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Abstract 
De farmaceutische industrie heeft een voorkeur voor kristallen met een welbepaalde grootte en 

grootteverdeling. Om dergelijke kristallen te realiseren, zijn momenteel dure en tijdrovende nabe-

handelingsstappen vereist. Deze thesis gaat na of ultrageluid in staat is de kristalgrootte(verdeling) 

gericht te sturen, meer bepaald tijdens de koelingskristallisatie van paracetamol. 

Er werd onderzocht welke parameters een invloed hebben op de deeltjesgrootte tijdens de nucleatie 

en groei. Bij nucleatie werd de invloed van het vermogen en de oververzadigingsgraad onderzocht. 

Gedurende het groeiproces werd nagegaan hoe de frequentie en het ingaand vermogen de kristal-

grootte wijzigden.  

Zowel bij de nucleatie als bij de kristalgroei beïnvloedt ultrageluid de kristalgrootte. Indien ultrage-

luid toegepast wordt tijdens de nucleatie, worden kleinere kristallen (±113µm) gegenereerd in verge-

lijking met stille condities (450µm) door versnelde nucleatie. Ultrageluid inschakelen bij een hogere 

oververzadigingsgraad versterkt dit effect tot een deeltjesgrootte van ±50µm. Tijdens de kristalgroei 

speelt de frequentie een bepalende rol voor de kristalgrootte. Een lagere frequentie leidt tot kleinere 

deeltjes door het versterkt brekingseffect. Bij een frequentie van 41kHz worden de kleinste deeltjes 

bekomen (±35µm). Vanaf een frequentie van 1,13MHz heeft ultrageluid geen invloed meer op de 

kristalgrootte. Er worden gelijke deeltjes bekomen in vergelijking met stille condities (±350µm). 

 

  



 
 

  



 
 

Abstract in English 
Crystals with a specific size and size distribution are desired by the pharmaceutical industry. In order 

to realize such crystals, post-treatment steps are required at the moment. These steps are very ex-

pensive and time consuming. This thesis examines the possibility of using ultrasound for manipulat-

ing the crystal size (distribution) during the cooling crystallization of paracetamol.  

The impact of process parameters on the particle size were investigated during both nucleation and 

growth. During nucleation, the influence of the supersaturation level and the calorimetric power 

were examined. During crystal growth the influence of the frequency and the calorimetric power 

were investigated. 

The crystal size can be controlled during both nucleation and growth. The implementation of ultra-

sound during nucleation resulted in smaller crystals (±113µm) in comparison with silent conditions 

(450µm). This was caused by an enhancement of the nucleation rate. Starting ultrasound at a greater 

supersaturation level amplifies this effect to a particle size of ± 50μm. The frequency is crucial for the 

particle size during the crystal growth. A lower frequency results in smaller particles by an increased 

breakage rate. The smallest particles were generated at a frequency of 41kHz (±35µm). Ultrasound 

has no influence on the crystal size at frequencies of 1,13MHz or above which implies that the largest 

particles were generated at these frequencies (±350µm). 

  



 
 

  



 
 

1 Inleiding 
Situering 

Deze masterproef handelt in opdracht van de onderzoeksgroep Lab4U en ProcESS van de KULeuven. 

Het onderzoek maakt deel uit van het Europees FP7-project Alterego waar verschillende universitei-

ten en bedrijven aan meewerken. Het project zoekt naar alternatieve, groene energiebronnen voor 

chemische processen [1]. Een bedrijf dat nauw samenwerkt met dit project is Janssen Pharmaceuti-

ca.  

Lab4U is een expertisecel van de KULeuven gevestigd op de universitaire campus in Diepenbeek. Dit 

onderzoekscentrum focust zich op de integratie van chemische en biochemische technologie in de 

industrie. Bedrijven komen met een probleemstelling naar Lab4U waarbij Lab4U het probleem on-

derzoekt en eventueel economisch interessante oplossingen aanbiedt. Over het algemeen ligt de 

focus bij Lab4U binnen de KULeuven op cleantech en procesintensificatie. Cleantech houdt zich bezig 

met de behandeling van bodem, water en vaste afvalstromen. Procesintensificatie onderzoekt de 

ontwikkeling en implementatie van flowreactoren en alternatieve energiebronnen. Het onderwerp 

van deze masterproef situeert zich in de procesintesificatie afdeling van Lab4U en meer specifiek in 

het gebruik van ultrasoon als alternatieve energiebron [2] [3].  

Janssen Pharmaceutica is een farmaceutisch bedrijf dat deel uitmaakt van de groep Johnson & 

Johnson. Janssen Pharmaceutica ontwikkelt medicatie, met name actieve farmaceutische componen-

ten (API’s), voor een aantal van de meest ingrijpende en complexe ziektes. Naast de ontwikkeling van 

nieuwe producten ontwerpt Janssen Pharmaceutica ook productieprocessen om de API’s te produce-

ren en om ze tot het uiteindelijke medicijn te verwerken. Sites van Janssen Pharmaceutica in België 

zijn gelegen in Beerse, Geel, Olen, Merksem en La Louvière [4]. 

Deze thesis bestudeert de implementatie en ontwikkeling van ultrasoon tijdens continue kristallisa-

tiereacties. In de farmaceutische industrie worden kristallisatiereacties veelvuldig gebruikt om ge-

vormde farmaceutische componenten af te scheiden uit het reactiemengsel. Paracetamol, bijvoor-

beeld, wordt op deze manier bekomen. Omdat deze pijnstillende stof relatief ongevaarlijk is, wordt 

paracetamol vaak als standaard gebruikt voor onderzoek naar kristallisatiereacties. Specifiek wordt 

er in deze thesis met behulp van ultrageluid gezocht naar parameters die de kristalgrootte en de 

kristalgrootteverdeling beïnvloeden. De kristalgrootte en kristalgrootteverdeling bepalen immers in 

grote mate de uiteindelijke werkzaamheid van de actieve componenten in het menselijk lichaam. Dit 

wordt gedaan in een semi-continu systeem. Een semi-continu systeem is een eerste stap om over te 

schakelen naar een volledig continu kristallisatieproces. 
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Probleemstelling 

Ieder medicament moet precies eenzelfde hoeveelheid van de actieve component bevatten. Indien 

de actieve component bekomen wordt via een kristallisatiereactie is exacte dosering vaak een pro-

bleem omdat kristallisatie vaak leidt tot het ontstaan van zowel grote als kleine kristallen. Indien in 

ieder medicament bijvoorbeeld één kristal wordt gedoseerd wil dit zeggen dat het ene tablet een 

hogere of lagere dosis kan hebben dan het ander. 

Door de huidige spreiding op de deeltjesgrootte dienen nabehandelingstappen in het productiepro-

ces uitgevoerd te worden om kristallen min of meer eenzelfde kristalgrootte te geven waarop een 

smalle kristalgrootteverdeling heerst. Zulke nabehandelingstappen kosten veel tijd en geld. Het is 

daarom aangewezen om tijdens de kristallisatiereactie onmiddellijk kristallen te bekomen van een 

gewenste grootte waarop een smalle kristalgrootteverdeling heerst. 

 

Doelstelling 

Het hoofddoel van deze thesis is nagaan in welke mate de kristalgrootte en kristalgrootteverdeling 

tijdens het kristallisatieproces gestuurd kunnen worden met behulp van ultrageluid. Dit voor kristalli-

satiereacties die plaatsvinden in een semi-continu systeem.  

Het kristallisatieproces in zijn geheel bestaat uit twee delen namelijk de nucleatie (= ontstaan van 

kristalkiemen) en de groei (= uitgroeien van de ontstane kristalkiemen). Beide fases worden apart 

onderzocht. Het eerste gedeelte van het onderzoek legt de focus op de nucleatie in een continue 

flowreactor. Hierbij wordt gezocht naar ultrasone parameters die de kristalgrootte en de kristal-

grootteverdeling beïnvloeden. 

In een tweede gedeelte van het onderzoek wordt de focus verplaatst van de nucleatie naar de groei. 

De groei van kristalkiemen gebeurt in een batchsysteem. Ook hier wordt nagegaan of ultrasone pa-

rameters een invloed hebben op de kristalgrootte en de kristalgrootteverdeling. 

Uit beide deelonderzoeken kan een globale conclusie getrokken worden voor een volledig kristallisa-

tieproces in een semi-continu systeem. Indien blijkt dat de kristalgrootte en kristalgrootteverdeling 

wel degelijk gestuurd kunnen worden met behulp van ultrageluid kan een bijkomende doelstelling 

worden gerealiseerd, namelijk het zoeken naar de limieten omtrent de kristalgrootte. Wat zijn de 

minimale en maximale kristalgroottes die gegenereerd kunnen worden met behulp van ultrageluid. 
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2 Literatuurstudie 

2.1 Principe van kristallisatie  
Kristallisatie is een proces waarbij vaste deeltjes worden gevormd uitgaande van een homogene op-

lossing. De vaste deeltjes worden bekomen doordat moleculen zich gaan ordenen tot een kristalroos-

ter. De drijvende kracht achter een kristallisatieproces is oververzadiging. Dit betekent dat de con-

centratie van de opgeloste stof boven de oplosbaarheid ligt bij een gegeven temperatuur en druk [5]. 

Oververzadiging kan op verschillende manieren bekomen worden [5], [6]: 

 daling van temperatuur,  

 opconcentratie van de opgeloste stof, 

 uitlokken van een neerslagreactie, 

 wijzigen van pH waardoor de oplosbaarheid verandert. 

In deze masterproef wordt de oververzadiging bekomen door de temperatuur te laten dalen (koe-

lingskristallisatie). Enkel op deze methode wordt dieper ingegaan.  

Een oplosbaarheidscurve helpt te achterhalen bij welke temperatuur oververzadiging bereikt wordt 

(Figuur 1). De oplosbaarheidscurve geeft de maximale concentratie aan van een component in func-

tie van de temperatuur van de oplossing. Indien de concentratie boven deze oplosbaarheid komt, is 

de oplossing oververzadigd. Met andere woorden het gebied links van de curve is het oververzadi-

gingsgebied. 

 

Figuur 1: Oplosbaarheidscurve paracetamol 

Het kristallisatieproces kan opgesplitst worden in twee mechanismen, de nucleatie en kristalgroei. 

Nucleatie is het ontstaan van de eerste stabiele kristalkiemen uit een homogene oplossing. Tijdens 

de kristalgroei zal een reeds bestaand kristal of kiem verder uitgroeien tot een groter geheel [6]. 
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2.1.1 Nucleatie 

De nucleatie kan opgesplitst worden in twee grote groepen (Figuur 2). Men onderscheidt primaire en 

secundaire nucleatie. De primaire nucleatie kan nog eens onderverdeeld worden in homogene en 

heterogene nucleatie. Primaire nucleatie wordt gedefinieerd als de vorming van kristallen in een 

oplossing waar nog geen kristallen aanwezig zijn terwijl bij secundaire nucleatie nieuwe kristallen 

gevormd worden in een oplossing waar al reeds kristallen gevormd werden of extern werden toege-

voegd [5], [6]. 

 

Figuur 2: Nucleatie mechanismen [5] 

Homogene primaire nucleatie gebeurt in een oplossing vrij van vaste vreemde deeltjes. Een kristal 

wordt gedefinieerd als een vaste stof waarin de moleculen op een volledig regelmatige manier zijn 

gerangschikt. Een kristal is opgebouwd uit een eenheidscel die zich in alle richtingen herhaald [7]. Bij 

voldoende hoge oververzadiging ontstaan door toevallige botsingen van moleculen clusters van mo-

leculen die zich oriënteren (= kiemen). Een stabiele kiem bevat enkele honderden moleculen die zich 

georiënteerd hebben. Stabiele kiemen hebben een voldoende lange levensduur om verder uit te 

groeien tot een kristal (kristalgroei). Naast stabiele kiemen ontstaan ook onstabiele kiemen. Onsta-

biele kiemen bevatten te weinig georiënteerde moleculen waardoor deze kiemen een korte levens-

duur hebben. Hierdoor lossen deze terug op in de oplossing. Uit onstabiele kiemen worden geen 

kristallen gevormd [6]. 

Heterogene primaire nucleatie gebeurt in een oplossing waar vreemde deeltjes aanwezig zijn. Deze 

vreemde deeltjes zijn geen kristallen maar stofdeeltjes, gas- of cavitatiebellen, enz. . Heterogeniteit is 

voordeliger dan homogeniteit voor fasetransformaties zoals kristallisatie. Moleculen kunnen zich 

groeperen en oriënteren rondom een vreemd deeltje waardoor sneller een stabiele kiem tot stand 

komt. Dit is een vorm van contact nucleatie. Heterogene primaire nucleatie gebeurt al bij een lagere 

oververzadiging dan bij homogene primaire nucleatie [6].  

Secundaire nucleatie vindt plaats in een oplossing waar reeds kristallen aanwezig zijn. Tijdens de 

kristalgroei van bestaande kristallen gebeurt nog steeds nucleatie van nieuwe kiemen afkomstig van 

de bestaande kristallen. Deze vorm van nucleatie komt praktisch in iedere kristallisatieproces voor. 

Secundaire nucleatie kan zich op volgende manieren uiten [6]: 
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 door het toevoegen van externe kristallen aan de oplossing (=enten) gaan deze kristallen 

functioneren als stabiele kiem die verder kan uitgroeien door kristalgroei; 

 door het botsen van bestaande kristallen in de oplossing of door invloed van een roerder 

kunnen kleine deeltjes van het kristal afbreken, die dan dienst doen als nieuwe kiem; 

 bij een te hoge oververzadiging kunnen kristallen ongelijkheden in de opbouw bevatten. De-

ze ongelijkheden kunnen vervolgens verwijderd worden door hydrodynamische krachten en 

dienst doen als nieuwe kiem. 

2.1.1.1 Metastabiele zone 

In theorie treedt kristallisatie in een homogene oplossing op zodra de oplossing oververzadigd is. In 

werkelijkheid is er een zone in het oververzadigingsgebied waar er nog geen nucleatie optreedt, de 

metastabiele zone (MSZW) [5], [6]. Figuur 3 geeft een algemene voorstelling van de MSZW. 

 

Figuur 3: Voorstelling metastabiele zone [6] 

De volle curve AB stelt de oplosbaarheidscurve voor. De onderbroken curve CD geeft de grens aan 

waar de nucleatie start en vormt de oververzadigingslijn. Het gebied tussen beide curven is de meta-

stabiele zone.  

Een onverzadigde oplossing ondergaat een koeltraject zoals voorgesteld door het afkoelingstraject 

ad. In punt a bevindt de oplossing zich in onderverzadigde toestand en kan er logischerwijs geen 

kristallisatie optreden. Wordt er gekoeld tot aan punt b wordt een verzadigde oplossing bekomen. In 

dit punt is er nog net geen vorming van vaste deeltjes mogelijk. Koelt de oplossing verder af tot in het 

gebied tussen punt b en c krijgen we een oververzadigde oplossing. In theorie zou hier kristallisatie 

plaatsvinden maar in werkelijkheid worden hier nog geen stabiele kristallen gevormd. In dit gebied 

vormen er zich minuscule vaste deeltjes door toevallige botsingen van moleculen (principe van ho-

mogene primaire nucleatie). Deze deeltjes kunnen gezien worden als onstabiele kiemen. De gevorm-

de kiemen zijn te klein en hebben een te korte levensduur om uit te groeien tot een kristal. In tegen-

stelling tot een stabiele kiem die uitgroeit tot een echt kristal zal een onstabiele kiem zeer snel terug 

oplossen. Hoe dieper er gekoeld wordt, hoe hoger de graad van oververzadiging, hoe meer toevallige 

botsingen kunnen voorkomen, hoe groter en stabieler de gevormde kiemen zullen zijn. In punt c 

zullen de gevormde kiemen stabiel genoeg zijn om uit te groeien tot echte kristallen. Het is pas in dit 

punt dat nucleatie optreedt en het kristallisatieproces start [5], [6], [8]. 
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De metastabiele zone verschilt naargelang de soort nucleatie (Figuur 4).  

 

Figuur 4: Overzicht MSZW breedte voor verschillende vormen van nucleatie [5] 

De breedte van de MSZW is het grootst voor homogene primaire nucleatie. Dit omdat er gestart 

wordt van een homogene oplossing waarbij kristallen volledig op eigen kracht gevormd moeten wor-

den. Er is een zekere oververzadigingsgraad nodig om stabiele kiemen te vormen die dan kunnen 

uitgroeien tot kristallen. Heterogene primaire nucleatie heeft een kleinere MSZW. Zoals eerder ver-

meld is heterogeniteit voordeliger voor fasetransformaties. Stabiele kiemen worden bij een lagere 

oververzadiging bekomen, wat zich uit in een smallere MSZW. Secundaire nucleatie heeft de smalste 

MSZW. De botsingskans van bestaande kristallen is al voldoende hoog bij relatief lage oververzadi-

gingsgraad waarbij iedere botsing voor secundaire nucleatie kan zorgen [5], [6]. 

2.1.2 Kristalgroei 

Zodra stabiele kiemen gevormd worden, kunnen deze uitgroeien tot kristallen. Opgeloste moleculen 

hechten zich laag na laag vast op het oppervlak van de vaste substantie (kiem). Kristalgroei bestaat 

uit 2 stappen. In een eerste fase dienen de opgeloste moleculen te diffunderen vanuit de bulkoplos-

sing naar het oppervlak van het vaste deeltje. Vervolgens in een tweede fase moet het opgelost deel-

tje een zekere weerstand overwinnen tegen het opnemen van de molecule in het rooster. Dit proces 

treedt enkel op als de oplossing oververzadigd is. In tegenstelling tot nucleatie treedt kristalgroei al 

op in de metastabiele zone. Zodra de oplossing oververzadigd is kan het groeiproces starten [6]. 

McCabe heeft aangetoond dat geometrisch gelijkaardige kristallen van hetzelfde materiaal dezelfde 

groeisnelheid hebben in eenzelfde oplossing [6]. Met andere woorden ieder kristal in de oplossing 

groeit verder aan met dezelfde snelheid. De groeisnelheid G kan geschreven worden in functie van 

de lengteverandering ∆L, een lineaire dimensie van een kristal, en de lineaire groei per tijdseenheid 

∆t [6]: 
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Kristalgroei is geen oneindig proces. Op een bepaald moment stopt het groeiproces omdat de oplos-

sing niet meer oververzadigd is [5], [9]. Miers oplosbaarheidscurve illustreert deze stelling (Figuur 5). 

 

Figuur 5: Miers oplosbaarheidscurve [5] 

Voor het afkoeltraject van punt E tot punt G wordt verwezen naar paragraaf 2.1.1.1. In punt G treedt 

nucleatie op. De eerste stabiele kiemen worden gevormd. Deze kiemen groeien uit tot kristallen. 

Tijdens de kristalgroei diffunderen opgeloste moleculen vanuit de bulkoplossing naar het vast opper-

vlak waar de moleculen worden opgenomen in het kristalrooster. Met andere woorden de opgeloste 

concentratie daalt tijdens het kristalliseren. Dit is visueel zichtbaar in Figuur 5 tijdens het koelingstra-

ject van punt G tot punt J. In punt J bereikt de oplossing het verzadigingspunt waardoor de kristallisa-

tie stopt. Het verschil in concentratie tussen punt G en J levert het rendement van de kristallisatie. 

Uit dit verschil kan de fractie aan component berekend worden die uit de oplossing afgescheiden kan 

worden [5], [10]. 

