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Samenvatting g 

Hett eerste hoofdstuk geeft een korte inleiding op het gebied van slurriebellenkolom 

reactoren,, massaoverdracht in driefasesysternen en het doel en de belangrijkste bijdragen 

vann dit proefschrift. De katalysatordeeltje-aan-gasbel adhesie is een belangrijk probleem 

opp het gebied van anti-foaming, flotatieprocessen en meerfasen slurriereactoren. De 

adhesiee van katalysatordeeltjes aan gasbellen kan de reactiesnelheid bij het gas-vloeistof 

oppervlakk merkbaar verbeteren en kan daarom als efficiënte techniek in 

procesintensiveringg worden gebruikt. Er zijn nog talrijke aspecten te bestuderen, namelijk 

dee deeltje-bel en deeltje-deeltje interactie, de karakterisering en de wijziging van de 

katalysatorsteun,, de kinetica, de massaoverdracht, de drukgevolgen, hydrodynamica en 

regimeovergangenn in de kolommen van de slurriereactoren, de procesmodellering, het 

ontwerpp en de schaalvergroting. Het doel van dit proefschrift is het onderzoeken en 

begrijpenn van de fenomenen die betrekking hebben op de katalysatoragglomeratie en de 

katalysatordeeltje-aan-gasbell  adhesie. Deze twee aspecten spelen een belangrijke rol in 

dee verbetering van katalytische slurriebellenkolommen. Dit proefschrift brengt originele 

enn nuttige bijdragen betreffende de multi-laag adhesie, contacthoek van poreuze deeltjes, 

bellensamenvoegingg in aanwezigheid van vaste deeltjes, de karakterisering en modificatie 

vann de katalysatorsteun. De resultaten van dit onderzoek bieden rendabele oplossingen 

voorr de voorbereiding en de karakterisering van gesteunde edele metaalkatalysatoren 

evenalss een beter ontwerp van de slurriebellenkolomreactoren. 

Hoofdstukk 2 behandelt de modellering van deeltje-aan-bel adhesie. Een algemeen 

modell  voor de kwantitatieve beschrijving van deeltjesadhesie aan gasbellen wordt 

ontwikkeld.. Eerdere modellen veronderstelden dat de deeltjes niet poreus en bolvormig 
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zijnn met een glad oppervlak en dat de deeltjes een monolaag vormen. In dat geval kan 

dee bedekkking van bellen door de deeltjes berekend worden door middel van de 

contacthoekk in drie fasen. In de praktijk zijn de katalysatordeeltjes poreus en hebben ze 

ruwee oppervlakken en onregelmatige vormen. Onder deze omstandigheden toont de 

driefasencontacthoekk hysterese en grote verschillen tussen de evenwichtscontacthoek en 

dee achteruitgaande en vooruitgaande contacthoeken. Ook de metingen van de 

evenwichtscontacthoekk zijn ingewikkeld wegens vloeistof absorptie in de poriën en in de 

ruimtee tussen de deeltjes. Ons model beschrijft de adhesie van: (i) een enkel bolvormig 

deeltje,, (ii) een monolaag van deeltjes, en (iii ) een complex van deeltjes. De adhesie van 

deeltjess aan een gasbel is gecorreleerd aan de maximale adhesieve en cohesieve krachten 

alss belangrijkste parameters. De cohesieve krachten tussen deeltjes spelen een belangrijke 

rol.. Voor kleine cohesieve krachten, kunnen de deeltjes of als een enkel deeltje of als een 

monolaagg vastplakken, terwijl de sterkere cohesieve krachten multilagen of de adhesie 

vann deeltjesclusters door één of een klein aantal deeltjes toestaan. Het model verklaart de 

invloedd van deeltjesagglomeratie op de gas-vloeistof massaoverdracht in de 

slurriebellenkolomreactoren.. Een verhoging van de cohesieve krachten tussen de deeltjes 

leidtt tot een lagere bellendekking en gas-vloeistof massaoverdracht. Dit resultaat is in 

overeenstemmingg met eerdere experimenten. 

Inn hoofdstuk 3 wordt de experimentele studie betreffende adhesie van deeltjes aan 

gasbellenn gepresenteerd. De experimenten worden gedaan onder stilstaande 

omstandighedenn met poreuze en niet-poreuze deeltjes, evenals met hydrofiele en 

hydrofobee deeltjes. De beelden van bellen die door één of meerdere deeltjes werden 

bedekt,, zijn opgenomen met een hoge optische vergroting en werden verder geanalyseerd 

doorr beeldverwerking. Zowel de vloeistof oppervlaktespanning als de hydrofobiciteit van 

hett deeltjesoppervlak verhoogt de adhesiesterkte en de tendens van deeltjes om te 

agglomereren.. De experimenten bevestigen de invloed van de diverse parameters 

betrokkenn bij het theoretische model en bevestigen zo de juistheid van de fysische 

veronderstellingen.. Bij dezelfde contacthoek tonen de meso-poreuze deeltjes een lagere 

adhesiekracht,, een lagere bedekkingshoek en een lagere penetratiehoek dan niet-poreuze 

deeltjes.. De lagere adhesiekrachten worden goed verklaard in termen van een 

gelijkwaardigee contacthoek van poreuze deeltjes. Het gedrag bij natmaken van deeltjes 
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mett door vloeistof gevulde poriën is hetzelfde als het gedrag bij natmaken van niet-

poreuzee deeltjes met dezelfde geometrie, maar lagere driefasecontacthoek. 

