdeling voor en na 

flotatiee gebruikt worden als een maat voor de hydrofobiciteit. 

Dee hydrofobiciteit van actieve kool wordt hoofdzakelijk bepaald door het aantal 

zuurstofhoudendee groepen aan het oppervlak. Daarom is FTIR een erg geschikte 

methodee om de hydrofobiciteit te bepalen. De verhouding tussen het signaal van zure 

groepenn en het signaal van de buikkool wordt in dit geval als maat gebruikt. Alle 

verschillendee methoden beschreven in Hoofdstuk 4 laten voor actieve kool dezelfde 

trendd in hydrofobiciteit zien. Wanneer een kwantitatieve waarde voor de 

hydrofobiciteitt nodig is, ofwel de driefasecontacthoek, is de sedimentatiemethode de 

bestee keuze. 

Hett is bekend uit de literatuur dat de aanwezigheid van deeltjes de hydrodynamica van 

eenn bellenkolom beïnvloedt. Om deze invloed te beschrijven zijn in de literatuur 

empirischee modellen beschreven. Voor deze modellen wordt de invloed van de 

deeltjess op de hydrodynamica toegeschreven aan een verandering in de ogenschijnlijke 

viscositeitt en dichtheid. In Hoofdstuk 5 wordt aangetoond dat, wanneer actieve 

kooldeeltjess gebruikt worden, er nog een andere parameter een grote rol speelt: de 

hydrofobiciteitt van de deeltjes. Door het hydrofobe karakter van de kooldeeltjes 

dringenn deze deeltjes in de vloeistof-gas grenslaag van de bel, waardoor deze 

makkelijkerr breekt. Hierdoor zal coalscentie van gasbellen makkelijker optreden, wat 

eenn direct gevolg heeft op de gasvolumefractie in de kolom, en daarmee op de 
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hydrofobiciteit.. De indringdiepte van de deeltjes in de bel is afhankelijk van de 

hydrofobiciteit,, vandaar dat een verandering in de hydrofobiciteit van deeltjes in een 

bellenkolomm een grote verandering in de hydrodynamica kan veroorzaken. 

Inn Hoofdstuk 6 wordt een model beschreven dat de bedekking van een bel schrijft 

onderr stagnante condities. Dit model is gebaseerd op de zwaartekracht, de opwaartse 

kracht,, de capillaire kracht en de capillaire druk. De driefasecontacthoek, de 

beldiameter,, de deeltjesdiameter en de gas-vloeistof oppervlakte spanning zijn de 

belangrijkstee parameters van dit model. Dit belbedekkingsmodel is gevalideerd door 

gebruikk te maken van de flotatiekolom resultaten die in Hoofdstuk 4 beschreven staan. 

Aann de hand van dit model kan voor industriële processen bepaald worden of onder de 

gebruiktee omstandigheden een versnelling van het gas-vloeistof massatransport kan 

optreden. . 

Inn Hoofdstuk 7 wordt bewezen dat adhesie en agglomeratie niet alleen optreden onder 

atmosferischee druk en kamertemperatuur, maar ook onder verhoogde druk en 

temperatuur.. Tevens wordt bewezen dat het in Hoofdstuk 2 geïntroduceerde massa-

transportversnellingsmodell  ook onder deze omstandigheden de massatransport-

versnellingg kan beschrijven. In dit hoofdstuk worden de resultaten met betrekking tot 

adhesiee en agglomeratie, behaald met actieve kolen met een verschil in hydrofobiciteit, 

beschreven.. De meest hydrofobe deeltjes vertoonden, onder stagnante condities, de 

hoogstee belbedekking en de grootste effectieve deeltjesdiameter als gevolg van 

agglomeratie.. Doordat deze twee verschijnselen een tegenstrijdige invloed op de 

massatransportsnelheidd hebben, is het verschil in versnelling onder niet-stagnante 

conditiess minder uitgesproken dan verwacht gebaseerd op de belbedekking onder 

stagnantee condities. 

Ditt proefschrift toont aan dat hydrofobiciteit een heel belangrijke parameter is (Figuur 

9.1),, en dat deze parameter op verschillende manieren bepaald kan worden: kwalitatief 

doorr middel van FTIR, Washburn en de flotatie kolom en kwantitatief door middel van 

dee sedimentatiemethode. Uit de sedimentatiemethode volgt de driefasecontacthoek, die 

gebruiktt kan worden als parameter voor het belbedekkingsmodel (Hoofdstuk 6). De 

berekende,, of experimenteel bepaalde (Hoofdstuk 3 en 4), belbedekking kan gebruikt 

wordenn om met het massatransportversnellingsmodel de verwachtte versnelling van 
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eenn massatransportgelimiteerde reactie te bepalen. Op deze manier wordt de 

agglomeratiee van katalysator als functie van de hydrofobiciteit buiten beschouwing 

gelaten,, maar de verkregen versnellingsfactor geeft wel een indicatie of 

massatransportversnellingg zou kunnen plaats vinden. Een schematische weergave van 

ditt recept is gegeven in Figuur 9.2. 

Sedimentatiemethode e 
H.. 4 

FTIR R 

Washburn n 

Flotatiekolom m 

'Bubblee pick up" 

FiguurFiguur 9.2. Recept om de versnelling van de conversiesnelheid van een massatransport 

gelimiteerdee reactie in een (industriële) driefasereactor te voorspellen. Doorgetrokken lijnen: 

kwantitatievee methode, stippellijnen: kwalitatieve methode. 
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