2.1.3 Kristalgrootteverdeling  

De kristalgrootteverdeling is een belangrijk aspect van deze masterproef. Een verdeling op de kristal-

grootte komt tot stand doordat tijdens de kristalgroei van bepaalde kristallen er tegelijk nieuwe kie-

men worden gevormd (nucleatie) die ook uit gaan groeien tot kristallen. De nieuwe kristallen zijn 

kleiner dan kristallen die al enige tijd aan het groeien zijn. In de farmaceutische en chemische indus-

trie streeft men naar een zo laag mogelijke spreiding op de kristalgrootte. Wanneer kristallisatiereac-

ties worden uitgevoerd wilt men dat de gevormde kristallen ongeveer even groot zijn [6]. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de kristalgrootteverdeling en de cumulatieve kristalgrootte-

verdeling (Figuur 6). De kristalgrootteverdeling geeft de fractie van de deeltjes weer die een bepaal-

de grootte heeft. De cumulatieve kristalgrootteverdeling geeft weer welke fractie van de deeltjes een 

grootte bezitten kleiner dan een bepaalde waarde [6].  
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Figuur 6: Kristalgrootte (stippellijn) en cumulatieve kristalgrootteverdeling (volle lijn) [6] 

Een veelgebruikte parameter voor de kristalgrootteverdeling is de span: 

     
             

      
 

Hierbij staan d(0,9), d(0,1) en d(0,5) voor de diameter waarbij respectievelijk 90%, 10% en 50% van 

de deeltjes een kleinere diameter bevatten dan deze diameter. De span baseert zich op cumulatieve 

waardes. De span geeft een maat voor de kristalgrootteverdeling. Een lage span komt overeen met 

een smalle kristalgrootteverdeling. Deze parameter is enkel bruikbaar indien er ongeveer een lineair 

verband heerst tussen d(0,9) en d(0,1) [6]. 

2.2  Paracetamol 
In deze masterproef wordt met paracetamol gewerkt om kristallisatiereacties te onderzoeken. Para-

cetamol is een pijnstillend en koortsremmend bestanddeel dat in geneesmiddelen als Dafalgan, 

Perdolan, Paracetamol, Sinutab, … voorkomt [11]. Het is een relatief ongevaarlijke stof. Bij te hoge 

dosissen vanaf 10 gram kunnen er giftige bijwerkingen optreden [12]. De chemische naam voor para-

cetamol is N-(4-hydroxyphenyl)acetamide (C8H9NO2). De structuurformule van paracetamol is 

weergegeven in Figuur 7 [13]. 

 

Figuur 7: Structuurformule paracetamol [13] 

Paracetamol is matig oplosbaar in water. Figuur 8 geeft de oplosbaarheidscurve van paracetamol in 

water weer. De oplosbaarheid van paracetamol neemt toe bij stijgende temperatuur. 
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Figuur 8: Oplosbaarheidscurve paracetamol 

2.3 Principe van ultrasoon  
Ultrasoon (US) is een geluidsgolf met een frequentiebereik van 20kHz tot ±1GHz (Figuur 9).  

 

Figuur 9: Overzicht van het geluidsspectrum [6] 

De energie die een geluidsgolf met zich meedraagt kan op 2 manieren benaderd worden. Enerzijds 

hangt de energie inhoud af van de amplitude van de geluidsgolf. Hoe groter de amplitude, hoe groter 

het energetisch vermogen van de geluidsgolf [6]. Anderzijds speelt de frequentie van de golf een rol. 

Hoe hoger de frequentie, hoe kleiner de golflengte, hoe meer energie de golf per tijdseenheid bevat.  

US golven hebben een eerder hoge frequentie waardoor deze geluidsgolven van nature hoog energe-

tische geluidsgolven zijn. Via de amplitude kan het vermogen van een US golf afgesteld worden. US 

golven met een grote amplitude zijn meer energetisch dan US golven met een lagere amplitude. 
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Omwille van de hoog energetische eigenschappen van US golven worden deze golven gebruikt in tal 

van toepassingen. Over één van deze toepassingen handelt deze masterproef. Men gaat US golven in 

een oplossing sturen om zo een kristallisatieproces te bevorderen. Het effect dat gecreëerd wordt 

door US geluid in een oplossing te sturen is akoestische cavitatie [6]. 

2.3.1 Akoestische cavitatie 

Als een US golf door een vloeibaar medium beweegt, veroorzaakt het lokale drukverschillen in het 

medium. Tijdens de continue overgang van positieve amplitude naar negatieve amplitude van de US 

golf worden moleculen in de oplossing onderhevig aan afwisselend een overdruk en onderdruk 

(Figuur 10). Concreet wil dit zeggen dat moleculen achtereenvolgend samengedrukt (compressie) en 

uit elkaar getrokken (expansie) worden [5], [6].  

 

Figuur 10: Principe van bovendruk en onderdruk [5] 

Gedurende de onderdruk, waarbij de druk onder de hydrostatische druk duikt die in de oplossing 

heerst onder normale omstandigheden, ondervinden de moleculen een negatieve drukkracht. Hier-

door worden de moleculen uit elkaar getrokken met de vorming van cavitatiebellen. De vorming van 

deze cavitatiebellen is echter alleen mogelijk als de geleverde negatieve drukkracht, veroorzaakt 

door de onderdruk, groter is dan de heersende intermoleculaire krachten tussen de moleculen. Of-

tewel de geleverde drukkracht door de onderdruk moet groter zijn dan de schuifspanning van de 

vloeistof. De nodige druk voor de vorming van cavitatiebellen hangt af van het type vloeistof. In deze 

masterproef zal US geluid gestuurd worden in een waterige oplossing. De schuifspanning  van water 

is relatief klein ten opzichte van de negatieve drukkracht veroorzaakt door de akoestische onderdruk. 

Vandaar dat in water vrij makkelijk cavitatiebellen vormen. Algemeen geldt dat de schuifspanning 

van een vloeistof sterk kan afnemen in aanwezigheid van onzuiverheden. Aangezien water altijd een 

hoeveelheid opgelost gas bevat, wat een vorm van verontreiniging is, wordt het opwekken van cavi-

tatiebellen in water via US geen probleem [5], [6], [8]. 

Gedurende de bovendruk, waarbij de druk boven de hydrostatische druk springt, worden de molecu-

len terug samengedrukt. Hierdoor zullen de gevormde bellen terug verkleinen maar niet volledig 

verdwijnen. De moleculen zijn niet in staat om zich te herstellen naar de beginsituatie. Als nu op-

nieuw onderdruk plaatsvindt gaat de cavitatiebel verder aangroeien. Elke cyclus opnieuw wordt de 

cavitatiebel groter tot het punt waar de bel een kritische grootte bereikt en implodeert. Bij het im-

ploderen van een cavitatiebel worden lokaal zeer extreem hoge drukken en temperaturen bekomen 

met radicaalvorming, schokgolven en microjets als gevolg [5], [6], [8]. 

Het hele proces van cavitatiebellen wordt geïllustreerd in Figuur 11. 
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Figuur 11: Cavitatiebelvorming [5] 

2 soorten beltypes kunnen onderscheiden worden: 

 stabiele cavitatiebellen: Stabiele cavitatiebellen worden bekomen wanneer de drukamplitu-

des (bovendruk en onderdruk) klein zijn. De bel zal gedurende een groot aantal golfcycli 

traag aangroeien totdat de kritische belgrootte bereikt wordt en de bel implodeert. Een sta-

biele cavitatiebel heeft hierdoor ook een relatief lange levensduur. Bij de implosie valt de bel 

uiteen in meerdere dochterbellen. Figuur 12 illustreert het proces van stabiele cavitatiebel-

len [6]; 

 

Figuur 12: cavitatieproces stabiele cavitatiebel [6] 

 transiënte cavitatiebellen: Transiënte cavitatiebellen worden bekomen wanneer sterk ver-

hoogde drukamplitudes aangelegd worden. De bel zal in zeer weinig golfcycli (soms één en-

kele cycli) zeer sterk aangroeien en hevig imploderen [6]. Transiënte cavitatiebellen hebben 

hierdoor een relatief korte levensduur. Bij de implosie van instabiele bellen kunnen zich twee 

situaties voordoen. De eerste mogelijkheid is dat de bel volledig vernietigd wordt onmiddel-

lijk na de implosie. Dit door de zeer sterke compressie van de hevige implosiestap. In een 

tweede mogelijkheid overleeft de bel de implosie en oscilleert rond de initiële belradius als 

stabiele bel verder. Figuur 13 illustreert het proces van instabiele cavitatiebellen. 

 
Figuur 13: cavitatieproces transiënte cavitatiebel [6] 
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In de praktijk worden beide beltypes gegenereerd wanneer een oplossing gesoniceerd wordt. Een 

derde beltype kan overigens ontstaan uit meerdere stabiele cavitatiebellen die samen gaan vloeien 

tot een grotere bel, een ontgassingsbel. Ontgassingsbellen zijn te groot om invloed te ondervinden 

van een US veld. Deze bellen verdwijnen vanzelf uit de oplossing door hun sterk drijfvermogen [6].  

2.4 Ultrasoon en kristallisatie  
Er zijn al verschillende experimenten uitgevoerd waarbij ultrageluid in een oplossing wordt gestuurd 

waar een kristallisatiereactie plaatsvindt. Het is gekend dat ultrageluid over het algemeen een posi-

tieve invloed heeft op het kristallisatieproces. Zowel op de nucleatie als op de kristalgroei. 

2.4.1 Invloed op nucleatie  

De invloed van ultrageluid op de nucleatie uit zich in een verhoogde nucleatiesnelheid. Een verhoog-

de nucleatiesnelheid zorgt ervoor dat er per tijdseenheid meer stabiele kiemen gevormd worden [5], 

[6].  

Verhoogde nucleatiesnelheid heeft een belangrijk positief gevolg op de kristalgrootte en de kristal-

grootteverdeling. Er worden meer en kleinere kristallen gevormd met een smallere verdeling (Figuur 

14). Twee fenomenen spelen hierbij een rol. Ten eerste wordt door de verhoogde nucleatiesnelheid 

op hetzelfde moment een groter aantal stabiele kiemen gevormd. Door het plots ontstaan van veel 

kleine kiemen daalt de opgeloste concentratie waardoor er minder materiaal aanwezig is voor de 

groei. Het teveel aan opgeloste stof aanwezig in de oplossing moet zich verdelen over een groot aan-

tal kiemen. Uiteindelijk wordt zo een groot aantal kleinere kristallen bekomen. Ten tweede werkt 

ultrageluid secundaire nucleatie in de hand. Schokgolven die ontstaan tijdens het cavitatieproces 

zorgen ervoor dat reeds gevormde kristallen worden afgebroken tot kleiner kristallen. De ontstane 

kleine partikels functioneren als nieuwe kristalkiemen die weer verder uitgroeien. Op deze manier 

worden ook meer en kleinere kristallen bekomen [6].  

 

Figuur 14: Effect US op kristalgrootte en kristalgrootteverdeling [6] 
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Een verhoogde nucleatiesnelheid heeft ook een gevolg op de metastabiele zone. Er treedt een ver-

kleining van de metastabiele zone op tijdens ultrasone kristallisatiereacties (Figuur 15). Concreet wil 

dit zeggen dat er minder diep gekoeld moet worden om (homogene primaire) nucleatie te verkrijgen 

bij een kristallisatieproces met US in vergelijking met een proces zonder US [5], [6]. 

 

Figuur 15: Invloed US op homogene primaire nucleatie [5] 

Het mechanisme achter dit effect is echter nog niet helemaal duidelijk. Voorlopig zijn er enkel hypo-

theses voor de verklaring van dit fenomeen: 

 de Hypothese van koeling veronderstelt dat bij expansie van een cavitatiebel, afkoeling van 

de omringende vloeistof gebeurt waardoor kortstondig de oververzadiging verhoogt [6]. 

Stanley L.Hem* verklaarde dat dit temperatuurseffect niet significant genoeg was om daad-

werkelijk nucleatie te veroorzaken. De berekende temperatuursdaling onder invloed van het 

cavitatieproces was lager dan 1°C. Deze temperatuursdaling is te laag voor het veroorzaken 

van nucleatie. Deze hypothese is hiermee ontkracht [14]; 

 de hypothese van druk veronderstelt dat door het imploderen van cavitatiebellen lokaal ho-

ge drukken ontstaan die een verhoging van de oververzadiging kunnen genereren [6]. Deze 

hypothese werd weerlegd door H.Harzali. Harzali onderzocht deze hypothese via een verbin-

ding waarvan de oplosbaarheid onafhankelijk is van de druk, namelijk zinksulfaat. Via het ge-

bruik van ultrasoon kon toch de nucleatietemperatuur drastisch verlaagd worden [15]; 

 de Hypothese van verdamping neemt aan dat verdamping van solvent aan de binnenzijde 

van de bel een zone met verhoogde concentratie en dus oververzadiging ontstaat [6]. Deze 

hypothese werd weerlegd door Wohlgemuth. Wohlgemuth onderzocht deze theorie door 

verzadigde en onverzadigde gasbellen te injecteren in een oplossing om nucleatie te genere-

ren. In principe kan er geen verdamping van solvent optreden in verzadigde bellen waardoor 

er geen effect op de nucleatie door ultrasoon werd verwacht. De onverzadigde bellen kun-

nen wel nog solvent opnemen waardoor hier wel een invloed op de nucleatie door ultrasoon 

werd verwacht. Er was echter geen verschil te merken bij het injecteren van verzadigde en 

onverzadigde gasbellen waardoor deze hypothese werd ontkracht [16];  

 de hypothese van flow induced nucleation verondersteld dat door het opgewekt cavitatie-

proces een verbeterde micromenging wordt bekomen. Micromenging is een mengvorm dat 

zich afspeelt op moleculaire schaal. Het cavitatieproces bestaat uit de opeenvolging van het 
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vormen, het aangroeien en het imploderen van cavitatiebellen. Al deze fases brengen schok-

golven met zich mee die leiden tot een verbeterde micromenging. Door de verbeterde mi-

cromenging kunnen onstabiele deeltjes elkaar sneller en makkelijker vinden. Hierdoor treden 

sneller toevallige botsingen van moleculen op waardoor deze coaguleren tot stabiele kie-

men. Deze hypothese is nog niet officieel weerlegd. Recente onderzoeken trekken deze hy-

pothese wel in twijfel. Bamps et al onderzocht het effect van micromenging tijdens het cavi-

tatieproces. Bamps kwam tot de conclusie dat een betere micromenging bekomen wordt bij 

hogere frequenties [17]. In functie van deze hypothese wil dit zeggen dat de metastabiele 

zone sterker verkleind wordt bij hogere frequenties. Jordens et al onderzocht het effect van 

de frequentie op kristallisatiereacties. Uit dit onderzoek bleek dat de metastabiele zone ster-

ker verkleint bij lagere frequenties [18]. Door beide onderzoeken met elkaar te vergelijken 

wordt de hypothese van flow induced nucleation in twijfel getrokken; 

 de Hypothese van segregatie veronderstelt dat de kristalprecursors en het solvent kortston-

dig van elkaar gescheiden worden door de grote versnelling van de bel op het einde van de 

implosie. Hierdoor ontstaat er kortstondig een oververzadiging die de nucleatie bevordert 

[6]. Deze hypothese is tot op heden nog niet ontkracht; 

 de Hypothese van bel als nucleatiecenter tot slot gaat er vanuit dat de cavitatiebellen op zich 

de energie barrière voor nucleatie verkleinen omdat ze zich gedragen als bronnen voor hete-

rogene nucleatie [6]. Experimenteel werd aangetoond dat injectie van gasbellen de metasta-

biele zone verkleind en dus de nucleatiesnelheid vergroot [16]. 

2.4.2 Invloed op kristalgroei   

De invloed van US op de kristalgroei is tot op heden nog niet uitvoerig onderzocht. De meeste onder-

zoeken met US doelden op effecten tijdens de nucleatie. Uit de geringe onderzoeken gericht op de 

kristalgroei blijkt dat US ook een invloed heeft op de kristalgroei. Bepaalde experimenten toonden 

aan dat de kristalgrootte en de kristalgrootteverdeling beïnvloed worden door US.  

Susumu Nii* en Saki Takayanagi hebben experimenten uitgevoerd waarbij de kristalgroei onder in-

vloed van US onderzocht werd.  Hierbij werd gebruik gemaakt van de stof glycine dat men liet uitkris-

talliseren via een opconcentratie procedure. Susumu Nii* en Saki Takayanagi gebruikten twee ver-

schillende type US transducers, een 1.6MHz en een 20kHz type transducer. In eerste instantie werd 

er vertrokken van een onderverzadigde waterige glycine oplossing. Deze glycine oplossing werd on-

der roeren toegevoegd aan een antisolvent (ethanol) dat bestraald werd met ultrageluid. Door de 

onderverzadigde glycine oplossing toe te voegen aan het antisolvent trad er onmiddellijk een sterke 

oververzadiging op. Kristallisatie werd vrijwel onmiddellijk bekomen. Men liet vervolgens de kristal-

len verder uitgroeien onder US [19]. 

Uit de resultaten van dit onderzoek bleek dat voor het 20kHz ultrageluid kleinere kristallen bekomen 

werden in vergelijking met testen onder stille condities. Er trad zelfs weinig tot geen groei op door de 

invloed van US. Het ingaand vermogen had ook vrijwel geen invloed op de uiteindelijke kristalgrootte 

(Figuur 16). Tijdens de groei onder 1.6MHz ultrageluid werd een andere trend bekomen. Er werden 

grotere kristallen bekomen in vergelijking met testen onder stille condities. De kristalgrootte nam 

ook toe bij toenemende ingaande vermogens (Figuur 17). Het 1.6MHz ultrageluid zorgde ook voor 

een versmalling van de kristalgrootteverdeling. Dit effect nam weeral toe bij toenemende ingaande 

vermogens (Figuur 18) [19]. 
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Figuur 16: Kristalgrootte wijziging in de tijd voor verschillende ingaande vermogens bij 20kHz ultrageluid [19] 

 

Figuur 17: Kristalgrootte wijziging in de tijd voor verschillende ingaande vermogens bij 1.6MHz ultrageluid [19] 

 

Figuur 18: Kristalgrootteverdeling voor verschillende ingaande vermogens bij 1.6MHz ultrageluid [19] 
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Uit deze experimenten volgde dat grotere kristallen en een smallere kristalgrootteverdeling worden 

bekomen voor hogere ingaande vermogens bij ultrageluid met hogere frequenties. Volgens Susumu 

Nii* en Saki Takayanagi is een mogelijke verklaring voor dit effect dat ultrageluid met een hoge fre-

quentie de opname van fijne deeltjes door grote deeltjes bevorderd. Waarschijnlijk doordat het hoog 

frequente ultrageluid de botsingen tussen vaste deeltjes versterkt. Om hun hypothese te staven 

voerden Susumu Nii* en Saki Takayanagi een tweede experiment uit waarbij het effect van ultrage-

luid op de nucleatie vermeden werd. Hierbij werd 1.6MHz ultrageluid uitgezonden op een verzadigde 

oplossing die reeds glycine kristallen bevatte. Vervolgens werden zeer fijne glycine deeltjes toege-

voegd en werd de groei van de kristallen geanalyseerd. Figuur 19 geeft het resultaat van dit experi-

ment [19]. 

 

Figuur 19: Kristalgrootte wijziging in de tijd voor het kristalgroei experiment [19] 

Uit Figuur 19 volgt dat onder stille condities er nauwelijks kristalgroei optreedt. Door US geluid de 

oplossing in te sturen treedt er kristalgroei op. De kristallen groeien sterker aan bij hogere aangeleg-

de vermogens. Het verder uitgroeien van de reeds aanwezige kristallen kan enkel gebeuren indien 

deze kristallen de fijne glycine deeltjes in hun kristalstructuur opnemen. Hiermee werd de hypothese 

van Susumu Nii* en Saki Takayanagi over het mechanisme achter de groei van de kristallen bevestigd 

[19]. 

