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Samenvatting. 

AFSTUDEERVERSLAG VAN: A.Wernsen. 

In het kader van een onderzoek naar de polymerizatie van etheen 

aan een chroomoxide;'silica katalysator werd getracht door middel 

van stromlngsexperimenten en een infrarood onderzoek meer inzicht 

te verkrUgen in het reactiemechanisme en de aard van de actieve 

plaPtsen. 

De invloed van aan cie katalysator geadsorbeerde koolmonoxide en 

kooldioxide werd bestudeerd. Deze gassen, geadsorbeerd aan de kata

lysator bij kamertemperatuur, kunnen deze tUdelijk vergiftigen. Zij 

worden echter snel gedesorbeerd door een overmaat etheen zodat de 
uiteindelijke polymeerproductie niet afwUkt van die van een niet 

vergiftigde katalysator. 

Infraroodmetingen ver~onen verschillende absorptiebanden van gead

sorbeerd koolmonoxide aan de katalysator. Koolmonoxide adsorbeert 

aan verschillende plaatsen waarbU de molekulen niet op alle plaat

sen even sterk worden gebonden. WaarschUnlUk bevinden zich twee 

vacatures aan é6n chroomion waaraan zowel etheen als koolmonoxide 

kunnen adsorberen. De adsorberende molekulen worden minder sterk 

gebonden wanneer een der vacatures reeds bezet is, en desarptie kan 

dan gemakkel]jker plaatsvinden. Een kleine overmaat koolmonoxide in 

een gasmengsel van etheen en koolmonoxide kan de polymerizatie ver

hinderen. 
Infraroodmetingen wUzen op het verlopen van de polymerizatiereactie 

volgens het ~iegler-Natta mechanisme waarbU zowel adsorptie van 

etheen als ketengroei aan één chroomion plaatsvinden. De ketens 

beginnen hierbU waarschUnlUk met een methylgroep. 
~en katalysator kan na enkele keren reduceren met koolmonoxide 

inactief worden. Opnieuw oxideren en daaropvolgend reduceren heeft 

een actieve katalysator als resultaat. ~ennelUk inactiveert over
reductie de katalysator. De mogelUkheid van cr3+ als actieve plaats 

wordt niet uitgesloten. Overreductie kan dan leiden tot cr2+ vor

ming dat inactief kan zun. 



Inhoudsopgave 

Samenvatting 

1. iding 

1.1. rtet Ziegler Natta reactiemechanisme 

1. 2. Phill:Lps procédé 

2. Stromingsexperimenten 

2.1. Beschr~ving van de apparatuur 

2.1.1. Polymerizatie apparatuur 

2 .1. 2. De anal:rse sectie 

2. 2. werkw~ze 

2.2.1. iding van de katalysator 

2.2.2. Activering en polymerizatie 

1 

1 

3 

6 

6 

6 

9 

11 

11 

2.2.3. Chroomanalyse 16 

2.2.4. Oppervlakte bepaling van de katalysator 17 

2.3. Resultaten van de stromingsexperimenten 19 

2.3.1. Vergift_ging met koolmonoxide 19 

2.3.2. Ve ~ging met kooldioxide 20 

2. 3. 3. Gasanal~rse 
.3.4. ken~ngen 25 

3 . .lnfraroodonderzoek 26 

3.1. Beschrijving van de apparatuur 26 

3.2. Werkwijze bij het infraroodonderzoek 31 

3.2.1. Bereiding van de katalysatorplaatjes 31 

3.2.2. Uitvoer~ng van gasadsorptie- en 
polymer:_zatieproeven 32 

rresult en van het infraroodonderzoek 

3 •• 1. Bepaling van de adsorptie isotherm van 

koolmonoxide 

36 

36 



3.3.2. Adsorptie van kooldioxide aan de katalysator 40 
3.3.3. Polyme zatie na CO- vergiftiging 42 
3.3.4. Kwalitat ve proeven 43 

4. Discussie 48 

5. Conclusies 61 

6. Literatuur 63 

7. Grafieken en spectra 65 



-.l-

1. lnle i ding. 

1.1. Het Ziegler-Natta mechanisme. 

Voor de bereiding van lage druk polythGen worden twee pro

cessen op grote schaal in de praktUk toegepast, nl. de etheen 

polyrnerizatie volgens het 6iegler-l'-iatta proces en volgens het 

Phillips proceä.é. 

Het mechanisme van het Ziegler-Natta proces is uitvoerig be -

studeerd door Cossee en Arlman (lit .1,2,3 ) • Als katalysator 

worden triethylaluminium en titaantrichloride gebruikt, die 

een complex vormen waarb~ een chloorion wordt uitgewisseld te

gen een ethylgroep volgens: 

Et Ft Cl Cl 
1/ " / Al 

/ 
Et 

Ti 
/1""

Cl Cl Cl 

com:çlex actieve plaats 

Een etheen molecuul kan adsorberen aan het titaan, waarbU de 

electrenen van de n-bindingsorbitalen een lege d-baan van het 

titaan vullen en er een ~-binding tot stand komt. Zoals in de 

onderstaande tekening is weergegeven kunnen de antibonding 

Tr-orbitalen van het etheen overlappen met een gevulde dt -
2g 

orbitaal van het titaan. Door R -back donation ontstaat er een 

extra /[-binding. Het etheen is dus stevig gebonden en in een 

bepaRlde stand gefixeGrd. 

Er is een stevige binding tussen etheen en het metaal tot 
*' stand gekomen. Doordat er electrenen in deR van het etheen 

komen, wordt de Tr-binding in het etheen zwakker. 



z 

Omdat het etheen zo gebonden is dat de C-C binding evenwjjdig 

ligt aan de Ti-alkyl binding, vindt er interactie plaats tus

sen etheen en het aan titanium gebonden koolstofatoom van de 

alkylgroep. Doordat de Tt-binding in het etheen is verzwakt, 
kan de volgende overgang tot stand komen: 

R 
I 

\4-C-H 
I 

H-C-H 

I Cl C 

CI-T/-j; 
/1 è 

Cl Cl 

1 
-----+ 

3 

R 
I 
C.H~ 

I Cl 

ct -Ti~o 
/I 

Cl Cl 

R 
l 
c 1-11 
I 
CI.Jz. 

0 \ 
I CI-IL 

2 Cl j 
----.~ ct-li"'-cuL 

Ct/I 
Cl 

Er ontstaat weer een vacature waaraan een etheen molecuul kan 

adsorberen zodat het proces zich weer herhaalt. Zo&ls stap 3 
laat zien, bevindt de vacature zich altijd op dezelfde plaats 

ten opzichte van het titaan. 



Door de rangschikking van de chlooratomen aan het oppervlak 
wordt een adsorberend molecuul gedwongen, door sterische hin
dering van de chlooratomen, op een bepaalde manier aan te leg
gen. BU de polyrnerizatie van propeen ontstaat nl. een iso -
tactisch polymee:~. Als stap 3 niet plaatsvindt z~n er meer mo

gelijkheden voor ~Jropeen om aan te leggen, en zou een syndic
tactisch polymee:~ ontstaan, wat dus niet het geval is. De kata
lysator is dus s~ereospecifiek. 

1.2. Het Phillips procedé. 

Eenchroomoxide katalysator op silica is eveneens actief voor 
polymerizatie van etheen. r1lenige onderzoekers hebben dit sy -
steem bestudeerd .. 
De katalysator wordt verkregen door een dragermateriaal (bv. 
silica) te bedekken met een laagje chroomoxide. Het chroom 
wordt aan het dragermateriaal gebonden door verwarming b~ ca. 

500°C.(calcineren.) 
Hogan ( li t. 4 ) beschrijft de moge lijkbeid van chromaat enJ of di-

chromaatvorming volgens: 

OH OH 
I I 

-Si- 0-Si-- + ... 
I I 

OH OH 
I I 

-Si- 0-Si-- .. 
1 l 

0 0 
"'~ ex 

/ " 0 0 
I I 

-Si- 0-Si-
\ I 

0 0 
11 11 

O=Cr- 0- Cr=-0 
I 1 
0 0 
I 1 

-Si- 0-Si-
! l 

Niet gebonden cro
3 

vormt bij het calcineren cr2o3 • 

+ 

+ H 0 2 
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Over de valentietoestand van hot chroom in de actieve plaats 
zun de meningen nogal verdeeld. 

