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Samenvatting 
 
Fluïdisatie is een proces waarbij vaste stoffen ertoe gebracht worden zich vloeistof-
achtig te gedragen doordat een gas of een vloeistof van beneden in de reactor 
geblazen wordt. Het gedrag van de deeltjes in de reactor gedurende dit proces is 
zeer complex en moeilijk voorspelbaar. Om een zo efficiënt mogelijke reactor te 
krijgen, wordt normaal een pilot model van de reactor gemaakt en getest voordat 
men de daadwerkelijke reactor gaat bouwen. Alternatief kan men een wiskundig 
model gebruiken om het gedrag van de geplande reactor te voorspellen. Fysische 
modellering met behulp van een pilot reactor is meestal duur en tijdrovend, en de 
nauwkeurigheid wordt soms beperkt door schaleringsproblemen. Daarentegen is 
een wiskundige modellering relatief goedkoop en snel, maar de nauwkeurigheid 
van de voorspelling van het gedrag van de reactor is een punt van zorg. 
  
In het verleden zijn er tal van onderzoeksprojecten geweest die als doel hadden om 
de fysische verschijnselen die het deeltjestransport bepalen te modelleren. De 
meeste modellen zijn deterministisch. Daarbij wordt de tijdsevolutie van een puls 
van gemarkeerde deeltjes bestudeerd. In een complex systeem zoals 
deeltjestransport in een wervelkolom leiden zulke modellen meestal niet tot 
hanteerbare modellen. Microscopisch beschouwd, d.w.z. op het niveau van 
afzonderlijke deeltjes, heeft fluïdisatie een sterk stochastische component. Het 
proces is complex, maar kan door diskrete gebeurtenissen gemodelleerd worden. 
Stochastische modellering is intuïtief en verdiend bij fluïdisatie de voorkeur. 
  
Stochastische modellering kan zelfs dan voordelig zijn als de processen door de 
werking van de wet van grote aantallen zich in de praktijk deterministisch 
gedragen, omdat men zo een oplosbaar model krijgt waar traditionele 
deterministische modellen onhanteerbaar zijn of niet eens geformuleerd kunnen 
worden. Een voorbeeld hiervan is het complexe geval van slugging gefluïdiseerd 
bed die wij in dit proefschrift behandelen. 
  
Het stochastische model dat wij in dit onderzoek gebruiken is op een diskreet 
Markovproces gebaseerd. Het modelleren begint met de opdeling van de reactor in 
een eindig aantal horizontale cellen waarin een deeltje zich op een gegeven 
diskreet moment van het proces bevindt. De beweging van deeltjes in een 
wervelkolom kan toegeschreven worden aan opwaartse en neerwaartse convectie 
en aan dispersie, beide gerelateerd aan fluïdisatiebellen of –slugs. De mogelijke 
overgangen van een deeltje zijn: in dezelfde cel blijven, naar de volgende cel gaan, 
naar de vorige cel gaan of in het kielzog van een fluïdisatie-bel helemaal tot boven 
in de reactor gaan. De kansen op deze overgangen worden gekwantificeerd in 
overeenstemming met het proces van deeltjestransport. De kansverdeling van de 
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positie van één enkel deeltje is vanwege de wet van grote aantallen de basis voor 
een analyse van de tijdsontwikkeling van de dichtheid van een puls van een groot 
aantal gemarkeerde deeltjes. Omdat het proces Markoviaans is, hangt de 
kansverdeling van de positie van het deeltje op een gegeven tijdstip alleen af van 
de positie op het tijdstip daarvoor en van de overgangskansen. 
  
In het kader van deze studie hebben we experimenteel onderzoek naar drie soorten 
wervelkolommen uitgevoerd en de resultaten vergeleken met de uitkomsten van 
het stochastisch model. De drie soorten fluïdisatie waren vrije fluïdisatie, 
fluïdisatie met roosters en slugging fluïdisaties. 
  
