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SAMENVA'rl'ING 

Styreen wordt momenteel via emulsiepolymerisatie in een serie 

van mengers omgezet in polystyreen. Door de grote verblijf

tijdspreiding in dit reactorsysteem treden er sterke 

fluctuaties op in conversie, deeltjesaantallen en deeltjes

grootte. Daarom wordt gebruik gemaakt van een buisreactor. 

Dit omdat de buisreactor gezien de lage verblijftijdspreiding 

minder kans geeft op bovengenoemde fluctuaties. De buis

reactor wordt gevolgd door 3 mengers in serie voor de 

eindpolymerisatie. 

Gebleken is, dat in het begin van het onderzoek gebruik werd 

gemaakt van de verkeerde receptuur. De aanvankelijk 

gebruikte receptuur bevatte natriumdithioniet die voor de 

zuurstofverwijdering uit de emulsie diende. Het natrium

dithioniet reageert met de in de emulsie aanwezige zuurstof. 

Reacties van dit dithioniet met de initiator veroorzaken een 

versnelde radicaalproduktie ten opzichte van de receptuur 

zonder dithioniet. Aan de hand van batchexperimenten werd de 

receptuur en werkwijze bij de aanvang van het polymerisatie

proces geoptimaliseerd. 

Zoals is gebleken is het noodzakelijk alle zuurstof uit de 

oplossing te halen omdat anders de reactie niet of nauwelijks 

op gang komt. Daarom werd gebruik gemaakt van vacuümzuigen 

van de batchreactor. De druk werd tot atmosferische druk 

teruggebracht door stikstof toe te laten. De aanwezige 

zuurstof in de stikstof zorgt voor een inductie-effect 

waardoor de reactie niet onmiddelijk op gang komt. Vervanging 

van de stikstof door het zuurstof-vrije argon is voldoende 

gebleken voor een goede opstart-procedure. 

Met behulp van de geoptimaliseerde werkwijze werd de invloed 

van achtereenvolgens de zeep-(natriumlaurylsulfaat), de 

initiator-(kaliumpersulfaat) en de monomeer-concentratie op 

de reactiesnelheid bepaald. De resultaten waren geheel in 

overeenstemming met de theorie van Smith-Ewart. 



Nadat de goede receptuur bekend was werden er enkele kolom

experimenten uitgevoerd, waaruit bleek dat de kolom

resultaten overeenstemmen met de batchresultaten: de 

reactiesnelheid en het deeltjesaantal komen goed overeen. 

Het is tevens gebleken dat bij gebruik van natriumdithioniet 

vervuiling optreedt van de kolom omdat de emulgator het 

grote deeltjes-oppervlak niet kan stabiliseren. Het grote 

aantal latexdeeltjes brengt een dusdanig groot oppervlak 

teweeg dat het stabiliserend vermogen van het natrium

laurylsulfaat te kort schiet. Kolomexperimenten zonder 

natriumdithioniet blijken geen vervuiling op te leveren. 
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1. INLEIDING 

De produktie van polymeren is na de Tweede Wereld Oorlog 

zodanig gestegen dat men de polymeren in veel gevallen tot 

de klasse van de bulkchemicaliën kan rekenen. Een eis die 

men stelt bij de produktie van polymeren is, dat ze bij een 

gegeven specificatie, zo goedkoop mogelijk geproduceerd 

moeten worden. 

Polymerisaties kunnen worden uitgevoerd in verschillende 

processen. De polymerisatie kan plaatsvinden in: 

1. Het monomeer alleen ( bulkpolymerisatie ) 

2. Een oplosmiddel ( solutiepolymerisatie ) 

3. In water gedispergeerde monomeerdruppels 

suspensiepolymerisatie ) 

4. Latexdeeltjes die zijn ontstaan uit zeepmicellen waarin 

monomeer is opgelost ( soms vinden deze latexdeeltjes hun 

oorsprong ook in zeer kleine gedispergeerde 

monomeerdruppels 

De produktietechnieken kunnen ruwweg in drie klassen 

ingedeeld worden: 

-batch 

-semi-batch 

-continu 

Allerlei factoren beïnvloeden de keuze van het 

reactorsysteem. Een batchreactor wordt meestal gebruikt, 

omdat de procesvoering hierbij het eenvoudigst is. Alhoewel 

de procesvoering bij een continu reactorsysteem moeilijker 

is, biedt dit reactorsysteem andere voordelen zoals : 

-hoge produktiekapaciteit 

-constante produktkwaliteit 

-uniforme warmteoverdracht 

-lage bedrijfskosten 

1 



Centraal in dit verslag staat het verzamelen van data omtrent 

batch-emulsiepolymerisatie van styreen. De verzamelde kennis 

kan dan gebruikt worden als basis voor een continu 

reactorsysteem. 

Weliswaar wordt polystyreen reeds op continue wijze 

geproduceerd, maar de wijze waarop ( een serie van mengers 

brengt problemen met zich mee, zoals fluctuaties in 

conversie, deeltjesaantallen en deeltjesgrootte. Deze 

problemen worden veroorzaakt door een grote verblijftijd

spreiding in de reactoren. 

Daarom werd besloten een buisreactor voor de serie van 

mengers te plaatsen. Deze buisreactor wordt gekenmerkt door 

een lage verblijftijdspreiding. Door nu de deeltjesvormings

fase in deze buisreactor plaats te laten vinden kan het 

probleem van de fluctuaties in conversie en deeltjes

aantallen mogelijk voorkomen worden. Reeds in een eerder 

stadium werd een continue installatie gebouwd die bestaat uit 

een gepulseerde gepakte kolom, als benadering van de 

propstroomreactor, gevolgd door 3 CSTR's in serie. 

In dit verslag staat centraal het onderzoek naar de 

optimalisatie van de opstart-procedures hetgeen geschiedde 

door een aantal batchexperimenten met verschillende opstart

procedures uit te voeren. De verzamelde resultaten werden 

gebruikt om de continue installatie te optimaliseren. Wat 

betreft het continue systeem kan gezegd worden dat alleen de 

gepulseerde gepakte kolom in beschouwing is genomen. Met deze 

gepulseerde kolom werd een eerste vergelijking gemaakt tussen 

continue en batchgewijze emulsiepolymerisatie. 

Daarbij is tevens de intrinsieke kinetiek van de 

emulsiepolymerisatie van styreen onderzocht. 

Alvorens op de genoemde experimenten wordt ingegaan zal 

echter eerst de theorie van het mechanisme en de kinetiek van 

de emulsiepolymerisatie behandeld worden. 
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2. KINETISCHE ASPECTEN VAN DE EMULSIEPOLYMERISATIE 

2.1. INLEIDING 

Het basisprincipe van emulsiepolymerisatie is vrij simpel. In 
de waterfase worden door thermische ontleding van de 

initiator radicalen gevormd. Deze radicalen reageren met het 

in de latexdeeltjes aanwezige monomeer. Hierdoor start de 
polymerisatiereactie en er treedt ketengroei op totdat 

terminatie optreedt door reactie met een ander radicaal. De 

ketengroei kan ook worden beëindigd door een keten

transferreactie. 
Hierna treedt in het latexdeeltje geen verdere polymerisatie 

op. In dit deeltje gaat de reactie pas verder als weer een 
radicaal het deeltje binnendringt. Het proces gaat door 

totdat het monomeer op is. 

Reeds vroeg in de geschiedenis van de emulsiepolymerisatie 

werden door Harkins [1) en door Smith en Ewart [2) theorieën 

ontwikkeld die de polymerisatie opdeelden in drie fasen: 

1) de deeltjesvormingsfase ( tot ongeveer 5% conversie ) 

interval I 
2) de deeltjesgroei ( in aanwezigheid van vrij monomeer) 

interval II 

3) de deeltjesgroei ( in afwezigheid van vrij monomeer ) 

interval III 

Ook andere onderzoekers zoals Gardon [3], Ugelstad en Mprk 

[4], O'Toole [5], stockmayer [6] en Harada [7] zijn van deze 
basisprincipes uitgegaan, maar hebben enkele essentiële 

modificaties aangebracht. 
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In de volgende paragrafen zullen enkele theorieën behandeld 

worden met als belangrijkste aspecten: het aantal deeltjes 

(N), het gemiddelde aantal radicalen per deeltje (fi) en de 

reactiesnelheid (Rp)· 

2.2. DE HARKINS-THEORIE [1] 

2.2.1. HET SYSTEEM VOORDAT REACTIE PLAATSVINDT 

Voordat polymerisatie plaatsvindt, bestaat het systeem uit de 

volgende componenten ( figuur la) : 

-vrije zeepmoleculen 

-zeepmicellen gevuld met monomeer 

-monomeerdruppels omringd door zeep 

-en een waterfase, die gevoed wordt met een wateroplosbare 

initiator 

Wanneer de reactie opgestart wordt, begint interval I. 

~ 

~~ ' ~;~~ ~ ' • 
~~ 

l • 
~ 

I 
• / 

~ " • 
I • 

• 
~~ I • • 

' ~··-4 • ~~ 

• : monomeer 

I zeep 

Figuur la. Het systeem voordat reactie plaatsvindt 

4 



2.2.2. INTERVAL I 

De initiator zal de micellen binnendringen en de reactie op 

gang brengen. Interval I is begonnen (figuur lb ). 

Een aantal micellen wordt geïnitieerd, waarbij 

tegelijkertijd andere micellen afgebroken worden om de 

groeiende latexdeeltjes te stabiliseren. 

Wanneer geen nieuwe latexdeeltjes gevormd worden, en geen 

vrije micellen meer aanwezig zijn, is interval I afgelopen en 

begint interval II. 

R• _,, ~ 

I ' • ' ---tt. 
"\-it. ~, .... 

.r ....... ......... 
• .,r.,n-:.. 

R• \ R• ..... 

.0~1- -.-•:a. 

'I ~-~"' '""-J ::.-" .....-:·-
• -?~~ R• 

/ • ' • 

~ w;;;l Ç" latexdeeltje 

R• radicaal 

Figuur lb. Interval I deeltjesvormingsfase 

2.2.3. INTERVAL II 

Tijdens interval II is de reactiesnelheid constant, doordat 

de monomeerconcentratie, het aantal deeltjes en het gemiddeld 

aantal radicalen per deeltje constant zijn. Het monomeer 

diffundeert door de waterfase naar het latexdeeltje om daar 

aan de polymerisatie deel te nemen (figuur lc ). 
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R• R • 

R• 

Figuur 1c. Inte~1al II constante groeisnelheid 

De reactiesnelheid wordt gegeven door de volgende 

vergelijking: 

met: 

( 1) 

reactiesnelheid [mol monomeer/(~ o*s)] 

propagatieconstante (~ o/(mol*s)1 

monomeerconcentratie in2latexdeeltje [mol/~ 0 1 
aantal deeltjes (1/nL~ ] 2 

getal van Avogadro 
.t120 

gemiddeld aantal radicalen per deeltje 

Wanneer er geen vrij monomeer meer aanwezig is, is dit het 

einde van interval II ten einde en begint interval III. 

6 



2.2.4. INTERVAL III 

Tijdens interval III zit al het monomeer in de latexdeeltjes 

en daarom zal de monomeerconcentratie in die deeltjes dalen 

bij verder stijgende conversie. Door de voortgaande 

polymerisatie zal ook de diffusiesnelheid in het deeltje gaan 

dalen. 

Omdat de diffusiesnelheid daalt zal de koppelingsreactie 

tussen twee radicalen in het latexdeeltje langzamer verlopen. 

Dit houdt in dat het gemiddeld aantal radicalen in het 

deeltje zal gaan stijgen. Toch zal de reactiesnelheid dalen, 

omdat het negatieve effect van een dalende 

monomeerconcentratie groter is dan het positieve effect van 

het toenemend aantal radicalen in de deeltjes. 

R• 

Figuur ld. interval III afnemende groeisnelheid 
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2.3. INTERVAL I 

2.3.1. DE SHITH-EWART-THEORIE [2] 

Deze theorie neemt aan dat initiatie plaatsvindt in micellen 

met daarin opgelost monomeer. Initiatie vindt plaats totdat 

er geen zeepmicellen meer over zijn. Zeepmicellen kunnen 

verdwijnen door: 

-absorptie van een radicaal door een micel met monomeer 

( initiatie ) 

-adsorptie van de zeep op reeds gevormde latexdeeltjes 

Bij het berekenen van de deeltjesaantallen doet zich echter 

een probleem voor. Het is namelijk de vraag welke deeltjes in 

welke mate geïnitieerd worden: de micellen met monomeer of 

reeds bestaande latexdeeltjes. Hierin doen zich twee 

uitersten voor: 

a) alleen micellen kunnen vrije radicalen absorberen. 

b) zowel reeds bestaande latexdeeltjes en micellen kunnen 

vrije radicalen opnemen, waarbij de absorptiesnelheid 

evenredig is met het buitenoppervlak van de betreffende 

deeltjes. 

a) Alleen micellen kunnen vrije radicalen absorberen. 

Dit houdt in dat deeltjesvorming evenredig is met de 

radicaalproductie, ri· 

dN/dt = ri (2) 

N : aantal deeltjes per volume-eenheid continue fase 

[1/m~ 0 ] 
ri: radicgalproduktiesnelheid [molec.j(~ o*s)] 

2 
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Dit gaat door tot: het moment (tl) waarop het totale oppervlak 

van de latexdeeltjes (Ap) gelijk is aan het totale oppervlak 

van de beschikbare zeep (as*S) waarbij as het specifieke 
oppervlak van de zeep is en s de totale hoeveelheid zeep. 

t 1 kan men berekenen uit de volumegroeisnelheid ~ en de 

deeltjesgrootte als er geen vrije zeep meer aanwezig is. 

dvjdt = ~ (3) 

met: 

v deeltjes volume [m3] 

~ volume groeisnelheid [m3/s] 

Uit verdere berekeningen volgt (2]: 

met: 

(4) 

Cl = 0.53 

as specifiek oppervlak per gewichtshoeveelheid zeep 

[m2 jkg) 

s hoeveelheid zeep per volume-eenheid continue fase 

[kg/~ 0 J 
2 

b) zowel micel als latexdeeltje kunnen geïnitieerd worden 

( radicaalabsorptiesnelheid is evenredig met het 

deeltjesoppervlak, Ap 

A 
dNJdt = ri c 1- --E-> 

as*S 
(5) 

Hierin is Ap het totaaloppervlak van de latexdeeltjes per 

volume-eenheid continue fase [mdeeltjes/m~ 0 ]. 
2 

Er geldt natuurlijk: 
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Uit verdere berekening volgt [2]: 

(6) 

met: 

C2 = 0.37 

Formule (4) en (6) verschillen alleen van constante. Maar de 

vraag is nu: welke constante heeft de juiste waarde ? 