Miesserov (lit 17 ) noemt als actieve plaats een combinatie van 
cr3+ en cr6+. CH 

I 3 
0~ -7'0 9H2 

Cr /Cr 
/ ........ ........ / 

0 0 0 

Van Reyen en Coss1::e (lit 5 ) schrijven de polyrnerizatieactivi

teit toe aan cr5+. z~ gaan uit van een tetraedrisch omringd 

chroom dat bij behandeling met etheen bij hoge temperatuur octa

edrisch omringd wordt onder vorming van een vacature volgens: 

+ C 2 H-4 .,. 

H 

Ermakov en Zakharov ( li t '&t.•Ç,•") noemen cr6+ als actieve plae,ts 

voor de initi~ring. Crn+ ( n ~3) is verantwoordelijk voor de 

ketengroei. 
Krauss ( li t 1'5 ) neemt aan dat cr2+ de actieve plaats vormt. 

Hogan stelt het verloop van de polymerizatiereactie als volgt 

voor: 

.. 

etc .. 



Vele onderzoekers hebben gebruik gemaakt van infrarood analyse

technieken. Zij trachtten inzicht in de aard van de actieve plaat

sen en het mechanisme van de polymerizatiereactie te verkrijgen 
door gassen aan de gereduceerde katalysator te adsorberen. 

Krauss vindt na adsorptie van koolmonoxide aan de katalysator 

IR-absorptiebanden bjj 2183, 2186 en 2192 cm-l en met grotere 

hoeveelheden koolmonoxide een band bjj 2092 cm-1 • 

Horello, Zecchinna e.a. vinden na koolmonoxide adsorptie banden 
bij 2150-2130 cm-1 en 2187-~'210 cm • ( li t !9, 1),10) 11,12) 

Tijdens dit onderzoek verscheen een publikatie van Eley, Roehester 
en Scurre 1 (li t ·Ó ) die de invloed van koolmonoxide op de poly

merizatiereact bestudeerden. l\Ja koolmonoxide adsorptie aan een 
gereduceerde kataj_ysator vonden zjj IR absorptiebanden bij 2202 en 

2189 cm-1 • grotere gasdruk verschoof de band bjj 2189cm-l naar 

2184 cm-1 • 

ln het volgende wordt getracht inzicht te verkrijgen in het reac

tiemechanisme van de polymerizatiereactie en in de aard van de 
actieve plaatsen in de door ons bereide katalysator, door mid

del van vergiftigingsexperimenten. 
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2. Stro~ingsexperimenten. 

2 .1. Beschr\jving van d~E? apparatuur. 

2.l.l.Folymerizatie apraratuur. 

Een schema van de polymerizatie apparatuur is in figuur 1 weer
gegeven. Etheen, koolmonoxide, waterstof en helium worden van 
zuurstof gezuiverd door het gas achtereenvolgens over een B.T.S. 
katalysator en molecular sieves te leiden. B.T.S. absorbeert 
de zuurstof en molecular sieves drogen het gas. Met behulp van 
drukregelaars (Becker) worden de drukken van etheen en helium 
in het systeem constant gehouden terwijl de flowsnelheden van 
de beide gassen ingesteld kunnen worden met behulp van de flow
regelaars (Becker). De hoeveelheid etheen die in het systeem 
wordt gevoerd, wordt met een massaflowmeter (Hastings, type 
H-10,0-10 sec lucht/min) gemeten in cc lucht. De aangegeven 
flowsnelheid moet met een ~kfactor (0,69) worden vermenigvul
digd om het aantal ml. etheen per t~dseenheid te weten. De he
lium flow wordt met een zeepvliesmeter gemeten. De etheen (of 
een ander gas) ve t via pulskraan 1 en afsluiter 2 het sys-
teem. De helium stroomt door de reactor, naar KM 1 en pulskraan 
2. Via de zeepvliesmeter verlaat de helium het systeem. 

Door de reactor stroomt constant helium. f,/Jet pulskraan 1 kan 

een bepaalde hoeveelheid gas (etheen of koolmonoxide) aan de 
heliumstroom worden toegevoegd, alvorens deze de reactor passeert. 
De producten die ie reactor verlaten worden door katbarometer 1 
geleid en op recorder 1 \Servogor, type RE 511) geregistreerd. 
Deze producten kunnen gaschromatografisch worden geanalyseerd. 
Let pulskraan 2 kan + 30 ml. gas, dat de reactor verlaat, aan 
de kolom worden toegevoegd. De uit de kolom tredende producten 
worden door katbarometer 2 gedetekteerd en op recorder 2 (Ser
vager) geregistreerd. ~,zie voor analysesactief 2.1.2.) 

De temperatuur van de reactor (zie figuur 2) wordt met een 
Chromel-Alumel thermokoppel gemeten en op een centraal meet-
en regelpaneel (Hon~we ) geregistreerd. Het thermokoppel eekt 
in het katalysatorbed~ 



co 
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De reactor wordt met een electrische oven verwarmd, die in het 

verticale vlak verplaatsbaar is. Door de oven te vervangen door 
een .uuwar vat gevuld met ijs en water, kunnen proeven bij 0° C 
worden uitgevoerd. 

2 .1. 2 • .ue analysese~tie •. 

Gassen die de reactor verlaten kunnen worden geanalyseerd door 

met behulp van pulskraan 2 een monster hiervan in de gaschroma
tische kolom te brengen • .uit kan op twee manieren gebeuren. 

a) Wanneer een uit de reactor komende gasstroom moet worden ge
analyseerd, kan dat met pulskraan 2 geschieden waarbij kranen 

5,6, en 9 zijn gesloten en kranen 7 en 8 geopend.(zie figuur 1) 

b) Wanneer het pulsen uit de reactor betreft (uit pulskraan 1) 

kunnen deze via kraan 9 door de kolom worden geleid. Hierbij z~n 

kranen ),7 en 8 dicht en kranen 5 en 6 open. 

Bij bepaalde proeven werd voor de kolom een tweede reactor ge

plaatst ~punt B in figuur 1) om te analyseren gassen te oxyderen. 

Deze reactor bestaat uit een koperen buis, gevuld met vro
3 

op 
silica. De reactor kan worden verwarmd met een verwarmingsdraad 

dat om de reactor is gewikkeld. ~n de reactor steekt een thermo

koppel. De temper~tuur wordt op een centraal meet- en regelpa

neel gerec;istreerd. In figuur 3 is een tekening van de tweede 
reactor weergegeven. 

Als kolom werd gebruikt: 

a) een kolom met lengte 339 cm, inwendige diameter 3,75 mm. 

gevuld met Forapak Q (8U-~Uu mesh). De kolom bevindt zich in 
een thermostaatoven (Becker , type 1452 ~PT). 

b) ~en kolom gevuld met ijzer op aluminiumoxide. Deze kolom 

werd door andere )nderzoekers gebruikt voor HD exchange en 
zal verder in dit verslag worden aangeduid als een HD-exchange 
kolom. De kolom wordt gekoeld in een Duwar vat gevuld met koel

vloeistof (vloeibare stikstof of alcohol met vast kooldioxide). 
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Het katharometersi[;naa.l wordt versterkt met een brugstroom
voedingsapparaat (Becker, type 7020). De brugstroom bedraagt 
250 mA. 

Bij een ke.liumflovl van .:!: 80 cc/min. heeft het uit de reactor 
tredende gas ongeveer 3 seconden nodig om van katharemeter 1 
naar pulskraan 2 te stromen. 
De uit de kolom tredende gassen verlaten het systeem via een 
zeepvliesmeter. 
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2. ;-.,. Werkw\îze. 

2.2.l.Bereiding van de katalysator. 

25 gram Cro
3 

werd opgelost in 450 ml. gedestilleerd water. 
Onder roeren werd 100 gram Sio2 in porties van ± 20 gram 
toegevoegd. De temperatuur bleef hierbij beneden 30° C.Na 
3 uur roeren werè het mengsel gefiltreerd over een G-1 glas
filter. Na 16 uur drogen bij 100 á 110° C werd het poeder 
(oranje-bruine kleur) gezeefd door achtereenvolgens een 28 
mesh en een 80 mesh zeef. 