2.4.3 Invloed op bestaande kristallen  

Ultrasoon geluid oefent ook rechtstreeks invloed uit op al reeds gevormde kristallen. US geluid is in 

staat om kristallen te breken tot kleinere deeltjes. Deze breking komt vooral voor bij kristallen waar-

bij defecten of onregelmatigheden aanwezig zijn in de kristalstructuur. Deze defecten of onregelma-

tigheden worden afgebroken waardoor het deeltje verkleint. Door breking van kristallen worden 

kristallen ook sferischer van vorm. Het mechanisme achter het breken van kristallen onder invloed 

van US is nog niet gekend. Wel zijn er een aantal hypotheses die een verklaring kunnen bieden [5]: 

 schokgolven: Als cavitatiebellen imploderen veroorzaken ze schokgolven. Als deze schokgol-

ven invallen op kristallen ontstaat er een grote druk op het kristalrooster waardoor defecten 

en onregelmatigheden afbreken [5];  
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 microjets: Microjets ontstaan als cavitatiebellen asymmetrisch imploderen onder invloed van 

een vast oppervlak zoals bv een kristal. Een kant van de bel beweegt sneller inwaarts dan de 

andere kant, waardoor een inwaartse microjet met hoge snelheid de bel binnentreedt. Deze 

microjet bots tegen het vast oppervlak aan waardoor het oppervlak kan breken (Figuur 20). 

De vorming van microjets bij reeds gevormde kristallen is enkel mogelijk indien het kristal 

groter is dan de cavitatiebel [5].  

 

Figuur 20: Asymmetrische implosie van een cavitatiebel nabij een vast oppervlak  [6] 

Recent onderzoek toonde echter aan dat het vormen van een microjet, onder impuls van 

akoestische cavitatie, niet noodzakelijk een vast oppervlak nodig heeft. Schokgolven kunnen 

ook microjets genereren waarbij de microjet zich voortplant in de richting van de schokgolf 

[20];  

 turbulentie: Door een akoestische drukgolf de oplossing in te sturen ontstaat er turbulentie. 

Door turbulentie gaan kristallen een versnelde beweging ervaren waardoor ze harder en va-

ker met elkaar botsen. Door deze botsingen treedt kristalbreking op [5]. 

Appermont et al onderzocht het brekingsfenomeen van bestaande kristallen. Het breken van kristal-

len komt niet alleen voor bij het gebruik van US. Onder invloed van een roerder of in een continue 

flow kan evenzeer breking van kristallen optreden. Appermont et al kwam tot de volgende twee con-

clusies [5]: 

 in een continue flow heeft het debiet geen invloed op de breking van kristallen [5]; 

 bij een roersnelheid van 400 toeren per minuut treedt er geen breking van kristallen op [5].  

Omtrent het breken van kristallen onder invloed van US kwam Appermont et al tot volgende conclu-

sies [5]: 

 in batch reactoren breken kristallen bij lagere frequenties. De brekingssnelheid wordt groter 

naarmate de frequentie kleiner wordt. Vanaf een frequentie van 166kHz is er geen verande-

ring in kristalgrootte meer zichtbaar [5]; 

 onder invloed van stabiele bellen wordt een minimum kristalgrootte bereikt onafhankelijk 

van het aangelegde vermogen. Stabiele bellen worden eerder bekomen door middel van een 

ultrasone transducer. Onder invloed van transiënte bellen worden kristallen sterker afgebro-
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ken bij hogere aangelegde vermogens. Transiënte bellen worden eerder bekomen door mid-

del van een ultrasone hoorn [5]; 

 in continue systemen treedt geen breking van kristallen op onder invloed van ultrasoon. 

Hierbij dient gemeld te worden dat Appermont et al niet zeker was of ultrageluid ook effec-

tief in de oplossing was geraakt [5]. 

2.4.4 Invloed op de kristalgrootte en kristalgrootteverdeling 

In voorgaande puntjes werd regelmatig aangehaald dat ultrasoon geluid onrechtstreeks invloed heeft 

op de kristalgrootte en de kristalgrootteverdeling. Ultrasoon geluid kan de kristalgrootte en de ver-

deling beïnvloeden tijdens zowel de nucleatie als de groei van de kristallen. Ook heeft US een invloed 

op reeds gevormde kristallen waardoor de kristalgrootte en kristalgrootteverdeling kan wijzigen. 

Aangezien deze masterproef gericht is op het zoeken naar parameters die de kristalgrootte en de 

kristalgrootteverdeling beïnvloeden, wordt hier kort samengevat wat er al gekend is. 

2.4.4.1 Nucleatie 

Een eerste fase waar de kristalgrootte en kristalgrootteverdeling beïnvloed worden is tijdens de nu-

cleatie. Door US te gebruiken neemt de nucleatiesnelheid toe en verkleint de metastabiele zone. 

Hierdoor worden er veel kristallen op hetzelfde moment gevormd die minder sterk kunnen aangroei-

en. Kortom US in de nucleatiestap zorgt voor veel kleine kristallen met een smallere kristalgrootte-

verdeling.  

O’Sullivan et al heeft onderzoek gedaan naar kristallisatiereacties onder invloed van entkristallen. 

Entkristallen zorgen analoog aan ultrageluid voor vervroegde nucleatie. O’Sullivan et al onderzocht 

ondermeer de invloed van het oververzadingingspunt waarop de entkristallen werden toegevoegd 

aan de oplossing. Hij deed dit door een waterige oplossing van een organisch product ver boven de 

oplosbaarheidstemperatuur te verwarmen. Vervolgens liet hij de stof uitkristalliseren via een koe-

lingskristallisatie. Er werden drie verschillende entingstemperaturen onderzocht die binnen de meta-

stabiele zone lagen. Een eerste entingstemperatuur lag dicht bij het verzadigingspunt (25°C), een 

tweede middenin de metastabiele zone (22°C) en een derde dicht op de metastabielezonegrens 

(20°C) (Figuur 21) [21].  

 

Figuur 21: Entingstemperaturen [21] 
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Het enten bij 20°C gebeurt bij de hoogste oververzadiging terwijl het enten bij 25°C gebeurt bij de 

laagste oververzadiging. O’Sullivan et al kwam tot de conclusie dat enten bij het hoogste oververza-

digingpunt (20°C) de hoogste nucleatiesnelheid gegenereerd werd waardoor een hoger aantal nucle-

atiecentra bekomen werden. Door het enten bij het laagste oververzadigingspunt (25°C) werd de 

laagste nucleatiesnelheid gegenereerd resulterend in een lager aantal nucleatiecentra (Figuur 22) 

[21]. 

 

Figuur 22: Invloed van de entingstemperatuur op de nucleatiesnelheid [21] 

De uiteindelijke kristalgroottes die bekomen werden bij deze oververzadingspunten zijn weergege-

ven in Figuur 23. 

 

Figuur 23: Invloed van de entingstemperatuur op de uiteindelijke kristalgrootte [21] 

Het enten bij de hoogste oververzadiging (20°C) resulteert in de kleinste kristallen. Het enten bij de 

laagste oververzadiging (25°C) resulteert in de grootste kristallen. De entingstemperatuur heeft wei-

nig tot geen invloed op de kristalgrootteverdeling [21].  

Een gelijkaardig onderzoek werd uitgevoerd door Narducci et al. Hier werd een koelingskristallisatie 

van een waterige adipinezuuroplossing uitgevoerd. Er werd op twee verschillende oververzadigings-
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punten voor de metastabielezonegrens geënt. De eerste temperatuur waarbij geënt werd was 39°C 

(= oververzadigings ratio van 1.05). Deze temperatuur lag het dichtst bij het verzadigingspunt. De 

tweede entingstemperatuur lag bij 37.5°C (=oververzadigings ratio van 1.2) en lag bijgevolg dichter 

op de metastabielezonegrens. Het resultaat van dit onderzoek wordt weergegeven in Figuur 24 [22]. 

 

Figuur 24: Invloed van de entingstemperatuur op de uiteindelijke kristalgrootte [22] 

Uit het onderzoek van Narducci et al volgt dezelfde conclusie als bij O’Sullivan et al. Kleinere kristal-

len worden bekomen bij het enten op hogere oververzadigingspunten. De entingstemperatuur heeft 

geen invloed op de kristalgrootteverdeling [22]. 

Onderzoeken waarbij ultrasoon op verschillende oververzadigingspunten wordt ingeschakeld zijn tot 

op heden nog niet uitgevoerd. Verwacht wordt dat ultrasoon een gelijkaardige invloed op de nuclea-

tie uitoefent zoals entkristallen dat doen. 

2.4.4.2 Kristalgroei 

Een tweede fase waarbij de kristalgrootte en kristalgrootteverdeling beïnvloed worden is tijdens de 

kristalgroei. Tot op heden is er weinig onderzoek verricht naar de invloed van ultrasoon specifiek 

gericht op de kristalgroei. Het onderzoek van Susumu Nii* en Saki Takayanagi is één van de weinige 

onderzoeken die interessante en bruikbare informatie opleverde. Susumu Nii* en Saki Takayanagi 

kwamen tot de conclusie dat door ultrasoon met een lagere frequentie te implementeren tijdens de 

kristalgroei kleinere kristallen worden bekomen met een smallere kristalgrootteverdeling. Door ul-

trasoon met een hogere frequentie te implementeren (±1.6MHz) tijdens de kristalgroei worden gro-

tere kristallen bekomen met een smallere kristalgrootteverdeling. De hoge frequentie versterkt het 

botsingseffect tussen de vaste deeltjes waardoor fijne partikels opgenomen worden in de kristal-

structuur van grotere partikels. Voor een uitgebreidere bespreking van dit onderzoek wordt verwe-

zen naar paragraaf 2.4.2 [19].  

Verder zijn er weinig onderzoeken uitgevoerd specifiek gericht op de kristalgroei. Wel zijn er onder-

zoeken verricht die de invloed van ultrageluid op globale kristallisatiereacties onderzochten en waar-

uit aanwijzingen voortkwamen dat ultrageluid inspeelt op de kristalgroei. Ujwal et al deed onderzoek 

naar het effect van ultrasoon op een koelingskristallisatie van natriumacetaat in water. Het ingaand 

vermogen en de ultrasone bestralingstijd van 20kHz ultrageluid werd geanalyseerd. Hierbij werd de 
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waterige natriumacetaat oplossing opgewarmd tot 10°C boven de verzadigingstemperatuur. Vervol-

gens werd de oplossing gekoeld tot 10°C. Bij deze temperatuur werd ultrageluid via een ultrasone 

hoorn de oplossing ingestuurd van 20kHz waardoor de kristallisatie opgang kwam. De eerste onder-

zochte parameter was de bestralingstijd bij een vast ingaand vermogen van 62.5W. Bestralingstijden 

van 1, 3 en 5 minuten werden toegepast. Ujwal et al kwam tot de conclusie dat een langere bestra-

lingstijd overeen komt met kleinere kristallen (Tabel 1) [23]. 

Tabel 1: Invloed van de bestralingstijd van 20kHz US  bij constant ingaand vermogen (62.5W) op de deeltjesgrootte [23] 

Bestralingstijd (min) Deeltjes diameter (µm) 

1 17,8 

3 12,4 

5 8,6 

 

Dit resultaat is een indicatie dat ultrageluid inspeelt op de groei. Het kristallisatieproces ging van 

start zodra ultrasoon werd ingeschakeld. Nucleatie treedt met andere woorden vrijwel onmiddellijk 

op waardoor de rest van de ultrasone bestraling inspeelt op de groei van de kristallen. Duidelijk is op 

te merken dat hoe langer ultrageluid wordt toegediend hoe kleiner de kristallen uiteindelijk zijn. Uj-

wal et al zag de verbeterde micromenging door invloed van ultrageluid als een mogelijke verklaring 

voor dit fenomeen. Indien dit onderzoek in verband wordt gebracht met het onderzoek van Ap-

permont et al over de breking van kristallen kan een tweede mogelijke verklaring afgeleid worden. 

Door een langere bestralingstijd wordt er meer breking van de kristallen bekomen waardoor de uit-

eindelijke deeltjes kleiner zijn. 

Een tweede onderzochte parameter was de invloed van het ingaand vermogen bij constante bestra-

lingstijd op de deeltjesgrootte. Ingaande vermogens van 27,7W; 36,7W en 62,5W werden gehan-

teerd. Ujwal et al kwam tot de conclusie dat hogere ingaande vermogens leiden tot kleinere kristal-

deeltjes (Tabel 2) [23]. 

Tabel 2: Invloed van het ingaand vermogen op de kristalgrootte [23] 

US vermogen (W) Deeltjes diameter (µm) 

27,7 25,1 

37,7 18,0 

62,5 12,4 

 

Ujwal et al gaf ook hier de verbeterde micromenging als mogelijke verklaring. Door dit resultaat weer 

in verband te brengen met het onderzoek van Appermont et al over breking kan een tweede moge-

lijke verklaring worden afgeleid. Appermont et al kwam tot de conclusie dat bij het gebruik van een 

ultrasone hoorn (transiënte bellen) meer breking optrad bij hogere ingaande vermogens waardoor 

kleinere kristallen worden bekomen [5]. Het onderzoek van Ujwal et al komt gelijkaardig uit dat klei-

nere kristallen bij hogere ingaande vermogens worden gegenereerd. Het toenemend brekingseffect 

bij toenemende ingaande vermogens is een mogelijke verklaring voor deze trend.  
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2.4.4.3 Breking 

Een derde aspect waarbij vooral de kristalgrootte wordt beïnvloed is door breking van bestaande 

kristallen door US. Verschillende onderzoeken leverden belangrijke informatie op over dit fenomeen. 

Ambedkar et al onderzocht het brekingsfenomeen bij verschillende frequenties. Hij kwam tot de 

conclusie dat breking door cavitatie vooral voorkomt bij lage ultrasone frequenties. Volgens hem is 

het brekingseffect vooral te wijten aan de cavitatiebel implosies. Hoe heviger de implosie hoe sterker 

breking optreedt. Lage ultrasone frequenties genereren grotere cavitatiebellen die heviger implode-

ren. Hoge ultrasone frequenties genereren kleinere cavitatiebellen die minder hevig imploderen. 

Vandaar dat akoestische breking eerder bij lage frequenties optreedt dan bij hoge frequenties [24]. 

Wagterveld et al deed onderzoek naar effecten van akoestische cavitatie op bestaande kristallen. Hij 

kwam tot de conclusie dat het brekingseffect toenam bij toenemende implosie-impact. Dit is een 

indicatie dat het brekingseffect sterker is onder invloed van transiënte bellen in vergelijking met sta-

biele bellen. Transiënte bellen imploderen veel heviger dan stabiele bellen. Dit zorgt voor een sterker 

brekingseffect [20]. 

De Witz et al onderzocht het effect van het ingaand vermogen van ultrageluid op het brekingseffect 

bij paracetamol kristallen. De experimenten werden voor verschillende frequenties uitgevoerd waar-

bij telkens het ultrageluid opgewekt werd door een ultrasone transducer. Er werd geconcludeerd dat 

voor lage frequenties, waar breking vooral optreedt, een hoger ingaand vermogen resulteert in ster-

kere breking. De versterking van de breking neemt wel af naarmate het ingaand vermogen groter 

wordt. Bij hogere frequenties treedt weinig tot geen breking op. Een hoger ingaand vermogen brengt 

hier geen verandering in [25]. 

Volgens Appermont et al verschilt de mate van breking naargelang de gebruikte reactor, de frequen-

tie, het ingaand vermogen, de soort cavitatiebel die gegenereerd wordt en de deeltjesgrootte van de 

kristallen die gebroken worden. Zo treedt er breking van kristallen op in batchreactoren bij eerder 

lage frequenties. Als er gebruik wordt gemaakt van stabiele cavitatiebellen heeft het ingaand vermo-

gen weinig tot geen effect. Stabiele cavitatiebellen worden eerder gegenereerd bij het gebruik van 

een ultrasone transducer. Het ingaand vermogen heeft een duidelijkere invloed indien er gebruik 

wordt gemaakt van transiënte cavitatiebellen. Transiënte cavitatiebellen worden vooral gegenereerd 

bij het gebruik van een ultrasone hoorn. Het brekingseffect treedt dan sterker op bij hogere aange-

legde vermogens. Ook de deeltjesgrootte van de kristallen blijkt een belangrijke factor te zijn voor 

het brekingseffect. Indien de frequentie en het ingaand vermogen constant worden gehouden valt 

op dat kristallen een bepaalde minimumgrootte moeten bezitten om breking te ervaren. Grote kris-

tallen breken en verkleinen naar deze minimumwaarde toe. De schokgolf hypothese voor breking 

biedt een mogelijke verklaring voor dit fenomeen. Schokgolven met een bepaalde kracht worden 

gegenereerd wanneer een cavitatiebel implodeert. Aangezien kleine kristallen moeilijker breken dan 

grote kristallen, moeten de kristallen een bepaalde minimumgrootte bezitten om gebroken te wor-

den door de schokgolf. Een groter kristal breekt tot deze minimumwaarde waarbij de schokgolf niet 

krachtig genoeg meer is om het deeltje verder te breken. Tenslotte werd door Appermont et al in 

continue reactoren weinig tot geen brekingseffect waargenomen. Een mogelijke verklaring hiervoor 

is dat het ultrageluid niet tot in de reactor komt en dus geen invloed kan uitoefenen op de kristallen. 

Een andere mogelijke verklaring is dat het ultrageluid wel in de reactor terecht komt maar door het 

flowproces kunnen de ontstane cavitatiebellen onvoldoende invloed op de kristallen uitoefenen [5]. 
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Uit de bovenstaande onderzoeken kan worden afgeleid dat breking van kristallen bevorderd wordt 

bij: 

 lagere frequenties ultrageluid, 

 hogere ingaande vermogens, 

 transiënte bellen, 

 batch reactoren, 

 grotere kristallen. 

2.5 Semi-continue kristallisator   
De experimenten die worden uitgevoerd voor deze masterproef gebeuren in een een semi continu 

systeem. De nucleatie wordt gegenereerd in een continue reactor terwijl de groei van de kristallen 

gebeurt in een batchreactor. Het is een eerste stap om over te gaan naar een volledig continue sys-

teem. Continue kristallisatie biedt enkele belangrijke voordelen aan de industrie. Voordelen als ver-

hoogde veiligheid, een constantere productkwaliteit, betere procescontrole, minder arbeidsintensief, 

minder onderhoud en schoonmaak, een minimaal gebruiksoppervlakte en een lagere energiecon-

sumptie worden bekomen door een continue systeem [26].  

2.5.1 Continue nucleatie 

Vandaag de dag wordt er veel onderzoek verricht naar continue kristallisatie. Continue kristallisatie 

in combinatie met ultrasoon wordt in mindere mate onderzocht. Enkele van deze onderzoeken le-

verden interessante informatie op voor deze thesis. 

Jordens et al onderzocht het effect van een continu systeem op de nucleatie. Dit gebeurde zowel 

onder stille als onder ultrasoon condities. Er werd gebruik gemaakt van een paracetamol oplossing 

die in eerste instantie opgewarmd werd tot 10°C boven de verzadigingstemperatuur. Deze oplossing 

werd door een continu millifow systeem gestuurd. In het continu systeem werd de paracetamol op-

lossing gekoeld totdat nucleatie werd waargenomen. Dit gebeurde zowel onder stille als ultrasone 

condities. Hetzelfde principe werd toegepast op een batchreactor waar de paracetamol oplossing tot 

10°C boven de verzadigingstemperatuur opgewarmd werd. Vervolgens werd hetzelfde koelprofiel 

aangelegd zoals dit gebeurde in het continu systeem tot nucleatie werd waargenomen. Ook dit expe-

riment gebeurde zowel onder stille als ultrasone condities. Van al deze testen werd de metastabiele-

zone opgemeten. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 25 [27]. 
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Figuur 25: Vergelijking MSZW batch en flowreactor [27] 

Duidelijk is te zien dat een continu systeem de metastabiele zone sterk verkleint ten opzichte van 

een batch systeem. Door ultrasoon te implementeren verkleint de metastabiele zone nog sterken 

voor zowel het continu als het batch systeem. Met andere woorden, nucleatie treedt sneller op in 

een continu systeem en kan nog sneller optreden indien ultrageluid geïmplementeerd wordt [27]. 

