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1sC-NMR met magic angle spinning in
katalyseonderzoek
Uit enkele recente publ ikaties is bekend
dat high-resolution ''C-NMR in bepaalde
gevallen met succes kan worden toegepast
voor het volgen van koolwaterstofreacties
over zeolitische katalysatoren. Een mooi
voorbeeld hiervan wordt getoond in figuur
1, waarin de ''C-NMR spectra staan afge-
beeld die men heeft geregistreerd tijdens
de omzetting van methanol over zeoliet H-
ZSM-5 (1). Men ziet achtereenvolgens het
spectrum van de uitgangsstof (methanol),
de spectra van de tussenprodukten (dime-
thylether en alkenen) en de spectra van de
eindprodukten (aromaten en alkanen). Op

analoge wijze heeft men getracht de reactie
van etheen over zeoliet H-ZSM-5 te volsen
(2). Nadat etheen bi j  kamertemperatuui in
contact wordt gebracht met bij 600'C gede-
hydrateerde zeoliet H-ZSM-5 neemt men
aanvankelijk het l3C-NMR spectrum van
etheen waar. Met verloop van tijd neemt de
intensiteit van dit spectrum af, om na enige
tijd geheel te verdwijnen zonder dat een
ander spectrum verschijnt. Dit gebeurt pas
na verhitting boven 300 oC, waarna men
spectra van gevormde alkenen en alkanen
kan waarnemen.
Het verdwijnen van het 13C-NMR spectrum

van etheen duidt erop dat onder de ge-
noemde omstandigheden etheen wordt
omgezet in reactieprodukten die sterk aan
het zeolietrooster zijn gebonden, zodat
geen richtinguitmiddeling meer kan plaats-
vinden en dientengevolge een sterke lijn-
verbreding optreedt. Als deze voorstelling
juist is, moet door zogenaamde magic angle
spinning deze lijnverbreding weer voor een
belangrijk deel kunnen worden opgehe-
ven, zodat weer wel een spectrum kan wor-
den waargenomen.
Metingen verricht door E. M. Menger en
W. S. Veeman van de Kathol ieke Universi-
teit  Ni jmegen en door D. Claque en G.
Hays van het Koninklijke/Shell Laborato-
rium Amsterdam hebben dit vermoeden
bevestigd. In beide geval len werd een goed
opgelost '3C-NMR spectrum verkregen
zoals in figuur 2 is afgebeeld (3). In de fi-
guur is tevens aangegeven dat het spectrum
kan worden geïnterpreteerd door aan te ne-
men dat de uitgangsstof etheen in de zeoliet
is omgezet in lineaire polymeren met ke-
tens van 8 tot 10 C-atomen.
Dit voorbeeld toont aan dat deze techniek
nieuwe mogeli jkheden biedt voor het be-
studeren van sterk aan de katalysator ge-
bonden reactie-intermediairen bii hetero-
geen katalyt ische reacties.
J. H. C. van Hooff
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Snelle spoortrein
geïsoleerd met
'Kapton'
Tractiemotoren die werden ontwikkeld
voor bedrijfssnelheden tot 300 km per uur
zullen binnenkort ineezet worden in de
snelste trein ter weretO, Oe tCV (très gran-
de vitesse), die de 409 km van Parijs naar
Lyon binnen twee uur aflegt.
De motoren zi jn gebaseerd op'Kapton'po-
lyimide film, een isolatiemateriaal dat te-
gen hoge temperaturen bestand is. Dit ma-
teriaal is toegepast met het oog op de ver-
betering van de verhouding vermogen/ge-
wicht. Door de isolat iewikkel ing van de ge-
leider van 'Kapton' polyimide film te ma-
ken in plaats van van conventionele mate-
rialen, kwam men tot de ontdekkins dat het
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I3C-NMR SPECTRUM opgenomen met MAS.
(Figuur 2) A

13C-NMR SPECTRA geregisÍeerd tijdens de
omzetting van methanol over zeoliet H-ZSM-
5(1) .  (F iguur  1 ) V
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