De 28-80 mesh zeeffractie werd gedurende 5 uur in een electriscbe 
oven in een luchtatmosfeer bU 495°-500° C verhit (calcineren). 
Dit calcineren had tot doel, het overtollige water te verUderen 
en bovendien de katalysator te stabiliseren ( li t. 7 ) • 

Dat er inderdàad een stabilisatie optreedt, blUkt uit het feit 

dat Cro
3 

reeds ontleedt bU ± 200° C, terUl het chroom in de 
gecalcineerde katalysator zeswaardig bl~ft tot ± 500° C. 

De gecalcineerde katalysator bevatte 1,7 gew.% chroom op droge 

basis. (zie 2.2.3.) 
De katalysator werd bewaard in een exsiccator boven P2o

5
• 

Het watergehalte van de katalysator bleef vrijwel constant 
wanneer het werd bewaard boven P2o

5 
en bedroeg gemiddeld 0,3 

gew.96. 

Chemicaliën: 
Merck Reagenzien nr. 229 p.a. 
4998 h,Davison, grade , 28-200 mesh. 
batch nr. 47892 met een oppervlakte van 
ca. 800 m2 ;g. (fabrieksspecificatie) 

""2At· . ., . t· ~.~ •• c 1ver1ng en po~ymer1za 1e. 

In de reactor werd 1,00 ± 0,01 gram katalysator geplaatst. 
Kranen 1,3 en 4 werden geopend. De heliumdruk werd ingesteld 
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') 

op 1,5 ä 2,0 kgf/cmc en de flow op ± 80 cc/min. Blj elke 

proef werd de reactorafdichting op lekken gecontroleerd. 

De reactortemperc:tuur werd ine;esteld op 470° c C± 3° C). Blj 
het opwarmen van de reactor kwam er waterdamp vrlj, afkomstig 

van aan de katalysator geadsorbeerd vocht. 

De katalysator werd eerst met vljf zuurstofpulsen van 1,3 cc 
blj 470° C behandeld om een goed gedefinieerde uitgangstoestand 

van de katalysator te verkrUgen (cr6+). Vervolgens werd het gas 

waarmee de katalysator werd geactiveerd (meestal koolmonoxide) 
door pulskraan 1 en kraan 1 gestuurd. Na 30 minuten waren de 

leidingen gezuiverd van eventueel achtergebleven zuurstof. 

Met pulskraan 1 werd 1,3 ml. activeringsgas per puls aan de 

reactor toegevoegd. Wanneer met koolmonoxide werd geactiveerd, 

werden 25 pulsen door de reactor gestuurd. De pulstUd bedroeg 
10 seconden en de tUd tussen twee pulsen 60 seconden. Na een 

aantal pulsen koolmonoxide werd het katbarometersignaal zwakker. 

Aanvankeljk werd CO') geregistreerd. ~en gevolge van reductie 
L 

van de katalysator werd steeds minder co tot co2 geoxydeerd, 
zodat na ongeveer 15 pulsen hoofdzakel~k CO de reactor verliet. 
Het katbarometersignaal van CO is zwakker dan van co2 • 

Het activeringsproces, zoals geregistreerd op recorder 1, blj 

activering met CO, is in figuur 4 weergegeven. 

katharome ter-

1 
sir;no_al 

_f(__ -, 11 

5 0') pulsen 
{_ 

.?5 CO pulsen _ _____,.,..,.. tiJd 

Hir;uur 4 
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Wanneer met etheon werd geactiveerd, werden slechts 6 pulsen 

van 0,6 ml. aan de reactor toegevoegd bij 400° c. Recorder 1 
registreerde dan een aantal signalen, zoals in figuur 5 is 
weergegeven. 

katbarometer
signaal 

5 o2 pulsen 

.J:l'iguur 5 

6 etheen pulsen 
tijd 

In enkele gevallen werd geactiveerd met 15 pulsen etheen 
(1,3 ml. per puls) bij 400° c. Het signaal nam na 6 pulsen 
weer toe. 

Na activering met cO werd etheen door de leidingen gespoeld ge
durende 30 minuten om achtergebleven CO te ver\'Tijderen. De 
leiding naar de CO cilinder werd met stikstof schoon gespoeld. 
De oven werd vervangen door een Duwar vat met ijs en water. 
De etheenstroomsnelheid werd zo ingesteld dat de massaflow
meter een flow aangaf van 8,22 sec. Dit kwam overeen met een 
flow van ~,,66 sec etheen per minuut. 

JJe katalysator kon nu eventueel worden "vergiftigd 11 door 
een bepaalde boeveelheid CO of co2 voor de reactor te injec
teren. Hiervoor we een Precision Sampling gasinjectiespuit 
gebruikt. 

Na vergiftiging werd etheen over de katalysator geleid door 
kraan 1 te sluiten en tegeijkertijd kraan 2 te openen. De 
katbarometer werd ingesteld op de gevoeligste stand (lx). 
Na enkele minuten verscheen er een piek op recorder 1, die 
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bestond uit etheen en koolmonoxide ( of kooldioxide indien 

daarmee was vergiftigd). De katalysator was door de t~delijke 
vergiftiging niet meer in st alle aangeboden etheen te con-
sumeren. 

Het verloop van d•3 polymerizatie , zoals geregistreerd op recor
der 1, is in figmiT 6 weergegeven. De polymerizatie werd gestopt 
wanneer het ethee~signaal gedurende 10 minuten constant bleef. 
Kraan 2 werd gesl(Jten en kraan 1 geopend. 

katbarometer
signaal 

piek oo v"''3 f- el heen S'S""'"'l 
ti~in'l 

Figuur 6 

tijd 

Uit de grafiek die op recorder 1 werd geregistreerd kon de hoe
veelheid etheen e op elk t~dstip is verbruikt worden bepaald. 
Het signaal gaf aan hoeveel etheen uit de reactor stroomde. 
Na ongeveer 35 minuten bereikte het signaal een maximum. De 
hoogte van de kurve kwam daarb~ overeen met de hoeveelheid 
etheen die door de massaflowmeter stroomde. Er werd nl. geen 
etheen meer verbruikt omdat het signaal constant bleef. 



A 

-15-

B 

i 

' ---dt 

A = begin polymerizatie. 
b = etheen toevoer werd afgesloten. 

s = 

s = 

h = 

ho = 

i, 

oppervlakte onder de kurve tussen t 1 en t 2 • 
hoogte van de kurve op tUdstip t. 
hoogte van de kurve wanneer alle aangeboden etheen door de 
reactor stroomt. 

Het aantal ml. etheen 
tl. 

dat werd verbruikt werd berekend uit: 

t.J. 
( 

t, 

) h dt 

( h dt 
t,l x 5,66 = aantal ml. etheen verbruikt 

tussen tUden t 1 en t 2 • 
5,66 = katharometergevoeligheid(ml/cm2 ) 

ho 

5, .28 

3 22,4-.10 
= gewicht polymeer in gram, ge

vormd tussen tijdstip t 1 ent
2

• 

werd met een planimeter bepaal~ of door wegen. 
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Wanneer de oppervlakte door wegen werd bepaald, werd b~ elke 
proef een ~koppervlakte gewogen om fouten door verschillen in 
papierdichtheid uit te sluiten. 

2.2.3.Chroomanalyse. 

Ter bepaling van het chroomgehalte werd de katalysator eerst 
ontdaan van het silica. Hiertoe werd lOOOmg. nauwkeurig ingewogen 
in een platina kroesje. Toegevoegd werd achtereenvolgens 3 ml. 

2n H2soL~ en 3 ml. 40% HF oplossing. De kroesjes werden voor
zichtig op een zandbad verhit. SiF4 ontsnapte als gas. Er werd 
verwarmd tot alle vaste bestanddelen waren opgelost en witte 
H2so4-dampen vr~kwamen. 
De bepaling werd in duplo uitgevoerd. De inhoud van elk kroasje 
werd in een erlenmeyerkolf van 500 ml. gespoeld. Toegevoegd 

werd 5 ml. AgN03 oplossing (0,1 m), 0,5 á 1 ml. 0,02 m KMn04-
oplossingen 25 ml. ammoniumperoxodisulfaat-oplossing. (290 g/1 
vers bereid) De oplossing werd enkele minuten gekookt, waarb~ 
het shroom werd geoxydeerd tot cr6+. Na afkoelen werd 4 ml. 