Jordens et al onderzocht ook het effect op de kristalgrootte en kristalgrootteverdeling van deze ex-

perimenten. In zowel de continue als batchexperimenten werden de kristallen afgefiltreerd zodra 

nucleatie werd opgemerkt. Vervolgens werd de kristalgrootte en kristalgrootteverdeling van de be-

komen deeltjes opgemeten. De resultaten zijn weergegeven in Figuur 26 [27]. 

 

Figuur 26: Invloed reactordesign op de kristalgrootte en kristalgrootteverdeling [27] 

Uit de bovenstaande resultaten volgt dat wanneer nucleatie in een continu systeem gegenereerd 

wordt er kleinere kristallen bekomen worden met een smallere kristalgrootteverdeling. In een batch 

systeem worden grotere kristallen met een brede kristalgrootteverdeling bekomen. Door ultrageluid 

te implementeren om nucleatie uit te lokken wordt dit effect versterkt. De kristallen die uit het batch 

systeem voortkomen zijn al een stuk kleiner en de verdeling versmalt sterk door het ultrageluid. De 

kristallen die uit het continu systeem voortkomen zijn nog kleiner en de verdeling is nog smaller dan 

het geval was onder stille condities [27]. 
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Méndez Del Rio et al deed onderzoek naar de invloed van een continu systeem op de kristalgrootte 

en naar de invloed van het koelingsprofiel in een batch systeem op de kristalgrootte. Het onderzoek 

naar de invloed van het koelingsprofiel is van minder belang voor deze thesis. Voor de invloed van 

het continu systeem werd gebruik gemaakt van een paracetamol oplossing in ethanol/methanol sol-

vent dat door een laminar-flow tubular crystallizer (LFTC) gestuurd werd. De oplossing werd opge-

warmd tot 10°C boven de verzadigingstemperatuur. Vervolgens werd de oplossing gekoeld in de 

LFTC. Zodra nucleatie werd opgemerkt liet men de kristallen 30 minuten verder uitgroeien in het 

continu systeem. Na 30 minuten werd de oplossing onmiddellijk geleid naar FBRM analyse toestel 

dat de kristalgrootte opmeet. Het resultaat van deze meting werd vergeleken met overeenkomstige 

experimenten in batch (Figuur 27) [28]. 

 

 
Figuur 27: Kristalgrootte en kristalgrootteverdeling voor batch vs continu [28] 

Vergelijkbaar met het onderzoek van Jordens et al worden hier voor het continu systeem kleinere 

kristallen bekomen in vergelijking met de batch opstelling. Tegengesteld aan het onderzoek van Jor-

dens et al is de brede kristalgrootteverdeling die hier bekomen wordt in het continu systeem. Deze 

tegenstelling kan te wijten zijn aan het feit dat Jordens et al de kristallen niet liet uitgroeien terwijl 

Mendez Del Rio et al de kristallen wel liet uitgroeien in het continu systeem. 

2.5.2 Groeien in batch 

In deze masterproef groeien de kristallen uit in een batchreactor bij een constante temperatuur on-

der invloed van constant roeren. Indien ultrasoon tijdens de groei wordt geïmplementeerd is het de 

bedoeling dat alle kristallen even sterk blootgesteld worden aan het ultrageluid. Indien te lage 

roersnelheden worden gehanteerd kan er uitzakking van kristallen optreden. Hierbij bezinkt een deel 

van de kristallen naar de bodem van de reactor waardoor deze een sterkere invloed van ultrasoon 

ondervinden. Appermont et al onderzocht vanaf welke roersnelheid er geen uitzakking van kristallen 

meer waar te nemen is. De minimale roersnelheid bedraagt 400 toeren per minuut. Vanaf deze 

roersnelheid treedt er geen uitzakking van kristallen op [5]. 

Tijdens het groeien moet het brekingseffect door de roerder voorkomen worden. De kristalgrootte 

kan hierdoor sterk beïnvloed worden. In paragraaf 2.4.3 werd reeds aangehaald dat Appermont et al 

bij een roersnelheid van 400 toeren per minuut geen brekingseffecten zag optreden [5]. 
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2.6 Conclusie 
Uit de literatuur volgt dat de kristalgrootte en kristalgrootteverdeling van een groot aantal parame-

ters afhangen. Er kan zowel op de nucleatie als op de groei ingespeeld worden op de kristalgrootte 

en de verdeling hiervan.  

Een mogelijk experiment op de nucleatie is het gericht opstarten van het ultrageluid op verschillende 

oververzadigingspunten binnen de metastabiele zone. Er wordt verwacht dat kleinere kristallen en 

een smallere kristalgrootteverdeling bekomen worden naarmate de oververzadiging hoger is op het 

moment dat ultrasoon wordt ingeschakeld. Op deze punten wordt de drijvende kracht voor kristalli-

satie plots zeer groot waardoor veel nucleatiekernen bekomen worden die minder sterk kunnen aan-

groeien. 

Een mogelijk experiment op de kristalgroei is het inzenden van verschillende frequenties aan ultrage-

luid en het variëren van het ingaand vermogen. In de literatuur werd aangehaald dat kleinere kristal-

len eerder bekomen werden bij lage frequenties terwijl grote kristallen gegenereerd werden bij ho-

gere frequenties. Telkens met een versmalling van de kristalgrootteverdeling. Bij de hogere frequen-

ties zou het ingaand vermogen ook een rol spelen op de uiteindelijke kristalgrootte en kristalgrootte-

verdeling.  
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3 Materiaal en methode 

3.1 Proefopstelling en apparatuur 
In deze paragraaf worden de verschillende gebruikte proefopstellingen met bijhorende apparatuur 

en de analyse toestellen toegelicht. Er werden twee verschillende opstellingen gebruikt doorheen 

het onderzoek, een semi-continue setup en een batchreactor. Voor het analyseren van de stalen 

werden twee analyse toestellen gebruikt. Een laserdiffractometer voor het meten van de deeltjes-

grootte en een scanning elektronenmicroscoop (SEM) voor het analyseren van de deeltjesvorm. 

3.1.1 Experimentele set-up 

Tijdens het onderzoek werden twee verschillende proefopstellingen gebruikt, een semi-continue 

opstelling en een batchopstelling. Bij de semi-continue set-up werd een kleine aanpassing aange-

bracht doorheen het onderzoek. In de semi-continue opstelling voor de groei-experimenten bevindt 

zich een T-verbindingselement met draaikraantje (=aftapkraantje). Dit aftapkraantje bevindt zich niet 

in de opstelling voor de nucleatie-experimenten. De kristallen die uit iedere set-up voortkwamen, 

dienen afgefiltreerd en gedroogd te worden vooraleer de analyse kon gebeuren. 

3.1.1.1 Semi-continue set-up 

De semi-continue set-up met aftapkaantje werd gebruikt voor de groei-experimenten. Figuur 28 

geeft de werkelijke proefopstelling met aftapkraantje weer. Figuur 29 geeft een schematische voor-

stelling van de proefopstelling met aftapkraantje weer. 

 

Figuur 28: Werkelijke proefopstelling met aftapkraantje 
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Figuur 29: Schematische weergave proefopstelling met aftapkraantje  

In deze thesis wordt met een paracetamol oplossing van 30g/l gewerkt om het onderzoek te verrich-

ten. Een semi-continu systeem wordt gebruikt waarbij de nucleatie in het continu en de kristalgroei 

in het batch gedeelte van de opstelling plaatsvindt. In Figuur 29 behoren de nummers 1 t.e.m. 8 tot 

het continue gedeelte, de nummers 9 t.e.m. 11 behoren tot het batchgedeelte. 

De paracetamol oplossing bevindt zich in een opslagerlenmeyer (1) die dienst doet als voeding van 

het continu systeem. De opslagerlenmeyer bevindt zich op een verwarmplaat (2). Op de verwarm-

plaat wordt de oplossing in eerste instantie opgewarmd tot ruim in het onderverzadigingsgebied 

(60C°) zodat al het paracetamol oplost. Via een multipiston (merk: CAT, type: HPLH PF) (3) wordt de 

oplossing met een debiet van 100ml/min doorheen een zeven meter lange buisreactor gestuurd met 

een diameter van 5mm. De buisreactor is opgerold tot een spiraal en bevindt zich in een thermosta-

tisch bad (merk: Lauda, type: RE620) (4). Het thermostatisch bad kan een opgegeven temperatuurs-

programma doorlopen waardoor een gewenst afkoeltraject ingegeven kan worden. Het afkoeltraject 

wordt doorheen het hele onderzoek constant gehouden. Het thermostatisch bad koelt van 60°C naar 

20°C in 57 minuten. Dit komt overeen met een koelsnelheid van ±0.7°C/min. De paracetamol oplos-

sing, die door de buisreactor stroomt, koelt hierdoor aan een snelheid van ±0.6°C/min. Op het einde 

van de buisreactor staat een sonoreactor (5) opgesteld. De sonoreactor bevat twee kanaaltjes. Door 

één kanaaltje loopt de paracetamol oplossing, door het tweede kanaaltje loopt koelvloeistof in te-

genstroom om de temperatuur van de sonoreactor te regelen. Een transducer met bijhorende ver-

sterker (merk: RF, type: Power Amplifier) en golfvorm generator (merk: Picotest, type: LXI) (6) be-

vindt zich onder de sonoreactor. De transducer kan ultrageluid doorheen de oplossing sturen met 

een frequentie van 67,500kHz. De sonoreactor wordt op dezelfde temperatuur gehouden als het 

thermostatisch bad via het koelingskanaaltje. Met deze transducer kan ingespeeld worden op de 

nucleatie van het kristallisatieproces. Voor en na de sonoreactor bevinden zich twee thermokoppels 

(merk: Picologger, type: K-type) (7) voor een precieze temperatuursmeting. Achter het tweede ther-

mokoppel bevindt zich een aftapkraantje (8). Hier wordt de oplossing terug gestuurd naar de opsla-

gerlenmeyer of naar een temperatuursgecontroleerde batchreactor (9) geleid. In het eerste deel van 

iedere proef wordt de oplossing terug in de opslag erlenmeyer gestuurd. Dit gaat door tot nucleatie 

wordt opgemerkt. Zodra de eerste kristalkiemen worden gevormd, wordt er oplossing afgetapt naar 

de batchreactor van 200ml. In de batchreactor vindt de groei van de kristallen plaats. Hierbij wordt 

constant geroerd via een Cole-Parmer roerder aan een roersnelheid van 400rpm. De temperatuur in 

de batchreactor wordt constant gehouden via een tweede thermostatisch bad (merk: Lauda, type: 

RE415) (10). Onder de batchreactor bevindt zich een tweede transducer met bijhorende versterker 
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(merk: RF, type: Power Amplifier) en golfvorm generator (merk: Picotest, type: LXI) (11). De resonan-

tiefrequenties van deze tweede transducer staan weergegeven in Tabel 3. Met deze tweede transdu-

cer kan via ultrageluid ingespeeld worden op de groei van het kristallisatieproces. 

Tabel 3: Resonantiefrequenties batchtransducer 

Resonantiefrequenties 

1,6MHz 

1,13MHz 

850kHz 

570kHz 

97kHz 

41kHz 

 
De experimentele set-up zonder aftapkraantje werd gebruikt voor de nucleatie-experimenten. De 

reden voor de verwijdering van het aftapkraantje uit de opstelling voor de nucleatie-experimenten 

wordt toegelicht in paragraaf 4.1.1. Figuur 30 geeft de werkelijke proefopstelling zonder aftapkraan-

tje weer. Figuur 31 en Figuur 32 geven een schematische voorstelling van de proefopstelling zonder 

aftapkraantje weer. 

 

Figuur 30: Werkelijke proefopstelling zonder aftapkraantje 

8 
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Figuur 31: Schematische weergave proefopstelling zonder aftapkraantje (deel 1) 

 

Figuur 32: Schematische weergave proefopstelling zonder aftapkraantje (deel 2) 

De manier van aftappen is het enige verschil tussen de set-up met- en zonder aftapkraantje. Voor het 

overige werkt deze opstelling identiek als hierboven beschreven. In deze set-up is het aftapkraantje 

verwijderd en vervangen door een doorlopende tube die tot aan de opslagerlenmeyer reikt (Figuur 

31 en Figuur 30; (8)). Zodra nucleatie wordt waargenomen, wordt deze tube manueel losgekoppeld 

van de opslagerlenmeyer en aan de batchreactor gekoppeld (Figuur 32; (8)). Op deze manier wordt 

de paracetamol oplossing overgetapt van het continu systeem naar de batchreactor.  

3.1.1.2 Batch set-up 

De batch set-up werd eenmalig gebruikt om de invloed van het semi-continu systeem op de deeltjes-

grootte te onderzoeken. Figuur 33 geeft een schematische voorstelling van de batch set-up. 
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Figuur 33: Batch set-up 

In deze opstelling wordt de paracetamol oplossing van 30g/l in de temperatuursgecontroleerde bat-

chreactor van 200ml geplaatst (1). De temperatuur van de batchreactor wordt geregeld via een 

thermostatisch bad (merk: Lauda, type: RE415) (2). Zowel de nucleatie als de kristalgroei vindt plaats 

in de batchreactor.  

3.1.1.3 Filtratie en drogen 

Nadat de kristallen in batch voldoende zijn uitgegroeid, worden de kristallen afgefiltreerd via een 

vacuümfilter die verbonden is met een vacuümpomp (merk: KNF laboport). Figuur 34 geeft de ge-

bruikte vacuümfiltratieopstelling. 

 

Figuur 34: Vacuümfilter 

Het filtreren gebeurde via Whatmann filtreerpapier met een poriegrootte van 6 µm. Na het affiltre-

ren worden de kristallen gedroogd in een droogstoof gedurende 24 uur bij een temperatuur van 

40°C. Figuur 35 geeft de gebruikte droogstoof. 
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Figuur 35: Droogstoof 

3.1.2 Analyse apparatuur  

Na het affiltreren en het drogen van de kristallen kunnen deze geanalyseerd worden. Via een laser-

diffractometer kan de kristalgrootte en de kristalgrootteverdeling bepaald worden. Een scanning 

elektronenmicroscoop (SEM) kan de vorm van de kristallen opmeten. 

3.1.2.1 Laserdiffractometer 

Voor het bepalen van de kristalgrootte en kristalgrootteverdeling wordt de Malver Mastersizer 3000 

gebruikt (Figuur 36). Aan het toestel is een Hydro EV gekoppeld (Figuur 37). Dit is een roerder met 

centrifugale pomp die in staat is om het te analyseren staal rond te pompen doorheen het systeem. 

De Malver Mastersizer 3000 heeft, afhankelijk van de te meten deeltjes en de gebruikte dispersie-

eenheid, een meetbereik van 10nm tot 3.5mm [29], [30].  

 

Figuur 36: Malver Mastersizer 3000 [29] 
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Figuur 37: Hydro EV [29] 

Het toestel werkt volgens het principe van laserlichtverstrooiing. De te analyseren kristallen worden 

in een oplossing gebracht waarin deze niet oplossen. De Hydro EV stuurt deze oplossing naar de Mas-

tersizer 3000 waarbij de kristallen door een meetcel gepompt worden waardoor een laserstraal ge-

stuurd wordt. Het laserlicht wordt verstrooid door de aanwezige kristallen in de oplossing. Naarge-

lang de deeltjesgrootte van de kristallen verandert de hoek waaronder het licht invalt op de detector. 

Grotere kristallen verstrooien het laserlicht onder een kleinere hoek dan kleinere kristallen. Door de 

hoeveelheid laserlicht te detecteren onder verschillende hoeken, kan dan berekend worden wat de 

grootte van het deeltje is. Figuur 38 geeft dit principe visueel weer [29], [30]. 

 

Figuur 38: Relatie kristalgrootte en hoekverstrooiing [29] 

Voor analyse van de paracetamol kristallen werd n-hexaan als oplosmiddel gebruikt. Paracetamol 

lost nagenoeg niet op in n-hexaan. De oplosbaarheid bedraagt 0.025g/kg solvent bij 20°C [8]. De op-

lossing werd voorzien van L-alfa-lecithine (97% Acros Organics). L-alfa-lecithine vermeed het kleven 

van de paracetamol kristallen aan de glazen wanden van de meetcel. De concentratie aan paraceta-

mol in n-hexaan werd zo gekozen dat de obscuratie tussen de 10% en 30% bevond. De volledige pro-

cedure voor het opmeten van de kristalgrootte is beschreven in bijlage 1. 
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3.1.2.2 Scanning elektronenmicroscoop (SEM) 

Via een scanning elektronenmicroscoop kan de vorm van de kristallen bepaald worden. Hiervoor 

werd de PHILIPS scanning electron microscope XL30 FEG gebruikt (Figuur 39). 

 

Figuur 39: PHILIPS scanning electron microscope XL30 FEG [31] 

In eerste instantie worden de stalen gesputterd met 5nm platina en palladium om het staal geleid-

baar te maken zodat er geen ophoping van lading ontstaat. Dit gebeurt via een platinadraad en een 

palladiumplaat die met elkaar in contact komen. Hierdoor ontstaat een spanning. Door het vacuüm 

en de ontstane spanning gaat het contact oppervlak gloeien en sputteren platina en palladium deel-

tjes op het staal. Nu het staal geleidend is kan het onder de elektronenmicroscoop geanalyseerd 

worden [5], [31]. 

Het SEM toestel bevat een puntbronkathode die een elektronenbundel op het staal afschiet. De elek-

tronen vallen in op het staal en worden teruggekaatst over een bepaalde hoek. De teruggekaatste 

elektronen worden opgemeten door detectoren. Op basis van de teruggekaatste elektronen kan het 

SEM toestel een beeld vormen van de kristallen [5], [31]. 

3.2 Experimentele procedure  
In deze paragraaf worden de verschillende gevolgde procedures toegelicht. De nadruk ligt op het 

zoeken naar ultrasone parameters die de kristalgrootte en kristalgrootteverdeling beïnvloeden. Hier-

bij wordt ultrageluid geïmplementeerd tijdens de nucleatie en de groei van het kristallisatieproces. 

Voordat deze experimenten kunnen plaatsvinden, moet het systeem gekarakteriseerd worden. Calo-

rimetrische testen en de metastabiele zone van het systeem dienen opgemeten te worden. 

3.2.1 Karakterisering van het systeem  

Het karakteriseren van het systeem gebeurt eerst door bepaling van de metastabiele zone en nadien 

door calorimetrische testen. De bepaling van de metastabiele zone geeft een indicatie op welk punt 

nucleatie optreedt in het systeem. Kennis over de metastabiele zone is vooral van belang voor nucle-
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atie gerelateerde experimenten. Via calorimetrische testen kunnen calorimetrische curven worden 

opgesteld. Deze curven geven de relatie tussen de amplitude van de ultrasone golf en het overeen-

komend ingaand vermogen aan ultrageluid in de reactor. Om bijvoorbeeld de invloed van verschil-

lende frequenties op een eerlijke manier te onderzoeken dient voor elke frequentie hetzelfde in-

gaand vermogen aangelegd te worden. 