Een aspect waarmee rekening moet worden gehouden is dat de 

radicaalflux onder stationaire omstandigheden omgekeerd 

evenredig is met de straal van het latexdeeltje. Hierdoor 

zullen kleine deeltjes per tijdseenheid en per oppervlakte

eenheid meer radicalen opnemen dan grote. Hiermee is bij de 

afleiding van vergelijking (6) geen rekening gehouden. De 

constante C2 zal dus groter uitvallen dan 0.37. 

Overschreiding van de waarde 0,53 treedt niet op omdat deze 

waarde is afgeleid voor overdracht naar de kleinste deeltjes 

(de micellen) die in het reactiemengsel kunnen bestaan, 

terwijl de grotere deeltjes geen radicalen absorberen. 

Dit houdt in dat de werkelijke constante c ligt in het 

gebied: 0.37<C<0.53. 

Dus: 

met: 

0.37<C<0.53 

10 
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2.3.2. AFWIJKING VAN DE SHITH-EWART-THEORIE 

2.3.2.1. RADICAALABSORPTIE IN LATEXDEELTJES EN MICELLEN 

In afwijking van de Smith-Ewart-theorie lanceerden Hansen en 

Ugelstad [8] een theorie die ook rekening hield met de 

diffusiewetten. Zodoende kon men rekening houden met de 

concentratiegradiënten van de radicalen in de buurt van een 

geïnitieerd micelle. Hier bepalen niet alleen het 

deeltjesoppervlak en de deeltjesdiameter (2.3.1.) de 

absorptiesnelheid van de radicalen. Door de zeer snelle 

recombinatie reactie in de deeltjes is de overdrachtssnelheid 

van radicalen veel groter dan die naar nog niet geïnitieerde 

deeltjes. Fysisch gezien is deze situatie analoog aan die van 

gasabsorptie in een vloeistof gekoppeld aan een snelle 

chemische reactie in de vloeistoffase. Dit betekent dat er 

minder micellen geïnitieerd zullen worden dan door de Smith

Ewart-theorie voorspeld wordt. Dit zou ook inhouden dat het 

gemiddeld aantal radicalen per deeltje n, nooit boven 0.5 

kan komen: n~O.S! 

2.3.2.2. HOMOGENE INITIATIE 

In afwijking van de theorie van Smith-Ewart en Harkins wordt 

voor wateroplosbare monomeren ook een ander initiatiemodel 

aangenomen. Dit houdt in dat in de waterfase oligomerisatie 

plaatsvindt, waarna uit een relatief kleine eligomeer een 

latexdeeltje wordt gevormd, hetgeen op twee manieren kan. Of 

het polymeer diffundeert in een micelle, of de zeepmoleculen 

adsorberen aan het eligomeer oppervlak. Het eindeffect is 

gelijk: er is een latexdeeltje gevormd. 

Deze theorie, die uitvoerig door Roe [16] behandeld wordt, 

blijkt dezelfde relaties op te leveren als de Smith-Ewart

theorie [2]. 

11 



2.4. INTERVAL II 

2.4.1. INLEIDING 

Het einde van interval I betekent het begin van interval II. 

Dit wordt gekenmerkt door het feit dat er geen vrije micellen 

meer aanwezig zijn in het systeem. Het einde van interval II 

is aangebroken wanneer er geen vrij monomeer meer aanwezig 

is: al het monomeer zit in de latexdeeltjes. Gedurende 

interval II wordt aangenomen dat de monomeerconcentratie, het 

aantal deeltjes en het gemiddeld aantal radicalen per 

deeltje constant is. Deze aanname wordt ondersteund door het 

feit dat de reactiesnelheid in dit interval constant is. 

De reactiesnelheid wordt gegeven door vergelijking (1): 

met: 

(1) 

reactiesnelheid (mol monomeer/(~ o*s)] 

propagatieconstante [~ ol<mol*s)J 

monomeerconcentratie in2latexdeeltje [mol/~ 0 ] 

aantal deeltjes [1/~ 0 ] 2 

getal van Avogadro 2 

gemiddeld aantal radicalen per deeltje 

2.4.2. DE SHITH-EWART-THEORIE [2] 

Het basisprobleem bij emulsiepolymerisatie is de bepaling van 

fi, het gemiddeld aantal radicalen per deeltje. fi is mede 

bepalend voor de reactiesnelheid, Rp· 

Rp = -dM/dt = kp [M]p fi N/NA (8) 

12 



met: 

gemiddeld aantal radicalen per latexdeeltje 

aantal deeltjes [1/~ 0 ] 
2 getal van Avogadro 

Voor berekening van n werd door Smith en Ewart [2] uitgegaan 

van de steady-state benadering voor het aantal deeltjes met 

daarin n radicalen: 

dNn/dt = Rv,n - ~,n = 0 (9) 

waarbij geldt: 

met: 

Rv,n = Nn-1 fa + (n+1) ~ Nn+1 + (n+2) (n+1) (k~) Nn+2 
N Vp 

Rv n , 
( 10) 

vormingssnelheid van deeltjes met n radicalen 

[molec.J(~ o*s)] 
aantal radi6alen per latexdeeltje 

terminatieconstante (màeeltjes/(molec.*s)] 
radicaalabsorptiesnelheid [molec.j(~ o*s)] 
radicaal desorptieconstante (s-1] 2 

volume van een latexdeeltje [màeeltjes] 

waarbij: 

N ra n-1 
N 

(n+1) kd Nn+1 

* (n+2) (n+1) (kt/Vp)Nn+2 

( n+x ) I vp 

invangen van een radicaal door een 

deeltje met n-1 radicalen 

desorptie van een radicaal door een 

deeltje met n+1 radicalen 

terminatie van twee radicalen in een 

deeltje met n+2 radicalen 

concentratie vrije radicalen in een 

deeltje 
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. ' 
(11) 

destructiesnelheid van deeltjes met n radicalen 

[molec/(~ o*s)) 
2 

waarbij: 

invangen van een radicaal door een deeltje met 

n radicalen 

n kd Nn : desorptie van een radicaal door een deeltje 

met n radicalen 

n (n-1) (kt/Vp) Nn : terminatie van twee radicalen in een 
deeltje met n radicalen 

Uit deze betrekkingen kan men fi berekenen. Voor 3 gevallen 

werd dit gedaan door Smith enEwart [2]. 

GEVAL 1: ii<<0.5 

Geval 1 komt voor wanneer desorptie een grote rol speelt ten 

opzichte van radicaalabsorptie. Daardoor zullen er weinig 

radicalen in een latexdeeltje aanwezig zijn. 

In dit geval geldt N0>>N1>>Nn· Uit (9), (10) en (11) volgt 
nu: 

waaruit weer volgt dat: 

met: 

fa 

Nn aantal latexdeeltjes met n radicalen [1/~ 0 ] 
2 

14 

(12) 

(13) 



Er kunnen zich twee gevallen voordoen: 

la) Terminatie in de waterfase is overheersend 

1b) Terminatie in de latexdeeltjes is overheersend 

ad la) 

Terminatie in de waterfase is overheersend 

steady-state benadering voor de radicalen in de waterfase: 

met: 

r .. 1. 

* ktw 

[R• ]~ 

radicaalproduktiesnelheid [molec.;(~ o*s)] 

terminatiesnelheidsconstante in 2 

waterfase (~ o/(molec*s)] 

radicaalconcentratie2in 

waterfase (molec.;~ 0 ] 
2 

(14) 

Een snelle uitwisseling van radicalen van de waterfase naar 

latexdeeltjes maakt het gebruik van een distributie

coëfficiënt (a) nodig. 

met: 

a 

(15) 

distributiecoëfficiënt 

radicaalconcentratie in latexdeeltjes [mol;m3 
1 

] po ymeer 
totaal volume latexdeeltjes (m3 1 ~~ oJ po ymee H

2 

Uit (14) en (15) volgt: 

n = ( ri I 2k~w )\ a Vp/N 
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invullen van (16) in (8) levert: 

(17) 

ad 1b) 

Terminatie in de latexdeeltjes is overheersend 

Een aanname die door smith en Ewart [2] gemaakt wordt, is dat 

er direkt terminatie plaatsvindt. Er bestaan dus geen 

latexdeeltjes met twee radicalen: 

met: 

kt: terminatieconstante [m~olymeerf(molec*s)] 

Met de steady-state benadering voor het totaal aantal 

radicalen krijgt men: 

invullen in (13) leidt met de aanname N1/N ~ fi tot: 

(18) 

l 

fi = ( f i I ( 2 N kd)) 1 ( 2 o) 

en verder met (8) tot: 

(21) 
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GEVAL 2: fi=0.5 

fi=O.S komt bij veel monomeren voor waarbij nagenoeg geen 

desarptie plaatsvindt (bijvoorbeeld styreen). 

fi=O.S betekent in feite dat: 

(22) 

desarptie van een radicaal uit een latexdeeltje 

absorptie van een radicaal aan een latexdeeltje 

terminatie van twee radicalen in een latexdeeltje 

Uit (22) blijkt dat de desarptie van radicalen verwaarloosbaar 

is ten opzichte van de absorptie en terminatie van radicalen. 

Daar desarptie van radicalen uit de latexdeeltjes geen rol van 

betekenis speelt in de radicaalhuishouding geldt onder 

verwaarlozing van terminatiereacties in de continue fase: 

ra= fi (23) 

De voorwaarde dat de snelheid waarmee een latexdeeltje vrije 

radicalen uit de waterfase kan opnemen veel kleiner is dan de 

snelheid van de terminatiereactie tussen twee radicalen in dat 

deeltje ( fa/N << k~/Vp ) betekent dat zich in elk van de 

deeltjes nooit meer dan één radicaal kan bevinden. Er zijn dus 

alleen deeltjes met één radicaal en deeltjes zonder radicaal. 

Uit (9), (10) en (11) volgt nu met N0=N-N1 : 

(24) 

17 



Dus: 

en verder uit (8) tot: 

GEVAL 3: fi>>l 

fi>>l komt vaak voor bij grote latexdeeltjes, waarbij de 

terminatie in de latexdeeltjes relatief langzaam is ten 

opzichte van de snelle absorptie. 

De voorwaarde die hierbij hoort is: 

(25) 

ra I N >> k~ I Vp (26) 

radicaalabsorptie aan een latexdeeltje 

terminatie van twee radicalen in een deeltje 

Bij hun berekening gaan Smith en Ewart [2] uit van de volgende 

aanname dat desorptie van radicalen uit latexdeeltjes 

verwaarloosd kan worden, 

Uit (26) blijkt dat de terminatie in de latexdeeltjes 

verwaarloosbaar is ten opzichte van de radicaal

absorptiesnelheid. Daardoor stijgt de gemiddelde 

radicaalconcentratie in de latexdeeltjes, fi>>l. 

(23) 

De steady-state benadering voor het aantal radicalen per 

latexdeeltje levert dan: 
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ra I N = 2 k~ fi 2 I Vp (27) 

met: 

ra I N 

2 k~ fi 2 I Vp 

aantal radicalen dat latexdeeltje binnentreedt 

aantal radicalen dat in het latexdeeltje 

termineert 

Hierbij wordt aangenomen dat het aantal radicalen in alle 

deeltjes gelijk is. Voor fi wordt nu gevonden: 

!'a VE l 1 
fi = ( ) '2 * (28) 

kt 
-

') N .. 

Invullen in (8) leidt tot: 

~) ra VE l 

Rp = ( kp ( ) 1 (29) 
NA 2 k~ 

2.4.3. AFWIJKINGEN EN AANVULLINGEN OP DE SMITH-EWART-THEORIE 

2.4.3.1. DE STOCKMAYER THEORIE [6] 

Een algemene oplossing voor de Smith-Ewart vergelijking wordt 

gegeven door Stockmayer [6]. Zijn theorie voorspelt een 

gemiddelde radicaalconcentratie per deeltje: 

fi = ( al 4 ) I 1-m I (a) 

I 11-m I (a) 

=- ( m-1 ) + (~) * Ilm-21 (a) 
2 4 

Ilm-11 (a) 
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met: 

a = j( Ba ) 

a = ra I ( N k~ I Vp ) 

* m = kd vp I kt 

(31) 

(32) 

(33) 

Hierin zijn 11-ml, 111-ml, Ilm-21 en Ilm-11 gemodificeerde 
Besselfuncties van de eerste soort. 

(30) beschrijft het verloop van fi bij variatie van de 

variabelen a en m. Volgens Ugelstadt en Mprk [4] en O'Toole 

(5] echter wijken de waarden van fi af bij m~O en m~l. Daarom 

wordt aanbevolen deze theorie alleen te gebruiken wanneer de 

voorwaarden m=O of m=l gelden. 

De gemiddelde radicaalconcentratie per deeltje wordt voor m=O: 

fi = ( al4 ) I 0 (a) 1 I 1 (a) ( m=O ) (34) 

Hierin zijn r 0 (a) en I 1 (a) Besselfuncties van de eerste soort 

en respectievelijk van de orde o en 1. 

Voor m=l wordt de gemiddelde radicaalconcentratie per deeltje 

dan: 

fi = ( al4 ) I 1 (a) I Io(a) ( m=l ) (35) 

In figuur 2 is fi uitgezet tegen a voor verschillende waarden 

van m. 
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m 

1.0 

IC: 0.5 

0 2 3 4 

a 

Figuur 2. n versus a metmals parameter 

Uit figuur 2 volgt dat met m=O: 

a<0.5 fi ~ 0.5 (36) 

Fysisch betekent dit dat de absorptiesnelheid kleiner wordt 

ten opzichte van de terminatiesnelheid in een deeltje. 

Hierdoor kunnen er nooit twee radicalen tegelijkertijd in een 

deeltje aanwezig zijn. 

m=O betekent dat er geen desorptie optreedt, hierdoor blijven 

alle radicalen die het deeltje binnengedrongen zijn in het 

deeltje totdat zij termineren. 

Met beide voorwaarden rekening houdend kan men concluderen dat 

er in een deeltje of een of geen radicaal aanwezig is. Daarom 

is n=O,S (=geval II Smith-Ewart ). 

Wanneer er wel desorptie optreedt, in de Stockmayer theorie 

dus voor m=l, zal de radicaalconcentratie dalen tot o. Dit kan 

doordat het relatief lang duurt voordat een latexdeeltje twee 

radicalen ingevangen heeft. De kans is veel groter dat het 

eerste radicaal het latexdeeltje alweer verlaten heeft, 

voordat het tweede radicaal het deeltje binnengedrongen is. De 

radicaalconcentratie in een deeltje zal daarom dalen tot 0 als 

a nul wordt. 
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Uit figuur 2 volgt voor a>2.5: 

met m=O of m=l: 

a>2.5 fi ~ ( al4 ) 
( - geval 3 Smith-Ewart ) 

(37) 

Aan de hand van het volgende voorbeeld zal dit nader uitgelegd 

worden. 

