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Definitie van een zeo/iet 

Een zeoliet is een kristallijn alumino
silikaat met een driedimensionale 
netwerkstructuur; waarin ho/ten 
voorkomen die bezet zijn met grote 
kationen en watermoleculen, beide 
met een grote mate van beweeg/ijk
heid, waardoor kationenuitwisse/ing 
en reversibele dehydratatie mogelijk 
is. 

J. V. Smith, 1970 



Geachte aanwezigen, 

Op 1 april 1958 trad ik in dienst bij 
de toen pas opgerichte Technische 
Hogeschool Eindhoven en met een 
onderbreking van vier jaar ben ik 
daar tot op heden werkzaam ge
weest. lk zag er toen zo uit en u 
ziet dat er sinds die tijd veel is 
veranderd. 

Niet veel veranderd is echter het 
animo waarmee ik al die tijd mijn 
werkzaamheden heb verricht. In het 
bijzonder heeft de combinatie van 
het geven van onderwijs en het ver
richten van onderzoek mij altijd zeer 
bekoord. Hoewel het geven van 
onderwijs bij mij steeds op de 
eerste plaats heeft gestaan wil ik 
het daarover in dit afscheidscollege 
niet hebben. De meesten van u 

kunnen zich wel voorstellen hoe 
uitdagend het is om je kennis elk 
jaar weer zo efficient mogelijk over 
te dragen aan een nieuwe groep 
studenten. Moeilijker voorstelbaar is 
het dat je 30 jaar lang voldoening 
kunt vinden in het onderzoeken van 
de katalytische toepassingen van 
zeolieten. Aan mij dus de taak u de 
komende 45 minuten uit te leggen 
wat mij zo gefascineerd heeft in dit 
zeol iet-onderzoek. 

Op de eerste plaats moet ik u dan 
uitleggen wat zeolieten zijn. lk kan 
u daarvoor verwijzen naar de 
wetenschappelijke definitie van 
zeolieten, maar ik ben bang dat 
velen binnen mijn gehoor daar niet 
veel mee zullen opschieten. 
Daarom kies ik voor een andere 
benadering. 
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U hebt allemaal ongetwijfeld wel 
eens een kwartskristal gezien. Zo'n 
kristal is opgebouwd uit de twee op 
aarde meest voorkomende ele
menten: zuurstof (0) en silicium (Si) 
en heeft de samenstellingsformule 
Si02 • De regelmatige vorm is een 
gevolg van het feit dat de silicium
en zuurstofatomen in zo'n kristal 
volgens een bepaald strak patroon Si04 tetraeder 
zijn gestapeld. 

Kwartskristal (ware grootte) 

Orn die wijze van stapeling zicht
baar te maken moeten wij het 
kristal zo'n 100 miljoen maal ver
groten. Orn u een voorstelling te 
maken hoeveel dat is, moet u 
bedenken dat een kristal van 
1 centimeter dan 1 OOO kilometer 
groat wordt. 
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Zesring van Si04 tetraeders Kwarts
kristal (100.000.000 maal vergroot) 

Wat we dan zien is dat elk silicium
atoom omringd wordt door 4 zuur
stofatomen, op deze wijze een Si04 

tetraeder vormend, en dat deze 
Si04 tetraeders met de zuurstof
atomen op de hoekpunten aan 
elkaar zijn verbonden. Volgens dit 
patroon warden steeds zesringen 
van deze tetraeders gevormd. In 
het centrum van zo'n zesring zit 
een gat dat in dit geval echter zo 
klein is dat daarin geen andere 
atomen passen. Uit de dichtheid 
van kwarts (p = 2,65 g/ml) en de 
afmetingen van de zuurstof 



(r = 0, 140 nm) en siliciumatomen 
(r = 0,041 nm) kunnen we bereke
nen dat bij kwarts 62% van de 
ruimte wordt ingenomen door de 
atomen en dat 38% bestaat uit 
gaten. 
Heel anders wordt de situatie indien 
wij een deel van de Si-atomen ver
vangen door Aluminium-atomen 
(Al).Ook dan kunnen nog steeds 
kristallijne structuren warden 
verkregen die in dit geval niet alleen 
uit Si04 tetraeders zijn opgebouwd, 
maar waarvan een deel van de 
bouwstenen uit AI04 tetraeders 
bestaat. Een gevolg hiervan is dat 
nu niet een uitsluitend uit 6 ringen 
opgebouwde structuur zoals bij 
kwarts wordt gevormd maar dat 
ook structuren met grotere ringen 
zoals 8-ringen, 10 ringen of 12 rin
gen kunnen warden verkregen. 
Deze gemengde Aluminium
Silicium-Zuurstof verbindingen 
komen ook in de natuur voor maar 