3.2.1.1 Bepaling metastabiele zone en werkingsconcentratie  

Voor drie verschillende geconcentreerde paracetamol oplossingen werd de metastabiele zone op-

gemeten in de experimentele set-up met aftapkraantje. De metastabiele zone werd voor iedere con-

centratie eenmaal onder stille en eenmaal onder continue ultrasone condities met een frequentie 

van 67,500kHz en ingaand vermogen van ±8W opgemeten. Voor nucleatie gerelateerde experimen-

ten is er een significant verschil in metastabiele zone tussen stille en ultrasone condities nodig. De 

paracetamol concentratie die het grootste verschil in metastabiele zone gaf werd als werkingscon-

centratie genomen voor het onderzoek. De drie onderzochte paracetamol concentraties waren res-

pectievelijk 20g/l, 25g/l en 30g/l. Voor de experimentele set-up zonder aftapkraantje werd enkel 

voor de 30 g/l paracetamol oplossing de metastabiele zone opgemeten, zowel onder stille als ultra-

sone condities. De reden hiervoor wordt beschreven in paragraaf 4.1.1. 

Voor de meting van de metastabiele zone werd telkens dezelfde procedure gevolgd. De oplossing 

van 20g/l, 25g/l of 30g/l paracetamol in ultrazuiver water werd in eerste instantie opgewarmd tot 

60°C. Bij deze temperatuur is voor iedere onderzochte concentratie de paracetamol volledig opge-

lost. Voor de 20g/l, 25g/l en 30g/l paracetamol oplossingen zijn de oplosbaarheidstemperaturen 

respectievelijk ±34°C, ±40°C en ±46°C. De oplossing van 60°C werd vervolgens gekoeld aan een snel-

heid van ±0,6°C/min. In de tubing van het continu systeem werd vervolgens visueel opgevolgd bij 

welke temperatuur nucleatie optrad. Deze ruwe nucleatietemperatuur is lager dan de werkelijke 

nucleatietemperatuur. In de tubing is het minder duidelijk om nucleatie op te merken vanwege het 

kleine volume. Hierdoor wordt de nucleatie te laat opgemerkt. Zodra de ruwe nucleatietemperatuur 

bekend was, werd de oplossing opnieuw opgewarmd tot 60°C en gekoeld aan ± 0,6°C/min. Ditmaal 

werd, vanaf 5°C boven de ruwe nucleatietemperatuur, om de 0,2°C een kleine hoeveelheid staal 

afgetapt in een beker om te kijken of er zich kristalkiemen in de oplossing bevonden. De temperatuur 

waarbij de eerste kristalkiemen werden waargenomen met het blote oog werd als nucleatietempera-

tuur beschouwd. Deze laatste handeling werd 3 maal herhaald.  

3.2.1.2 Calorimetrische experimenten 

Een transducer die ultrageluid doorheen een oplossing stuurt, doet dit met een bepaald akoestisch 

vermogen. De energie-inhoud van het ultrageluid is afhankelijk van de aangelegde amplitude. Een 

grote amplitude komt overeen met een hoog energetische golf. Om een indicatie te krijgen over de 

hoeveelheid akoestische energie die de oplossing wordt ingestuurd, worden calorimetrische testen 

uitgevoerd. Via calorimetrische testen kunnen calorimetrische curven worden opgesteld die de rela-

tie tussen de aangelegde amplitude en het overeenkomend ingaand calorimetrisch vermogen geven. 

Iedere transducer heeft één of meerdere resonantiefrequenties waarbij maximale energieoverdracht 

naar de oplossing optreedt. Voor iedere resonantiefrequentie dient een calorimetrische curve opge-

steld te worden omdat de efficiëntie van energieoverdracht verschilt naargelang de frequentie.  
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In de semi-continue set-up bevinden zich twee transducers. Een eerste transducer bevindt zich in het 

continu systeem (Figuur 29, [6]), een tweede transducer onder de batchreactor (Figuur 29, [11]). De 

calorimetrische testen verlopen verschillend in het continu en het batchsysteem. 

In het continu systeem wordt ultrapuur water van 38°C doorheen het systeem gepompt om de calo-

rimetrische testen uit te voeren. Het calorimetrisch vermogen wordt berekend met volgende formu-

le: 

              

Hierbij is Pcal het calorimetrisch vermogen in watt,    het debiet in kg/s (100 ml/min= 0.001667 

kg/s), Cp de soortelijke warmte van water (4,18*10³ J/kg*K) en ∆T de temperatuurstijging van de 

oplossing ten gevolge van het ultrageluid (K). Het debiet en de soortelijke warmte van water zijn 

doorheen het onderzoek constante gegevens. De temperatuurstijging van de oplossing, ten gevolge 

van het ultrageluid, is de enige variërende parameter die afhankelijk is van de aangelegde amplitude. 

Voor 7 verschillende amplitudes werd het calorimetrisch vermogen berekend. De onderzochte ampli-

tudes waren respectievelijk 250mV, 325mV, 400mV, 570mV, 700mV, 900mV en 1200mV. De tempe-

ratuurstijging wordt met behulp van thermokoppels opgemeten. Het eerste thermokoppel bevindt 

zich net voor de sonoreactor, het tweede vlak na de sonoreactor (Figuur 29, [7]). Het verschil in tem-

peratuur van de oplossing voor en na de sonoreactor komt overeen met ∆T. Zodra ∆T bekend is kan 

het calorimetrsich vermogen berekend worden m.b.v. vergelijking 1. Met de bekomen gegevens kan 

een calorimetrische curve worden opgesteld waarbij de aangelegde amplitude in functie van het 

calorimetrisch vermogen wordt uitgezet. Door een lineaire trendlijn te fitten doorheen de punten, 

kan met de vergelijking van de trendlijn bepaald worden welke amplitude aangelegd moet worden 

om een bepaald calorimetrisch vermogen te bekomen. Figuur 40 geeft een voorbeeld van een calo-

rimetrische curve. 

 

Figuur 40: Voorbeeld calorimetrische curve 

In het continu systeem werd doorheen heel het onderzoek telkens met dezelfde transducer gewerkt 

waarbij maar één resonantiefrequentie werd gebruikt. Voor de transducer in het continu systeem 

moest bijgevolg maar één calorimetrische curve worden opgesteld. 
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In het batchsysteem worden de calorimetrische testen uitgevoerd door de batchreactor met 200ml 

ultrawater te vullen en deze oplossing constant te roeren aan een roersnelheid van 400rpm. het ca-

lorimetrisch vermogen wordt met een gelijkaardige formule berekend: 

          
  

  
 

Hierbij is Pcal het calorimetrisch vermogen in watt, m de massa van de oplossing in kg (200ml= 

0.2kg), Cp de soortelijke warmte van water (4,18*10³ J/kg*K) en 
  

  
 is de verandering van tempera-

tuur in een tijdsinterval. De massa en de soortelijke warmte van water zijn ook hier constante gege-

vens. De temperatuurstijging in een bepaald tijdsinterval, ten gevolge van het ultrageluid, is de enige 

variërende parameter die afhankelijk is van de aangelegde amplitude. Het meten van 
  

  
 gebeurt via 

een thermokoppel dat zich in de batchreactor bevindt. De starttemperatuur van de oplossing was 

voor iedere meting gelijk (36°C). Gedurende een gekozen tijdsinterval wordt ultrasoon met een be-

paalde amplitude de oplossing in gestuurd. Via het thermokoppel wordt de temperatuurstijging op-

gevolgd in dit tijdsinterval. Met de bekomen gegevens kan een grafiek worden opgesteld die de tijd 

in functie van de temperatuur weergeeft. Door een lineaire trendlijn doorheen de punten te fitten en 

de bijhorende lineaire vergelijking te bepalen kan 
  

  
 achterhaald worden. 

  

  
 is dan de richtingscoëf-

ficiënt van de trendlijn. Zodra 
  

  
 bekend is kan het calorimetrisch vermogen berekend worden voor 

de beschouwde amplitude m.b.v. vergelijking 2. Figuur 41 geeft een voorbeeld van curve waarbij de 

tijd in functie van de temperatuur wordt gegeven. 

 

Figuur 41: Voorbeeld tijd in functie van temperatuur curve 

Deze bewerking wordt voor 4 of 5 verschillende amplitudes uitgevoerd. Vervolgens kan een calori-

metrische curve opgesteld worden zoals weergegeven in Figuur 40. In dit onderzoek werden drie 

verschillende transducers met in totaal zes resonantiefrequenties gebruikt in het batchsysteem. Voor 

iedere resonantiefrequentie moet een calorimetrische curve worden opgesteld. De onderzochte 

amplitudes per resonantiefrequentie zijn weergegeven in Tabel 4. 
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Tabel 4: De onderzochte amplitudes per resonantiefrequentie en transducer 

Transducer Resonantiefrequentie Onderzochte amplitudes (mV) 

1 1,6MHz 

100 

150 

200 

250 

2 

1,13MHz 

100 

150 

200 

225 

250 

850kHz 

100 

150 

175 

200 

250 

570kHz 

100 

150 

175 

200 

250 

3 

97kHz 

300 

350 

400 

450 

500 

41kHz 

200 

300 

350 

400 

450 

 

3.2.2 Kristalgrootte sturing 

Na de karakterisatie van het systeem kunnen de kristalgrootte sturingsexperimenten uitgevoerd 

worden. Hierbij worden twee aspecten onderzocht. Ten eerste werd nagegaan of kristalgrootte stu-

ring mogelijk is door ultrageluid te implementeren tijdens de nucleatiestap van het kristallisatiepro-

ces. Ten tweede werd nagegaan of ultrageluid invloed had op de kristalgrootte als deze werd geïm-

plementeerd tijdens de kristalgroei.  

3.2.2.1 Implementatie van ultrageluid tijdens de nucleatie  

In dit onderzoek worden twee parameters geanalyseerd. Ten eerste wordt nagegaan of het overver-

zadigingsniveau waarop ultrasoon wordt geactiveerd invloed heeft op de deeltjesgrootte. Ten twee-
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de wordt onderzocht of het ingaand vermogen bij continue ultrasone bestraling invloed heeft op de 

deeltjesgrootte.  

In paragraaf 2.4 werd aangehaald dat eerder onderzoek in de literatuur heeft aangetoond dat conti-

nue implementatie van ultrageluid de nucleatie versnelt en zorgt voor het genereren van veel kleine 

kristallen. Met andere woorden door ultrasoon te implementeren worden veel nucleatiekiemen bij 

hogere temperatuur oftewel bij lagere oververzadiging bekomen die uiteindelijk minder sterk kun-

nen uitgroeien. Met deze experimenten wordt nagegaan of dit effect versterkt kan worden door 

ultrageluid op verschillende oververzadigingsniveaus te implementeren. Er wordt dus onderzocht 

wat de invloed is van het oververzadigingsniveau waarop ultrageluid wordt ingeschakeld. De gekozen 

oververzadigingsniveaus bevinden zich tussen het nucleatiepunt onder continu ultrasone condities 

(T= ±38°C) en het nucleatiepunt onder stille condities (T= ±27°C). Figuur 42 geeft een overzicht van 

de gekozen oververzadigingsniveaus.  

 

Figuur 42: Gekozen oververzadingingspunten 

Tabel 5 geeft een overzicht van de gekozen oververzadigingstemperaturen met bijhorende overver-

zadigingsniveau.  

Tabel 5: Overzicht gekozen oververzadigingsniveaus 

Oververzadigingstemperatuur (°C) Oververzadigingsniveau (-) 

37 1,36 

35 1,45 

33 1,56 

31 1,67 

29 1,78 

 

Voor de experimenten met betrekking tot de nucleatie werd gebruik gemaakt van de opstelling zon-

der aftapkraantje. Deze set-up gaf het grootste verschil in metastabiele zone tussen stille en ultraso-

ne condities (±10°C). In eerste instantie werd een paracetamol oplossing van 30g/l, waarvan de op-

losbaarheidstemperatuur ±46°C bedraagt, opgewarmd tot 60°C. De warme oplossing werd doorheen 

het continu systeem gestuurd aan een debiet van 100ml/min. Hierdoor werd de oplossing onder 
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stille condities gekoeld aan een snelheid van ±0,6°C/min. Het koelen onder stille condities ging door 

tot het gewenst oververzadigingsniveau werd bereikt. Bij deze temperatuur werd ultrageluid met 

een frequentie van 67,500kHz ingeschakeld. Hierbij treedt onmiddellijk nucleatie op. De oplossing 

met kristalkiemen wordt overgetapt naar de batchreactor van 200ml. In de batchreactor konden de 

kristallen verder uitgroeien onder stille condities. Het groeiproces duurde 2 uur en gebeurde bij een 

constante temperatuur die gelijk werd gesteld aan de oververzadigingstemperatuur waarop ultra-

soon werd ingeschakeld. Het groeien gebeurde overigens onder constant roeren aan een roersnel-

heid van 400rpm. Zodra de kristallen voldoende uitgegroeid waren, werden deze gefiltreerd met een 

vacuümfilter en gedroogd in een droogstoof gedurende 24 uur bij 40°C. De bekomen kristalstalen 

werden nadien geanalyseerd op deeltjesgrootte met een laserdiffractometer. 

Om te onderzoeken wat de invloed is van het ingaand vermogen bij continue sonicatie werd groten-

deels dezelfde procedure uitgevoerd als hierboven beschreven. Het enige verschil is dat de warme 

paracetamol oplossing onder continu ultrasone bestraling werd gekoeld. Hierbij werden drie verschil-

lende calorimetrische vermogens aangelegd om na te gaan of het ingaand vermogen invloed heeft 

op de uiteindelijke deeltjesgrootte. De gekozen experimentele omstandigheden staan weergegeven 

in Tabel 6. 

Tabel 6: Overzicht experimentele omstandigheden 

Frequentie Calorimetrisch vermogen 

67,500kHz ±4W 

67,500kHz ±8W 

67,500kHz ±11W 

 

Overigens werd er met deze set-up een experiment uitgevoerd onder volledig stille condities. Zowel 

bij de nucleatie als bij de groei werd hier geen ultrageluid geïmplementeerd. De nucleatie verliep 

spontaan in het continue systeem terwijl de groei in de batchreactor plaatsvond. Deze test dient als 

referentiewaarde voor de onderzochte parameters tijdens de nucleatie. 

3.2.2.2 Implementatie van ultrageluid tijdens de groei  

Over de invloed van ultrageluid tijdens de groei van een kristallisatieproces is tot op heden nog wei-

nig gekend. Met deze experimenten wordt de invloed van de frequentie en het ingaand vermogen 

van het ultrageluid op de kristalgroei onderzocht. In een eerste fase wordt de kristalgroei aan ver-

schillende ultrasone frequenties onderworpen waarbij telkens hetzelfde calorimetrisch vermogen 

wordt aangelegd. In een tweede fase wordt, voor enkele frequenties, de invloed van het calorime-

trisch vermogen getest. Hierbij wordt de frequentie constant gehouden en het groeiproces aan drie 

verschillende calorimetrische vermogens onderworpen. Een overzicht van de experimentele om-

standigheden staan weergegeven in Tabel 7. 
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Tabel 7: Overzicht experimentele omstandigheden 

Experiment Frequentie Calorimetrisch vermogen 

1 

1.6MHz 

3W 

2 8W 

3 15W 

4 

1.13MHz 

3W 

5 8W 

6 15W 

7 850kHz 8W 

8 

570kHz 

3W 

9 8W 

10 15W 

11 97kHz 8W 

12 41kHz 8W 

 

Voor de experimenten met betrekking tot de kristalgroei werd gebruik gemaakt van de opstelling 

met aftapkraantje. De keuze voor deze set-up is gemaakt omwille van de praktische voordelen. Het 

aftapkraantje maakt het aftappen van de oplossing naar de batchreactor eenvoudiger. Het aftap-

kraantje lokt nucleatie uit waardoor minder diep gekoeld moet worden voor nucleatie. Een experi-

ment wordt hierdoor minder tijdrovend. Voor de groei-experimenten is het niet van belang op welke 

manier nucleatie bekomen wordt. Wel moet consequent dezelfde methode voor het opwekken van 

nucleatie gehanteerd worden zodat het groeiproces iedere keer start met gelijke kristalkiemen. Er 

werd overigens gecontroleerd of het aftapkraantje verschuivingen in kristalgrootte veroorzaakt. Dit 

was niet het geval waardoor met deze set-up gewerkt kon worden om de kristalgroei te onderzoe-

ken. 

In eerste instantie werd een paracetamol oplossing van 30g/l opgewarmd tot ruim boven de oplos-

baarheidstemperatuur (60°C). De warme oplossing werd doorheen het continu systeem gestuurd aan 

een debiet van 100ml/min. Vervolgens werd de oplossing onder continu ultrasone bestraling, met 

een frequentie van 67,500kHz, gekoeld aan een snelheid van ±0,6°C/min. Ultrasoon werd hier enkel 

gebruikt om nucleatie uit te lokken waardoor minder diep gekoeld moest worden en een experiment 

minder tijdrovend werd. Dit werd consequent voor ieder groei-experiment toegepast zodat het 

groeiproces iedere keer met gelijke kristalkiemen startte. Zodra nucleatie werd opgemerkt in het 

continu systeem werd een deel van de oplossing overgetapt naar de batchreactor van 200ml. Nucle-

atie trad iedere maal op binnen een temperatuursinterval van 42,5°C tot 43,1°C. In de batchreactor 

konden de kristalkiemen verder uitgroeien onder ultrasone condities met een bepaalde gewenste 

frequentie en calorimetrisch vermogen. Het groeiproces duurde 2 uur en gebeurde bij een constante 

temperatuur die 7°C onder de nucleatietemperatuur lag. Aangezien de nucleatietemperatuur bij 

ieder experiment rond de 43°C lag, gebeurde de kristalgroei bij een temperatuur van 36°C. Dit werd 

gehanteerd om uiteindelijk een voldoende hoeveelheid kristallen te bekomen voor de analyse. Het 

groeien gebeurde overigens onder constant roeren aan een roersnelheid van 400rpm. Zodra de kris-

tallen voldoende uitgegroeid waren, werden deze gefiltreerd met een vacuümfilter en gedroogd in 

een droogstoof gedurende 24 uur bij 40°C. De bekomen kristalstalen werden nadien geanalyseerd op 

deeltjesgrootte met een laserdiffractometer en op vorm met een SEM. 
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Overigens werd er met deze set-up een experiment uitgevoerd onder stille groeicondities. Bij de 

nucleatie werd continu ultrageluid gebruikt om nucleatie uit te lokken. Bij de groei werd er geen ul-

trageluid geïmplementeerd. Deze test dient als referentiewaarde voor de onderzochte parameters 

tijdens de groei. 

3.2.2.3 Invloed van het aftapkraantje 

Zoals paragraaf 3.2.2.2 aanhaalde, werd er gecontroleerd of het aftapkraantje een verschuiving in 

kristalgrootte veroorzaakt. Dit is een belangrijk gegeven voor de groei-experimenten. Bijkomend 

kunnen via deze experimenten extra conclusies getrokken worden over de invloed van het aftap-

kraantje in het continu gedeelte van het systeem, waar de nucleatie plaatsvindt.  

Voor deze experimenten werd een analoge methode gevolgd zoals beschreven in paragraaf 3.2.2.2. 

Met dit verschil dat de groei van de kristallen onder stille omstandigheden gebeurde. Er werden twee 

verschillende concentraties aan paracetamol oplossing (respectievelijk 30g/l en 25g/l) gebruikt om 

de invloed van het aftapkraantje te bepalen. Voor iedere concentratie werd overigens een test uitge-

voerd waarbij geen ultrageluid tijdens de nucleatie werd geïmplementeerd. 