Neem aan dat a toeneemt met een factor 2. Dit betekent dat de 

verhouding van de radicaalabsorptiesnelheid per deeltje en de 

terminatiesnelheid in dat deeltje toeneemt met een factor 

vier. Wanneer er nu geen desarptie (m=O) plaatsvindt zal het 

aantal radicalen per deeltje toenemen, volgens formule 27, met 

een factor 2. Voor gelijke, maar tenopzichte van de 

absorptiesnelheid verwaarloosbare, desarptie en terminatie 

snelheden (m=l) zal het aantal radicalen per deeltje ook 

toenemen. 
Toename van a leidt bij lage desorptiesnelheden (relatief 

kleine m) tot een toename van het aantal radicalen per 

deeltje. 

Wanneer a stijgt dan zal dus het gemiddeld aantal radicalen 

per deeltje ook stijgen. 

2.4.3.2. DE O'TOOLE THEORIE [5) 

O'Toole [5] gebruikte voor zijn theorie de aangepaste 

recursieformule van Smith-Ewart: 

( fa IN) Pn = [ kd + n kt I v )]( n + 1) Pn+l 
+ ( kt I v ) (n+l) (n+2) I Pn+2 

Hierin is: 

(38) 

Pn de kans dat een deeltje n radicalen bevat 
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De algemene oplossing voor n wordt: 

met: 

n = ( al4 ) Im(a) 
1 1m-11 (a) 

(39) 

(33) 

Als a en m bekend zijn kan n worden berekend door gebruik te 

maken van de recursierelatie: 

2m 1 a Im(a) = Ilm-1 1 (a) - Im+1(a) 

Deze relatie kan herschreven worden tot: 

en: 

en: 

Met 

I!m-1 1 (a) = 2m I a Im(a) + Im+1 (a) 

I I m-11 (a) 
Im(a) 

Im(a) 

I1m-1l(a) 

toepassing 

a 2 14 = 2a 

= 1 I 

van: 

2m + Im+1 (a) 

[~+ Im+1(a) ] 
a Im(a) 

en relatie (39) en (44) leidt relatie (43) tot: 
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2a n = \ ( 1 + --------- ( 45) 
2a 

2 +-------
2a 3+------

4+ 

In figuur 3 is fi uitgezet tegen a voor verschillende waarden 

van m. Hierin is tegelijkertijd de afwijking van de Stockmayer 

theorie [6] te zien bij variërende m. 

m:o 

~ 1/3 

1.0 V~ 

';::~ 1 

, ' 
u:: , , , 

Figuur 3. n versus a voor verschillende waarden van m 

--: Stockmayer 

-: O'Toole 

Uit figuur 3 bli:jkt de theorie van Stockmayer dezelfde waarden 

op te leveren als de theorie van O'Toole voor m=O en m=l. 

Tevens blijkt dat Stockmayer voor a<2 te optimistisch was wat 

betreft de radicaalconcentratie in een latexdeeltje in het 

gebied van O<m<l. 

Alhoewel O'Toole [5) geen rekening hield met reabsorptie van 

radicalen en terminatie in de waterfase was zijn theorie een 

goede basis voor de algemene oplossing van Ugelstad en Mprk. 
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2.4.3.3. DE UGELSTADT EN MftRK THEORIE [4] 

Ugelstad en MpSrk [4] vonden een algemene methode voor de 

berekening van n, rekening houdend met reabsorptie van 

radicalen en terminatie in de waterfase. Hiervoor gingen ze 

uit van de volgende balans voor de radicalen in de waterfase: 

met: 

absorptie = generatie + desarptie - terminatie in de 

waterfase 

en: 
* ktw terminatiesnelheidsconstante in waterfase 

[m~aterl(molec*s)] 

( 46) 

ra = ka [R• 1: ( 47) 

ka radicaalabsorptiesnelheid [s-1] 

Combinatie van (46), (47) en (32) leidt na delen door 

N k~ 1 v tot: 

a = a' + m fi - Y a 2 (48) 

met de volgende uitdrukkingen voor de dimensieloze parameters 

a', m en Y: 

a' = r i 1 N k~ I Vp ) = ri Vp I ( N2 k~ ) (49) 

kd I ( * ) = kd Vp I ( N k~ ) (50) m = kt I Vp 

* * < ka vp > k* k* 1 2 
) y = 2 N kt ktw I = 2 N2 ( ka Vp t w 

(51) 
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waarbij: 

-a' de verhouding tussen radicaalproduktie en 

radicaalterminatie weergeeft 

-m de verhouding tussen desarptie en terminatie 

in het latexdeeltje weergeeft 

-Y de verhouding tussen terminatie ( in zowel 

waterfase als latexdeeltje ) en radicaalabsorptie 

weergeeft 

In figuur 4 tot en met 7 wordt fi weergegeven als functie van 

a', voor verschillende waarden vanmen Y. Y=O correspondeert 

met het geval waar terminatie in de waterfase te verwaarlozen 

is. 

0 

·~ 0 
rl -I 

~ 
0 
rl 

·2 

/ 
-3 

-8 -6 -4 ·2 0 2 

Figuur 4. Log10n versus log10a• als functie van m, voor Y=O 

a' = fi Vp I ( N2 k~ ) 

* m = kd Vp I kt 
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Figuur 5. Log10n versus log10a• als functie van m, voor Y=lo-4 

u:: 
0 
.-1 
IJ' 
0 
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-2 

/ 
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-6 4 -2 0 2 4 6 

Figuur 6. Log10n versus log10a• als functie van m, voor Y=lo-2 
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Figuur 7. Log10n versus log10a• als functie van m, voor Y=l 

Uit deze figuren kan men enkele conclusies trekken, die 

betrekking hebben op enkele speciale gevallen van 

interval II: 

Y=O, figuur 4 

Y=O betekent dat de terminatie in de waterfase verwaarloosbaar 

is ten opzichte van radicaalabsorptie. Het betekent niet 

zonder meer dat k~w = o. In veel gevallen zal zelfs k~w > k~. 

Het kan zelfs voorkomen dat het gemiddeld aantal radicalen per 

deeltje kleiner dan 0.5 wordt ( fi < 0.5). Dit kan voorkomen 

wanneer a'<0.5 is. De waarde van a' waaronder de afwijking van 

fi=0,5 merkbaar wordt hangt af van m. a'<0,5 komt voor wanneer 

grote deeltjesaantallen en een lage ri voorkomen. 
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Ook zal m dalen bij een toenemend deeltjesaantal, wat blijkt 

uit (50). Men zou echter verwachten dat door een dalende 

desorptiesnelheid fi zou gaan stijgen. 

Aan de hand van het volgende rekenvoorbeeld zal in het kort 

uitgelegd worden waarom fi toch kan afnemen. 

Als alle deeltjes opbreken in deeltjes met de helft van hun 

oorspronkelijke volume ( N(nieuw) = 2*N(oud) ) dan zal de 

diameter afnemen tot 0.79 maal de oorspronkelijke waarde. 

kd zal dus toenemen met een factor 110.79=1.26 ( vergroting 

van het specifiek oppervlak). Na evenwichtsinstelling geldt 

dan dat: 

m afneemt tot 63% van de oorspronkelijke waarde. 

a' zal afnemen tot 25% van de oorspronkelijke waarde. 

Kennelijk wordt de lagere desorptiesnelheid waardoor het 

gemiddeld aantal radicalen per deeltje zou moeten stijgen meer 

dan volledig te niet gedaan door toenemende terminatie. 

Uit figuur 4 blijkt verder dat fi onafhankelijk wordt van m 

voor grote waarden van a'. finadert dan tot: 

l * l fi = ( a I I 2 ) '2 = ( 1 I N ) ( r i Vp I ( 2 kt ) ) '2 ( 52) 

Dit kan men dan vergelijken met Smith-Ewart geval 3, 

fi >> 1. Relatie (52) geldt ook voor fi<0.5 voor grote waarden 

van m. Hierbij gaan de radicalen snel op en neer van deeltje 

naar deeltje. 

Y:j:O, figuren 5-7 

Uit deze figuren blijkt duidelijk dat fi sterk afhangt van de 

waarden van a' en m. 

29 



Voor m=O en o:' :S lo-2 is fi onafhankelijk van Y en heeft de 

waarde 0.5. 

Voor o:'>lo-2 neemt fi af met toenemende Y voor alle waarden van 

m, zoals duidelij}: wordt aan de hand van figuur 8. 

IC: 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

0 

i 

i 
I 

I 

- I 
~ -~r-------t::--. 

~'~ l~ ~ 
~ ~ 

0" I ""'--
I 

I ..• ~I 
i ~~ 

I ~ 
I 

I 
L::::, I 
~ 

"' ~ ~ 

~ ~ 
~ ~I 

·~ ~ 
~ 

1 e-06 0.0000 1 0.000 1 0.001 0.01 0.1 
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• m=10 

Figuur 8. fi versus Y als functie van m 

Terminatie in de waterfase 

• m=100 

Wanneer Y o: 2 << o: - m fi, dan is terminatie in de waterfase 

verwaarloosbaar. 

Wanneer Y o: 2 >> o: - m fi, speelt de terminatie in de waterfase 

een belangrijkere rol. Voor o: geldt nu bij benadering: 
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1 
a= (a' 1 Y )~ (53) 

Alleen in dit geval, wanneer de terminatie in de waterfase 

overheerst, is a onafhankelijk van m ( fa onafhankelijk van 

kd ) . Dit betekent dat de radicaalconcentratie in de 

waterfase niet verandert in de tijd. Dit volgt uit (46) met 

fa = ~ kd Nn n: 

(54) 

De radicaalabsorptie in de latexdeeltjes is nu slechts 

afhankelijk van de radicaalproduktiesnelheid, van de 

snelheidscanstante van de terminatie in de waterfase en de 

radicaaladsorptieconstante: 

(55) 

Samenvattend: 

Het blijkt dat deze theorie van Ugelstadt en M~rk [4] voor 

enkele speciale gevallen precies aansluit bij de Smith-Ewart

theorie [2]. Het voordeel van deze theorie is dat het verloop 

van fi in interval II beschreven kan worden, met de drie 

dimensieloze parameters Y, men a'. 
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2.5. INTERVAL III 

2.5.1. INLEIDING 

Wanneer het monomeer als vrije fase verdwenen is, is 

interval II afgelopen en begint interval III. Dit houdt in dat 

er alleen nog monomeer in de latexdeeltjes aanwezig is. De 

monomeer-concentratie in de latexdeeltjes zal geleidelijk gaan 

dalen bij verder stijgende conversie. Verder daalt het volume 

van de latexdeeltjes, omdat de dichtheid van het polymeer 

( fp) groter is dan de dichtheid van het monomeer ( fm ). 

Het belang van interval !II wordt vaak onderschat, omdat 

interval III, toch vaak goed voor ongeveer 50% conversie, 

moeilijk wiskundig te beschrijven is. De reden hiervoor is dat 

de belangrijke parameters k~, a', m, Yen n in interval III 
voortdurend veranderen met de conversie. 

Bij de volgende beschouwing gaat men er vanuit dat het 

monomeer niet wateroplosbaar is. Kwalitatief wordt bekeken 

hoe n en dus de reactiesnelheid verandert gedurende 

interval III. 

2.5.2. INTERVAL III: BEPALING VAN fi 

Belangrijk om in het oog te houden is dat de verlaging van de 

monomeerconcentratie leidt tot een daling van de 

diffusiesnelheid. Omdat de diffusiesnelheid daalt zal de 

koppelingsreactie tussen twee radicalen in het latexdeeltje 

langzamer verlopen. De verlaging van de polymeer

radicaalmobiliteit leidt tot een voortdurende verlaging van 

k~, voornamelijk bij hoge conversies. 
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De verlaging van k~ bij stijgende conversie wordt ook wel het 

"gel-effect" genoemd, dat vaak tot uiting komt in een hogere 

reactiesnelheid. 
Doordat de intrinsieke snelheid van de koppelingsreactie 

tussen een monomeermolecule en een polymeerketen vrij laag is, 

wordt deze reactie niet door diffusie geremd. Dit 

rechtvaardigt de aanname dat de direct te meten kp constant is 

tot hoge waarden van de conversie. 

Alleen wanneer men in de buurt van het glaspunt komt van het 

polymeer, daalt de mobiliteit van het monomeer sterk en neemt 

de reactiesnelheid af tot o. Dezelfde overwegingen gelden voor 

chain-transfer reacties naar het monomeer, die zelfs nog 

langzamer gaan. Men kan dus aannemen dat kp constant is tot 

hoge conversies met de waarde gelijk aan die in de 

polymeerdeeltjes in interval II van de polymerisatie. 

De waarde van fi, in interval III, kan berekend worden uit de 

theorieën van Smith enEwart [2), Stockmayer [6) en O'Toole 

[SJ en Ugelstadt en Mprk [4]. In dit geval kan men ook gebruik 

maken van de (quasi) steady-state benadering, alhoewel de 

waarde van fi, zo werd juist meegedeeld, verandert bij 

stijgende conversie (door de verlaging van k~ enjof kd ). 

Toch kan de (quasi) steady-state benadering gebruikt worden, 

omdat het instellen van het evenwicht voor fi vele malen 

sneller is dan de verandering van het evenwicht ten gevolge 

van de stijgende conversie. 

Het blijkt dat deze methode betrouwbare resultaten oplevert 

en geschikt is voor toepassing voor de bepaling van fi in 

interval III. 
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3. CONTINUE EMULSIEPOLYMERISATIE 

3.1. INLEIDING 

De entlatex, gevormd in batch of een propstroomreactor, kan 
gevoed worden aan een nieuw reactorsysteem. Wanneer het 

aantal deeltjes (N) van de entlatex bekend is, dan is ook het 

aantal deeltjes in de volgende reactoren bekend ( aangenomen 

dat interval I volledig afgelopen is). 

Het voordeel van batchreacties is, dat de gevormde latex een 
smalle deeltjesgrootteverdeling bezit. Dit voordeel kan 

gebruikt worden in het vervolg van het proces in het nieuwe 

reactorsysteem, dat vaak bestaat uit een serie van CSTR's. 
Het nadeel van het gebruik van alleen CSTR's is namelijk dat 

er oscillaties ( figuur 9 a, b en c ) optreden in conversie 
en deeltjesaantallen en daardoor ook in de deeltjesgrootte

verdeling. Dit wordt duidelijk in figuur 10. 

~0~~~-~~'~·~'~·~'~·~'~·~'~·-~~~ •o eo 120 150 2oo Z40 zeo 
RUN TIME (min) 

Figuur 9a. Oscillaties in de conversie bij de 

emulsiepolymerisatie van styreen 
in een CSTR-systeem 

(Gershberg en Longfield [15]) 
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Wanneer aan deze CSTR's zeep en grondstoffen gevoed worden, 

dan kan het volgende gebeuren: 

Door toevoeging van de zeep stijgt de hoeveelheid vrije zeep 

(1). Hierdoor worden nieuwe zeepmicellen en daardoor dus ook 

nieuwe latexdeeltjes gevormd (2}. Doordat deze extra deeltjes 

gevormd worden zal de polymerisatiesnelheid stijgen. De 

deeltjes groeien en daarmee ook het deeltjesoppervlak (4). 