NaCl (lm) oplossing toegevoegd. Nadat de permanganaatkleur of 
IVln02 kleur was verdwenen werd nog gedurende 20 minuten gekookt 
om de overmaat peroxodisulfaat te ontleden en om chloor te ver
drijven. Na afkoelen werd de oplossing met gedestilleerd zuurstof
vr~ water verdund tot 100 ml. vervolgens werd 18 ml. chloorvr~ 
HCl, 6 m, en 2á 3 porties NaHco3 van~ 200 mg. toegevoegd en 
tenslotte 2 á 3 g:ram KI. De oplossing werd verdund tot 300 ml. 

Er werd met Nai32°3 oplossing (0,1 n Titrisol) getitreerd tot 

kleuromslag naar geel-groen. Na toevoegen van 5 ml. zetmeel
oplossing (5g/l) werd verder getitreerd tot omslag naar groen. 
Het gehalte aan c::1room werd als volgt berekend. 

gew .96 Cr = 

V = 
t = 
m = 

17,33.v.t 

m.(l-x) 
verbruikte hoeveelheid Na2s 2o3 oplossing (ml) 
ti ter j~afl 2o3 oplossing ( eq/li ter) 

inweeg (mg) 
x = watergehalte van het monster (fractie) 
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Het chroomgehalte werd in enkele gevallen ook wel calorimetrisch 
bepaald, waarb~ de extinktie van een complex van difenylcarba
zide met cr2o7

2- werd gemeten b~ 540 nm. 

Deze methode bleek echter e~perimenteel minder eenvoudig en 
zeker niet nauwkeQ~iger dan de jodometrische methode. 

m V-0,07 t gew% Cr geW'fo Cr 
(mg) (rol) e~/'· gemiddeld 

946,9 9,36 0,09953 1,70 
1,69 

837,7 8,16 0,09953 1,68 

778,0 19,55 0,09953 4,33 
4,32 

1014,2 25,31 0,09953 4,30 

0,07 = verbruikte hoeveelheid Na2s2o
3 

oplossin~ bij een blanco -
bepaling (in duplo uitgevoerd). 
De titer is met K2cr2o7 oertiterstof bepaald. 

2.2.4.0ppervlakte bepaling van de katalysator. 

De oppervlakte van de katalysator werd bepaald met een area
meter ( li t .Jq2~. Aan het apparaat zijn twee glazen vaten beves
tigd. Een daarvan bevat een nauwkeurig afgewogen heeveelheid 
katalysator (gewicht in mg.). Het tweede vat is leeg. 
Het vat met de katalysator word gedurende minstens 2 uur b~ 
250° C in een droge stikstofstroom geconditioneerd. Door beide 
vaten stroomde stikstofgas bij kamertemperatuur. Gewacht werd 
tot de temperatuur en de druk in beide vaten gelijk waren. 
Vervolgens werden de vaten gesloten en afgekoeld tot -196° c. 
Doordat N2 b~ deze temperatuur aan de katalysator adsorbeerde, 
ontstond er tussen de beide vaten een drukverschil , dat werd 
gemeten. 
Uit het gemeten drukverschil werd de oppervlakte van de kataly
sator bepaald met de volgende formule: 
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A • h.lOO 
s = + c 

m(lOO-x) 

S = oppervlakte (m2/g) 
h gemeten drukverschil (mm) 

A = een factor welke afhankel~k is van de barometerdruk en het 
gemeten drukverschil 

C = een factor welke bepaald wordt door het soortel~k gewicht 
C is maximaal 0,3 rn 2 /g 

x = vochtgehalte van het monster (gew%) 
m = gewicht van het monster (g) 

Aangezien de oppervlakken in een orde van grootte van 400 á 500 
rn2/g lagen, werd C verwaarloosd. 

Monster m x h A s Sêem 
(mg) (gew96) (mm) rn2/g rn /g 

in mortier gemalen 45,9 10,45 145 0,14250 504 
505 

in mortier gemalen 53,3 10,45 169 0,14276 506 

in kogelmortier gemalen 49,9 0,80 171 0,14282 494 

!87 
492 

in kogelmortier gemalen 55,1 0,80 0,14302 490 

niet gemalen 48,5 0,25 174 0,14285 513 
509 

niet gemalen 42,8 0,25 151 0,14257 504 
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2.3. Resultaten van de stromingsexperimenten. 

2.3.1.vergiftiging met koolmonoxide. 

Na activering met koolmonoxide werd de katalysator met kool

monoxide vergiftigd bij 0° c. Enkele minuten na aanvang van de 

polymerizatie verscheen er een piek. Analyses hebben aange
toond dat deze piek etheen en koolmonoxide vertegenwoordigde. 
van elke vergiftigingspreef werd de piekhoogte gemeten. 

~evens werd de hoeveelheid verbruikt etheen als functie van 
de tijd gemeten. 

De resultaten zijn in tabel 1 weergegeven. 

Tabel 1 

Resultaten van vergiftigingsproeven met koolmonoxide. 

Voorbehandeling 

Proefomstandigheden 

5 zuurstofpulsen \1,3 ccjpuls) bij 470° c. 
25 koolmonoxidepulsen (1,3 cc/puls) bij 

470° c. 
polymerizatietemperatuur 
heiiumflow 
etheenflow 

0° c. 
80 cc/min. 

5,66 cc/min. 

5,66 
Katharometergevoeligheid (---- ) 0,0166 2 cc;cm • 

ho 
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CO vc~rciftiging Hoeveelheid etheen verbruikt piekhoogte 
t...ul) na x minuten ( sec) (cm; 

10 min 20 min 30 min 40 min 

0 55,9 110,5 115,8 - 0 
10 - - - - 0 
50 56,5 108,9 119,0 - 2 

75 - - - - 5 
100 54,4 104,6 121,5 123,5 25 
100 56,1 107,7 124,2 124,4 26 

120 52,7 102,4 123,7 126,6 52 

150 50,9 98,6 116,3 118,3 84 

200 51,9 101,8 121,4 125,2 126 

250 - - - - 134 

500 46 ,L~ 94,5 118,8 122,0 176 

1000 - - - - 177 
2000 - - - - 231 

9000 - - - - ~22 

De resultaten zUn grafisch weergegeven in grafieken 1,? en 3. 
grafiek l; de hoogte van het maximum (CO en c2H4 ) als functie 

van de hoeveelheid geinjecteerd CO. 
Brafiek 2: de hoeveelheid verbruikt etheen als functie van 

de tUt met de CO vergiftigingsgraad als parameter. 

grafiek 3: de verbruikte hoeveelheid etheen als functie van 

de CU vergiftigingsgraad. 

2.3.2.vergiftiging met kooldioxide. 

De invloed van atsorptie van kooldioxide op de polymerizatie

activiteit werd bestudeerd, door na activering en afkoelen tot 

0° C een bepaalde hoeveelheid kooldioxide voor de reactor te 

injecteren. 

Bij polymerizatie na co2 adsorptie, verscheen er evenals na 

C02 adsorptie eeL piek, die bestond uit C0 2 en etheen. Voor 
elke vergiftiging;sproef werd de piekhoogte gemeten, evenals 

äe hoeveelheid etheen die op elk tUdstip van de polymerizatie 

werd verbruikt. 
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In tabe 1 ? zijn de re sul tat()n van de co2 verr;iftigingsproeven 

weergegeven. 

111abel 2 
Resultaten van de vergiftigingsproeven met co2 • 

voorbehandeling : 5 zuurstofpulsen bij 470° c. 

25 koolmonoxide pulsen bij 470° C. 

pulsvolume = 1395 ul. 
Proefomstandigheden :vergiftigings- en polymerizatietemperatuur: 

0° c. 
heliumflow : 80 cc/min. 
etheenflow : 5,66 cc;min . 

5,66 
0,0166 cc/cm2 . Katbarometergevoeligheid (- ): 

ho 

co2 vergiftiging Hoeveelheid etheen verbruikt piekhoogte 

(ul) na x minuten (sec) (cm)x5 

10 min 20 min 30 min 40 min :::: I"'"P:ca~un\"leid 

0 55,9 110,5 115,8 - 0 

10 56,7 101,9 104,2 - 4 

25 - - - - 0 

50 - - - - 0 

75 57,6 103,6 108,3 110,8 5,5 

100 . - - - - 8 

150 55,7 104,7 111,6 - 5,5 

250 56,4 106,4 111,4 - 10 

350 56,2 105,0 110,9 - 12 

370 55,6 103,8 111,0 - 48 

400 - - - - 60 

450 55,6 103,3 112,8 - 90 

500 - - - -
600 - - - - 140 

800 - - - - 300 

1000 1~7 ,4 94,4 115,1 116,7 512 
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De resultaten zijn grafisch weergee;even in grafieken 4,5 en 6. 
grafiek 4: de hoogte van het maximum als functie van de hoe

veelheid geinjecteerd co2. 
grafiek 5: de hoeveelheid verbruikt etheen als functie van de 

tijd met de co2 vergiftigingsgraad als parameter. 
grafiek 6: de verbruikte hoeveelheid etheen als functie van 

co2 vergiftigingsgraad. 