Structuur van Zeoliet A 

hebben vooral bekendheid ge
kregen nadat ze vanaf 1960 op 
industriele schaal gesynthetiseerd 
warden en als zeolieten op de 
markt verkrijgbaar zijn. Zo kennen 
we Zeoliet A met daarin 8 ringen en 
Zeoliet Y met 12 ringen. 

De gaten in deze structuren zijn 
nu zo groat dat daarin kleine mole
culen, zoals zuurstof, stikstof, water 
of ammoniak passen. Blootgesteld 
aan de lucht vullen de gaten zich 
met water dat bij verwarming ver
dampt, zodat het lijkt alsof de 
kristallen koken. Aan dit verschijn
sel danken de zeolieten hun naam. 
In het Grieks betekent 'zeo' namel
ijk 'koken' en 'lithos' 'steen', zodat 
zeo-lithos kokende steen is. 
Door de aanwezigheid van de 
relatief grate gaten in de zeolieten 
is de dichtheid lager dan die van 
kwarts en zijn de structuren ook 
veel ijler. 

Structuur van Zeo/iet Y 
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Dichtheid g/ml 
Kwarts 2,65 
Zeoli et 1,26 

Een tweede belangrijk verschil 
tussen kwarts en zeolieten is de 
aanwezigheid van extra positieve 
ionen in de zeolietroosters. Bij 
kwarts met de formule Si02 is de 
lading van het vierwaardig positieve 
silicium (Si4+) juist in evenwicht met 
de lading van de twee tweewaar
dige negatieve zuurstofionen (02

-). 

Bij een zeoliet waarvan een fractie 
van het vierwaardige Si is vervan
gen door het driewaardig positieve 
aluminium (Al3+) is er echter een 
negatief ladingsoverschot dat ge
compenseerd moet warden door de 
inbouw van extra positieve ionen, 
zoals bijvoorbeeld eenwaardig posi
tieve natrium- (Na+) of waterstof
ionen (W). 
In het geval dat waterstofionen 
warden ingebouwd krijgen we 
schematisch de volgende structuur 
die vanwege de aanwezigheid van 
de relatief zwak gebonden W-ionen 
sterk zure eigenschappen blijkt te 
bezitten. 

We hebben op deze wijze een kris
tallijne stof gecreeerd met daarin 

% atomen % gaten 
62% 38% 
29% 71% 

H+ 
02- 02- 02-/"' /'"" /" Si4+ Al 3+ 

;_ \ I \ 
02- 02- 02- 02-

1 I I I 
Zure plaats in zeoliet 

gaten waarin molekulen kunnen 
binnendringen die daar in contact 
kunnen komen met sterk zure H+ -
ionen. 

Aangezien zuren bepaalde reacties 
kunnen katalyseren zijn zeolieten 
potentiele katalysatoren voor deze 
reacties. Het economische belang 
hiervan bleek in de jaren 60 toen 
medewerkers van ESSO vonden 
dat op basis van zeoliet Y sterk ver
beterde kraakkatalysatoren konden 
warden bereid. 
In de tabel is te zien dat kraak
katalysatoren op basis van zeoliet Y 
niet alleen een veel hogere activiteit 

amorfe Si0iAl20 3 katalysator op basis van 
katalysatoren zeoliet Y 

activiteit 100 1000 
selectiviteit: gas 15% 10% 

benzine 45% 55% 
lichte gasolie 10% 7,5% 
coke' 5% 2,5% 
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hebben dan de tot dan gebruikte 
amorfe Si02/Al20 3 katalysatoren 
maar dat ze ook een veel hogere 
selectiviteit voor het gewenste 
product benzine bezitten. 