Dit nieuwe oppervlak dient gestabiliseerd te worden door 

extra zeep (5). Hierdoor neemt het aantal zeepmicellen in de 

reactor af (6). 

Doordat er minder zeepmicellen over zijn, zullen er ook 

minder nieuwe deeltjes gevormd worden (7), en daardoor daalt 

ook de polymerisatiesnelheid (8). 

Door deze lagere polymerisatiesnelheid ontstaat een kleiner 

grensvlak tussen water en de latexdeeltjes (9), met als 

gevolg dat er minder zeep nodig is om dit grensvlak te 

stabiliseren (10) en daardoor blijft er meer vrije zeep over 

(11), waaruit weer micellen gevormd zullen worden. 

De cyclus is rond. Hierdoor zal er steeds een variërende 

hoeveelheid deeltjes in het reactorsysteem aanwezig zijn. 

Door het gebruik van een entlatex is de cyclus van figuur 10 

niet mogelijk, want de deeltjesvormingsfase ( interval I ) is 

reeds voorbij. Een constant aantal deeltjes betekent een 

constante conversie in de produktstroom en een smalle 

deeltjesgrootteverdeling ( vergeleken met het werken zonder 

entlatex in een CSTR ). 
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Het is van belang een constante ent-samenstelling te hebben. 

Een dergelijke ent-latex wordt meestal in een batchreactor 

gemaakt, omdat de procesvoering hierbij het eenvoudigst is. 

Uit het oogpunt van lagere produktkosten en constante 

produktkwaliteit is het belang van een propstroomreactor ook 

niet te onderschatten. De keuze uit deze twee methoden is 

aan de producent, die rekening moet houden met economische 

redenen en natuurlijk de produktkwaliteit. 

Het is verder niet de bedoeling om in de volgende paragrafen 

de volledige ent-emulsiepolymerisatie te behandelen. Er 

zullen alleen enkele belangrijke aspecten behandeld worden, 

waarvan de samenstelling van de uiteindelijke produkt-latex 

er een is. 
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3.2. ENT-EMULSIEPOLYMERISATIE IN EEN SERIE VAN CSTR's 

De nauwe verdeling die de entlatex heeft kan niet 

gehandhaafd worden in de CSTR's. Vanwege de verblijftijd

spreiding in deze reactoren zullen tijdens reactie 

verschillen optreden in deeltjesgrootte. De deeltjesgrootte

verdeling zal breder worden. 

Zoals reeds in hoofdstuk 2 (pagina 10) besproken werd zullen 

kleine deeltjes per oppervlakte-eenheid sneller radicalen 

invangen dan grote. Dit aspect en het relatief grote 

specifiek oppervlak van de kleine deeltjes maakt dat de 

terminatiesnelheid per volume-eenheid kleine deeltjes veel 

groter zal zijn dan de terminatiesnelheid per volume-eenheid 

grote deeltjes. De reactiesnelheid per volume-eenheid grote 

deeltjes is dus groter dan die per volume-eenheid kleine 

deeltjes. Dit wordt nog versterkt door het feit dat het 

binnendringen van een tweede radicaal in een groot deeltje 

minder snel leidt tot terminatie dan bij kleine deeltjes. 

Hierdoor zullen grote deeltjes sneller groeien dan kleine, 

hetgeen verbreding van de deeltjesgrootteverdeling nog meer 

doet toenemen. 

Een mogelijkheid die zich voor kan doen, is dat de 

produktlatex een bimodale verdeling bezit, zoals gevonden 

werd door Poehlein [13]. De gemiddelde grootte van de 

kleinste deeltjes is ongeveer net zo groot als de 

deeltjesgrootte van de entlatex, zoals ook beschreven staat 

in het verslag van de Dooij [20]. 
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3. 3. HET GEBRUIK VAN DE ENTLATEX 

3. 3 .1. ENT-LATEX UIT EEN BATCHREACTOR 

De entlatex afkomstig van batchemulsiepolymerisatie 

( figuur 11 } bezit een smalle deeltjesgrootteverdeling. 

Omdat de ent-latex veelal bestaat uit een uitgereageerd 

mengsel zullen zich in de deeltjes geen radicalen bevinden 

fi=O. 

Daarom zal tijdens de voeding van de ent aan de CSTR's de 

radicaal-concentratie in de deeltjes weer op peil gebracht 

moeten worden. 
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Figuur 11. Het principe van continue emulsiepolymerisatie 

met behulp van de batch ent-latex 
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Wanneer dit snel genoeg gebeurt is er niets aan de hand, maar 

wanneer hier een aanzienlijke vertraging in optreedt, 

betekent dit een verlaging van de reactiesnelheid, door een 

lagere fi (fi<fievenwicht>· Dit is een extra factor die de 
deeltjesgrootteverdeling negatief beïnvloedt. 

Een en ander wordt hieronder geïllustreerd aan de hand van 

een rekenvoorbeeld. 

Bij toepassing van (24), zonder stationaire toestand, geldt: 

= fa - 2 fa N1 I N 1 0 

met: 

wordt (57) gelijk aan: 

dfildt = fa I N - 2 fa fi I N 

Integratie levert met fi=O bij t=O: 

Voor: 

en: 

fi = ~ { 1 - exp [ -2 ( .Ji...) t ] } 
N 

fa= fi = 6*1015 

N 

(molec.l( ~~ * s )] . H20 
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duurt het 192 sec. voordat n = 0.45 en 

326 sec. voordat n = 0.49 

Dit geeft aan dat het gebruik van een entlatex zeker niet 

zonder problemen is. Een mogelijkheid dit probleem te 

ontlopen is de entlatex voor gebruik te voeden met 

initiator, waarna n<nevenwicht" Reactie zal niet optreden, 
omdat er geen monomeer aanwezig is. Tijdens dosering aan de 

CSTR's kan men aannemen dat de tijd nodig voor het instellen 

van het fasen-evenwicht tussen latexdeeltjes en de 

monomeerdruppels verwaarloosbaar is ten opzichte van de 

tijdschaal van de langzame reactie tussen polymeer en 

monomeermoleculen. 

3 • 3. 2. ENT-LATEX GEVORMD IN EEN PROPSTROMER 

Voor de entlatex van een prepstromer geldt hetzelfde als 

voor de entlatex van een batchreactor, alleen heeft men met 

de prepstromer meer keuzemogelijkheden, die men om praktische 

redenen met batchreactoren niet heeft. Men kan de keuze maken 

uit: a) een entlatex met 100% conversie 

b) een entlatex met 5-10% conversie 

c) een entlatex met een gevorderde conversie 

(circa 50 %) 

Hierbij treden enkele belangrijke verschillen op, die 

betrekking hebben op de deeltjesgrootteverdeling van het 

eindprodukt. 

42 



ad a) een entlatex met 100% conversie 

Dit is vergelijkbaar met 3.3.1, Entlatex uit een 

batchreactor. Het. enige verschil is dat hier, wanneer nog 

voldoende ini tiat.or aanwezig is, geldt i'i=i'i . ht. Het 
evenw~c 

probleem van de instelling van de evenwichtswaarde van i'i 

( zie 3.3.1 ) is afwezig, en zal derhalve geen effect hebben 

op de deeltjes-grootteverdeling (figuur 12 ). 
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Figuur 12. Het principe van continue emulsiepolymerisatie 

met behulp van een in een gepulseerde gepakte 

kolom gevormde entlatex bij volledige conversie 

van het aan de kolom gevoede monomeer. 
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ad b) een entlatex met 5-10% conversie 

Het verschil met de de andere systemen, 3.3.1 en 3.3.2.a, is 

dat hier reeds de totale CSTR-voeding ook de 

propstroomreactor doorloopt. De deeltjesgrootte van b is 

vergelijkbaar met die van a. Het voordeel van dit systeem is 

dat de voeding reeds in evenwicht is met de monomeer en 

initiator en geen andere voedingsstroom voor de CSTR nodig 

is. De installatie wordt hierdoor compacter (figuur 13 ). 
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Figuur 13. Het principe van continue emulsiepolymerisatie 

met behulp van een in een gepulseerde gepakte 

kolom gevormde entlatex bij 5-10% conversie van 

het aan de kolom gevoede monomeer. 
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c) een entlatex met een gevorderde conversie (circa 50%) 

Gebruikmakend van dezelfde voedingsstroom als bij b, maar nu 

met een hogere eindconversie, bijvoorbeeld 50%, kan men in de 

CSTR's een smallere verdeling bewerkstelligen dan met methode 

3.3.1 en 3.3.2.a en b haalbaar is. Deze smallere verdeling is 

haalbaar, omdat de reactie al in interval III zit. De 

belangrijkste bronnen voor spreiding in deeltjesgrootte zijn 

al verdwenen. 
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4. UITVOERING 

4.1. INLEIDING 

De werkwijze bij en de uitvoering van de experimenten zijn 

van wezenlijk belang voor het verkrijgen van betrouwbare 

resultaten bij onderzoek aan emulsiepolymerisatie. 

Het eindresultaat is met name afhankelijk van de gevolgde 

opstartprocedure en de samenstelling van de voeding. In 

hoofdstuk 5 zal speciaal aandacht worden besteed aan deze 

parameters. 

Om deze parameters onderzoeken werden meerdere proeven in 

batchreactoren uitgevoerd. Van de verkregen resultaten werd 

met succes gebruik gemaakt bij het bedrijven van de continue 

installatie. Kort worden de batchprocedures beschreven, 

waarna het continue systeem aan de beurt komt. 

In de laatste paragrafen worden de gebruikte grond- en 

hulpstoffen en de analysemethoden behandeld. 
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4.2. BATCH 

Het principe van de batch-reacties is weergegeven in 

figuur 14. 
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Figuur 14. Het principe van batchreacties 
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4.2.1. BATCH: methode 1 

De zeepoplossing die in een eerder stadium reeds is 

aangemaakt, wordt in de reactor gebracht, waarna de reactor 

gevuld wordt met stikstof zodat zich geen zuurstof boven het 

zeepmengsel bevindt. Er wordt een sterke reductor toegevoegd 

zodat er geen zuurstof in de oplossing meer zit. 

Het monomeer, al vrijgemaakt van inhibitor en zuurstof 

gemaakt door wassen met een 5 gew.% NaOH-oplossing ( met 

hierin opgeloste reductor, natriumdithioniet ), wordt daarna 

toegevoegd. Verder wordt het reactiemengsel met NaOH op 

pH = 11 gebracht. Het mengsel wordt op temperatuur gebracht 

waarna de initiator, opgelost in een beetje water, wordt 

toegevoegd. 

4.2.2. BATCH: methode 2 

De werkwijze is analoog aan die bij methode 1, met 

dienverstande dat er geen sterke reductor aan de batchreactor 

wordt toegevoegd. De zuurstof wordt verwijderd door 

vacuümzuigen van de reactor. Daarna wordt de reactor weer op 

druk gebracht door toevoeging van stikstof. Na het op 

temperatuur brengen van het reactorsysteem wordt de initiator 

toegevoegd. 

4.2.3. BATCH: methode 3 

Ook hier is de werkwijze analoog aan die bij methode 1, met 

dienverstande dat de zuurstof verwijderd wordt door 

vacuümzuigen van de batchreactor. Daarna wordt het systeem 

weer op druk gebracht met het toevoegen van argon. Na het op 

temperatuur brengen van het systeem kan de initiator 

toegevoegd worden. 
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4.3. DE CONTINUE INSTALLATIE 

4.3.1. INLEIDING 

Het principe van de continue installatie kan opgedeeld worden 

in de aanmaak van : - zeep 

- monomeer 

- emulsie 

en de produktie van polymeer. Na elkaar zullen deze punten 

behandeld worden in de volgende paragrafen. Voor een 

uitgebreide behandeling van deze materie wordt verwezen naar 

van Roosmalen en Feld [9] en Martens [10]. Figuur 15 geeft 

het principe van de continue installatie en figuur 16 geeft 

de installatie gedetailleerd weer. 
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Figuur 15. Het principe van de continu werkende 

proef·opstelling 
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Figuur 16. Een qedetailleerde weergave van de continue 

installatie 
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4.3.2. ZEEPAANMAAK 

Bij de continue installatie ( voor principe zie figuur 15 ) 

zijn twee mogelijkheden tot zuurstofverwijdering uit de 
zeepoplossing: 

- het toevoegen van een sterke reductor 

- vacuümzuigen 

Bij het toevoegen van een reductor moet men opletten dat er 

nog geen initiator in de oplossing aanwezig is, beide stoffen 

reageren namelijk met elkaar. Bij het vacuümzuigen moet men 

opletten voor schuimvorming. Tijdens afzuigen zou eventueel 
veel zeep afgezogen kunnen worden. 

4.3.3. MONOMEER AANMAAK 

Het monomeer wordt gewassen in een 5 gew.% NaOH-oplossing met 

hierin opgelost een reductor. Zodoende wordt de inhibitor en 

het zuurstof uit het monomeer verwijderd. 

4 • 3 • 4 • EMULSIEAANMAAK 

In een gekoelde menger worden beide voedingsstromen gemengd 

bij ongeveer 10 ·c, zodat reactie voor het binnengaan van de 

kolom verwaarloosd kan worden. De menger met een toerental 

van circa 600 rpm., zorgt voor monomeerdruppels van 2-4 ~m. 
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4.3.5. DE SEED-LATEX PRODUKTIE 

De emulsie is, na opwarmen tot de gewenste temperatuur, 

gereed voor inbrenging in de kolom. 

Onder aan de kolom bevindt zich een pulsator. De pulserende 

beweging van de vloeistof zorgt voor een goede warmte 

overdracht, en tevens voor een kleinere kans op 

wandpolymerisatie. De menging van de vloeistof is ook nodig 

om oproming en coalescentie van de monomeerdruppels te 

voorkomen. De entlatex is bij het verlaten van de kolom 

gereed voor verder gebruik in de CSTR's. 

4. 4. ALGEMENE GEGEVENS 

Samengevat bestaat de installatie uit de volgende onderdelen: 

VATEN 

watervoorraadvat (50 dm3) 

oplosvat (30 dm3) 

loogwasvat (20 dm3} 

zeepvoorraadvat (50 dm3) 

REACTOREN 

kolom bodemvolume: 0.1 dm3 

inhoud 7.6 dm3 

diameter 5.1*10-2 

monomeervoorraadvat 

tussenopvangvat 

eindopvangvat 

bellenkolom 

m 

pakking Raschig ringen 

(7 dm3} 

(50 dm3 } 

(40 dm3 } 

(60 dm3 } 

hydraulische diameter 8*10-3 m 

pakkingsgraad . 0.26 . 