De beweging van afzonderlijke deeltjes en de dispersie van een puls van deeltjes in 
een batchproces met vrije fluidïsatie hebben we in het Academisch Ziekenhuis 
Groningen (AZG) met behulp van Positron Emissie Tomografie (PET) in een rij 
van experimenten onderzocht. Deze experimentele techniek, die hier voor het eerst 
in verband met fluïdisatie werd gebruikt, maakt directe monitoring mogelijk 
zonder het proces te verstoren. Het belangrijkste doel van de experimenten was het 
verkrijgen van inzicht in het proces van deeltjestransport in wervelkolommen en 
het valideren van de concepten achter het stochastisch model. 
  
Zowel PET als ook Positron Emission Particle Tracking (PEPT) technieken werden 
gebruikt om de beweging van de deeltjes te bestuderen. Om gegevens met een 
hoge resolutie zowel qua tijd als ruimte te verkrijgen, werd voor het bestuderen van 
de dynamica van de deeltjes een PET camera gebruikt die was uitgerust met state-
of-the-art apparatuur, die normaal alleen voor medisch gebruik ter beschikking 
staat. De dynamica van zowel pulsen van gemarkeerde deeltjes als ook van 
afzonderlijke deeltjes werden in deze experimenten onderzocht. De resultaten van 
de pulsexperimenten zijn gepresenteerd als bitmaps die de concentratie van 
gemarkeerde deeltjes in het bed voor iedere seconde weergeven, en in de vorm van 
3-D plots en contour-plots van de concentratie van gemarkeerde deeltjes als functie 
van positie in het bed en de tijd. De resultaten van de experimenten, waarbij 
afzonderlijke deeltjes bestudeerd werden, zijn gepresenteerd als 2-D en 3-D-plots 
van deeltjespaden en als plots van de verspreiding van opwaartse en neerwaartse 
paden over een snede door het bed. 
  
De resultaten van de PET en PEPT experimenten bevestigen dat het model, dat 
deeltjesbeweging door opwaarts transport in de kielzog van fluidïsatiebellen en 
neerwaartse transport met dispersie in de bulk verklaart, de essentiele aspecten van 
deeltjestransport weergeeft. Dit bevestigt de geldigheid van de 
modelleringsaannames. De neerwaartse beweging is echter minstens een orde van 
grote sneller dan verwacht. Deze discrepantie schrijven we toe aan gulf streaming, 
een vaak voorkomend en in industriële processen onvermijdbaar verschijnsel, dat 
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in ons model niet opgenomen is. Gulf streaming is duidelijk te herkennen zowel in 
de experimenten met afzonderlijke deeltjes als ook met pulsen van gemarkeerde 
deeltjes. Dit verschijnsel word veroorzaakt door een niet-uniforme verdeling van 
de fluïdisatiebellen over de dwarssnede van de reactor waardoor in sommige 
gebieden bulkdeeltjes tussen de fluïdisatiebellen opwaarts getransporteerd worden. 
Deze beweging van bulk deeltjes kan aanzienlijk groter zijn dan de beweging in de 
kielzog, en heeft in de rest van het bed een aanzienlijk snellere neerwaartse 
beweging van bulk deeltjes ten gevolg. Diepgaand onderzoek van het gulf 
streaming verschijnsel is nodig voor toekomstige verwerking in het model. 
  
Het oorspronkelijke model voor vrije fluïdisatie is gemaakt voor processen met 
uniforme deeltjes van eenzelfde soort. Daarentegen zijn de modellen voor de 
andere twee typen van processen, namelijk fluïdisatie met roosters en slugging 
fluïdisatie, geformuleerd voor binaire mengsels van deeltjes met verschillende 
dichtheden. In zulke processen hebben de zwaardere deeltjes (jetsam) een neiging 
om te gaan zinken terwijl de lichtere deeltjes (flotsam) opstijgen, en daarmee treedt 
segregatie op, We hebben de overgangskansen van het oorspronkelijke model 
dusdanig aangepast dat met het segregatieverschijnsel rekening gehouden is. 
  
Zoals reeds opgemerkt, hebben we het stochastisch model ook toegepast voor de 
voorspelling van het proces van menging en segregatie van deeltjes in een batch-
reactor met roosters. De mogelijke overgangen van deeltjes in een reactor met 
roosters zijn dezelfde als zonder roosters, behalve dat een deeltje uit de kielzog ook 
bij een rooster afgelegd kan worden. Het resulterende wiskundig model vertoont 
twee nieuwe aspecten, namelijk modellering van segregatie van deeltjes door een 
grotere kans op neerwaarts transport voor de jetsam deeltjes, dus leidend tot een 
extra neerwaarste beweging, en de modellering van het effect van roosters. 
  