Een jaar na de introductie van dit 
nieuwe type kraakkatalysator in de 
USA werd berekend dat dit de olie
maatschappijen een meeropbrengst 
van meer dan 1 miljard dollar per 
jaar opleverde. 
Tijdens mijn vierjarig verblijf bij 
Ketjen Catalysts in Amsterdam (nu 
een onderdeel van het Akzo-Nobel 
concern) heb ik de introductie van 
deze zeoliethoudende kraakkata
lysatoren in Europa meegemaakt en 
mijn eerste ervaringen met de be
reiding van zeolieten opgedaan; iets 
wat me in mijn latere onderzoek 
zeer goed van pas is gekomen. 

In 1972 toen ik benoemd werd tot 
Lector aan deze Universiteit had 
het kraken van gasolie tot benzine 
niet zo'n hoge prioriteit. We zaten 
toen namelijk in de zogenaamde 
eerste oliecrisis en de katalyse
wereld had vooral belangstelling 
voor alternatieve routes voor de 

productie van motorbrandstoffen uit 
steenkool. 
Naast het bestaande Fischer
Tropsch proces dat onder andere 
door de Duitsers tijdens de 2de 
Wereldoorlog op industriele schaal 
was toegepast trok daarbij een 
door Mobil ontwikkeld nieuw 
proces veel aandacht. 
Door gebruik te maken van de spe
ciale zeoliet ZSM-5 konden zij 
namelijk in een processtap uit 
methanol een hoogwaardige motor
benzine bereiden. De sleutel tot dit 
proces bleek de ZSM-5 zeoliet te 
zijn en aangezien deze zeoliet niet 
commercieel verkrijgbaar was, was 
onderzoek van dit Mobil Methanol 
to Gasoline proces alleen mogelijk 
nadat men er in was geslaagd de 
synthese van zeoliet ZSM-5 
succesvol uit te voeren. 
Mijn bij Ketjen Catalysts opgedane 
ervaring kwam daarbij goed van 
pas en als een van de eerste 
groepen buiten Mobil beschikten 
wij relatief snel over zelfgemaakte 
ZSM-5 waarna het onderzoek kon 
beginnen. 
Het bijzondere van zeoliet ZSM-5 
bleek de uit 10 ringen opgebouwde 

Het Mobil Methanol to Gasoline oroces 

zeolietZSM-5 
400°C 

max. 25 % gas C1 t/m C4 
min. 75 % benzine C5 t/m C1 O 

ON - 95 
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porienstructuur te zijn waardoor de 
poriendiameter tussen die van 
zeoliet A en zeoliet Y lag. 

Deze structuur wordt alleen dan 
verkregen indien tijdens de syn-

[N(C3H7J,J+ a/s ma/ voor de vorming 
van zeoliet ZSM-5 

Ons onderzoek had vooral tot doel 
de bijzondere functie van zeoliet 
ZSM-5 te begrijpen. 
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these tetrapropylammoniumionen 
aanwezig zijn en men neemt dan 
oak aan dat tetrapropylammo
niumionen optreden als mal of 
template tijdens de synthese. 

Structuur van zeo
liet ZSM-5 

Onze conclusie was dat die vooral 
moest warden gezocht in het voor
komen van de vorming van pro
ducten die de porien van de zeoliet 
kunnen verstoppen. 
Sterk vereenvoudigd kan dat als 
volgt warden voorgesteld: 
Uit methanol, een molecuul met 
een c atoom, wordt onder invloed 
van de in de zeoliet aanwezige zure 
groepen door afsplitsing van water 
het zeer reactieve ,,CH2 " gevormd 
dat vervolgens met een tweede 
,,CH/ groep reageert tot (CH2b etc. 



Bij een wijdporige zure zeoliet zal 
dit proces onbelemmerd doorgaan 
waarbij zeer grote polymeren kun
nen worden gevormd die de porien 
van de zeolieten niet meer kunnen 
verlaten, waardoor de zeoliet ver
stopt raakt en de reactie stopt. Bij 
ZSM-5 stopt door de bijzondere 
porienstructuur het polymerisatie
proces echter bij maximaal 10 een
heden. Producten van deze grootte 
kunnen de zeolietporien nog 
makkelijk verlaten. Met andere 
woorden: zeoliet ZSM-5 bezit een 
vormselectiviteit die de vorming van 
moleculen grater dan (CH2)10 ver
hindert en raakt daardoor niet ver
stopt. 