CSTR volume 2.4 dm3 
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POMPEN 

plunjerpomp zeepoplossing 

plunjerpomp monomeer 

membraanpomp seedlatex 

PULSATOR 

maximaal 24 dm3jhr 

maximaal 12 dm3jhr 

maximaal 12 dm3jhr 

slaglengte 

frequentie 

0-1.3*10-2 m (betrokken op gepakte kolom) 

0-3.5 s-1 

WARMTEWISSELAARS 

voorverwarming 

koeling seedlatex 

spiraallengte 3 m 

spiraallengte 3 m 

PREMIXER 

volume 

toerental 

0.25 dm3 

580 r.p.m. 

Alle vaten en reactoren zijn aangesloten op het stikstofnet. 

4.5. GEBRUIKTE GROND EN HULPSTOFFEN 

Bij de emulsiepolymerisatie van styreen wordt gebruik 

gemaakt van de volgende grond- en hulpstoffen: 

- dispersiemedium 

- monomeer 

- emulgator 

- initiator 

- reductor 

water 

styreen c6H5-CH=CH2 

Natrium Laurylsulfaat C12H2604SNa 

kaliumpersulfaat K2S20a 

natriumdithioniet Na2S204 

Hieronder zullen de stoffen apart worden besproken. 
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1. Dispersiemedium. 

Het water werd voor gebruik gedestilleerd. Hierdoor worden 

eventuele verontreinigingen die de polymerisatie kunnen 

verstoren verwijderd. 

2 • Monomeer. 

Als modelmonomeer werd styreen gebruikt. Dit monomeer is in 

dampvorm met lucht explosief boven 31·c. De stof reageert 

bovendien heftig met sterke oxidatiemiddelen en kan onder 

invloed van licht, lucht en zuur peroxiden vormen. 

Voorzichtigheid bij gebruik van styreen is daarom geboden. 

Het styreen werd aangeleverd met een kleine hoeveelheid 

inhibitor (tertiair butyl para-catachol) ter voorkoming van 

polymerisatie tijdens opslag en transport. 

J. Emulgator. 

Het natriumlaurylsulfaat is een synthetische zeep, die als 

modelstof dient in veel publicaties. 

De werking van de zeep wordt beïnvloedt door de pH van het 

milieu en door de aanwezigheid van electrolyten. Rahman en 

Brown [14] vonden in hun onderzoek dat de reactiesnelheid 

stijgt bij toenemende pH (figuur 17). Dit verklaren zij door 

aan te nemen dat het molecuulgewicht van de zeepmicellen 

daalt bij stijgende pH (figuur 18), en er daardoor meer 

micellen gevormd kunnen worden. Als er meer micellen gevormd 

worden in interval I zullen er ook meer micellen geïnitieerd 

worden, waardoor de reactiesnelheid stijgt. Natuurlijk moet 

men hier ook rekening houden met de invloed van de pH op de 

radicaal-generatiesnelheid. 
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4. Initiator. 

Kaliumpersulfaat bestaat uit witte kristallen. Het ontleedt 

bij verhitting boven 100°C onder vorming van zuurstof en 

zwavelzuur. De stof reageert heftig met brandbare en 

reducerende stoffen. Hoewel kaliumpersulfaat niet brandbaar 

is, bevordert het wel de brand van andere stoffen. 

Kaliumpersulfaat ontleedt in waterig milieu en vormt daarbij 

radicalen volgens: 

-> 2SO · 4 

Door een nevenreactie van so4· met water wordt de pH ver
laagd. Bij pH<3 reageert s2o82- echter ook met H3o+, waarbij 

geen radicalen gevormd worden. De snelheid waarmee radicalen 

worden gevormd fi neemt bij lagere pH dan ook sterk af. Bij 
pH>10.4, zoals in de uitgevoerde experimenten het geval was, 

is de snelheidsconstante kdi voor de radicaalvorming vrijwel 

maximaal: 

met: 

kdi dissociatieconstante (s-1] 

fi radicaalvormingssnelheid (mol/(~20•s)] 

5. Reductor. 

Natriumdithioniet (ook wel natriumhyposulfiet genoemd) is een 

zeer sterke reductor. Hiermee kan zuurstof, aanwezig in het 

water of in het styreen, gereduceerd worden. 

-> 

1/2 02 + H20 + 2e- -> 20H-
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De stof bestaat uit witte of gele kristallen en is aan de 

geur te herkennen. Verhitting van de stof kan tot thermische 

explosies leiden. De stof reageert heftig met vochtige lucht 

onder vorming van giftige en corrosieve dampen en onder 

ontwikkeling van warmte met kans op vuurverschijnselen. Bij 

contact met droge lucht gaat de stof over in een mengsel van 

natriumbisulfaat en natriumbisulfiet. 

Bij het toevoegen van natriumdithioniet aan een kalium

persulfaat-oplossing is voorzichtigheid geboden, omdat 

natriumdithioniet, gezien zijn sterk reducerende eigenschap

pen, een redoxreactie kan aangaan met het kaliumpersulfaat. 

Natriumdithioniet kan worden opgenomen in het lichaam door 

inademing en inslikken en werkt prikkelend op de ogen, de 

huid en de ademhalingsorganen. 

Vanwege deze gevaren moet de stof gescheiden van oxidatie

middelen en droog worden opgeslagen. Tijdens het gebruik van 

de stof moet men zich beschermen met handschoenen, 

beschermende kleding en een stofmasker. 

4. 6. ANALYSE METHODEN 

4.6.1. CONVERSIEBEPALING 

De conversie wordt gravimetrisch bepaald: het monster wordt 

opgevangen in een bakje gevuld met inhibitor, waarna de 

reactie stopt. Door toevoeging van aceton vlokt de emulsie 

uit. Door verwarming van het bakje worden alle vloeibare 

bestanddelen verwijderd, waardoor alleen polymeer en andere 

niet vluchtige componenten achterblijven. Het 

drogestofgehalte is vooraf bekend en zodoende is ook de 

hoeveelheid polymeer bekend. In formulevorm: 

conversie% == gewicht polymeer 1 gewicht monomeer * 100% 

met: 
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gewicht polymeer= ( Gd- G1 ) - ( Gv- G1 )*( fds/100 ) 

gewicht monomeer= ( Gv - G1 )*( fm/100 ) 

Gd gewicht van het gedroogde bakje [kg] 

Gl gewicht van het lege bakje (kg] 

Gv gewicht van het volle bakje [kg] 

fds gewichtsfractie droge stof bij aanvang reactie 

fm gewichtsfractie monomeer bij aanvang van 

reactie 

4.6.2. BEPALING VAN DE GEMIDDELDE DEELTJESDIAMETER 

Voor de bepaling van de gemiddelde deeltjesdiameter, Dw en 

Dz, werd gebruik gemaakt van de Malvern Autosizer IIc, die 

een meetbereik heeft van 5 tot 1000 nm en waarbij de Dz de 

z-gemiddelde en de Dw de gewichtsgemiddelde diameter is. De 

techniek berust op lichtverstrooiing van een laserbundel 

waarmee een verdunde emulsie van deeltjes wordt aangestraald. 

Uit intensiteits-veranderingen in het diffractiepatroon van 

het verstrooide licht kan informatie verkregen worden over de 

snelheid van plaatsverandering van de deeltjes onder invloed 

van Brownse beweging. Deze snelheid is gerelateerd aan de 

deeltjesdiameter. 

Al met al kan men met behulp van dit apparaat een ordegrootte 

afschatten van de grootte van de gemeten deeltjes. 

Nauwkeurige waarden worden niet verkregen. Daarom moet men 

opletten bij het interpreteren van de meetgegevens. 

De waarden van Dw en Dz kan men ook omrekenen naar Nz en Nw· 

Hierbij gaat men uit van bolletjes die uit puur polymeer 

bestaan: 

N Vp rp gewicht van het totaal aantal 

deeltjes [kg/~20 ] 
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en: 

met: 

conversie/100 * ~ 
fw 

totaal gewicht van het 

polymeer [kg/~20 ] 

N 

Vp 

fp 

aantal deeltjes ( -3 ] ~20 
deeltjes-volume [m3] 

conversie 

dichtheid polymeer [kg/m3] 

conversie monomeer 

(61) 

fm 

fw 
gewichtsfractie monomeer bij aanvang reactie 

gewichtsfractie water bij aanvang van reactie 

Combinatie van (60) en (61) leidt na delen door vp*fp tot: 

N conversie ( fm ) * 
1 = (62) 

fw Vp r p ) 

met: 

vp = Tr/6 o3 (63) 

invullen in (62) levert dan: 

N conversie *.!!. * 
6 = 

fw ( r p 1( o3 ) 
(64) 
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5. EXPERIMENTEN 

5.1. INLEIDING 

Tijdens de eerste experimenten van Feld en van Roosmalen [9] 

en van Martens [10], die met de gepulseerde gepakte kolom 

uitgevoerd werden , werd Rosin Acid Soap als emulgator 

gebruikt. Deze zeep bleek, met betrekking tot 

kinetiekmetingen aan de emulsiepolymerisatie van styreen, 

resultaten op te leveren die met de bestaande theoretische 

modellen ( zoals het Smith-Ewart model ) niet afdoende 

verklaard konden worden. Het bleek namelijk dat bij Rosin 

Acid Soap het aantal latexdeeltjes in tegenstelling tot de 

gangbare theorie tijdens het experiment daalde. 

Martens schreef deze afname van het aantal deeltjes toe aan 

een coagulatieproces tijdens de polymerisatie. De feitelijke 

oorzaken van dit coagulatieproces worden door Timmers [11] in 

zijn afstudeerverslag verder uitgediept. Voor een goede 

vergelijking van de gepulseerde gepakte kolom en een 

batchreactor is het noodzakelijk een aantal experimenten uit 

te voeren met een emulsie waarin het aantal deeltjes na de 

deeltjesvormingsfase niet meer verandert. Omdat coagulatie 

bij gebruik van Rosin Acid Soap moeilijk te vermijden is, 

werd besloten een andere emulgator te gebruiken. Daarbij is 

de keuze gevallen op natriumlaurylsulfaat, een synthetische 

zeep, die veelvuldig als modelstof wordt gebruikt en waarvan 

het gedrag dus vrij goed bekend is. 

Met laurylsulfaat zijn zowel in batch als in de kolom een 

aantal experimenten uitgevoerd om beide reactortypen met 

elkaar te vergelijken. Voordat deze experimenten werden 

uitgevoerd, werd eerst in batch de opstartprocedure en in het 

bijzonder de zuurstofverwijdering geoptimaliseerd, hetgeen 

beschreven wordt in paragraaf 5.2.1. 
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Vervolgens werd de kinetiek in de batchreactor bestudeerd 

door middel van variatie van de zeep-, initiator- en 

monomeer-concentratie (paragraaf 5.2.3-5.2.5 ). Tenslotte 
werden enkele vergelijkingsexperimenten in de gepulseerde 

kolom uitgevoerd (paragraaf 5.3.4 ). 

Bij alle in dit onderzoek uitgevoerde experimenten werd 

uitgegaan van een standaardreceptuursamenstelling, waarbij: 

so standaard emulgatorconcentratie ( kg I mü
20 

Io standaard initiatorconcentratie ( kg I mü
20 

) 

Mo standaard monomeerconcentratie ( kg I mü
20 

) 

Tabel 1. Standaard waarden voor de emulgator-, initiator- en 

monomeerconcentratie 

m3*10-6 kg gew.% 

water 613 0,613 69,2 
NLS (ds.) - 0,017 1,9 
KPS - 0,0021 0,24 
styreen 280 0,254 28,7 
Na OH - 25*10-5 2,8*10-3 

NLS natriumlaurylsulfaat : emulgator 

KPS kaliumpersulfaat : initiator 

ds. droge stofgehalte van NLS 

61 



5.2. DE BATCHREACTOR 

5.2.1. OPSTART PROCEDURES I OPTIMALISATIE 

Methode 1: 

Van belang bij alle reacties is dat het reactorsysteem steeds 

zuurstofvrij is. Aanvankelijk werd hiervoor in de eerste 

series batchexperimenten een sterke reductor, 

natriumdithioniet, gebruikt. Dit natrium-dithioniet reageert 

met eventuele zuurstof in oplossing, zodat wanneer geen 

zuurstof binnen kan dringen het reactorsysteem zuurstofvrij 

is. 

Zowel de monomeerfase als de waterfase werden met 

natriumdithioniet. behandeld. Bij de monomeerfase geschiedde 

dat door natriumdithioniet aan de bij de inhibitor

verwijdering gebruikte loog toe te voegen. De aan de reactor 

toegevoegde hoeveelheid monomeer bevatte na de loogwassing 

zowel geen inhibitor, als ook geen zuurstof meer. De 

gebruikte natriumdithioniet bleef vanwege zijn goede 

oplosbaarheid in water en zijn lage oplosbaarheid in styreen 

vrijwel geheel in de gebruikte loog achter. 

zuurstofverwijdering uit de waterfase geschiedde door 

toevoeging van natriumdithioniet aan de waterfase in de 

reactor, hetgeen inhield dat deze hoeveelheid 

natriumdithioniet wel in de emulsie terecht kwam. De 

hoeveelheid natriumdithioniet nodig om alle zuurstof te 

verwijderen was gelijk aan 1/6 van de hoeveelheid in de 

reactor aanwezige initiator. De hoeveelheden zijn hierbij 

uitgedrukt in massaeenheden. 
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De gewichtsverhouding van initiator en natriumdithioniet werd 

bewust niet lager gekozen dan 6. De gebruikte initiator 

( s 2o82- ) kan namelijk met Na2s 2o4 via een redoxreactie 

wegreageren. Teveel Na 2s2o4 zou al de initiator doen 

verdwijnen voordat voldoende reactiekernen zijn geïnitieerd. 

Vanwege de mogelijkheid van een redoxreactie tussen initiator 

en reductor was het voor een goede zuurstofverwijdering ook 

van belang om de natriumdithioniet voor de initiator toe te 

voegen. 

Met de op bovenst:aande wij ze voorbehandelde emulsies zijn een 

aantal batch-experimenten uitgevoerd, waarbij de emulgator

concentratie is gevarieërd tussen 6,9 kg/~20 en 

27,6 kg/~20 . De resultaten van de genoemde experimenten 

worden weergegeven in tabel 2 en zijn grafisch uitgezet in 

figuur 19 en 25-36. 