3.2.3 Semi-continu systeem vs batchsysteem  

In de industrie gebeuren kristallisatiereacties vooral in volledige batchsystemen. Een semi-continu 

systeem waarbij de nucleatie in het continu gedeelte plaatsvindt, is een eerste stap om over te scha-

kelen op een volledig continu systeem. In deze experimenten wordt bekeken wat de invloed van 

continue nucleatie is op de kristalgrootte. Hierbij wordt een volledig batchexperiment vergeleken 

met een semi-continu experiment, beide onder volledig stille condities. Enkel voor de proefopstelling 

zonder aftapkraantje werd een volledig stil experiment uitgevoerd.  

Het volledig batchexperiment gebeurt in een reactor van 200ml, onder constant roeren aan een 

roersnelheid van 400rpm. De paracetamol oplossing van 30g/l wordt in eerste instantie opgewarmd 

tot ruim in het onderverzadigingsgebied (60°C). Vervolgens wordt de warme oplossing gekoeld aan 

±0,6°C/min. Zodra nucleatie wordt opgemerkt wordt de temperatuur constant gehouden op de nu-

cleatietemperatuur. De kristallen groeien gedurende twee uur verder uit. Hierna werden de volledig 

uitgegroeide kristallen gefiltreerd met een vacuümfilter en gedroogd in een droogstoof gedurende 

24 uur bij 40°C. De bekomen kristalstalen werden nadien geanalyseerd op deeltjesgrootte met een 

laserdiffractometer. 

Het semi-continu experiment gebeurt gelijkaardig aan het batchexperiment. De paracetamol oplos-

sing van 30g/l wordt in eerste instantie opgewarmd tot ruim in het onderverzadigingsgebied (60°C). 

Vervolgens wordt de warme oplossing gekoeld aan 0,7°C/min. Zodra nucleatie wordt opgemerkt 

wordt een deel van de oplossing overgetapt naar de batchreactor van 200ml. Hier groeien de kristal-

len verder uit bij een constante temperatuur die gelijk is aan de nucleatietemperatuur. Overigens 

gebeurt het groeien onder constant roeren aan een roersnelheid van 400rpm. Zodra de kristallen 

voldoende uitgegroeid waren, werden deze gefiltreerd met een vacuümfilter en gedroogd in een 

droogstoof gedurende 24 uur bij 40°C. De bekomen kristalstalen werden nadien geanalyseerd op 

deeltjesgrootte met een laserdiffractometer. 
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4 Resultaten en discussie 

4.1 Karakterisering van het systeem 
In deze paragraaf worden de resultaten besproken omtrent de karakterisatie van het systeem. Voor 

de calorimetrische experimenten worden niet alle calorimetrische curven besproken. Deze curven 

werken allemaal op eenzelfde manier. De niet besproken calorimetrische curven zijn te vinden in 

Bijlage 2. 

4.1.1 Bepaling metastabiele zone en werkingsconcentratie 

De metastabiele zone werd eerst opgemeten voor de experimentele set-up met aftapkraantje. Dit 

werd gedaan voor drie verschillende paracetamol concentraties. De drie onderzochte paracetamol 

concentraties waren respectievelijk 20g/l, 25g/l en 30g/l. De concentratie die het grootste verschil in 

metastabiele zone, tussen stille en continue ultrasone condities, gaf, werd als werkingsconcentratie 

gekozen. Tabel 8, Tabel 9 en Tabel 10 geven de resultaten van de metastabiele zone metingen voor 

de respectievelijk 30g/l, 25g/l en 20g/l paracetamol oplossingen in de proefopstelling met aftap-

kraantje. 

Tabel 8: Metastabiele zone metingen 30g/l (proefopstelling met aftapkraantje) 

Proef nr. Conditie Tnucleatie (°C) Concentratie 

1 
Zonder US 39,10 30 g/l 

Met US 42,70 30 g/l 

2 
Zonder US 38,50 30 g/l 

Met US 42,90 30 g/l 

3 
Zonder US 40,40 30 g/l 

Met US 43,08 30 g/l 

Gem. 
Zonder US 39,33 30 g/l 

Met US 42,89 30 g/l 

St.dev 
Zonder US 0,97 30 g/l 

Met US 0,19 30 g/l 

 
Tabel 9: Metastabiele zone metingen 25g/l (proefopstelling met aftapkraantje) 

Proef nr. Conditie Tnucleatie (°C) Concentratie 

1 
Zonder US 33,40 25 g/l 

Met US 36,60 25 g/l 

2 
Zonder US 33,30 25 g/l 

Met US 36,70 25 g/l 

3 
Zonder US 32,90 25 g/l 

Met US 36,70 25 g/l 

Gem. 
Zonder US 33,20 25 g/l 

Met US 36,67 25 g/l 

St.dev 
Zonder US 0,26 30 g/l 

Met US 0,06 30 g/l 
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Tabel 10: Metastabiele zone metingen 20g/l (proefopstelling met aftapkraantje) 

Proef nr. Conditie Tnucleatie (°C) Concentratie 

1 
Zonder US 27,70 20 g/l 

Met US 30,02 20 g/l 

2 
Zonder US 28,10 20 g/l 

Met US 30,40 20 g/l 

3 
Zonder US 26,90 20 g/l 

Met US 29,70 20 g/l 

Gem. 
Zonder US 27,57 20 g/l 

Met US 30,04 20 g/l 

St.dev 
Zonder US 0,61 30 g/l 

Met US 0,35 30 g/l 

 

Door het koeltraject tot aan de gemiddelde nucleatietemperaturen uit te zetten in de oplosbaar-

heidsgrafiek van paracetamol, wordt een duidelijker beeld geschept van de resultaten. Figuur 43 

geeft een grafische voorstelling van de gemiddelde metastabiele zones die werden bekomen in de 

proefopstelling met aftapkraantje. 
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Figuur 43: Grafische voorstelling metastabiele zones (proefopstelling met aftapkraantje) 

Uit de resultaten is duidelijk te zien dat continue sonicatie de nucleatie versnelt dus zorgt voor een 

hogere nucleatietemperatuur. Daarnaast verkleint de spreiding op de vastgestelde nucleatietempe-

ratuur. Dit komt overeen met wat de literatuur voorschrijft. Voor mogelijke verklaringen voor dit 

fenomeen wordt verwezen naar paragraaf 2.4.1. Het verschil in metastabiele zone tussen stille en 

continue ultrasone condities neemt toe naarmate de concentratie van de oplossing stijgt. Op basis 

van de gemiddelde nucleatietemperaturen wordt een verschil van ±2,5°C waargenomen voor de 

20g/l oplossing. Een verschil van ±3,5°C wordt waargenomen voor de 25g/l oplossing en een verschil 

van ±4,5°C wordt waargenomen voor de 30g/l. Op basis van deze resultaten werd beslist om de 30g/l 

paracetamol oplossing als werkingsconcentratie te beschouwen voor het volledige vervolg van dit 

onderzoek. 

Voor de kristalgrootte sturingsexperimenten, waarbij ultrageluid tijdens de nucleatie wordt geïm-

plementeerd, is een groot verschil in metastabiele zone nodig tussen stille en continue ultrasone 
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condities. Dit om de invloed van het oververzadigingsniveau te kunnen onderzoeken. Het bekomen 

verschil in metastabiele zone van ±4,5°C, in de experimentele set-up met aftapkraantje, is te klein om 

experimenten uit te voeren op tussenliggende punten. Vandaar dat het aftapkraantje uit de opstel-

ling werd verwijderd. Het draaikraantje lokt vervroegde nucleatie uit. Een eerste mogelijke verklaring 

voor deze waarneming is contactnucleatie. Het aftapkraantje fungeert als een vreemd obstakel in het 

stromingspatroon van de oplossing. Moleculen kunnen zich groeperen en oriënteren rondom een 

vreemd obstakel waardoor sneller een stabiele kiem tot stand komt [32]. Een tweede mogelijkheid is 

het principe van shear induced nucleation. In de literatuur is al beschreven dat schuifspanningen de 

nucleatie kan bevorderen [32]. Door het gebruik van het aftapkraantje wordt het stromingspatroon 

veranderd. Mogelijk worden hierdoor extra schuifspanningen geïnduceerd waardoor vervroegde 

nucleatie wordt uitgelokt. Een derde mogelijkheid is het principe van flow induced nucleation. Er zijn 

onderzoeken die beweren dat een verbeterde micromenging zorgt voor versnelde nucleatie [33], 

[34]. Door een betere menging kunnen moleculen elkaar sneller vinden ter vorming van een stabiele 

kiem. Door het gebruik van het aftapkraantje wordt het stromingspatroon veranderd waardoor mo-

gelijk een verbeterde menging optreedt met versnelde nucleatie als gevolg. 

Voor de experimentele set-up zonder aftapkraantje werd opnieuw de metastabiele zone opgemeten 

voor de 30g/l oplossing. Tabel 11 geeft de resultaten van de metastabiele zone metingen voor de 

30g/l oplossing in de proefopstelling zonder aftapkraantje. 

Tabel 11: Metastabiele zone metingen 30g/l (proefopstelling zonder aftapkraantje) 

Proef nr. Conditie Tnucleatie (°C) Concentratie 

1 
zonder US 26,50 30 g/l 

Met US 36,80 30 g/l 

2 
zonder US 27,60 30 g/l 

Met US 39,40 30 g/l 

3 
zonder US 27,90 30 g/l 

Met US 37,50 30 g/l 

Gem. 
zonder US 27,33 30 g/l 

Met US 37,90 30 g/l 

St.dev 
zonder US 0,74 30 g/l 

Met US 1,35 30 g/l 

 

Figuur 44 geeft een grafische voorstelling van de metastabiele zone, op basis van de gemiddelde 

nucleatietemperaturen, die werd bekomen in de proefopstelling zonder aftapkraantje. 
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Figuur 44: Grafische voorstelling metastabiele zones (proefopstelling zonder aftapkraantje) 

Door het aftapkraantje uit de opstelling te verwijderen is het verschil in metastabiele zone tussen 

stille en continue ultrasone condities toegenomen van ±4,5°C tot ±10,6°C. Dit verschil is groot genoeg 

om experimenten uit te voeren bij verschillende oververzadigingsniveaus. De experimentele set-up 

zonder aftapkraantje wordt bijgevolg gebruikt voor de kristalgrootte sturingsexperimenten met be-

trekking tot de nucleatie. 

Uit de bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat in een continu systeem elke aanwe-

zige component kan zorgen voor een wijziging van de metastabiele zone. Door simpelweg het aftap-

kraantje uit de opstelling te verwijderen, wordt een drastische wijziging in metastabiele zone beko-

men. Het aftapkraantje wekt wellicht versneld nucleatie op door middel van contactnucleatie of 

stromingsgeïnduceerde nucleatie. 

4.1.2 Calorimetrische experimenten 

In paragraaf 3.2.1.2 werd al aangehaald dat er in het continu systeem één transducer met een wel-

bepaalde resonantiefrequentie werd gebruikt. Er moet bijgevolg maar één calorimetrische curve 

worden opgesteld voor het continu systeem. In het batchsysteem werden verschillende transducers 

met verschillende resonantiefrequenties gebruikt. Voor iedere resonantiefrequentie dient een calo-

rimetrische curve opgesteld te worden. In deze paragraaf wordt één calorimetrische curve uit het 

continu en één het batchsysteem besproken.  

4.1.2.1 Transducer in continu 

In het continu systeem werd één transducer met een resonantiefrequentie van 67,500kHz gebruikt. 

Voor 7 verschillende amplitudes werd het calorimetrisch vermogen berekend. De onderzochte ampli-

tudes waren respectievelijk 250mV, 325mV, 400mV, 570mV, 700mV, 900mV en 1200mV.  

Het calorimetrisch vermogen voor de beschouwde amplitudes wordt weergegeven in Tabel 12. 
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Tabel 12: Overzicht calorimetrisch vermogen voor de beschouwde amplitudes (F= 67,500kHz) in het continu systeem 

Amplitude (mV)    (kg/s) Cp (J/kg*K) ∆T (K) Pcal (W) 

250 0.001667 4,18*10³ 0,56 3,9 

325 0.001667 4,18*10³ 0,91 6,34 

400 0.001667 4,18*10³ 1,18 8,22 

570 0.001667 4,18*10³ 1,21 8,43 

700 0.001667 4,18*10³ 1,44 10,03 

900 0.001667 4,18*10³ 1,48 10,31 

1200 0.001667 4,18*10³ 1,63 11,36 

 

Met de bekomen gegevens kan een calorimetrische curve worden opgesteld die de relatie geeft tus-

sen de aangelegde amplitude en het overeenkomstige calorimetrische vermogen. Figuur 45 geeft de 

calorimetrische curve voor de transducer in het continu systeem met een resonantiefrequentie van 

67,500kHz. 

 

Figuur 45: Calorimetrische curve voor de transducer in het continu systeem met een resonantiefrequentie van 67,500kHz 

Via de vergelijking van de trendlijn kan bepaald worden welke amplitude moet ingesteld worden om 

een bepaald calorimetrisch vermogen in de oplossing te sturen. 

4.1.2.2 Transducer in batch 

In het batchsysteem werden verschillende transducers met verschillende resonantiefrequenties ge-

bruikt. De gebruikte resonantiefrequenties waren respectievelijk 1,6MHz; 1,13MHz; 850kHz; 570kHz; 

97kHz en 41kHz. Het opstellen en de werking van de 41kHz transducer wordt hier uitgebreid toege-

licht. De calorimetrische curven van de andere resonantiefrequenties zijn te vinden in Bijlage 2. Deze 

werken op identieke manier. 

Zoals in paragraaf 3.2.1.2 werd beschreven werd voor 4 of 5 amplitudes de temperatuursverandering 

van de oplossing binnen een bepaald tijdsinterval opgemeten. De amplitudes die werden gebruikt 

voor de 41kHz transducer waren respectievelijk 200mV, 300mV, 350mV, 400mV en 450mV. Figuur 46 
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geeft de tijd in functie van de temperatuur grafiek voor amplitudes van respectievelijk 200mV, 

300mV, 350mV, 400mV en 450mV. 

 

Figuur 46: Tijd in functie van temperatuur voor F= 41kHz 

Via de formule 2 kan voor iedere amplitude het overeenkomend calorimetrisch vermogen berekend 

worden. 
  

  
 is hierbij de rico van bovenstaande grafieken. Het calorimetrische vermogen voor de be-

schouwde amplitudes wordt weergegeven in Tabel 13. 

Tabel 13: Overzicht calorimetrisch vermogen voor de beschouwde amplitudes (F= 41kHz) in het batchsysteem 

Amplitude (mV) m (kg) Cp (J/kg*K) dT/dt (K/s) Pcal (W) 

200 0,2 4,18*10³ 0,0030 2,51 

300 0,2 4,18*10³ 0,0081 6,77 

350 0,2 4,18*10³ 0,0112 9,36 

400 0,2 4,18*10³ 0,0142 11,87 

450 0,2 4,18*10³ 0,0177 14,80 

 

Per amplitude is het overeenkomend calorimetrisch vermogen gekend. Er kan nu een calorimetrische 

curve worden opgesteld die de relatie geeft tussen de aangelegde amplitude en het overeenkomsti-

ge calorimetrische vermogen. Figuur 47 geeft de calorimetrische curve voor de transducer met een 

resonantiefrequentie van 41kHz. 
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Figuur 47: Calorimetrische curve voor de transducer in het batchsysteem met een resonantiefrequentie van 41kHz 

Via de vergelijking van de trendlijn kan bepaald worden welke amplitude moet ingesteld worden om 

een bepaald calorimetrisch vermogen in de oplossing te sturen. 

In Bijlage 2 kunnen de calorimetrische curven worden teruggevonden van de transducers met reso-

nantiefrequenties van respectievelijk 1,6MHz; 1,13MHz; 850kHz; 570kHz en 97kHz. 

4.2 Kristalgrootte sturing 
In deze paragraaf worden de resultaten toegelicht omtrent de sturing van de deeltjesgrootte. Zowel 

tijdens de nucleatie als de kristalgroei van het kristallisatieproces werd nagegaan of de kristalgrootte 

gestuurd kan worden. Bijkomend wordt toegelicht welke invloed het aftapkraantje in het continue 

systeem heeft op de uiteindelijke deeltjesgrootte. Er dient gemeld te worden dat ieder experiment 

maar één maal kon worden uitgevoerd wegens tijdsgebrek. Voor definitieve en doorgronde conclu-

sies dienen de experimenten enkele malen herhaald te worden. 

4.2.1 Implementatie van ultrageluid tijdens de nucleatie 

Bij de nucleatie gerelateerde experimenten werd de invloed van het vermogen en de oververzadi-

gingsgraad onderzocht. In deze paragraaf wordt uitgebreid toegelicht in welke mate beide parame-

ters de deeltjesgrootte beïnvloeden tijdens het kristallisatieproces. Tenslotte wordt gekeken welk 

effect ultrageluid tijdens de nucleatie heeft op de kristalgrootteverdeling. 

4.2.1.1 Invloed van het oververzadigingsniveau  

Gedurende deze experimenten werd ultrageluid geïmplementeerd op verschillende oververzadi-

gingsniveaus (S). Er werd verwacht dat uiteindelijk kleinere kristallen bekomen worden bij hogere 

oververzadigingsniveaus [21], [22]. De resultaten van de nucleatie-experimenten met betrekking tot 

het oververzadigingsniveau zijn weergegeven in Figuur 48. 
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Figuur 48: Invloed van het oververzadigingsniveau waarop US wordt geïmplementeerd 

De Dx(50) waardes van bovenstaande pieken zijn weergegeven in Tabel 14. 

Tabel 14: Overzicht Dx(50) waardes 

Oververzadigingsniveau Dx(50) (µm) 

Stille condities 450 

1,36 (T= 37°C) 113 

1,45 (T= 35°C) 73 

1,56 (T= 33°C) 54 

1,67 (T= 31°C) 60 

1,78 (T= 29°C) 51 

 

De bovenstaande resultaten komen overeen met de verwachtingen. Naarmate het oververzadigings-

niveau stijgt, daalt de uiteindelijke deeltjesgrootte. Dit effect blijkt gelimiteerd te zijn. Vanaf een be-

paald oververzadigingsniveau treedt er mogelijk geen significant verschil meer op in deeltjesgrootte. 

Het stille experiment genereert de grootste deeltjes (450µm). Door ultrageluid te implementeren bij 

een S van 1,36 (T= 37°C) worden significant kleinere deeltjes gevormd (113µm). Bij een S van 1,45 (T= 

35°C) worden opnieuw significant kleinere deeltjes bekomen (73µm). Vanaf dit punt kan er niet meer 

met zekerheid gezegd worden of het verschil in deeltjesgrootte significant verandert. De kristalgroot-

tes gegenereerd bij oververzadigingsniveaus van 1,56 (T= 33°C); 1,67 (T=31°c) en 1,78 (T= 29°C) lig-

gen zeer dicht bij elkaar en lijken niet significant verschillend te zijn. Om te kunnen oordelen of deze 

toch significant van elkaar verschillen dienen de experimenten enkele keren herhaald te worden. Op 

een kristallisatiereactie heerst immers een bepaalde spreiding op de deeltjesgrootte. 

Een eerste mogelijke verklaring voor de bekomen resultaten is versnelde primaire homogene nuclea-

tie door ultrageluid. Ultrageluid verkleint mogelijk de energiebarrière voor kristallisatie. Bijgevolg 

worden via sonicatie op een lagere oververzadiging meer kristalkiemen gevormd t.o.v. spontane 

nucleatie dat bij een hogere oververzadiging plaatsvindt [6]. Naarmate de oververzadiging toeneemt, 

neemt ook de drijvende kracht voor kristallisatie toe. Door ultrageluid op een hoger oververzadi-

gingsniveau in te schakelen wordt de drijvende kracht voor kristallisatie plots zo groot dat binnen een 
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zeer klein tijdsinterval heel veel kristalkiemen ontstaan. Het plots ontstaan van veel kristalkiemen 

gaat gepaard met een drastische daling van het oververzadigingsniveau van de oplossing. Deze daling 

zorgt ervoor dat er minder groeimateriaal overblijft voor de aanwezige kiemen waardoor uiteindelijk 

veel kleine kristallen worden bekomen. Ultrageluid inschakelen bij een nog hogere oververzadigings-

graad versterkt dit effect. Figuur 49 geeft een grafische weergave van dit principe. 