~-@ 
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Schematische voorstelling van de 
vormselectiviteit van zeoliet ZSM-5 

Ondanks de goede kwaliteit van de 
benzine die op deze manier kon 
worden gemaakt is het Mobil MTG 
proces geen economisch succes 
geworden om de eenvoudige reden 
dat door de hoge prijs van metha
nol deze benzine aanmerkelijk 
duurder is dan benzine die uit aard
olie wordt verkregen. Het einde van 
de oliecrisis betekende dan ook het 
einde van het MTG proces. 

Een ander thema dat toen in de 
belangstelling kwam was de toe
passing van zeolieten in de fijn
chem ie. Prof. Roger Sheldon, toen 
als deeltijdhoogleraar aan deze 
Universiteit verbonden, attendeerde 
mij op de patenten van het lta
liaanse bedrijf Enichem waarin de 
succesvolle toepassing van titaan
houdende zeolieten in de oxidatie
katalyse werd geclaimd. 

De zeoliet in kwestie bleek dezelfde 
structuur te hebben als de ZSM-5 
zeoliet in het Mobil proces maar in 
plaats van door aluminium was nu 
een deel van het silicium vervangen 
door titanium. Ook nu was de suc
cesvolle synthese van de titanium
zeoliet een voorwaarde voor het 
starten van het onderzoek. 

Het titanium wordt tijdens de syn
these aangeboden in de vorm van 
tetraethylorthotitanaat (Ti(OC2H5)4) 

en het was essentieel dat dit niet 
hydrolyseert tot Ti02 maar atomair 
gedispergeerd wordt ingebouwd in 
het zeolietrooster. Voorwaarde hier-

9 



voor is dat de gebruikte chemical
ien vrij zijn van alkali-ionen. 

De op deze wijze verkregen Titaan
silikaliet bleek een actieve en selec
tieve katalysator voor reacties zoals 
de hydroxylering van Fenol met 
waterstofperoxide tot hydrochinon. 
Door de toepassing van waterstof
peroxide als oxidator is water het 
enige bijproduct waardoor dit pro
ces veel schoner is dan het tot dan 
toe toegepaste, niet-katalytische, 
proces.· 

Structuur van Ti-silika/iet 

H 
H 0 H 

0 
0 0 

\-) Ti-silikaliet 0 OOH 0-0.H 
aceton 80°C 1-i-°-1-1 

0 
H 

fenol hydrochinon catechol 

co. 'S0"\.1 

-(1 
\ 

-f; -r. 

?">~ 
I 

):::~~ ' \ 
\ 
\ 
\ 

' \ 
\ 

, 
00,M ' ' ' .,., ' ' .,., 

Stoftransport in de porien van Ti-silikaliet 

Uit ons onderzoek bleek daarbij dat 
voor het verkrijgen van actieve en 
selectieve katalysatoren de titaan
silikaliet kristalletjes niet grater dan 
ca.0 ,5 µm mogen zijn . Orn dat te 
begrijpen moeten we in gedachten 
de kristalletjes vergroten totdat de 
porien voorstelbare afmetingen 
hebben gekregen. Orn de porien te 
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vergroten van 0,5 nm tot 5 cm is 
een vergroting van 108 nodig en 
de kristalletjes van 0,5 µm zijn dan 
50 m groot geworden. 

De reactanten fenol en waterstof
peroxide die inmiddels 2-4 cm 
groat zijn geworden moeten dus 
een 50 meter lange buis met een 



diameter van 5 cm in om daar te 
kunnen reageren. Met een diffusie
snelheid van enkele meters per 
seconde gaat dat nag net, maar als 
de kristalletjes grater warden, war
den de buizen zo lang dat ze niet 
meer volledig benut kunnen wor
den, met een daling van de activi
teit tot gevolg. 

Een ander succes was dat wij een 
alternatieve bereidingsmethode 
voor de titaansilikaliet vonden die 
niet onder de Enichem patenten 
viel. In plaats van een directe syn
these gingen we daarbij uit van een 
bestaande aluminiumhoudende 
ZSM-5 zeoliet. Door extractie met 
salpeterzuur verwijderden wij daar
uit de aluminiumatomen en in de 
daarbij ontstane gaten substitueer
den wij titanium door een reactie 
met gasvorming TiC14 . 