2.3.3.Gasanalyse. 

Wanneer de katal;rsator met CO \'las geactiveerd, verscheen er 
ongeveer drie minuten na aanvang van de polymerizatie een 
plateau op recorter 1. Vijf minuten na ~erschijnen van het 
plateau werd het etheensignaal zichtbaar llit. 18 ). 

Gedaëht werd aan de mogelijkheid dat het plateau een van de 
volgende sen, of een combinatie daarvan, vertegenwoordigde, 

nl.: H2 ,co, co2 , c2H4 • 
De resultaten van de gasanalyses zijn in tabellen 3 en 4 weer
gegeven. 
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Tabel 3 
Kolomvulling : Forapak Q 
He.flow docr kolom. : ± 80 cc/min 
Brugstroom . 250 mA . 

Activering v.d. Dosering Temperatuur Kolom Retentie-
katalysator kolom reactor 2 temperatuur tijd 

(°C) (oe) 

He puls 25 28 1'10" 
He puls 410 28 +1'10 11 

-
co2 2oo ul 25 28 3'47" 
co2 250 ul 410 28 3'47" 
co 200 ul 25 28 1'23" 
co 200 ul 410 28 3'53" 
co 5 ul 410 25 3'47 11 

I 

lucht 200 ul 25 25 1'15 11 

I c 2H4 puls 25 25 7'38" 

25 pulsen CO Puls,begin 410 25 1'13" 

470° c (1,3 rnl plateau 
per puls) puls, eind 410 25 7'38" 

plateau 

6 pulsen c 2H4 puls in 410 25 1'13" 

400° C(0,6 ml maximurn 

per puls) 

I 15 pulsen c 2H4 puls in 410 25 8'45" 
4Q0° C (0,6 ml maximum 

' ' 
per puls) 

I 15 pulsen c 2H4 puls in r,' ·,~ l L 25 25 8'45" 

400° c (0,6 cc maximum 

per puls) 

I Na activering met 15 pulsen etheen bij 400° C werd het etheen 
signaal niet voorafe;egaan door een afzonderlijke piek. 

I 
l 
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Tabel 4 

KolomvuL_ing : Fe/Al2o
3

• (HD exchange) 

He.flow door kolom . 10,3 cc/min. 
' 

He druk : 1,6 kgf/cm2 • 

Brugstroom : 250 mA. 

Activering katalysator Dosering kolom Temp. kolom RetentietUd 

(° C) 

3 pulsen c2H4 bU 

400° C (1,3 ml/puls) 

25 pulsen CO bU 

470° C (1,3 mlj puls) 

I 25 pulsen CO bU 

470° C (1,3 mljpuls) 

H2 puls 

N2 puls 

CO puls 

puls in max. 

pulsen in 

plateau 

pulsen in 

etheensignaal 

- 60 

- 60 

- 60 

- 63 

- 63 

- 63 

21' 20 11 

31'10" 

42'30" 

31 I L~QII 

30'30" 

31'50" 

I Het etheensignaal kwam veel later en werd niet in de meting 

opgenomen. 
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2.3.4.Berekeningen. 

1 gram katalysator bevat 17 mg. Cr = 
17,0 

52 
mgr.at. Cr. 

Wanneer 1 molecuul CO per Cr-atoom adsorbeert bedraagt de 
hoeveelheid adsorbeerd CO 

l7,C 
x ,4 = 7,3 ml. 

52 

~en stikstofatoom van 5,4 cc;min geeft een signaal van 384 cm 
lh

0
). De hoogte van top recorder 1 geschr~ven plateau is 

0,6 cm (h). 

h 
~oeveelheid N2 = x 5,4 cc/min 

ho 

0,6 
= x 5,4 = 8,4 ul/min. 

384 

Indien als verontreinir;ing in helium, dan is het stikstof
gehalte van het beliumgas: 

heliumflow = 80 cc/min. 

8' L~ 
x = 105 p.p.m. 

80 
lndien als verontreiniging in etheen, dan is het stikstof

gehalte van het etheen: 

etheenflow = 5,66 cc/min. 

8 ,.+ 
x 

5,66 
= 1490 p.p.m. 

5,66 cc/min etheen geeft een signaal van 1600 eenheden. 
stikstofgehalte is, uitgaande van dit signaal: 

-- x 100%·=- .± 3000 p. p.m. 
1600 
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3. Infraroodonderzoek. 

3.1. Beschrijving van de apparatuur. 

Ter bestudering van vergiftigingsverschUnselen en van de poly
merizatie van etheen met behulp van infraroodspectroscopie 
werd een apparaat gebouwd waarmee in situ kan worden gemeten. 

~e~ ~a~u~~y~t~e~·-

In figuur 7 is een schematisch overzicht van de apparatuur vJeer
gegeven. 
Het systeem wordt geëvacueerd met een voorvacuumpomp (Edwards 
ED 200) voor gasdrukken tot 10-3 ton en met een oliediffusie
pomp (Edwards EO 2) voor gasdrukken van 10-3 tot 10-7 ton. 
De hoogvacuumpomp is gevuld met silikonenolie 704 die volgens 
de specificatie een terugstromingssnelheid bezit van minder dan 
0,0002 mg/cm2 .min.(lit. 19 ) 

De meetcel en de referentiecel kunnen afzonderl~k worden geëva
cueerd via kranen 1 en 2. Het evacueren kan tevens via een koel
val plaatsvinden.Dit kan worden gerealiseerd door kranen 6,3,4, 
5,13 en 14 te sluiten en kranen 7 en 8 te openen. De koelval 
wordt met vloeibare stikstof gekoeld. 

Het apparaat biedt ook de mogelijkheid om na elkaar verschillen
de gassen of gasmengsels tot de cellen toe te laten via kraan 3. 
In het gasreservoir kan gas met een bepaalde druk (P1) worden 
opgeslagen, of kan een gasmengsel met een bepaalde samenstelling 
worden geplaatst. Het gasreservoir kan worden gezuiverd door 
evacuatie van kranen 3 en 6 met 1 en 2 gesloten. 

De cellen van het bijbehorend kranensysteem kunnen met behulp 
van een electrisch aangedreven bUsinstallatie worden verplaatst. 
De gehele installatie is rollend verplaatsbaar en kan in en uit 
de infraroodspect~ofotometer worden gereden. 
De druk in het systeem wordt met twee drukmeters gemeten. 
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Figuur 7 

MC = meetcel. 
RC = referentieeel. 
GR = gasreservoir.(glas) 

KV = koelval(T=-196°C) 
HV = oliediffus:Lepomp.(Edwards). 
vv = roterende oliepomp(Edwards). 
TC = thermokoppHl. 
p = drukmeter. 
PM = registratiepaneel voor p2 en P3 
R = rotameter. 
I" IV = millivoltmeter. 

Kranen 4 en 5 : rotaflow kranen. 
Kranen 13 en 14: Nupro kranen. 

• 

Kraan 11: Edwarà.s ontluchtin~sventiel. 

Kraan 12: Edwards hoogvacuumkraan. 
Kranen 1 t/m 8: Leybold hoogvacuumkranen. 
Apparaat 1: 9= vlinderkle~. 

10= Edwards hoogvacuumkraan. 
Apparaat 2: 9= Leybold hoekafsluiter ~W 80. 

10= Leybold hoogvacuumkraan. 



A = 
B = 

c = 
D = 
E = 
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t 

Figuur 8. 

verwarmingsgedeelte. 
meetgedeelte. 
Nu pro kraan. 

glazen afdichting. 
opschroefbare klemring. 