 

Figuur 49: Grafische weergave van versnelde nucleatie bij een hoger oververzadigingsniveau 

Een tweede mogelijke verklaring is versnelde secundaire nucleatie door ultrageluid. Zodra een oplos-

sing oververzadigd is, vormen er zich onstabiele kiemen. Dit zijn zwak gebonden moleculen waarbij 

een zekere vorm van ordening heerst maar deze bezitten nog niet de kristalroosterstructuur zoals 

dat bij stabiele kiemen het geval is. Hoe sterker de oververzadiging, hoe meer onstabiele kiemen in 

de oplossing aanwezig zijn [32], [35]. Mogelijk is ultrageluid in staat om clusters van moleculen los te 

maken van onstabiele kiemen. De moleculen in een onstabiele kiem hangen minder sterk aan elkaar 

gebonden zoals dat bij echte kristallen het geval is. Dit wijst erop dat er minder kracht nodig is om 

een onstabiele kiem te breken in verschillende clusters in vergelijking met het breken van een stabiel 

kristal. Iedere afzonderlijke cluster kan later uitgroeien tot een stabiele kiem. Bij een hogere overver-

zadiging, waar meer onstabiele kiemen in de oplossing aanwezig zijn, worden bijgevolg meer afzon-

derlijke clusters bekomen. Uiteindelijk zorgt dit voor een toename van het aantal stabiele kiemen 

met een afname in deeltjesgrootte volgens hetzelfde principe als weergegeven in Figuur 49. 

Het limiterend gedrag van dit fenomeen kan voor beide hypotheses als volgt verklaard worden. Van-

af een bepaalde oververzadiging vormen er zich zo veel nucleatiekiemen dat elk volumedeeltje van 

de oplossing het maximaal aantal nucleatiekiemen bevat dat het kan dragen. Er is met andere woor-

den geen plaats meer voor nieuwe kiemen. Materiaal dat toch wil uitkristalliseren wordt door de 

aanwezige kristalkiemen opgenomen als groeimateriaal. 
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4.2.1.2 Invloed van het calorimetrisch vermogen 

De invloed van het ingaand vermogen op de deeltjesgrootte werd onderzocht door de nucleatie te 

onderwerpen aan verschillende ingaande vermogens aan ultrageluid. Algemeen wordt verwacht dat 

een hoger ingaand vermogen zorgt voor kleinere deeltjes [23], [36], [37].De resultaten van de nucle-

atie-experimenten met betrekking tot het ingaand vermogen zijn weergegeven in Figuur 50. 

 

Figuur 50: Invloed calorimetrisch vermogen op de deeltjesgrootte tijdens de nucleatie 

Het ingaand vermogen blijkt geen significante invloed te hebben op de deeltjesgrootte. De curven 

vallen min of meer op elkaar. Dit is tegengesteld aan wat de literatuur voorschrijft. Een mogelijke 

verklaring is dat de aangelegde vermogens te hoog zijn voor het kleine volume waarop het wordt 

uitgezonden om nog verkleining van de deeltjes te bekomen. 

In de literatuur worden drie mogelijke hypotheses geformuleerd waarom hogere vermogens kleinere 

deeltjes genereren. Elke hypothese gaat er vanuit dat de nucleatie versneld wordt. Door versnelde 

nucleatie worden binnen een bepaald tijdsinterval veel nucleatiekiemen gevormd. Het plots ontstaan 

van veel kristalkiemen gaat gepaard met een drastische daling van het oververzadigingsniveau van 

de oplossing. Deze daling zorgt ervoor dat er minder groeimateriaal overblijft voor de aanwezige 

kiemen waardoor uiteindelijk veel kleine kristallen worden bekomen. In een eerste hypothese wordt 

aangenomen dat cavitatiebellen als nucleatiecentra kunnen fungeren. Cavitatiebellen verkleinen de 

energie barrière voor nucleatie omdat ze zich gedragen als bronnen voor heterogene nucleatie [6]. 

Hoe meer bellen gegenereerd worden, hoe meer nucleatiekiemen kunnen ontstaan binnen een be-

paald tijdsinterval. Een hoger ingaand vermogen zorgt voor meer en grotere bellen [38]. Vanaf een 

bepaald vermogen wordt mogelijk het maximaal aantal bellen gevormd die als nucleatiecentra kun-

nen dienen. Het aanleggen van nog een hoger vermogen zal geen extra bellen kunnen genereren 

waardoor de deeltjes niet meer verder verkleind kunnen worden. Een tweede hypothese is dat ultra-

geluid de secundaire nucleatie versnelt waardoor binnen een bepaald tijdsinterval meer nucleatie-

kiemen gevormd worden. Een hoger ingaand vermogen aan ultrageluid versterkt dit effect [37], [39]. 

Het effect van het vermogen op de verkleining van de deeltjesgrootte neemt stelselmatig af bij toe-

nemend vermogen. Wat indiceert dat vanaf een bepaald hoog vermogen er geen significante daling 

meer zal zijn in deeltjesgrootte [37]. Een derde hypothese is de flow induced nucleation. Door ultra-
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geluid de oplossing in te sturen wordt een verbeterde micromenging bekomen. Hoe hoger het ver-

mogen, hoe sterker de micromenging. Hierdoor gaan moleculen elkaar makkelijker vinden waardoor 

sneller een stabiele kiem gevormd wordt [23]. Mogelijk zit ook op dit fenomeen een limiet. Vanaf 

een bepaald ingaand vermogen wordt geen significante verbetering in micromenging bekomen. Het 

aanleggen van nog een hoger vermogen leidt niet meer tot versnelde nucleatie.  

Bij deze experimenten werden relatief hoge vermogens in een klein volume gestuurd. Voor de proef 

met het laagste vermogen aan ultrageluid werd 4W in een volume van 1,57ml gestuurd. Dit komt 

overeen met 2,55W/ml. De hoogste waarde die in de literatuur gevonden werd, is 0,7W/ml (700W/L) 

[37]. Wat indiceert dat gedurende deze experimenten in een gebied werd gewerkt waar het vermo-

gen geen invloed meer kan uitoefenen doordat het maximale effect van US op de nucleatie bereikt is 

en dus ook de minimale deeltjesgrootte. 

4.2.1.3 Invloed van ultrageluid op de span 

Naast de kristalgrootte wordt er onderzocht of ultrageluid ook een effect heeft op de span of de 

spreiding van de kristalgroottes. Voor de nucleatie-experimenten met betrekking tot het oververza-

digingsniveau worden de spanwaardes gegeven in Tabel 15. 

Tabel 15: Overzicht spanwaardes voor nucleatie-experimenten met betrekking tot het oververzadigingsniveau 

Oververzadigingsniveau Span (-) 

Stille condities 1,39 

1,36 (T= 37°C) 1,27 

1,45 (T= 35°C) 1,52 

1,56 (T= 33°C) 1,64 

1,67 (T= 31°C) 1,53 

1,78 (T= 29°C) 1,75 

 

De spanwaardes liggen eerder aan de hoge kant, wat overeenkomt met een brede verdeling. Er 

heerst een redelijk grote spreiding op de waardes waardoor geen echte trend uit de resultaten op te 

merken valt. Ultrageluid implementeren tijdens de nucleatie op verschillende oververzadigingsni-

veaus lijkt geen significante invloed te hebben op de kristalgrootteverdeling. Het versmalt de verde-

ling niet ten opzichte van het stille experiment. Dit komt overeen met wat in de literatuurstudie be-

schreven werd in paragraaf 2.4.4.1. 

Voor de nucleatie-experimenten met betrekking tot het ingaand vermogen worden de spanwaardes 

gegeven in Tabel 16. 

Tabel 16: Overzicht spanwaardes voor nucleatie-experimenten met betrekking tot het vermogen 

Calorimetrisch vermogen Span 

±4W 1,25 

±8W 1,49 

±11W 1,17 

 

Ook hier valt geen echte trend op te merken uit de spanwaardes. Er heerst weer een redelijk grote 

spreiding op de waardes. Het ingaand vermogen van het ultrageluid lijkt geen invloed te hebben op 

de kristalgrootteverdeling. 
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Algemeen kan geconcludeerd worden dat de implementatie van ultrageluid tijdens de nucleatie van 

een kristallisatieproces geen significante invloed heeft op de spreiding van de kristalgrootteverdeling. 

4.2.2 Implementatie van ultrageluid tijdens de groei 

Bij de groei gerelateerde experimenten werd de invloed van het vermogen en de frequentie onder-

zocht. Er wordt uitgebreid toegelicht in welke mate beide parameters de deeltjesgrootte beïnvloe-

den tijdens het kristallisatieproces. Vervolgens wordt gekeken welk effect ultrageluid tijdens de groei 

heeft op de kristalgrootteverdeling. Van enkele stalen werd de vorm geanalyseerd via een SEM op-

name. Dit om te kijken of ultrageluid ook een vormverandering teweeg brengt. Tijdens het groeipro-

ces werd regelmatig verkleuring van de oplossing waargenomen, waarschijnlijk te wijten aan de de-

gradatie van paracetamol. Ook dit fenomeen wordt kort toegelicht in deze paragraaf. 

4.2.2.1 Invloed van de frequentie 

Om het effect van de frequentie te onderzoeken op de deeltjesgrootte werd gedurende de kristal-

groei ultrageluid met een welbepaalde frequentie de oplossing ingestuurd. Bij iedere onderzochte 

frequentie werd een calorimetrisch vermogen van 8W aangelegd. Tabel 17 geeft nogmaals de gehan-

teerde experimentele omstandigheden voor de groei-experimenten met betrekking tot de frequen-

tie. 

Tabel 17: Overzicht experimentele omstandigheden voor groei-experimenten met betrekking tot de frequentie 

Frequentie Calorimetrisch vermogen 

1,6MHz 8W 

1,13MHz 8W 

850kHz 8W 

570kHz 8W 

97kHz 8W 

41kHz 8W 

 

De resultaten van de groei-experimenten met betrekking tot de frequentie zijn weergegeven in Fi-

guur 51. 
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Figuur 51: Invloed van de frequentie op de deeltjesgrootte gedurende het groeiproces 

De Dx(50) waardes van bovenstaande curves zijn weergegeven in Tabel 18. 

Tabel 18: Overzicht Dx(50) waardes 

Frequentie Dx(50) (µm) 

Stille condities 444 

Startkiemen 94 

1,6MHz 364 

1,13MHz 372 

850kHz 144 

570kHz 83 

97kHz 47 

41kHz 39 

 

De frequentie van het ultrageluid heeft een duidelijke invloed op de uiteindelijke deeltjesgrootte. 

Naarmate de frequentie daalt worden kleinere kristallen gegenereerd. De kleinste kristallen (39µm) 

worden bekomen bij de laagst onderzochte frequentie van 41kHz. Hoe hoger de aangelegde frequen-

tie, hoe groter de uiteindelijke kristalgrootte. Dit effect blijkt limiterend te zijn. Vanaf een frequentie 

van 1,13MHz wordt er geen vergroting van kristallen meer waargenomen. De kristalgroottes gegene-

reerd bij frequenties van 1,13MHz en 1,6MHz komen min of meer overeen (±370µm). Dit is wel nog 

iets kleiner dan de kristallen die worden bekomen onder stille condities (444µm) maar de curven van 

1,13MHz; 1,6MHz en de stille condities overlappen grotendeels. Dit wekt de indruk dat vanaf een 

frequentie van 1,13MHz geen significante wijziging in deeltjesgrootte meer optreedt in de groeifase. 

De bovenstaande resultaten liggen in de zelfde lijn als een voorgaand onderzoek binnen de onder-

zoeksgroep. Appermont et al deed onderzoek naar breking op bestaande kristallen door ultrageluid. 

Uit dit onderzoek bleek dat het brekingseffect toenam bij dalende frequentie. Per frequentie werden 

bestaande kristallen afgebroken tot een bepaalde minimumgrootte. Bij de hoogst onderzochte fre-

quentie (1,14MHz) trad geen breking op [5]. 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

0,01 0,1 1 10 100 1000 10000 

V
o

lu
m

e
 %

 

Deeltjesgrootte (µm) 

Invloed frequentie (Pcal=8W) 

1.6MHz-8W 

1.13MHz-8W 

850kHz-8W 

570kHz-8W 

97kHz-8W 

41kHz-8W 

Stille condities 



68 
 

Een mogelijke verklaring voor bovenstaande resultaten is dan ook het versterkt brekingseffect dat 

optreedt bij lagere frequenties aan ultrageluid. Er zijn onderzoeken die beweren dat schokgolven, die 

ontstaan bij het imploderen van een cavitatiebel, voornamelijk zorgen voor het breken van kristallen 

[20]. Hierbij geldt dat hoe groter de cavitatiebel, hoe intenser de bel implodeert, hoe sterker de 

kracht van de schokgolf. Grotere cavitatiebellen worden opgewekt naarmate de frequentie van ul-

trageluid kleiner is. Dit wil zeggen dat laag frequent ultrageluid veel krachtigere schokgolven gene-

reert dan hoog frequent ultrageluid en dus ook zorgt voor meer breking [40], [41], [42].  

Het is al aangetoond dat kleinere kristallen moeilijker te breken zijn dan grotere kristallen. Voorna-

melijk omdat kleine kristallen minder defecten bevatten dan grote kristallen [43], [44]. Dit wil zeggen 

dat voor het breken van kleinere deeltjes krachtigere schokgolven nodig zijn en deze worden gegene-

reerd door lagere frequenties. 

De bovenstaande resultaten liggen in de lijn van deze hypothese. Tijdens de groei wordt ultrageluid 

met een bepaalde frequentie de oplossing ingestuurd. Er worden schokgolven gegenereerd met een 

kracht die gerelateerd is aan deze frequentie. Kristallen kunnen uitgroeien tot een bepaalde grootte 

totdat de schokgolven in staat zijn om breking te veroorzaken. Naarmate de frequentie lager ligt 

gaan schokgolven krachtiger zijn waardoor steeds kleinere deeltjes gebroken kunnen worden. De 

kristallen krijgen met andere woorden niet de kans om verder aan te groeien. Elke nieuwe afzetting 

aan groeimateriaal op de vaste substantie wordt onmiddellijk afgebroken door het ultrageluid. 

De experimenten waar hoog frequent ultrageluid (1,13MHz; 1,6MHz) de oplossing werd ingestuurd 

leveren gelijke kristalgroottes (±370µm). Bij deze hoge frequenties worden zeer kleine cavitatiebellen 

opgewekt waardoor er weinig tot geen breking mogelijk is [5]. Verwacht wordt dat dezelfde kristal-

groottes worden bekomen als bij het experiment onder stille condities. Dit is niet helemaal het geval. 

Het experiment onder stille condities levert iets grotere kristallen (444µm). De curven van het 

1,6MHz; 1,13MHz en stille experiment vallen echter min of meer op elkaar en overlappen met deze 

van de stille conditie. Dit lijkt erop te duiden dat vanaf een frequentie van 1,13MHz er geen signifi-

cante verandering in deeltjesgrootte meer optreedt door de afwezigheid van het brekingseffect. Dit 

kan nog niet met zekerheid worden geconcludeerd, gezien herhaling op de experimenten nodig zijn 

om de bekomen resultaten statistisch te vergelijken. 

4.2.2.2 Invloed van het calorimetrisch vermogen 

Om het effect van het ingaand vermogen te onderzoeken op de deeltjesgrootte werd gedurende de 

kristalgroei drie verschillende ingaande vermogens de oplossing ingestuurd. Dit werd gedaan voor 

drie verschillende frequenties. Tabel 19 geeft nogmaals de gehanteerde experimentele omstandig-

heden voor de groei-experimenten met betrekking tot het ingaand vermogen. 
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Tabel 19: Overzicht experimentele omstandigheden voor groei-experimenten met betrekking tot het ingaand vermogen 

Frequentie Calorimetrisch vermogen 

1,6MHz 

3W 

8W 

15W 

1,13MHz 

3W 

8W 

15W 

570kHz 

3W 

8W 

15W 

 

De resultaten van de groei-experimenten met betrekking tot het ingaand vermogen zijn weergege-

ven in Figuur 52, Figuur 53, Figuur 54 voor respectievelijk 1,6MHz; 1,13MHz en 570kHz aan ultrage-

luid. 

 

Figuur 52: Invloed van het ingaand vermogen op de deeltjesgrootte gedurende het groeiproces (F= 1,6MHz) 
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Figuur 53: Invloed van het ingaand vermogen op de deeltjesgrootte gedurende het groeiproces (F= 1,13MHz) 

 

Figuur 54: Invloed van het ingaand vermogen op de deeltjesgrootte gedurende het groeiproces (F= 570kHz) 
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gemeld te worden dat bij de proef met 15W een afwijkend gedrag werd waargenomen tijdens de 

start van het groeiproces ten opzichte van de andere experimenten. Toen een herhaling van dit ex-

periment werd uitgevoerd is er iets misgelopen tijdens de nucleatie. De pomp werkte op een cruciaal 

moment niet meer waardoor deze data onbruikbaar werden. Wel werd bij deze (mislukte) herhaling 

het afwijkend gedrag tijdens de groei niet meer waargenomen. Wat indiceert dat er in het eerste 

experiment bij 1,13MHz en 15W daadwerkelijk iets mis is gelopen. Indien een betrouwbare herhaling 

kan uitgevoerd worden, wordt verwacht dat de curve van 15W op deze van 3W en 8W valt. Het wijst 

er dus op dat het ingaand vermogen voor de drie onderzochte frequenties geen invloed heeft op de 
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deeltjesgrootte. Om deze stelling voor 100% te staven dient de proef bij 1,13MHz en 15W echter 

herhaald te worden. 

Een mogelijke verklaring voor bovenstaande resultaten kan gevonden worden in het beltype dat met 

de transducers wordt opgewekt. Via ultrasone transducers worden voornamelijk stabiele cavitatie-

bellen opgewekt [5]. Stabiele cavitatiebellen hebben een lange levensduur en bestaan gedurende 

een groot aantal cycli waarbij ze rond hun evenwichtsradius oscilleren [45]. Door de lange levensduur 

hebben opgeloste gassen de kans om te migreren vanuit de bulkoplossing naar de cavitatiebel. De 

opgeloste gassen kunnen energie absorberen die vrij komt bij het imploderen van de cavitatiebel. Dit 

is mogelijk de reden waarom een stabiele cavitatiebel minder intens implodeert in vergelijking met 

een transiënte cavitatiebel. Transiënte cavitatiebellen hebben een zeer korte levensduur, vaak nog 

geen volledige akoestische cyclus. Hierdoor hebben opgeloste gassen amper tijd om in de bel te def-

funderen waardoor de implosie nauwelijks gedempt wordt. Bijgevolg implodeert een transiënte bel 

zeer intens. Door een hoger vermogen aan te leggen bij stabiele cavitatiebellen worden meer en 

grotere bellen gegenereerd. In principe imploderen grotere bellen heviger maar deze grotere bellen 

bevatten ook meer opgeloste gassen waardoor het dempingseffect versterkt wordt. Hierdoor zal er 

geen significante stijging zijn in intensiteit bij het imploderen van stabiele cavitatiebellen bij hogere 

vermogens. Wat betekent dat de schokgolf die wordt gegenereerd bij de implosie niet significant 

krachtiger is en er dus ook geen verschil in breking optreedt. Indien transiënte bellen werden ge-

bruikt voor deze experimenten (via een ultrasone hoorn) wordt verwacht dat het vermogen wel een 

rol gaat spelen. Een hoger vermogen levert ook grotere transiënte bellen. Doordat het opgelost gas 

niet de tijd krijgt om te diffunderen in de cavitatiebel zal er geen demping zijn. Met het gevolg dat de 

grotere transiënte bellen heviger imploderen met krachtigere schokgolven dan kleinere transiënte 

bellen en dus ook meer breking veroorzaken [38]. Dit werd waargenomen tijdens een voorgaand 

onderzoek binnen de onderzoeksgroep [5]. 