In tegenstelling met de directe syn
these die alleen goed verloopt bij 
zeoliet ZSM-5 kan deze indirecte 

() 
®0 ®0® 

0 
® 

® 
wwo, 

0
0

0 ~® 6 ® 

® 

® ® 

0 0 -r.ci, rr>/\0 0 ._ 
® H 0® ---;;;;fC ~® ® 

0 0 
® ® 

lndirecte synthese van een Ti-zeoliet 

methode ook warden toegepast bij 
andere zeoliettypen, zoals de wijd
porige zeoliet mordeniet of zeoliet 
beta en met de op deze wijze ver
kregen Ti-mordeniet of Ti-beta 
kunnen ook grotere moleculen dan 
fenol worden geoxideerd. 

Deze succesvolle toepassing van 
titaanzeolieten als oxidatiekata
lysatoren in de fijnchemie deed de 
vraag rijzen of het niet mogelijk is 
andere overgangsmetalen zoals 
vanadium, chroom, of kobalt in het 
zeolietrooster in te bouwen om op 
die manier andere potentiele oxi
datiekatalysatoren te verkrijgen . 
Ondanks verwoede pogingen van 
verschillende researchgroepen is dit 
echter tot op heden niet gelukt. 
Wei is het mogelijk gebleken deze 
metalen in te bouwen in de aan 
zeolieten verwante aluminofosfaten 
of AIPO's. 
Zoals we eerder hebben gezien 
bestaat een zeolietrooster voor
namelijk uit Si04 tetraeders. Orn 
hieruit een AIPO te verkrijgen 
moeten steeds twee vierwaardige 
Si-atomen vervangen warden door 
een driewaardig Al-atoom en een 
vijfwaardig P-atoom. 

Wij krijgen dan een structuur waarin 
Al en P atomen elkaar afwisselen 
en die evenals de zeolieten een 
open netwerkstructuur kunnen 
bezitten. Bekend zijn onder meer 
AIP0-5 met porien begrensd door 
12 ringen en AIP0-11 met 10 ring
porien. 
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Omdat de synthese van deze 
AIPO's bij minder hoge pH wordt 
uitgevoerd dan de synthese van 
zeolieten is het beter mogelijk om in 
de structuur andere metaalionen in 
te bouwen. Zo kunnen bijvoorbeeld 
Kobalt (Co), Chroom (Cr) of Vana-

A1 p 

Structuur van een AIP0-5 

Aanvankelijk rapporteerden ver
schillende onderzoeksgroepen en 
ook wij dat dit inderdaad het geval 
was. Zo vonden wij dat met een 
VAP0-5 katalysator onder meer de 
volgende reacties kunnen warden 
uitgevoerd. 

Al deze reacties vinden plaats bij 
50°C in het oplosmiddel acetonitril. 

12 

/o"- /o ""' / o, 
Al3+ pS+ 

I \ I \ 
0 0 0 0 
I I I I 

dium M in het AIP0-5 rooster 
worden ingebouwd waarbij respec
tievelijk CoAP0-5, CrAP0-5 of 
VAP0-5 worden verkregen. Belang
rijk is het nu of deze Co, Cr of V 
AIPO's net als de Ti-zeolieten kat
alytisch actief zijn. 

A1 

Structuur van AIP0-11 

Na afloop van de reactie kan de 
VAP0-5 katalysator worden afge
filtreerd en na uitstoken op 500°C 
weer opnieuw worden gebruikt. 
Zelfs nadat de katalysator 10 maal 
is gebruikt is de activiteit nauwelijks 
afgenomen. Chemische analyses 
tonen aan dat het V-gehalte van de 
VAP0-5 katalysator slechts een 
weinig is gedaald. (Per reactie gaat 



~ 
-rBHP ~o ~H 

H 0 H 
0 0 

0 1"BHP 0 00 
OOH -re1-1P o=O 

H 0 
0 "IBHP ~ ~ 

Voorbeelden van reacties die onder invloed van een VAP0-5 katalysator 
verlopen 

minder dan 1 % van het VAP0-5 
aanwezige Vanadium in oplossing). 

Aanvankelijk namen wij dan ook 
aan dat we te maken hadden met 
een redelijk stabiele katalysator 
maar deze visie veranderde dras
tisch na uitvoering van het volgen
de experiment: 
Een reactie wordt op de normale 
wijze gestart maar na 30 minuten 
wordt de vaste VAP0-5 katalysator 
afgefiltreerd in de verwachting dat 
daa:rna de reactie tot stilstand zal 
komen. 