A 

:B' = schranierpunt van de cel-ophanging. 
Tussen D en E bevindt zich een rubber ring~ 

• c 
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Voor drukken van 0 tot 10-3 to!I' wordt een Pirani-buis gebruikt 
en voor srukken lager dan 10-3 tor.r een glazen Edwards ionizatie
buis. De druk worst op een Edwards paneel weergegeven. 
Er werd gewerkt m<3t twee praktisch dezelfde apparaten, die op 
twee punten verschillend waren, nl.: 
1) Bij apparaat 1 kan de hoogvacuumpomp van het systeem afgeslo
ten worden door eem Edwards vlinderklep. Bij apparaat 2 gebeurde 
dit met een Leybo:d hoekafsluiter (MV 80) 

2) De cel bestond bij apparaat 1 uit een roestvrijstalen cilin
der, afgesloten door KBr vensters. De weglengte van het licht 
door de cel bedroeg 11 cm. (Lit.11 ) 
Bij apparaat 2 werd een kwartsglazen cel gebruikt, zoals onder
staand is beschreven. 

De cel. 

In figuur 8 is een tekening van de cel weergege~en. 
De kwartsglazen cel bestaat uit twee gedeelten, nl. uit een meet
gedeelte en een verwarmingsgedeelte. Door de cel te scharnieren 
om punt E, kan de kwartsglazen preparaathouder heen en weer 
rollen tussen twee in de cel aangebrachte kwartsglazen geleiders. 
In het meetgedeelte is de cel afgedicht met twee KBr plaatjes. 
KBr absorbeert nl. geen IR licht. De weglengte van het infra
roodlicht in de meet- en referentiecel bedraagt 5 cm. 
In het verwarmingsgedeelte bevinden zich twee kwartsvensters. 
Het katalysatorpla.9.tje heeft een oppervlakte van 6om2 en een 

dikte van 0,15 á 0,2 mm. 

De verwarming van het katalysatorplaatje geschiedt met licht, 
afkomstig van een 12 V, 150 W halogeen projectie lamp. Het licht 
wordt door een parabolische spiegel, met brandpuntsafstand 5 cm, 
op het plaatje geconcentreerd. De lichtsterkte, en daarmee de 
temperatuur van het plaatje, kan met een trafo worden gevarieërd. 
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De temperatuur wordt gemeten met een thermokoppel, die zich op 

een afstand van 2 mm. van het plaatje bevindt, in de rand van 

de lichtbundel. De thermokoppelspanning wordt met een milivolt

meter gemeten. De temperatuur van de koude las is de kamertem
peratuur. 

De lamp, die uitvoerig is besebteven in lit. 19 , wordt met 

lucht cekoeld. 

De maximaal haalbare temperatuur van apparaat 1 bedraagt 380° C 

en voor apparaat 2 over de 500° C. Door de afstand van de lamp 

tot het plaatje iets te variëren,kan het te verwarmen oppervlak 

iets worden vergroot. 

Deze lichtverwarming werd ontworpen omdat gebleken is dat de 

verwarmingssystemen, die in gebruik waren niet betrouwbaar 

waren; vooral de temperatuurmeting liet in nauwkeurigheid veel 

te wensen over. In lit.19 wordt hierop verder ingegaan. 

De infraroodopnamen werden gemaakt met een Grubb Parsons type 

MK-3 spectrofotpmeter. Het signaal werd geregistreerd op een 
vitatron UR 400 recorder. De logarithmische schaal werd gebruikt. 

Spectrofotometergegevens: Meetbereik: 8500 - 400 cm-1 • 

i'Jeetnauwkeurigheid: 1 96. 

Infraroodbundel: 3 cm. hoog, 
1 cm. breed. 

wanneer bU een infraroodopname een katalysatorplaatje zoveel 

licht absorbeert dat het uitgangssignaal van de spectrofotome

ter steeds 10096 bedraagt, kan de referentiebundel worden afge

schermd met gaas. (screenen van de referentie bundel). Een bij de 

spectrofotemeter horende attenuator past nl. niet in het appa
raat omdat de cel te veel ruimte in beslag neemt. 

Bij gebruik van schaalexpansie kan de referentiebundel worden 
verzwakt met een ingebouwde back-off regeling. 
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'ûerkw\jze bij het infraroodonderzoek. 

3.2.l.Bereiding van de katalysatorplaatjes. 

Er werd uitEegaan van een katalysator die is bereid volgenä de 

:dm~ 2.2.1. beschreven methode. De katalysator werd in een 
agaten mortier verpoederd tniet in een agaten koge~mortier). 

Dit poeder werd in een exsiccator boven P~Os bewaard. 
L -" 

De katalysatorplaatjes werden geperst in een X-ray die-pers, 

type R II CC-DXOO ~ In figuur 9 is een tekening van de pers 
weergegeven. 

Tussen de gepolijste metalen cylinders werd ± 100 mg. katalysa

tor geplaat • De gepol~ste cylinders werde~ b~ een temperatuur 
van 100° C bewaard om vochtadsorptie te voorkomen. Door de 
cylinders t.o.v. elkaar te draaien , werd het poeder egaal over 

het oppervlak t6,16 cm2 , diameter 28 mm.) verdeeld. 

..Ln e("n 
De mal 

bij een 

ruooer rlng 

katclys orpoedcr 

eenz}jdig ::o;epo te meto.len 

cylinders. 0 = nm • 

• 

J:l'icruur 9 0 

hydraulische pers werd het poeder belast met 2000 kg • 
werd ëvacueerd en druk werd opgevoerd tot 3000 kgf/cm2, 

lasting van 18 á 19 ton. 
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Na 10 minuten persen werd de druk langzaam verminderd. De 

katalysatorplaatjElS werden steeds vanuit de mal in de kwarts

glazen houder gep~aatst en in het infrarood apparaat geäva

cueerd. 

3. 2. 2. Uitvoering van ga~3ac}-sorptie en polymerizatieproeven. 

De kwartsglazen houder met het katalysatorplaatje werd in de 

cel geplaatst. De cel werd geävacueerd met de voorvacuumpomp. 

Hierbij waren kranen 1, 2, 6 en 10 geopend, of, wanneer via de 

koelval werd geävacueerd, kranen 1,2,7,8, en 10. lnmiddels werd 

de oliediffusiepomp gestart. Wanneer de druk in het systeem 
-? kleiner was dan 10 ~- totr, werd kraan 10 gesloten, en de kranen 

12 en 9 geopend in de aangegeven volgorde. 

Wanneer de druk 10-5 to~ bedroeg, werd een infraroodopname van 

het katalysatorplaatje gemaakt. 

Het plaatje werd vervolgens verwarmd. De druk in het systeem 

nam aanzienlijk toe ten gevolge van vrijkomende waterdamp. Na 15 

uur drogen onder vacuum, bij 380° C (apparaat 1) of 470° C 

(apparaat 2) werd een infraroodopname bij knmerternperatuur gemaakt. 

lndien uit de intensiteit van de absorptiebanden bU 1625 cm-1 

en 3500 cm-1 bleek dat het plaatje nog te veel water bevatte, 

werd er langer gedroogd. 

In enkele gevallen werd de katalysator niet statisch gedroogd 

(onder vacuum) maar in een heliumstroom. Helium werd door het 

gasreservoir (GR) via kranen 3 en 1 door de cel geleid. Het 

gas verliet de cel door kraan 14. De heliumflow was gering om 
te voorkomen, dat het plaatje beschadigd werd en tevens te veel 

werd afgekoeld. Laatstgenoemd arglli~ent was met name een pro

bleem bij apparaat 1, aangezien de maximaal haalbare temppratuur 

380° C bedroeg (gemeten bij P = 10-5 torr). 

Na drogen werd de katalysator op de activeringsternperatuur ge

bracht (370° C en 470° C voor respectievelijk ap~araten i. en 2) 
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bij een druk vnn 16-5 torr of minder. 

11et r;asr(~servoir werd drie kt)er gespeeld met koolmonoxide. Bjj 

het spoelen was kraan 'J- open en kranen 1, 2 en 3 dicht. Wanneer 

de koolmonoxidedruk 1 atmos~eer bedroeg werd het gasreservoir 
geëvacueerd, waarbij kranen 1, :? en 4- dicht en kranen 3, 6 en 10 

open waren. Kraan 3 werd weer gesloten waarna het reservoir 

weer gevuld werd met co, etc. Na spoelen werd het gasreservoir 

met CO onder de gewenste druk gevuld. Kranen 4-,6 en 7 werden 

gesloten. Door voorzichtig kranen 3,2, en 1 te openen, werden 

de cellen gevuld met co. De druk was ongeveer gehalveerd, omdat 

de cellen samen vrijwel hetzelfde volume hadden als het gasre

servoir. (apparaat 2). Het openen van kraan 1 gebeurde voorzich

tig om te voorkomen dat het katalysatorplaatje doot het instro

mende CO werd beschadigd. 