4.2.2.3 Invloed van ultrageluid op de span 

Voor de groei-experimenten met betrekking tot de aangelegde frequentie worden de spanwaardes 

gegeven in Tabel 20. 

Tabel 20: Overzicht spanwaardes voor groei-experimenten met betrekking tot de frequentie 

Frequentie Span 

Stille condities 1,13 

1,6MHz 1,03 

1,13MHz 1,10 

850kHz 1,50 

570kHz 1,54 

97kHz 1,46 

41kHz 1,55 

 

Uit bovenstaande resultaten valt mogelijk een trend op te merken. Het stil experiment en de experi-

menten bij 1,6MHz en 1,13MHz hebben een eerder lage span (±1,10), wat overeenkomt met een 

smalle kristalgrootteverdeling. De experimenten bij 850kHz, 570kHz, 97kHz en 41kHz hebben een 

hogere span (±1,50). Dit valt te verklaren door het brekingseffect bij lagere frequenties. Bij het stil 

experiment en de experimenten bij 1,6MHz en 1,13MHz treedt weinig tot geen breking op. Hierdoor 
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worden meer kristallen gegenereerd met een gelijke vorm. Bij de experimenten met lagere frequen-

ties treedt breking op. Van grote kristallen breken kleinere deeltjes af waardoor een nieuwe fractie 

kleine deeltjes bekomen wordt die voorheen niet aanwezig waren. Bijgevolg zal de span waarde toe-

nemen. Er zullen ook kristallen zijn die sterker of minder sterk afgebroken worden door het ultrage-

luid. Hierdoor heerst er een grotere spreiding op de uiteindelijke deeltjesgrootte met een bredere 

kristalgrootteverdeling tot gevolg. 

Opvallend is dat bij de groeitesten uit het stille experiment en de experimenten met hoge frequen-

ties vrij constante en lage spanwaardes komen. Uit de experimenten met lage frequenties komen 

eerder hoge maar ook constante spanwaardes. Bij de nucleatietesten (paragraaf 4.2.1.3) komt uit het 

stille experiment een eerder hoge waarde. Ook schommelen de spanwaardes sterk bij de nucleatie-

testen. Mogelijk heeft het aftapkraantje hier iets mee te maken. Voor de groei-experimenten werd 

de semi-continue set-up met aftapkraantje gebruikt terwijl bij de nucleatie-experimenten het aftap-

kraantje uit de opstelling werd verwijderd. Het is mogelijk dat het aftapkraantje een lage constante 

spanwaarde teweeg brengt. Indien ultrageluid met lagere frequenties tijdens de groei wordt geïm-

plementeerd, stijgt de spanwaarde maar blijft min of meer nog constant. Het is vooralsnog onduide-

lijk op welke manier het aftapkraantje een invloed zou kunnen uitoefenen op de kristalgrootteverde-

ling. 

Voor de groei-experimenten met betrekking tot de aangelegde vermogens worden de spanwaardes 

gegeven in Tabel 21. 

Tabel 21: Overzicht spanwaardes voor groei-experimenten met betrekking tot het vermogen 

Frequentie Calorimetrisch vermogen Span 

1,6MHz 

3W 1,00 

8W 1,03 

15W 1,32 

1,13MHz 

3W 1,16 

8W 1,10 

15W 1,39 

570kHz 

3W 1,84 

8W 1,54 

15W 1,21 

 

Uit paragraaf 4.2.2.2 volgde dat het ingaand vermogen geen invloed had op het brekingseffect. Er 

wordt verwacht dat de spanwaardes per frequentie constant blijven ongeacht het vermogen. Dit is 

niet het geval. De spanwaardes bij frequenties van 1,6MHz en 1,13MHz liggen eerder aan de lage 

kant voor 3W en 8W (1,00-1,16). Bij 15W worden hogere spanwaardes bekomen (1,32-1,39). Bij een 

frequentie van 570kHz heerst een grote spreiding op de resultaten (1,21-1,84). Het is niet mogelijk 

een conclusie te trekken omtrent bovenstaande resultaten. 

Algemeen kan er geen duidelijke conclusie getrokken worden uit bovenstaande resultaten. De span-

waardes van de groei-experimenten met betrekking tot het vermogen liggen niet in de lijn met de 

spanwaardes van de groei-experimenten met betrekking tot de aangelegde frequentie. 
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4.2.2.4 Invloed van ultrageluid op de vorm 

Van enkele stalen werd een SEM opname gemaakt. Dit om te onderzoeken of ultrageluid met ver-

schillende frequenties een vormverandering teweeg brengen. Figuur 55, Figuur 56, Figuur 57, Figuur 

58 en Figuur 59 geven de SEM beelden van respectievelijk 1,13MHz; 850kHz; 570kHz; 97kHz en 

41kHz aan ultrageluid telkens met een vermogen van 8W en een vergrotingsfactor van 100x. 

 

Figuur 55: SEM opname van groei-experiment (F= 1,13MHz, Pcal= 8W) 

 

Figuur 56: SEM opname van groei-experiment (F= 850kHz, Pcal= 8W) 

 

Figuur 57: SEM opname van groei-experiment (F= 570kHz, Pcal= 8W) 



74 
 

 

Figuur 58: SEM opname van groei-experiment (F= 97kHz, Pcal= 8W) 

 

Figuur 59: SEM opname van groei-experiment (F= 41kHz, Pcal= 8W) 

Uit de SEM opnames valt geen verschil in vorm op te merken. Er kan geconcludeerd worden dat ul-

trageluid tijdens de groei geen vormverandering veroorzaakt ongeacht de frequentie. Op de SEM 

opnames is ook duidelijk te zien dat de kristallen kleiner worden naarmate de frequentie daalt. Dit 

komt overeen met de resultaten besproken in paragraaf 4.2.2.1. Er zijn nog enkele SEM opnames 

gemaakt van deze frequenties met een andere vergrotingsfactor. Deze zijn terug te vinden in Bijlage 

3. 

4.2.2.5 Degradatie paracetamol 

Tijdens de groei-experimenten werd verkleuring van de oplossing waargenomen (Figuur 60). Deze 

verkleuring van de oplossing is mogelijk te wijten aan de degradatie van opgeloste paracetamol tot 

degradatieproducten [18]. De degradatie van paracetamol kan een invloed hebben op de uiteindelij-

ke deeltjesgrootte. Indien een hoeveelheid paracetamol uit een oververzadigde oplossing verdwijnt 

door degradatie komt er in de oplossing plaats vrij voor een equivalente hoeveelheid nieuwe parace-

tamol. Aanwezige kristallen kunnen gedeeltelijk terug oplossen tot de oplossing opnieuw verzadigd 

is, met een afname van kristalgrootte en een daling van het oververzadigingsniveau van de oplossing 

tot gevolg. 
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Figuur 60: Verkleuring oplossing door degradatie paracetamol 

Jordens et al heeft onderzoek verricht naar de degradatie van paracetamol door ultrageluid in een 

gelijkaardige set-up aan de set-up die in deze thesis werd gebruikt [18]. Er werd geconcludeerd dat 

de degradatie van paracetamol sterk afhankelijk is van de aangelegde frequentie. Ook is de snelheid 

waarmee paracetamol degradeert voor een paracetamol oplossing met een concentratie hoger als 

11ppm (0,011g/l) constant. De sterkste degradatie vond plaats bij een frequentie van 165kHz. Bij 

deze frequentie was er ±14ppm (0,014g/l) paracetamol gedegradeerd na een uur ultrasone bestra-

ling. De minste degradatie vond plaats bij een frequentie van 41kHz. Hierbij degradeerde ±2ppm 

(0,002g/l) paracetamol na een uur van ultrasone bestraling [18].  

Tijdens de groei-experimenten werden andere frequenties onderzocht dan 165 kHz. Hierbij werden  

lagere degradatiesnelheden geobserveerd in de paper van Jordens et al. Van de onderzochte fre-

quenties is 850kHz het meest degradatiegevoelig. Bij deze frequentie degradeerde ±11ppm 

(0,011g/l) na een uur van ultrasone bestraling [18]. Gedurende de groei-experimenten werden de 

paracetamol oplossingen gedurende twee uur blootgesteld aan ultrageluid. Voor de proef waar 

850kHz aan ultrageluid werd gebruikt, komt dit overeen met een degradatie van 22ppm (0,022g/l) 

paracetamol wanneer een lineair degradatieverloop wordt verondersteld. De hoeveelheid gedegra-

deerd paracetamol is te klein om een invloed te kunnen uitoefenen op de uiteindelijke deeltjesgroot-

te. De degradatieproducten die gevormd worden kunnen mogelijk wel een invloed hebben gehad op 

het groeiproces maar dit lijkt weinig waarschijnlijk. Er wordt verwacht dat de degradatie van parace-

tamol geen invloed heeft op het groeiproces al is dit niet volledig uit te sluiten. 

4.2.3 Invloed van het aftapkraantje 

Voor de groei-experimenten was het belangrijk om te weten of het aftapkraantje een verschuiving 

veroorzaakt in deeltjesgrootte. Hiervoor werden experimenten uitgevoerd met de experimentele 

set-up met aftapkraantje. Voor twee verschillende concentraties werd onderzocht wat het effect was 

van het aftapkraantje indien al dan niet ultrageluid tijdens de nucleatie werd geïmplementeerd. Fi-

guur 61 geeft de resultaten van deze experimenten. 
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Figuur 61: Invloed aftapkraantje 

De vier curven vallen min of meer op elkaar. Er treden geen verschuivingen in kristalgrootte op door 

het aftapkraantje. Dit wil zeggen dat de groei-experimenten met de set-up met aftapkraantje mogen 

uitgevoerd worden. Het groeiproces zal bij ieder experiment met gelijke startkiemen aanvatten. 

Zowel de concentratie van de oplossing als het ultrageluid tijdens de nucleatie blijken geen invloed te 

hebben op de uiteindelijke deeltjesgrootte. Het is het aftapkraantje dat volledig verantwoordelijk is 

voor de uiteindelijke kristalgrootte. Dit geeft aan hoe gevoelig kristallisatie is in een continu systeem. 

Het aftapkraantje doet het effect van ultrageluid tijdens de nucleatie, zoals besproken in paragraaf 

4.2.1, volledig teniet. Indien enkele resultaten uit paragraaf 4.2.1 en bovenstaande resultaten samen 

in één grafiek worden weergegeven (Figuur 62) kunnen enkele belangrijke conclusies getrokken wor-

den. 

 

Figuur 62: Aftapkraantje t.o.v. ultrageluid tijdens de nucleatie 
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Het aftapkraantje verkleint de deeltjes ten opzichte van het stille experiment zonder aftapkraantje. 

Het haalt wel niet de kleine kristallen die met ultrageluid gegenereerd kunnen worden. Het is voor-

alsnog onduidelijk op welke manier het aftapkraantje een invloed zou kunnen uitoefenen op de kris-

talgrootte.  

Er kan geconcludeerd worden dat de sturing van het kristallisatieproces tijdens de nucleatie afhanke-

lijk is van de situatie. Indien een drastisch obstakel aanwezig is in het systeem kan enkel de nucleatie-

temperatuur gestuurd worden via ultrageluid (paragraaf 4.1.1). Indien dit obstakel verwijderd wordt 

uit de opstelling kan zowel de nucleatietemperatuur als de kristalgrootte gestuurd worden met ultra-

geluid.  

4.3 Semi-continu systeem vs batchsysteem 
Om de invloed van continue nucleatie op de kristalgrootte te bepalen werd een volledig batchexpe-

riment vergeleken met een semi-continu experiment, beide onder volledig stille condities. Voor het 

semi-continu experiment werd de set-up zonder aftapkraantje gebruikt omdat het aftapkraantje een 

sterke invloed heeft op de uiteindelijke kristalgrootte. De nucleatie vond plaats in het continu sys-

teem terwijl de kristalgroei in een batchreactor gebeurde. Figuur 63 geeft het resultaat van dit on-

derzoek. 

 

Figuur 63: Een volledig batchexperiment t.o.v. een semi-continu experiment 

De curven van het semi-continu experiment en het batchexperiment vallen min of meer op elkaar. 

Mogelijk komt dit doordat de kristalgroei voor beide experimenten in batch gebeurde. Het systeem 

waarin de groei plaatsvindt, bepaalt mogelijk de uiteindelijke kristalgrootte. Indien zowel de nuclea-

tie als de groei van de kristallen in continu gebeurt, kan mogelijk wel een andere kristalgrootte be-

komen worden. Dit onderzoeken is geen makkelijke opgave aangezien volledig continue kristallisaties 

tot op heden moeilijk realiseerbaar zijn door verstoppingen van de reactoren. Er kan geconcludeerd 

worden dat een semi-continu systeem, waarbij de nucleatie in het continu gedeelte plaatsvindt, geen 

wijziging van deeltjesgrootte teweegbrengt in vergelijking met een volledig batchexperiment. 
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Conclusie en aanbevelingen  
Deze thesis onderzocht of de kristalgrootte gestuurd kan worden via ultrageluid tijdens semi-

continue kristallisatiereacties. Dit gebeurde door ultrageluid te implementeren tijdens de nucleatie 

en de kristalgroei. Bij de nucleatie werd de invloed van het vermogen en de oververzadigingsgraad 

onderzocht. Gedurende het groeiproces werd nagegaan hoe de frequentie en het ingaand vermogen 

de kristalgrootte beïnvloedden. 

Er kan geconcludeerd worden dat de deeltjesgrootte wel degelijk valt te sturen met ultrageluid. Zo-

wel tijdens de nucleatie als de kristalgroei zijn er parameters die het mogelijk maken om de deeltjes-

grootte te sturen. Tijdens de nucleatie speelt het oververzadigingsniveau waarop ultrageluid wordt 

geïmplementeerd een belangrijke rol. Kleinere deeltjes worden bekomen indien ultrageluid wordt 

geactiveerd bij een hogere oververzadiging. De drijvende kracht voor kristallisatie is sterker bij een 

hoge oververzadiging waardoor de nucleatie versneld wordt. Het ingaand vermogen bleek geen in-

vloed te hebben op de deeltjesgrootte. Mogelijk komt dit omdat een te hoog vermogen in een klein 

volume werd gestuurd waardoor de experimenten in een gebied plaatsvonden waar het ingaand 

vermogen geen effect meer heeft op de deeltjesgrootte. Gedurende de kristalgroei is de aangelegde 

frequentie een bepalende factor voor de uiteindelijke kristalgrootte. Naarmate lagere frequenties 

worden aangelegd, worden kleinere deeltjes gegenereerd. Dit komt door het versterkt brekingseffect 

bij lagere frequenties van ultrageluid. Lagere frequenties genereren grotere bellen die intenser im-

ploderen met krachtigere schokgolven tot gevolg. Vanaf een frequentie van 1,13MHz had het ultra-

geluid geen effect meer op de kristalgrootte. Het ingaand vermogen bleek ook hier geen effect te 

hebben op de uiteindelijke kristalgrootte. Mogelijk hangt dit samen met het beltype dat gegenereerd 

wordt via ultrasone transducers. Ultrasone transducers wekken eerder stabiele cavitatiebellen op. 

Deze bellen hebben een dempingseffect dat toeneemt bij toenemende vermogens. Door een hoger 

vermogen aan te leggen worden grotere bellen bekomen die ook sterker gedempt worden. Hierdoor 

wordt geen significant krachtigere schokgolf geproduceerd tijdens de implosie. 

Belangrijk is ook te melden dat het kristallisatieproces zeer gevoelig is. Uit dit onderzoek bleek dat 

een drastisch obstakel, zoals het aftapkraantje, sterke gevolgen heeft op het proces. Het aftapkraan-

tje zorgde voor een drastische stijging van de nucleatietemperatuur. Er werd zelfs een hogere nucle-

atietemperatuur bekomen door het aftapkraantje dan door het ultrageluid in de opstelling zonder 

aftapkraantje. Ook werd het effect van het ultrageluid op de kristalgrootte volledig teniet gedaan 

door het aftapkraantje. 

Tenslotte werd onderzocht of het semi-continu systeem een invloed had op de deeltjesgrootte ten 

opzichte van een volledig batchproces. Continue nucleatie bleek hierbij geen invloed te hebben op 

de uiteindelijke deeltjesgrootte. Mogelijk bepaalt het systeem waar de groei plaatsvindt de uiteinde-

lijke grootte van de deeltjes.  

Voor verder onderzoek lijkt het interessant om de focus meer te leggen op de kristalgroei. Het is 

duidelijk dat in die fase de kristalgrootte gemakkelijk gestuurd kan worden. In deze thesis werd gedu-

rende het volledig groeiproces ultrageluid de oplossing ingestuurd. Dit is zeer energie-intensief. Een 

volgend onderzoek kan nagaan of dezelfde trend bekomen kan worden indien ultrageluid voor korte-

re tijden wordt geïmplementeerd tijdens de groei. Ook kan in de toekomst onderzoek verricht wor-

den naar het effect van een obstakel in een continu kristallisatieproces, waar mogelijk een antwoord 

uit voort komt waarom het aftapkraantje een drastische wijziging in nucleatietemperatuur veroor-

zaakt en het effect van ultrageluid op de deeltjesgrootte teniet doet. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Procedure voor het opmeten van de kristalgrootte 
De precieze procedure voor het opmeten van de kristalgrootte: 

 Vul een beker van 250ml met n-hexaan. 

 Plaats de Hydro EV in de beker. 

 Start de pomp van de Hydro EV en stel het toerental in op 2400 rpm. 

 Voeg een koffielepel L-alfa-lecithine toe aan de oplossing en wacht tot deze volledig is opge-

lost. 

 Geef de nodige instellingen in voor de analyse 

 Te analyseren stof= Paracetamol 

 Vorm deeltjes= niet sferisch 

 Analyseduur= 10 s 

 Aantal analyses= 5 

 Analyseer het achtergrondsignaal. 

 Voeg de paracetamol kristallen toe aan de oplossing. Doe dit tot de obscuratie tussen 10% en 

de 30% ligt. 

  Meet de kristalgrootte op. Herhaal dit enkele keren tot een constante waarde bekomen 

wordt. 
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Bijlage 2: Calorimetrische curven  
De calorimetrische curven voor de transducers met resonantiefrequenties van respectievelijk 

1,6MHz; 1,13MHz; 850kHz; 570kHz en 97kHz: 

 Resonantiefrequentie= 1,6MHz 
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 Resonantiefrequentie= 850kHz 
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 Resonantiefrequentie= 97kHz 
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Bijlage 3: SEM opnames groei-experimenten  
SEM opnames van groei-experimenten met 1,13MHz; 850kHz; 570kHz; 97kHz en 41kHz aan ultrage-

luid telkens met een vermogen van 8W: 

 1,6MHz-8W-50x 

 
 1,6MHz-8W-200x 

 
 1,13MHz-8W-50x 

 
 1,13MHz-8W-500x 
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 850kHz-8W-200x 
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 97kHz-8W-500x 
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