Tabel 2. Reactiesnelheden en deeltjesaantallen als functie 

van de zeepconcentratie bij de batchgewijze 

emulsiepolymerisatie van styreen bij 50 oe en een 

roerdertoerental van 500 rpm. 

zeepconc. Rp 1o-2o N w 1o-2o N 

mol monomeer 

z 

kg/~20 (~ *hr) 20 [1/~20] [1/~20] 

27.6 [So] 10.4 80 36 

13.8 5.01 38 18 

6.95 2.45 23 15 

reacties uitgevoerd volgens methode 1 

initiatorconcentratie 3,47 kg/~20 ( [Io] 

monomeerconcentratie 414,7 kg/~20 ( (Mo] ) 
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Rp versus 
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rJ 
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Q 

a: 

10 

zeepconcentratie (kg/m3 H20) 

• Rp 

Figuur 19. Rp uitgezet tegen de zeepconcentratie 

volgens methode 1 met een constante initiator

en monomeerconcentratie 

[Io) -· 3,4 7 kg/~20 
[Mo) -· 414,7 kg/~20 

Uit deze resultaten volgt voor Rp: 

Rp = Cs * s1,04 (65} 

Uit deze tabel en figuren blijkt dat de gemeten Rp te hoog 

ligt ten opzichte van de theoretisch voorspelde Rp en was het 

niet mogelijk een verband te vinden tussen de zeep 

concentratie en de reactiesnelheid op basis van een 

combinatie van vergelijkingen (7) en (8). 

Rp = kp fi C I NA * [MJp * ( fi/~ ) 0 ' 4 * ( as*S ) 0 ' 6 (66) 
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Tevens blijkt dat. voor elk van de drie de emulgator

concentraties het. aantal gevormde deeltjes extreem hoog is. 

De verklaring hiervoor is dat natriumdithioniet niet alleen 

met zuurstof reageert, maar dat er een aantal nevenreacties 

plaatsvinden die een versnelde ontleding van de initiator, 

het kaliumpersulfaat, tot gevolg hebben. Deze versnelde 

ontleding van de initiator leidt tot een verhoogde Rp· 

Volgens Blackley [12] spelen de navolgende nevenreakties een 

rol bij de versnelde ontleding van het persulfaat ( s2o82- ) 

in aanwezigheid van dithioniet ( s2o4
2- ) : 

2s2o42- + o2 + 4 OH- --> 4 so3
2- + 2 H20 (a) 

s2o42- + s2oa2- + 4 OH- --> 2 so32- + 2 so42- + 2 H20 (b) 

s2oa2- + HS03- --> so42- + S04T + HS03· (c) 

s2oa2- --> 2 so4T (d) 

so4T + HS03- --> so42- + HS03• (e) 

so4T + H20 --> HS04- + ·OH ( f) 

2 HS03• --> H2S206 (g) 

2 ·OH --> H20 + ~ 02 (h) 

Reaktie (a) is de redoxreactie tussen dithioniet en de 

aanwezige zuurstof, waarbij sulfiet gevormd wordt. De 

overmaat dithioniet reageert volgens (b) met het toegevoegde 

persulfaat, eveneens onder vorming van sulfiet. 
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Het bij (a) en (b) gevormde sulfiet kan vervolgens met het 

persulfaat via een snel verlopende reaktie {c) extra Hso3 · en 

so4 ~ radicalen vormen. Naast deze radicalen worden ook so4T 

radicalen gevormd via de normale thermische ontleding van het 

persulfaat (d). De so4 ~ radicalen kunnnen onder andere via 

reaktie (e) en (f') Hso3• radicalen en ·OH radicalen vormen, 

welke volgens reaktie (g) en (h) in de waterfase kunnen 

termineren. 

De kans op terminatie moet echter bij de gehanteerde 

recepturen vrij gering worden geacht. Het grote aantal 

micellen zorgt er namelijk voor, dat de meeste radicalen 

reeds een deeltje hebben gevormd alvorens ze de kans zouden 

krijgen om met een ander radicaal te termineren. 

Bovenstaand reactiemechanisme leidt dus in de beginfase van 

de polymerisatie tot een extreem hoge radicaalgeneratie

snelheid en dus tot zeer veel latexdeeltjes. 

Methode 2: 

Gekozen werd voor zuurstofverwijdering uit de waterfase door 

middel van doorborrelen van de reactorinhoud met stikstof in 

combinatie met het vacuümzuigen alvorens de initiator toe te 

voegen. De zuurstof in het monomeer werd nog steeds 

geëlimineerd door toevoeging van natriumdithioniet tijdens de 

loogwassing, daar deze hoeveelheid natriumdithioniet toch 

niet in de monomeerfase en dus het reactiemengsel terecht 

komt. 

Gegevens van deze experimenten zijn te vinden in figuur 20 en 

37-48 en tabel 3. Hoewel geruime tijd ( circa 15 minuten ) 

met stikstof werd doorborreld en de druk in de reactor door 

vacuümzuigen op 0,1 bar werd gebracht, blijken de resultaten 

nog steeds af te wijken van de literatuurgegevens. De overall 

reactiesnelheid is nog steeds te hoog. 
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De enige verklaring, die gevonden kan worden voor deze 

afwijkende resultaten is het feit dat de gebruikte stikstof 

slechts voor 99% zuiver is. Het overige deel bestaat 

voornamelijk uit zuurstof. Door deze hoeveelheid aanwezige 

zuurstof ontstaat in het begin van de reactie nog een klein 

inductie-effect: de rest-zuurstof in de oplossing vangt 

aanvankelijk zeer veel radicalen weg, waardoor het even duurt 

voordat de reactie goed op gang komt. Door de vertraging in 

de reactiesnelheid in het begin van de reactie worden meer 

micellen geïnitieerd en daardoor krijgt men een verhoogde Rp 

figuur 20. Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen 

naar Nomura (19], die in zijn artikel uitvoerig op dit effect 

ingaat. 

Tabel 3. Reactiesnelheden en deeltjesaantallen als functie 

van de zeepconcentratie bij de batchgewijze 
emulsiepolymerisatie van styreen bij 50 oe en een 

roerdertoerental van 500 rpm. 

zeepconc. Rp 1o-2o N w 1o-20 N 

mol monomeer 

z 

kg/~20 (~ *hr) 20 (1/~20] [1/~20] 

27.6 (So] 7.20 25 

13.8 4.56 14 

6.95 2.92 14 

reacties uitgevoerd volgens methode 2 

initiatorconcentratie 3,47 kg/~ 0 ( (Io] ) 
3 2 monomeerconcentratie :414,7 kgJma

20 
( [Mo] ) 
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Figuur 20. Rp uitgezet tegen de zeepconcentratie 

volgens methode 2 met een constante initiator

en monomeerconcentratie 

[Io] 3,47 kg/~20 
[Mo] 414,7 kg/~20 

Uit deze resultaten volgt voor Rp: 

Rp = Cs * s0,61 (67) 

Methode 3: 

Vanwege het genoemde inductie-effect werd de stikstof 

vervangen door zuurstofvrije argon. Dit bleek een duidelijke 

verbetering te geven. Uit de resultaten, welke zijn 

weergegeven en tabel 4-6 en de figuren 21-23 en 49-76 blijkt 

overduidelijk de goede overeenkomst tussen de resultaten van 

de batchexperimenten en de theoretisch voorspelde waarden. 

Ook is in de figuren goed te zien, dat de reacties tijdig 

starten, zonder de aanwezigheid van een inductieperiode, 

hetgeen erop wijst dat nagenoeg alle zuurstof uit de emulsie 

verwijderd is. 
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Alle experimenten die in de navolgende paragrafen worden 

weergegeven, zijn uitgevoerd volgens opstartmethode 3. Alleen 

daar waar aangegeven, is hiervan afgeweken. 

5.2.2. REACTORVERVUILING 

Bij toepassing van methode 1, toevoegen van natrium

dithioniet aan de waterfase voor verwijdering van zuurstof, 

bleek de gevormde latex nog tijdens de polymerisatie zeer 

instabiel te zijn: coagulatie en flocculatie op zeer grote 

schaal en enorme vervuiling van de reactorwand zorgden voor 

grote problemen. Deze vervuiling van de reactorwand wordt 
waarschijnlijk veroorzaakt door het enorme aantal gevormde 

latexdeeltjes en dus een lage zeepbezetting op hun oppervlak. 

Dosering van extra zeep na afloop van interval I zou dit 

kunnen verhelpen. 

Experimenten uitgevoerd volgens methode 3 voor 

zuurstofverwijdering gaven nagenoeg geen problemen te zien 

met betrekking tot coagulatie en reactorvervuiling. 

5.2.3. VARIATIE ZEEPCONCENTRATIE 

Uitgaande van de standaardcondities, zoals gegeven in 5.1., 

werd de zeepconcentratie gevariëerd tussen 6,9 en 

27,6 kgl~20 , waarbij steeds standaardwaarden voor de 

initiator- en de monomeerconcentratie werden gekozen (tabel 1 

pagina 61). 

Volgens de theorie van Smith en Ewart is Rp afhankelijk van 

de zeepconcentratie volgens: 

Rp = kp n C I NA * [M]p * ( ril~ )0 ' 4 * ( as*S )0,6 (68) 
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met: 

wordt (68): 

(70) 

De resultaten worden vermeld in tabel 4. Grafisch worden ze 

weergegeven in figuur 21 en 49-60. 

Tabel 4. Reactiesnelheden en deeltjesaantallen als functie 

van de zeepconcentratie bij de batchgewijze 

emulsiepolymerisatie van styreen bij 50 oe en een 

roerdertoerental van 500 rpm. 

zeepconc. Rp 1o-20 N w 10-20 N 

mol monomeer 

z 

kg/~20 (~ *hr) 20 [1/~20] [1/~20] 

27.6 [So] 6.15 20 

13.8 3.97 17 

6.95 3.09 8 

reacties uitgevoerd volgens methode 3 

initiatorconcentratie 3,47 kg/~20 ( [Io] ) 

monomeerconcentratie : 414,7 kg/~20 ( [Mo) ) 
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Figuur 21. Rp uitgezet tegen de zeepconcentratie 
volgens methode 3 met een constante initiator

en monomeerconcentratie 

[Io) 3,47 kgJmü20 
[Mo] 414,7 kgJmü20 

Uit deze resultaten volgt voor Rp: 

Rp =Cs * s0,54 (71) 

5.2.4. VARIATIE INITIATORCONCENTRATIE 

Uitgaande van de standaardcondities, zoals gegeven in 5.1., 

werd de initiatorconcentratie gevariëerd tussen 0,87 en 3.47 

kgJmü
20

, waarbij de zeepconcentratie steeds 13,8 kgJmü20 was 

en de monomeerconcentratie 414,7 kgJmü20 • 
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Volgens de theorie van Smith en Ewart is Rp afhankelijk van 

de initiatorconcentratie volgens: 

met: 

f i = 2 ~i (Io] 

waarbij: 

f. • 
l. • 

wanneer: 

radicaalgeneratiesnelheid (molec;cmü
20

*s)] 
decompositieconstante (s-1] 

initiatorconcentratie (molec.;mü
20

J 

dan wordt (68): 

(74) 

De resultaten worden vermeld in tabel 5. Grafisch worden ze 

weergegeven in figuur 22 en 53-56 en 61-70. 
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Tabel 5. Reactiesnelheden en deeltjesaantallen als functie 

van de initiatorconcentratie bij de batchgewijze 

emulsiepolymerisatie van styreen bij 50 ·c en een 

roerdertoerental van 500 rpm. 

initiatorconcentratie Rp 1o-2o N w 1o-20 N 

mol monomeer 

z 

kg/~20 (~ *hr) 20 [1/~20] [1/~20] 

3.47 (Io) 3.97 17 

1. 74 3.06 14 

0.87 2.21 9 

reacties uitgevoerd volgens methode 3 

zeepconcentratie : 13,8 kg/~20 ( ~(So] ) 

monomeerconcentratie :414,7 kg/~20 ( [Mo] ) 

Uit deze resultaten volgt voor Rp: 

11 

10 

6 

Rp = ei * r0, 42 {75) 
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Figuur 22. Rp uitgezet tegen de initiatorconcentratie 
volgens methode 3 met een constante zeep

en monomeerconcentratie 

\ (So] 

(Mo] 
13,8 kg/~20 

414,7 kg/~20 

5.2.5. VARIATIE MONOMEERCONCENTRATIE 

10 

Uitgaande van de standaardcondities, zoals gegeven in 5.1., 

werd de monomeerconcentratie gevariëerd tussen 207,4 en 

622,2 kg/~20 , waarbij de zeepconcentratie steeds 

13,8 kg/~20 was en de initiatorconcentratie 3,47 kg/~20 • 

Indien de theorie van Smith en Ewart geldt, mag de receptuur 
monomeerconcentratie in principe geen invloed hebben op de 

reactiesnelheid per ~20 (interval II !!) : 
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met: 

wordt (68): 

(77) 

met: 

Cm constante 
Mo overall monomeerconcentratie in de receptuur 

( mol/~20 ) 

De resultaten worden vermeld in tabel 6. Grafisch worden ze 

weergegeven in figuur 23 en 53-56 en 69-76. 

Tabel 6. Reactiesnelheden en deeltjesaantallen als functie 

van de monomeerconcentratie bij de batchgewijze 

emulsiepolymerisatie van styreen bij 50 ·c en een 

roerdertoerental van 500 rpm. 

monomeerconcentratie Rp 1o-20 N w 1o-20 N 

mol monomeer 

z 

kg/~20 (~2o*hr) [1/~20] [1/~20] 

622.2 4.03 30 12 

414.8 [Mo] 3.97 17 11 

207.4 3.96 21 13 

reacties uitgevoerd volgens methode 3 

zeepconcentratie 13,8 kg/~ 0 ( \[So] ) 
j initiatorconcentratie : 3,47 kg/1Dji:

20 
( [Io] 
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Figuur 23. Rp uitgezet tegen de monomeerconcentratie 
volgens methode 3 met een constante initiator
en zeepconcentratie 

(Io] : 3,47 kg;mü
20 

~(So] : 13,8 kg;mü
20 

Uit deze resultaten volgt voor Rp: 

Rp = Cm * MöO,Ol (78) 
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5.3. DE GEPULSEERDE GEPAKTE KOLOM 

5.3.1. INLEIDING 

Bij het gebruik van de gepulseerde gepakte kolom gaat men uit 

van een voeding van dezelfde samenstelling als bij de 

batchreactor. Bij de uitgevoerde experimenten bedroegen de 

debieten horend bij deze samenstelling 5*10-3 m3jhr styreen 

en 11*10-3 m3jhr zeepoplossing. Dit totaaldebiet van 

16*10-3 m3jhr betekent een gemiddelde verblijftijd van circa 

0,5 uur in de kolom. 

5.3.2. OPSTART PROCEDURES / OPTIMALISATIE 

Van belang is dat zich hier geen zuurstof in het reactor

systeem bevindt. Er mag ook geen zuurstof binnendringen. Ten 

allen tijde moet men oppassen voor zuurstofinslag in het 

reactor-systeem (vergelijk met batch). Het is namelijk 

mogelijk dat bij de aftap van monster zuurstof via het 

kraantje in de kolom wordt gezogen met alle nadelige gevolgen 

van dien, of dat ergens een afdichting in een doseerpomp of 

leiding lekt. 

Ter verwijdering van de zuurstof in de voedingsstoffen werd 

methode 3 uit paragraaf 5.2.1. ook bij de continue 

experimenten toegepast. Daartoe werd de installatie 

aangepast, omdat deze zoals beschreven in paragraaf 4.3 niet 

direkt geschikt is voor uitvoering van experimenten volgens 

methode 3. 