De katalysator werd gedurende 30 minuten in een koolmomoxide

atmosfner verwarmd. ~a deze behandeling was de katalysator 

actief voor gasadsorptie en voor het polymerizeren van etheen. 

Na evacueren en afkoelen tot kamertemperatuur werd een inf~a

roodopname van het plaatje gemaakt. 

Vergiftigen van ae katalysator met ~0 werd op twee manieren 

uitc;evoerd~ 

a) Na activering met CO werd het plaatje in dezelfde CO-atmos

feer afr;ekoeld tct kamertemperatuur. Wanneer de meetcel en 
n~et.. 

de referentiecel tjjdens de activeringAmet elkaar in verbinding 

stonden vin kranen 1 en 2, w::.:rd na afkoelen de verbinding ge

opend om een zelfde CO-druk in beide cellen te creëren.De 
koolmonoxide overmaat die tjjdens het activeringsproces niet 

is geoxydeerd tot co2 , adsorbeerde aan de katalysator en ver

giftigde deze. 

b) Verc;iftiging vond ook plaats met nieuw aangevoerde CO uit 
het c;asreservoir. Hierbjj werd tjjdens de a~tivering CO met een 

beps.alde druk in het gasreservoir gebracht. Na activering werden 
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de cellen geëvacueerd met kraan 3 
P 10-5 torr. 

sloten, totdat de druk 

Vervolgens werd CO uit het reservoir tot de cellen toe laten. 

Dit alles gebeurë.e bij een temperatuur van 470° C (380° c in 
apparaat 1). Bij c.fkoe len tot kamertemperatuur adsorbeerde het 
CO aan de katalysator. 

Het voordeel van deze procedure is, dat het CO dat adsorbeert 
geen concurrentie ondervindt van bij de activering gevormd co2 • 

Procedure (b) werd ook toegepast om de katal~sator te vergifti

gen met co2 ' na activering met co. 

Adsorptie aan de katalysator na afkoelen is niet gelukt. Steeds 

was het noodzakelijk het te adsorberen gas bij hoge temperatuur 
in de cel te brengen en daarna het gas af te koelen. 

Dit is in overeenstemming met de metingen van Zeechina c.s. 

(Lit.10 ). 

De polymerizatie van etheen werd ui te;evoerd bij kamertemperatuur. 
Vóór elke polymerizatie werd gecontroleerd of de katalysator 

actief was voor a1isorptie door CO te adsorberen volgens de be
schreven procedure. Een absorptieband in het gebied 2170-
2185 cm-1 diende te verschijnen. t bleek dat als de katalysa

tor CO adsorbeerde, hij ook aktief was voor polymerizatie. 

~a activering en 7ergiftiging van de katalysator, met een be
pilalde hoeveelheid (druk) , werd het gasreservoir drie keer 
gespoeld met etheen en vervolgens gevuld met etheen met de ge

wenste druk. (P1 ). Kranen 3 en 2 werden opend. De spectro
fotometer werd in~esteld op 2900 - 2912 cm-1 , waarbij absorptie 
optreedt t.g.v. de -CH stretch van CH2 • De polymerizatie begon 
bij openinc; van kraan 1. Op het recorderpapier werd het tijdstip 
aanr:egevcn waarop krclan 1 werd geopend. Tevens werd de polyme

rizatiettd met een stopwatch meten. 
De polymerizatie kon op elk moment stopt worden door de meet-
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cel te evacueren. 

Het is van belang ervoor te z n dat de gasdruk in beide 
ce n gelijk is bij het maken van de infraroodopname. De weg

lengte van het cht door de meet- en referent cel is even 
groot zodat bjj l}jke gasdruk van een bepaald gas, geen gasab-

sorptiebanden worden waargenomen. 

~a de polymeri ie werd het katalysatorplaatje meestal niet 
meer gebruikt voor gasaàsorptie-experimenten. De cellen werden 

geevD.cue en de.arna· met e;esloten kranen 1 en 2 belucht via 

de kranen 1 :;; en 1 L~ • De houder met het plaat je werd verwijderd. 

De hoogte van de pieken bleek afhankel}jk z}jn van de plaats 
op het recorderpapier. Het volgend verband tu~sen piekhoogte 
en plaats werd waargenomen. 

= 

= 

= 
xl 

• h2 
x2 

= piekhoogte. 

Om al meetgegevens met elkaar te kunnen vergel~jken werd ds.ar
om e lJ<:e piekhoogte omgerekend in de hoogte die verkregen zou 

'-'!orden als de afstand van de basislijn tot 100% transmissie-
l}jn 15 cm. zou bedragen. 
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3.3. Resultaten van het infraroodonderzoek. 

3.3.1.Bepaling van de ~dsorptieásotherm van koolmonoxide. 

Structuur van 

Wanneer een geactiveerde katalysator gedurende 3o minuten 

werd verwarmd (380° C of 470° C) in een CO-atmosfeer (50 torr) 

en vervolgens met CO in de cel werd afgekoeld tot kamertempe

ratuur, vertoondE een infraroodopname absorptiebanden bjj 

2170 - 2186 cm -J. en 2200 - 2205 cm-1 • 

Er werd onderzoctt of deze banden niet afkomstig waren van 

aan silica geadsorbeerd CO. Hiertoe werd een silica plaatje 

geperst, gedroogd en bjj 380° C behandeld met CO. Na afkoelen, 

met CO in de cel, werden geen absorptiebanden gemeten. 

Er werd geen verEchil geconstateerd tussen het spectrum van 

een silica plaat~e en dat van een katalysatorplaatje. 

Gebleken is, dat bU drukvermindering, na adsorptie van CD,de 

intensiteit van de absorptiebanden pas afnam wanneer de druk 

in de cel lager was dan 0,5 torr. De intensiteit daalde tot 

nul bjj een druk van 10-3 torr. 

Koolmonoxidegas ~bsorbeert in het infrarood bjj 2137 cm-l • 

(doublet) De absorptiebanden afkomstig van COgas waren duide

lijk herkenbaar aE.n de fijnstructuur (zie spec;}irum 1). Bij een 

gasdruk lager dan 10 torr waren deze banden niet meer zichtbaar. 
-1 -1 De banden bij 2170 - 2186 cm en 2200 - ?205 cm kunnen dus 

worden toegeschteven aan COadsorptie aan de katalysator. 

Bij desorptie~roeven kwamen afzonderlijke a~sorptiebanden waaruit 

de geadsorbeerde CO-absorptieband is opgebouwd beter te voor

schijn (zie spectra 2,3 en 4). Absorptiebanden werden waargena-
-l -1 -1 -1 men bij: ;:200 - 2~'02 cm ,2195 cm ,2184 - 2186 cm ,2180 cm , 

en 2175 - 2177 cm-1 • De stekste banden zijn die bij 2177, 2180, 

en ?186 cm-1 • 

Bjj verdere &esorptie nam de intensiteit van de banden bij lagere 

golfgetallen sterker af dan die bij hogere golfgetallen. 

Uit de proeven bleek verder dat de band bij 2200 - 2205 het 
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laatst verdween bU desorptie. De intensiteit van deze band was 

echter steeds vru zwak. 

Statisch activeren met CO, dus verwarming van het katalysator

plaatje, in een cel gevuld met GO met een bepaalde druk, dien

de minstens 30 mi~uten te duren. De intensiteit van de CO~ 

absorptieband (geadsorbeerd CO) was na 15 minuten activeren on

geveer 1/3 gedeelte van de intensiteit na 30 minuten verwarmen, 

waarbij de maximale intensiteit werd verlrnetjen. 

a) Adsorptie isotherm van 00 aan een katalysatorplaatje met 

een chroomgehalte van 4,3 gew. ~. 

Het katalysatorplaatje werd met de te adsorberen hoeveelheid 

CO bij 380° C verwarmd gedurende 30 minuten. Na afkoelen in de

zelfde gasatmosfeer als waar het in was verwarmd, werd een 

infraroodopname gemaakt. De intensiteit van de pieken bU 2175 -

2185 cm-1 werd gemeten. Steeds werd de maximum piekhoogte geme

ten (cm). De adsorptiemeGin~en werden aan hetzelfde katalysator

plaatje verricht. 

De resultaten zUn in tabel 5 weergegeven. 