Voor bellende fluïdisatie van binaire mengsels in een reactor met roosters hebben 
we bij verschillende instroomsnelheden en aantallen roosters data verzameld en 
vergeleken met de uitkomsten van het stochastisch model. De vergelijking vertoont 
goede overeenkomst voor de segregatie-profielen in batch-processen bij reactoren 
met ingebouwde roosters. Het gemodificeerde Markov-model voor dit soort 
problemen vertoont nog steeds de voordelen van duidelijkheid, overeenstemming 
met intuïtie en korte berekeningstijd. Er zijn echter in de toekomst nog 
aanpassingen nodig om de interactie tussen deeltjes en het effect van lokale jetsam 
concentratie te incorporeren. 
  
Tenslotte werd het stochastisch model toegepast op nog een ander type van 
fluïdisatie-systemen, namelijk menging en segregatie in slugging processen van 
binaire deeltjes. Een slug is een gasbel van een grootte die bijna gelijk is aan de 
dwarssnede door de reactor, en die vaak in smalle reactoren optreedt. Slugs 
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verminderen de efficiëntie van een reactor maar zijn in de praktijk veelal 
onvermijdelijk. Het hier voorgestelde model berust op een beschrijving van de 
verplaatsing van de deeltjes in het systeem ten gevolge van de vorming en 
opstijging van een enkele slug. Mogelijke interactie tussen achtereenvolgende 
slugs worden niet in beschouwing genomen. Voor de formulering van het model 
hebben we het gehele proces opgesplitst in twee verschillende fases, namelijk de 
slug-vorming en slug-opstijging. Het segregatie-effect is in het model op dezelfde 
wijze opgenomen als boven voor de systemen met roosters beschreven. Het 
cumulatieve effect van opeenvolgende slugs wordt door superpositie gemodelleerd. 
We hebben ons model gevalideerd met experimentele data van het 
mengingspatroon in de tijd. De door het stochastische model voorspelde axiale 
deeltjesconcentraties werden grafisch met de experimentele resultaten vergeleken. 
De resultaten laten zien dat een eenvoudig en op intuïtie gebaseerd stochastisch 
model ook voor complexe processen zoals slugging fluïdisatie succesvol kan zijn, 
waar conventionele modellen met behoudsvergelijkingen niet haalbaar lijken. 
  
De aanname van onafhankelijkheid van de beweging van verschillende deeltjes, 
die aan de grondslag van het basismodel ligt, is zo lang gerechtvaardigd als de 
concentratie van gemarkeerde deeltjes klein is. In dat geval geven de modellen ook 
goede voorspellingen van het gedrag van een puls van deeltjes. Is de concentratie 
van gemarkeerde deeltjes echter aanzienlijk groter, dan wordt de interactie 
significant en dienen de modellen er rekening mee te houden. We hebben een eerst 
model bestudeerd van een systeem dat interactie incorporeert. 
  
Tijdens het onderzoek aan de ontwikkeling en validatie van stochastische modellen 
hebben we ook methoden onderzocht om segregatie van deeltjes in 
wervelkolommen te bevorderen. Onder meer hebben we een systeem met trillende 
roosters ontwikkeld en laten bouwen met het doel om de klassificatie van fijne en 
cohesieve poeders te verbeteren. Trilling werd toegepast ter verhoging van het 
vermogen van de roosters om de binding tussen de deeltjes open te breken. 
Experimenten werden verricht om de efficientie van de nieuwe annpak voor de 
scheiding van verschillende metalen poeders na te gaan. De resultaten laten zien 
dat het systeem in staat is om verschillende metalen poeders naar grootte en, wat 
vooral belangrijk is, naar dichtheid te scheiden. Deze innovatieve fluïdisatie-
techniek toont aan dat er een potentiaal bestaat voor verbetering van segregatie en 
fluïdisatie. Voor het bepalen van optimale condities zijn echter verdere 
experimenten nodig. 