Hoofdstukk 4 behandelt de invloed van de oppervlaktehydrofobiciteit van mesoporeuze 

kiezelzuurdeeltjess op adhesie evenals op de katalytische hydrogenering van 

methylacrylatee in een waterig milieu. De hydrofobiciteit van kiezelzuur gesteunde Pd 

katalysatorenn werd doelbewust gevarieerd door gematigde silylatie met 

dichlorodimethylsilanee (DDMS). Een scala aan materialen werd bereid met 

driefasecontacthoekenn tot 90° om water toe te staan de katalysatorporiën te vullen. 

Hydrofoobb kiezelzuur gesteunde katalysatoren werden geprepareerd door silylatie met 

hydrofiell  mesoporous kiezelzuur gevolgd door 'incipient wetness impregnation' van de 

steunsteun met H2PdCl4 oplossing (A), en door de omgekeerde procedure (B). De 

katalysatorhydrofobiciteitt werd beoordeeld door metingen van de driefasecontacthoek, 

onderdompelingswarmtee in water en adsorptie van waterdamp. Een verhoogde 

oppervlaktehydrofobiciteitt veroorzaakt een meer uitgesproken adhesie van de deeltjes 

aann de gasbellen. Tijdens de hydrogenering van beide methylacrylate in waterige milieu's, 

tonenn beide hydrofobe Pd/Si02 katalysatoren een hogere activiteit dan hydrofiel Pd/Si02. 

Nochtans,, is de hydrofobe katalysator die door de route (A) wordt voorbereid actiever dan 

dee hydrofobe katalysator die door de route (B) wordt voorbereid. 

Inn hoofdstuk 5 wordt het mechanisme van de coalescentie van de bellen in de 

aanwezigheidd van vaste deeltjes behandeld. De experimenten zijn uitgevoerd in twee 

coalescentiecellen.. In zuivere vloeistoffen, voegen de bellen zich onmiddellijk samen, 

maarr het proces kan gehinderd worden door de aanwezigheid van oppervlakte actieve 

stoffen.. De aanwezigheid van vaste deeltjes in driefasesysternen zou of een bevorderende 

off  een remmende invloed op de samenvoeging kunnen hebben. De niet-poreuze 

hydrofobee deeltjes met een contacthoek hoger dan 90° bevorderen de 

bellensamenvoeging.. All e andere deeltjes - zowel poreuze als niet-poreuze hydrofiele 

evenalss poreuze hydrofobe - laten repulsieve krachten zien bij het gas-vloeistof 

oppervlak.. De theorie van vloeistoffilmstabiliteit en de experimenten die in de 

coalescentiecellenn worden uitgevoerd tonen aan dat twee verschillende mechanismen 

mogelijkk zijn. In het geval van een coaxiale botsing van twee bellen zijn de deeltje-bel 

interactiee repulsief, wat leidt tot een vertraging in de bellensamenvoeging. In het geval 
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vann tangentiele wrijving van de bellen, wordt de vloeistoffilm, die gevangen kleine 

deeltjess bevat, gemakkelijk vernietigd. De overlap van verschillende mechanismen met 

verschillendee bijdragen verklaart sommige tegenstrijdige resultaten in de literatuur. 

Hoofdstukk 6 verklaart de verhoging van de gas-vloeistof massaoverdracht in de 

slurriereactorenn met de hulp van het deeltje-aan-bel adhesiemodel dat in Hoofdstuk 2 is 

ontwikkeld.. De belangrijkste parameters die nodig zijn voor het ontwerp en de 

schaalvergroting,, zijn de oppervlakte van het raakvlak a, en de van de 

massaoverdrachtcoefficientt aan de vloeistofzijde kL. De experimenten met hydrofobe 

deeltjess tonen aan dat de verhoging van de massaoverdracht afhankelijk is van de 

adhesiekrachtenn en van de fractie van het bellenoppervlak, dat met vaste deeltjes wordt 

bedekt.. Bij een lage vaste deeltjesconcentratie, leiden de katalysatordeeltjes die vast 

blijvenn zitten aan het gas-vloeistof oppervlak tot verhoging van de reactiesnelheid, terwijl 

hunn invloed op de samenvoegingssnelheid nog te verwaarlozen is. De hogere concentratie 

vann deeltjes vermindert de verhoging van massaoverdracht, terwijl de invloed op de 

bellensamenvoegingg stijgt. 

Inn hoofdstuk 7 worden de meest significante resultaten en de conclusies nog eens 

doorgenomen.. De kennis die door de invloed van verschillende parameters op de adhesie 

vann katalysatordeeltjes aan gasbellen te analyseren wordtopgedaan, staat ons toe om 

doelbewustt de katalysatorsteun en operatiecondities in de drie-fasenreactoren. In 

navolgingg van deze resultaten worden verschilende suggesties gedaan voor verder 

onderzoekk op het gebied van de katalysatorvoorbereiding en het ontwerp van de 

slurriebellenkolom. . 

164 4 