Tot onze verbazing ging de reactie 
echter met bijna ongewijzigde snel
heid door, waarna slechts een con-

clusie mogelijk was: niet de vaste 
stof VAP0-5 katalyseert de reactie, 
maar iets wat uit de vaste VAP0-5 
katalysator in oplossing is gegaan. 
Nauwkeurige chemische analyses 
van de reactieoplossing toonden 
inderdaad aan dat de kleine hoe
veelheid Vanadium die uit de kata
lysator in oplossing is gegaan ver
antwoordelijk is voor de katalytische 
activiteit. Later kwamen ook andere 
onderzoeksgroepen tot dezelfde 
conclusie: metaal gesubstitueerde 
AIPO's verliezen 'tijdens vloeistot
fase oxidatiereacties een deel van 
het gesubstitueerde metaal en dit 
opgeloste metaal is in belangrijke 
mate verantwoordelijk voor de 
waargenomen katalytische activiteit. 
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V-gehalte % 

i,S 

i,O 

Reactie: 
0,S" °" TBHP 

A~ 
50' C 

i 2 3 ~ s 6 J & q ~ 

aantal malen hergebruik van Vapo-5 katalysator 

Afname V-gehalte tijdens hergebruik VAP0-5 katalysator 
Relatieve concentratie 

van reactant 
1.00 ------- blanco reactle 

---- -- ---- -------- - ---
It' afliltreren van katalysator 

0,'50 

------- verwacht ver1oop 

· '· It' react1e na attittreren van katalysator 
'o .._ 

reactie met katalysator JI 

·- ·-a-. ._ 

--- .... 

- - -·-·-<> 

1.00 200 

waargenomen omzetting met en zonder katalysator 
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En zo ziet u dat niet alleen positieve 
resultaten bijdragen tot de vooruit
gang van de wetenschap maar dat 
ook negatieve resultaten kunnen 
leiden tot een verdieping van het 
inzicht. lk wil daarbij nog opmerken 
dat de metaal gesubstitueerde 
AIPO's in een ander gebied van de 
katalyse wel met succes worden 
toegepast; zo blijken CoAP0-5 en 
CuAP0-5 uitstekende katalysatoren 

te zijn voor de gasfase reductie van 
NOx met koolwaterstoffen. 

Dames en heren, ik hoop dat ik er 
enigszins in geslaagd ben u 
duidelijk te maken wat mij zoal 
heeft beziggehouden in mijn onder
zoek naar de katalytische toepass
ing van zeolieten en dat u mijn fas
cinatie voor deze poreuze kristallen 
een beetje hebt leren begrijpen. 
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lk heb dit onderzoek natuurlijk niet 
alleen op eigen kracht gedaan maar 
daarbij steun gekregen van de vol
gende instanties en personen: 

lnstanties: 

TU Eindhoven 
NWO/SON 
STW 
IOP Katalyse 
NIOK 

Personen: 

Onderzoek medewerker: 
Jillus Wolthuizen 

Promovendi: 
Jan van den Berg 
Jos Post 
Charles Engelen 
Kees Bayense 
Bettine Kraushaar 
Arjan van der Pol 
Mart Peeters 

Vormgeving en druk: 
Universiteitsdrukkerij TUE 
Technische Universiteit Eindhoven 

lnformatie: 
Servicebureau Auditorium Plus 
Telefoon (040-247)2250 

ISBN 90 386 1361 X 
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Martien Haanepen 
Henk van Breukelen 
Simon Krijnen 
Willy van Well 

TWAIO's: 
Arjan Verduijn 
Mark Busio 

Afstudeerders en stagiaires 

Secretaresses 

En natuurlijk ben ik altijd gesteund 
door het thuisfront: Mijn lieve vrouw 
Johanna en onze kinderen , Carla, 
Hannie, Ad, Ellen en Loesje. Al was 
het alleen maar om het feit dat het 
thuis niet gebruikelijk was om over 
scheikunde te praten, zodat ik alle 
"chemische" energie aan de TU kon 
geven. 

lk dank u hartelijk voor uw belang
stelling. 