77 



Deze aanpassing geschiedde door het plaatsen van een 

bellenkolom tussen het oplosvat voor de aanmaak van de 

waterfase en het buffervat voor dosering van deze waterfase. 

In de zojuist genoemde bellenkolom kan de druk door 

vacuümzuigen op 0,1 bar gebracht worden. De inhoud kan naar 
keuze met argon of stikstof doorborreld worden. 

Uit een aantal optimalisatieproeven bleek dat deze methode 3 
van voorbehandeling in de continue installatie zeer goede 

resultaten oplevert. 

5. 3. 3. VERWILING VAN DE KOLOM 

In de eerste proeven werd voor de zuurstofverwijdering 

natriumdithioniet gebruikt ( 5.2.1. ) waardoor er door het 
enorme aantal gevormde deeltjes en de daarmee samenhangende 

hoge polymerisatie-snelheid bij de diverse recepturen, een 

eindconversie van meer dan 80% gehaald kon worden. Deze 80% 

conversie betekent wel dat zich polymeer af kan zetten op de 

pakking van de kolom. 

Uit een van de optimalisatieproeven bij standaardreceptuur en 
bij toepassing van natriumdithioniet voor zuurstof

verwijdering ( methode 1, 5.2.1. ) bleek dat zelfs bij 

maximaal in te stellen pulsatie ( slaglengte : 0,013 m, 
frequentie : 3.5 sec-1 vervuiling van de kolom niet te 

voorkomen is. De oorzaak hiervan moet niet alleen gezocht 

worden in de hoge conversie van 80% die in de kolom wordt 

bereikt, maar vooral in het extreem grote aantal gevormde 

deeltjes. Hierdoor is de bezetting aan zeep op het oppervlak 
van de polymeerdeeltjes dusdanig laag geworden, dat deze in 

het geheel niet meer door de beschikbare zeep worden 

gestabiliseerd en dus zeer gemakkelijk kunnen coaguleren en 

flocculeren. Vervuiling die ontstaat door te lage 

zeepbezetting op het oppervlak van latexdeeltjes kan echter 

eenvoudig tegengegaan worden door dosering van extra zeep, 

halverwege de kolom na beëindiging van interval I. 
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Optimalisatieproeven bij standaardreceptuur en bij toepassing 

van methode 3 ( 5.2.1. ) voor zuurstofverwijdering gaven in 

het geheel geen vervuiling van de kolom te zien, alhoewel 

bij deze experimenten ook een conversie groter dan 50% 

bereikt werd. 

5. 3. 4. EXPERIMENTEN MET DE KOLOM 

De werking van de kolom werd onderzocht door er enkele 

experimenten mee uit te voeren. Een volgens methode 1 en twee 

volgens methode 3. De resultaten worden vermeld in tabel 7. 

Grafisch worden ze weergegeven in figuur 77-84. 
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Tabel 7. Reactiesnelheden en deeltjesaantallen voor 

verschillende recepturen bij de continue 

emulsiepolymerisatie+ van styreen bij 50 oe , 
en bij overeenkomstige batchexperimenten bij die 

temperatuur en een roerdertoerental van 500 rpm. 

receptuur Rp 1o-20 N w 1o-2o N 

mol monomeer 

z 

(~ *hr) 20 [1/~20] [1/~20] 

methode 1 
[So) [Io] [Mo) 9,88 80 40 

overeenkomstig 10.4 80 36 
batchexperiment 

methode 3 
~ [So] [Io] [Mo] 4,18 16 12 

overeenkomstig 3,97 17 11 
batchexperiment 

methode 3 
~ [So] ~ [Io] [Mo] 3,21 14 11 

overeenkomstig 3.06 14 10 
batchexperiment 

+in een gepulseerde gepakte kolom; 

pulsatiefrequentie : 3,5 s-1, slaglengte : 1,3*10-2 m, 

zeepconcentratie [So] 27,6 kg/~20 
initiatorconcentratie [Io] 3,47 kg/~20 
monomeerconcentratie [Mo] 622,2 kg/~20 
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5.4. WERKGEBIED 

Om een vergelijking te kunnen maken tussen batchproeven en 

experimenten met de continu installatie is het van belang om 

in beide systemen dezelfde condities te hebben. 

Deze condities worden door een aantal factoren bepaald: 

-ontmenging van de emulsie ( coalescentie van de 

monomeerdruppels 

-reactorvervuiling 

-coagulatie enjof flocculatie 

-temperatuurbeheersing ( menging in radiale richting ) 

-verblijftijdspreiding ( menging in axiale richting ) 

Het beheersen van deze factoren levert in een batchreactor 

meestal geen of nauwelijks problemen op. In een buisreactor 

ligt dat evenwel wat moeilijker. Vooral ontmenging en 

reactorvervuiling zijn vaak moeilijker tegen te gaan. 

Voorkoming van deze ongewenste verschijnselen vereist een 

redelijke mate van pulsatie. Echter door forse pulsatie zal 

de verblijftijd-spreiding toenemen, hetgeen zijn invloed 

heeft op de kwaliteit van het gevormde produkt. Het blijkt 

namelijk dat bij grote verblijftijdspreiding het aantal 

geproduceerde deeltjes afneemt, hetgeen leidt tot vaak geheel 

andere produkteigenschappen. Dit verschijnsel werd het eerst 

waargenomen in een CSTR, welke wordt gekenmerkt door een hoge 

mate van verblijftijdspreiding. 

Door alle hierboven genoemde factoren zal er een optimaal 

werkgebied ontstaan waarin men de kolom kan bedrijven. 
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Dit werkgebied zal begrensd worden door: 

-de maximale stabiele deeltjesgrootte ( verontreiniging 

-de minimale zeepconcentratie ( ontmenging en 

coagulatie/flocculatie 

-de maximale initiatorconcentratie ( verontreiniging 

-de maximale monomeerconcentratie ( verontreiniging 

ontmenging 

-de pulsaterinstelling ( verontreiniging 

ontmenging 

en 

en 

Al deze factoren variëren per experiment. Daarom zal 

voorafgaand aan ieder kolom-experiment bekeken moeten worden 
of de gestelde eisen haalbaar zijn. 

Goede vergelijkbare resultaten krijgt men dan wanneer er in 
de kolom geen ontmenging en verontreiniging optreedt. 
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6. DISCUSSIE 

6.1. INLEIDING 

De discussie van de resultaten zal bestaan uit twee delen: 

-deel 1: conclusies betreffende: 

*de optimalisatie van de batchreactor 

*de invloed van de zeepconcentratie op de 

reactiesnelheid, Rp 
*de invloed van de initiatorconcentratie op Rp 

*de invloed van de monomeerconcentratite op Rp 

*de optimalisatie van de kolom 

*de kolom resultaten vergeleken met de 

batchresultaten 

-deel 2: aanbevelingen: 

*tips voor verder onderzoek 
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6.2. CONCLUSIES 

6 • 2 • 1. BATCHREACTOR 

Om optimaal de intrinsieke kinetiek te kunnen meten is 
het van belang zuurstofvrij te werken. Het verwijderen 

van zuurstof kan op twee manieren: 

*toevoegen van een sterke reductor, bijvoorbeeld 

natriumdithioniet 

*vacuümzuigen van de reactor en vervolgens toevoegen van 
een zuurstofvrij inert gas 

Het gebruik van natriumdithioniet leidt echter tot een 

versnelde ontleding van de initiator (persulfaat), 
waardoor het aantal gevormde latexdeeltjes en de 
reactiesnelheid veel groter worden dan in afwezigheid 

van natriumdithioniet. De voorkeur gaat uit naar de 

tweede methode. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat 

gebruik van stikstof als inert gas vaak een inductie

effect gedurende het begin van de reactie geeft. Dit is 

een gevolg van sporen zuurstof, die nog in de stikstof 

aanwezig zijn. Vandaar, dat ervoor gewaakt moet worden 

dat de stikstof absoluut zuurstofvrij is. Een 

alternatief zou ook het gebruik van een edelgas, 

bijvoorbeeld argon, kunnen zijn. 

Met de methode voor zuurstofverwijdering door middel van 

vacuümzuigen in combinatie met argon als inert gas zijn 

kinetiekmetingen uitgevoerd om te onderzoeken of de 

polymerisatie van styreen verloopt zoals voorspeld wordt 

door de Smith-Ewart theorie (geval 2). 

Uit deze metingen blijkt dat voor de zeepconcentratie
afhankelijkheid van de reactiesnelheid Rp: 
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met p=0.54 (Smith-Ewart: p=0.60) 

Uit de initiatorconcentratie-afhankelijkheid volgt: 

met q=0.42 (Smith-Ewart: q=0.40) 

Beide resultaten komen zeer goed overeen met de Smith

Ewart theorie. Ook is de afhankelijkheid van de 

reactiesnelheid van de receptuurmonomeerconcentratie 

onderzocht. Dit gaf als resultaat: 

met r=-0.01 (Smith-Ewart: r=O). 

Volgens de Smith-Ewart theorie is de reactiesnelheid 

onafhankelijk van de receptuurmonomeerconcentratie, daar 

deze alleen bepaald wordt door de monomeerconcentratie 

in de latexdeeltjes. En aangezien deze concentratie in 

de deeltjes gedurende interval II van de reactie niet 

verandert, zal ook de overall monomeerconcentratie geen 

invloed hebben op de polymerisatiesnelheid in interval 

II, hetgeen overeenkomt met de experimentele resultaten. 

*Rawlings en Ray [20] geven in hun artikel enkele 

experimentele gegevens die kunnen dienen ter bepaling 

van a', men Y. Uit deze experimentele gegevens volgt 

dat m=O en Y=O. Dit betekent dat het gemiddeld aantal 

radicalen per deeltje in interval II gelijk aan 0.5 

wordt. Dit betekent dat er sprake is van geval 2 van de 

Smith-Ewart theorie, zoals ook al bleek uit de 

experimentele resultaten. 
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Uit experimenten met natrium-dithioniet blijkt dat de 

reactiesnelheid een factor 2 groter is dan de reactie

snelheid gemeten in batch zonder het gebruik van 

natrium-dithioniet. Het natriumdithioniet zorgt voor een 

versnelde ontleding van kaliumpersulfaat. 

Dithioniet reageert namelijk met zuurstof ( pagina 65 ) 

en ook met het persulfaat, waarbij sulfiet wordt 

gevormd. Het redox-koppel sulfiet-persulfaat leidt dan 

tot extra radicaalvorming in het begin van de reactie, 

hetgeen weer de vorming van een groot aantal deeltjes en 

dus een verhoogde polymerisatiesnelheid tot gevolg 

heeft. 

Gebleken is dat niet alleen in Interval II de Rp 

constant is, maar dat in vele gevallen de Rp in Interval 

III nog een tijdje constant blijft. Hiervoor is nog 

geen eenduidige verklaring gevonden. Waarschijnlijk moet 

de oplossing gezocht worden in twee facetten, die in 

interval III een rol spelen. Ten eerste zal het 

gemiddeld aantal radicalen per deeltje in interval III, 

wanneer sprake is van grotere deeltjes, groter worden 

dan 0.5. Hierdoor zou de reactiesnelheid per deeltje 

moeten toenemen. Dit effect wordt echter ongeveer 

gecompenseerd door de afname van de monomeerconcentratie 

en eventueel optredende diffusielimitering. Het is 

mogelijk dat er concentratiegradienten van monomeer in 

het latexdeeltje kunnen optreden. De grootte van de 

concentratiegradienten bepaalt de mate van de 

diffusielimitering. 

De bepaling van het aantal deeltjes blijkt niet zo 

nauwkeurig te zijn als noodzakelijk is. De oorzaak 

hiervan is gelegen in de metingen van de deeltjes

diameters met de Malvern Autosizer IIc. Deze metingen 

zijn niet altijd even betrouwbaar. Een betere maar ook 

veel bewerkelijkere methode is het meten van de 

deeltjesdiameter met behulp van de Transmissie 

Electrenen Microscopie (TEM). 
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6.2.2. DE KOLOM 

Bij kolom-experimenten is het belangrijk dat men 

tevoren weet welke conversie en welke deeltjesaantallen 

men in de kolom-uitgang verwacht. Een hoge conversie bij 

gebruik van een hoge monomeerconcentratie kan tot 

dichtslibben van de leidingen enjof de reactor leiden, 

hetgeen grote ongewenste gevolgen kan hebben. De oorzaak 

hiervan moet gezocht worden in de lage oppervlakte

bezetting aan zeep van de latexdeeltjes en dus de 

geringe stabilisatie. Ook een groot aantal gevormde 

polymeerdeeltjes (bijvoorbeeld bij gebruik van natrium

dithioniet) kan tot dezelfde problemen leiden. 

Ook belangrijk is het dat men geen ontmenging in de 

kolom krijgt. In de meeste gevallen is dit op te vangen 

door met hogere pulsatiesnelheden te werken. Dit kan 

echter leiden tot ongewenste axiale menging. Deze axiale 

menging is dan weer tegen te gaan door bij hogere 

debieten te werken, hetgeen wel een langere kolom 

vereist om dezelfde eindconversie te houden. 

vacuümzuigen van de waterfase gevolgd door het toelaten 

van argon en het gebruik van natriumdithioniet in de 

loogwassing van styreen maakt het reaktiemengsel zeer 

goed zuurstof vrij. De reaktie start mooi in het begin 

van de kolom. 
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6.2.3. VERGELIJKING KOLOM-BATCH REACTOR 

De resultaten van de kolom blijken zeer goed te passen 

in de metingen van de batch-experimenten. De reactie

snelheid (Rp) en het aantal deeltjes (N) komen goed 

overheen zoals uit figuur 25-27 en tabel 7 (pagina 80) 

blijkt. Zowel bij dithioniet als bij toepassing van 

vacuümzuigen van de grondstoffen blijken de continue 

experimenten dezelfde resultaten op te leveren als de 

batchexperimenten. Betreffende entmengverschijnselen kan 

gezegd worden, dat geen van de continue experimenten 

ontmenging vertoonde bij de gehanteerde pulsatie 

snelheden. 
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6.3. AANBEVELINGEN 

Gezien de behaalde resultaten wordt aanbevolen de 

gepulseerde gepakte kolom nader te onderzoeken. 

Daarbij is het van belang de volgende parameters te 

variëren: 

-samenstelling - variatie zeepconcentratie 

- variatie initiatorconcentratie 

- variatie monomeerconcentratie 

-gemiddelde verblijftijd 

-pul sa tiesnelheid 

Met deze resultaten kan men dan het werkgebied van 

de kolom bepalen. 

Een andere mogelijkheid is dat men de resultaten 

van de kolom gebruikt om deze te vergelijken met 

CSTR-resultaten. Uit deze vergelijking kunnen de 

voordelen van de gepulseerde kolom ten opzichte van 

een ander continu systeem (bijvoorbeeld een serie 

van CSTR's) aangetoond worden. 

Een derde punt voor verder onderzoek is de 

deeltjesgrootteverdeling. De verdeling is 

belangrijk omdat deze in belangrijke mate de 

produkteigenschappen van het polymeer bepaalt. 

Vandaar dat wordt aanbevolen om te zoeken naar de 

optimale procescondities waarbij ook de deeltjes

grootteverdeling zo smal mogelijk is. 
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Verder is het effect van het natriumdithioniet van 

belang. Omdat het toevoegen van deze stof een 

versnelde ontleding van de initiator, kaliumpersul

faat, tot gevolg heeft stijgt hierdoor de Rp· Een 

nader onderzoek kan daarom belangrijke resultaten 

opleveren die betrekking hebben op de relatie 

tussen produkteigenschappen en initiator. 

In dit onderzoek dient dan vooral veel aandacht uit 

te gaan naar de produkteigenschappen, met name naar 

deeltjesgrootte en molecuulgewichten, daar deze in 

belangrijke mate bepaald worden door de radicaal

generatiesnelheid. 

Gezien de goede resultaten in de kolom met 

natriumlaurylsulfaat als emulgator is het aan te 

bevelen dezelfde opstart procedure te gebruiken 

voor Rosin Acid Soap als emulgator. Wel dient men 

dan rekening te houden met het feit dat kalium

carbonaat bij Rosin Acid Soap aan het reactor

systeem toegevoegd wordt. Dit kaliumcarbonaat wordt 

gebruikt om de pH in de reactor op 10.7 te houden. 

De pH wordt zo hoog gehouden, omdat het Rosin Acid 

Soap dan een optimale werking heeft (een zelfde 

soort pH-gevoeligheid, doch in veel minder sterke 

mate vertoont ook laurylsulfaat, voor meer 

informatie wordt verwezen naar Rahman en 

Brown [ 14]) . 

Gezien de grote hoeveelheid kaliumcarbonaat die 

men nodig heeft, stijgt de ionenconcentratie in de 

reactor en bevordert daardoor coagulatie van de 

latexdeeltjes ( Timmers [11] ) . Een alternatief is, 

in plaats van carbonaat NaOH toe te voegen. Hiervan 

heeft men veel minder nodig om een pH= 10.7 te 

krijgen. 

De bufferende werking tegen eventuele verzurings

reacties van de initiator is dan wel veel minder. 
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Doch bij gebruik van NaOH is het wel mogelijk Rosin 

Acid Soap te vergelijken met laurylsulfaat zonder 

last te hebben van storende coagulatieprocessen. 

Vergelijking van beide emulgatoren kan mogelijk 

belangrijke informatie opleveren over de functie 

van de emulgator in het deeltjesvormingsproces. 
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Symbolenlijst 

a 

ei 

Cm 

Cs 

conversie 

fm 

fw 

fds 

fm 

Gd 

Gl 

Gv 

Io 

ka 
kd 

kdi 
kp 

k~w 

k~ 
k~ 
* ktiVp 

m 

Mo 

[M]p 
N 

distributiecoëfficiënt 

totaaloppervlak van de latexdeeltjes per volume

eenheid continue fase [mdeeltjeslmJ 0 J. 
specifiek oppervlak per gewichtshoe~eelheid zeep 

[m2 lkg] 
constante 

constante 

constante 

conversie monomeer 

gewichtsiractie monomeer bij aanvang reactie 

gewichtsiractie water bij aanvang van reactie 

gewichtsiractie droge stof bij aanvang reactie 

gewichtsiractie monomeer bij aanvang van 

reactie 

gewicht van het gedroogde bakje [kg] 

gewicht van het lege bakje [kg] 

gewicht van het volle bakje [kg] 

standaard initiatorconcentratie ( kg I roJ
20 

) 

radicaalabsorptiesnelheid [s-1] 

radicaal desorptieconstante [s-1] 

dissociatieconstante [s-1] 

propagatieconstante [mJ ofCmol*s)] 
terminatiesnelheidsconstante in 

waterfase [mJ ofCmolec*s)] 

terminatieconstante fm~olymeerl(molec*s)] 
terminatieconstante [mdeeltjesl(molec.*s)] 
terminatie van twee radicalen in een latexdeeltje 

* * = kd Vp I kt = kd Vp I ( N kt 
standaard monomeerconcentratie ( kg I mJ 0 ) 

. . . 2 3 monomeerconcentrat1e 1n latexdeeltJe [moliiDH 0 ] 
aantal deeltjes per volume-eenheid continue fase 

[ 1lmji ol 
getal2van Avogadro 

aantal latexdeeltjes met n radicalen [1lmü 0 ] 
gemiddeld aantal radicalen per latexdeeltj~ 
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Rv,n 

[R• Jp 

s 

So 

V 

a 

a' 

de kans dat een deeltje n radicalen bevat 

destructiesnelheid van deeltjes met n radicalen 

[molecj(~ o*s)] 
reactiesnetheid [mol monomeer/(~ o*s)] 

2 

vormingssnelheid van deeltjes met n radicalen 

[molec.j(~ o*s)] 
radicaalcon6entratie in 

waterfase [molec.;~ 0 ] 

radicaalconcentratie2 in latexdeeltjes 

[mol/m~olymeerl 
hoeveelheid zeep per volume-eenheid continue fase 

[kg/m~ 0 ] 

standa~rd emulgatorconcentratie ( kg I ~ 
0 . 3 2 deeltJes volume [m ] 

volume van een latexdeeltje [m3 ] deeltjes 
totaal volume latexdeeltjes [m3 1 ~~~ 

0
] po Ylrleer ··· H

2 = 2 N kt kt: I ( k~ Vp ) = 2 N2 kt k: I ( ka Vp ) 

= a' + m n - y a 2 

= ri 1 < N kt 1 Vp > = ri vp 1 < N2 kt > 

radicaalabsorptiesnelheid [molec.j(~ o*s)] 

= ka [R· ]: 2 

absorptie van een radicaal aan een latexdeeltje 

radicaalproduktiesnelheid (molec.j(~ o*s)] 
dichtheid van het monomeer [kgjm3] 2 

dichtheid polymeer [kgjm3] 

volume groeisnelheid [m3js] 

96 



REFERENTIES 

1. W.D. Harkins, 

J. Chem. Phys. 13, 381, (1945) 

2. w.v. Smith en R.H. Ewart, 

J. Chem. Phys .. 16, 592, (1948) 

3. J. L. Gardon, 

J. Polym sci. Part A-1 6, 623, (1968) 

4. J. Ugelstad, P.C. Mprk en J.O. Aasen, 

J. Polym. Sci.. Part A-1 5, 2281, (1968) 

5. J.T. O'Toole, 

J. Appl. Polym. Sci. 2, 1291, (1965) 

6. W.H. Stockmayer, 

J. Polym. Sci. 24, 314, (1957) 

7. M. Harada, M. Nomura, H. Kojima, W. Eguchi en S. Nagata, 

J. Appl. Polym. Sci. 16, 811, (1972) 

8. F.K. Hansenen J. Ugelstad, 

J. Polym. Sci. Polym. Chem Ed. 16, 1953, (1978) 

9. L. van Roosmalen en P.E. Feld, 

Ontwikkeling van een continu reactorsysteem voor een 

emulsiepolymerisatie. afstudeerverslag TUE, 1987 

10. A. Martens, 

Continue emulsiepolymerisatie van styreen 

afstudeerverslag TUE, 1988 

11. P. Timmers, 

Continue emulsiepolymerisatie van styreen 

afstudeerverslag TUE, 1988 

12. D.c. Blackley, 

Emulsion Polymerisation, Hoofdstuk 3-6 

Applied Science Publishers ltd, (1975) 

13. G.W. Poehlein, H.C. Lee en N. stubicar, 

J. Polym. Sci.. 72, 207-220, ( 1985) 

14. A. Rahman en c.w. Brown, 

J. Appl. POl)~· Sci. 27, 2563-2566, (1982) 

15. D.B. Gershberg en J.E. Longfield, 

Symp. Polym. Kinet., Catal. Syst. 45th AICHE Meeting 1961 

16. c. P. Roe, 

Ind. Eng. Chem. 60, 20, (1968) 

97 



17. c. Kiparissides, J.F. MacGregor en A.E. Hamielec, 

Can. J. Chem. Eng. 58, 48-55, (1980) 

18. F.J. Schorken W.H. Ray, 

J. Appl. Polym. Sci. 34, 1259-1276, (1987) 

19. M. Nomura, M. Harada, w. Eguchi en s. Nagata, 

J. Appl. Polym. Sci. 16, 835-847, (1972) 

20. A. de Dooij, 

Continue emulsiepolymerisatie van styreen, optimalisatie 

van een proefopstelling 

afstudeerverslag TUE, 1988 

98 



Appendix l:Figuren 

Alle navolgende experimenten zijn uitgevoerd bij 50 oe en bij 

een roerdertoerental van 500 rpm. De zeep die gebruikt werd 

was natriumlaurylsulfaat, de initiator was kaliumpersulfaat. 
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0.25 [Sol [lol [Mol 
batch 880327 

40 .-----------------------------------------------------------, 

35 -

30 -

25 -

20-

0 0 

15 - () () 

() 

0 0 0 

10- 0 (> 

0 0 

5 --

0 ~--~~----~,-----~---,~----~~----TI----~---,----,-1 ---,-1 ---,-1 --~ 

0 20 40 60 80 m 120 

exp.tijd(mil.) 
o Nz(;;JE17 /kg waterl 
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Figuur 30. De conversie versus de experimenttijd volgens methode 1 
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Figuur 34. De conversie versus de experimenttijd volgens methode 1 
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Figuur 38. De conversie versus de experimenttijd volgens methode 2 
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Figuur 39. De deeltjesaantallen ( Nw ) versus de experimenttijd 
volgens methode 2 

0.25 [So] [lo] [Mo] 
batch 880421 

26 ~----~-----------------------------------------------------~ 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 
0 

0 
6 0 0 0 

0 0 

4 0 0 0 

0 

2 
0 

0 ,---T 

0 20 40 60 80 100 120 140 

exp.tijd!min.l 
o Nz!IE17 /kg water) 
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Figuur 41. De conversie en deeltjesaantallen ( Nw en Nz 
versus de experimenttijd volgens methode 2 
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Figuur 42. De conversie versus de experimenttijd volgens methode 2 
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Figuur 45. De conversie en deeltjesaantallen ( Nw en Nz ) versus 
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Figuur 46. De conversie versus de experimenttijd volgens methode 2 
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Figuur 49. De conversie en deeltjesaantallen ( Nw en Nz ) versus 
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Figuur 50. De conversie versus de experimenttijd volgens methode 3 
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Figuur 51. De deeltjesaantallen ( Nw ) versus de experimenttijd 
volgens methode 3 
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Figuur 53. De conversie en deeltjesaantallen ( Nw en Nz ) versus 
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Figuur 57. De conversie en deeltjesaantallen { Nw en Nz ) versus 
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Figuur 58. De conversie versus de experimenttijd volgens methode 3 

xviii 



'ii -c 
"' 11 • :!-
"i 
-8 

[Sol [lo] [Mol 
batch 880531 

50 ~-----------~--------------------------------------------, 

40-

+ + 
30-

+ 

+ 

+ 20- + + + + 

+ + 
+ 

10- + 

0 4------,--··----~------~-----,-----,------.-----.------.----~ 
0 20 40 60 80 

exp.tijd(min.l 
+ Nwi*ET7 /kg water) 

Figuur 59. De deeltjesaantallen ( Nw ) versus de experimenttijd 
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Figuur 61. De conversie en deeltjesaantallen ( Nw en Nz ) versus 
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Figuur 62. De conversie versus de experimenttijd volgens methode 3 
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Figuur 64. De deeltjesaantallen ( Nz ) versus de experimenttijd 
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Figuur 65. De conversie en deeltjesaantallen ( Nw en Nz ) versus 
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Figuur 66. De conversie versus de experimenttijd volgens methode 3 
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Figuur 68. De deeltjesaantallen ( Nz ) versus de experimenttijd 
volgens methode 3 
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Figuur 69. De conversie en deeltjesaantallen ( Nw en Nz ) versus 
de experimenttijd volgens methode 3 
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Figuur 70. De conversie versus de experimenttijd volgens methode 3 
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Figuur 71. De deeltjesaantallen ( Nw ) versus de experimenttijd 
volgens methode 3 
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Figuur 72. De deeltjesaantallen ( Nz ) versus de experimenttijd 
volgens methode 3 

XXV 



0.5 [Sol Uo] 1.5 [Mol 
batch 880628 

100 

90-

80 
0 0 -.:: 0 ., 0 - 0 la 

~ 70- + 0 
1:0 

0 ji. 

" p... 60 - 0 !ij 
* 0 
N 50 -z 0 I 

~ 0 z 

~ 
40- 0 

.!I! • ... 30 -~ [) 

§ + + + + + + 
20- + + 

0 + + + + 

+++ 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10- 0 

(> 

0 

0 
El 

i I I I 

0 20 40 60 80 100 120 

exp.tijd(min.l 
0 conversie 1%) + Nw 0 Nz 

Figuur 73. De conversie en deeltjesaantallen ( Nw en Nz ) versus 
de experimenttijd volgens methode 3 
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Figuur 74. De conversie versus de experimenttijd volgens methode 3 
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Figuur 75. De deeltjesaantallen ( Nw ) versus de experimenttijd 
volgens methode 3 
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Figuur 76. De deeltjesaantallen ( Nz ) versus de experimenttijd 
volgens methode 3 
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Figuur 79. Het deeltjesaantal ( Nw in de uitgang van de kolom 
volgens methode 1 
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Figuur 80. Het deeltjesaantal ( Nz in de uitgang van de kolom 
volgens methode 1 
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Figuur 81. De conversie in de uitgang van de kolom volgens 
methode 3 
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Figuur 82. De conversie als functie van de verblijftijd in 
de kolom volgens methode 3 
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Figuur 83. De conversie in de uitgang van de kolom volgens 
methode 3 
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Figuur 84. De conversie als functie van de verblijftijd in de 
kolom volgens methode 3 
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Appendix 2: Fysische en chemische constanten [10] 

Styreen 

rm = 9060 kg/m3 ( 20 ·c 
= 8780 kgjm3 ( 50 ·c 

rp = 10530 kgjm3 ( 50 ·c 
M = 105 kgjkmol 

kp = 12,5-39 m3/(kmol*s) 

kt = 2.1 m3/(mol*s) ( 50 ·c ) 

Kaliumpersulfaat 

M = 0.27 kgfmol 

kdi = 10-6 s-1 ( 50 ·c ) 

Natriumdithioniet 

M = 175 kgjkmol 

Natriumlaurylsulfaat 

M = 288 kgjkmol 

as = 5.15*10-19 m2 jmolecule 

CMC = 9 mol;m3 ( 50 ·c ) 
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