In grafiek 7 is de intensiteit van de absorptieband uitgezet 

als functie van de koolmonoxide-druk waarbU werd geadsorbeerd. 

In grafiek 8 is de reciproke intensiteit uitgezet als functie 

van de reciproke adsorptiedruk van CO. 
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Tabel 5 

Pco 
1 x 10+3 1 - h ··n-p 

(torr) (torr ) (cm) (cm-1 ) (cm-1 ) 

30 33,3 0,7 1,43 2179 
50 20,0 3,5 0,29 2175 

10 100,0 1,9 0,53 2175 

1,5 667 0,6 1,67 2180 

0,1 10000 0 ,.~4 4,16 2183 

180 5,56 1,5 0,67 2174 

48 20,8 0,46 2,18 2180 

100 10,0 3,56 0,28 2175 

De in de tabel aangegeven volgorde komt overeen met de experi

mentele volGorde. 

b)Adsorptie isotherm van koolmonoxide aan een katalysator

plaatje met 1,7 gew.% chroom. 

Het katalysatorplaatje werd steeds met de te adsorberen hoe
veelheid CO verwarmd op de activeringstomperatuur gedurende 
30 minuten. De intensiteit van de sterkste absorptieband werd 
gemeten. De adsorptiemetingen werden aan hetzelfde katalysator

plaatje verricht. 
De resultaten zUn in tabel 6 weergegeven. 
In grafiek 9 is de intensiteit van de CO-absorptieband uit

gezet te n de koolmonoxide druk. 

In grafiek 10 is reciproke intensiteit als functie van de 
reciproke cO-druk weergegeven. 
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Tabel 6 

Pco 
1 x 100 h 1 

T - n-p 
(torr) (torr-1 ) (cm) (cm-1 ) (cm-1) (oC) 

62 1,61 0,60 1,67 2170 380 
48 2,08 0,54 1,85 2175 380 
27 3,70 0,60 1,67 2183 380 
12 8,33 0,56 1,78 2180 380 

5 20,00 0,48 2,08 2174 380 

45 2,22 2,7 0,37 2175 470 

17 5,88 0,58 1,72 2175 470 

4,5 ,20 0,44· 2,27 2175 470 
40 2,50 0,60 1,67 2175 470 

100 1,00 2,22 0,45 2180 470 

125 0,80 2,04 0,49 2180 470 

De aangegeven volgorde van de resultaten komt overeen met de 
experimentele volgorde. 

c)De adsoptie otherm van koolmonoxide aan een katalysator
plaatje met 1,7 gew.% chroom werd ook samengesteld uit meet
resultaten aan verschillende katalysatorplaatjes. Voor elk 
plaatje wordt de intensiteit van de GO-absorptieband gemeten 
bij de eerste (of enige) CO adsorptie aan het plaa"t3je. 

De resultaten zijn in tabel 7 weergegeven. 



-40-

CL'abel 7 

Pco 1 xlOO h 1 
V T - -n p 

(torr) (torr-·1 ) (cm) (cm-1 ) (cm-1 ) (oC) 

3E 17 5,88 0,6 1,72 2175 470 
33 3,03 4,4- 0,23 2175 470 
39 2,56 3,9 0,26 2180 470 
45 2,22 2,7 0,37 2170 4·70 

3E 48 2,09 0,5 1,85 2175 380 
50 2,00 2,3 0,44 2184 380 
60 1,67 0,6 1,56 2185 380 
62 1,61 0,7 1,43 2170 380 
80 1,25 2,5 0,40 2184 470 

125 0,80 2,6 0,38 2180 380 
130 0,77 3,4 0,30 2175 470 

~ ?e meting aan een plaatje. 

ln grafiek 11 is de intensiteit van de GO-absorptie band uit
gezet als functie van de CO-adsorptiedruk. 
In grafiek 12 is de reciproke intensiteit van de CO-absorptie
band uitgezet tegen de reciproke koolmonoxide-druk. 

3.3.2.Adsorptie van kooldioxide aan de katalysator. 

De adsorptieproevJn waarbij co2 aan de kayalysator werd gead
sorbeerd, waren moeilUk reproduceerbaar en lukten niet altijd. 
Kooldioxide kan aan de katalysator adsorberen wanneer een 
gereduceerde katalysator gàdurende enkele minuten in een co~
atmosfeer werd verwarmd. (380° C en 470° C in respectievelijk 
apparaat 1 en 2) en in een co2 atmosfeer werd afgekoeld. 
Absorptiebanden werden waargenomen b}j 2280 cm-1 , 2287 cm-1 , 

(.schouc1e:c) en 2290 - 2300 cm-1 • In enkele gevallen werd ook 
een absorptieband waargenomen bij 2374 cm-l (.zie spectra 5). 

Kooldioxide adsorptie aan een gedroogd silica plaatje werd niet 
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geconstateerd. 

Kooldioxidegas vertoont zeer sterke absorptiebanden b~ 2312 

en 2360 cm-1 • B~ evacueren van de referentiecel na co
2
-adsorptie 

overheerste de cc2-gas absorptiebanden sterk, en konden de 
banden van adsorbeerd co2 niet meer afzonderlijk worden waar
genomen. ~Z spectrum 6) 

Metingen werden verricht aan een katalysatorplaatje met 4,3 
gew. 96 chroom. 
De co2-a~sorptiemetingen werden aan hetzlefde katalys arplaat
je uitgevoerd. ~elkens, voordat co2 aan de katalysator werd 
geadsorbeerd, werd het katalysatorplaatje gedurende 30 minuten 
met 50 torr CO verwarmd bij 380° c. Na evacuatie b~ 380° c 
werd uo2 met een bepaalde druk in de cel gebracht. Na á:fkoelen 
werd het pecyrum opgenomen. De intensiteit van de band bij 
2290 - 2302 werd zemeten (cm). 
De meetresultaten zijn wee ~even in tabel 8. 

Tabel 8 

Pco 
1 x 103 h 1 

\) - -s-2 p 

(torr) (torr-1 ) (cm) (cm-1 ) (cm-1 ) 

175 5,7 3,1 0,323 2302 
100 10,0 8,6 0,116 '( 2300 
125 8,0 2,8 0,357 2300 
100 10,0 1,9 o, 23eJO 

35 28,6 2,6 o, 2295 

130 I 7,7 1,8 0,5 2290 

De metingen zijn in dezlefde volgorde uitgevoerd als vermeld 
in de tabel. 
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~n ~rafiek 13 is de intenciteit van de CO~-absorptieband 
c' 

ui tp;e zet tcr~cn de ~_;o 2 -adsorptiedruk. 
In ~rufiek 1~ is de reciproke intensiteit uitgezet als functie 

van de Eeciproke adsorptiedruk Van C02 • 

3.3.3.Polymerizatie na CO vergiftiging. 

De incubatietUd, b~ de pelymerizatie van ethben, werd als 

functie van de hoeveelheid geadsorbeerd CO gemeten. 

De incubatietijd is de tijd tussen het moment dat etheen tot 

de katalysator werd toegelaten en het tijdstip waarop een sig

naal van het polymeer (2912 cm-1 ) zichtbaar werd. 

De resultaten z~ in tabel 9 weergegeven. 

In grafiek 15 is de incubatietijd uitgezet als functie van de 

CO-druk, waarmee "vergiftigd" werd. 

In grafiek 16 is het verband tussen de incubatietijd en de inten

siteit van de CO-absorptieband weergegeven. 

Tabel 9 

Pco hco Pc2H4 Pco hco tinc 

(torr) (cm) (torr) p 
C2H4 

p 
C2H4 

(sec) 

0 o,o 80 o,ooo o,oo 0 

15 LJ- '4 33 0,405 1,33 75 

33 4,4 100 0,300 0,44 :z, 
/ 

:z,3 _) 4,4 250 0,133 0,18 10 

39 3,9 120 0,325 0,33 20 

40 0,6 200 0,200 0,03 15 

50 2,3 130 0,385 0,18 10 

80 2,5 100 0,800 0,25 54 

80 2,5 200 0,400 0,13 15 

300 2,5 300 1,000 C· ,08 100 
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3.3.4.Kwalitatieve proeven. 

1) Wanneer een nieuw katalysatorplaatje na 30 minuten ver
warmen in 80 tor;:· CO bjj 470° C in dezêiifde atmosfeer wordt 

koelcl, werd een spectrum verkregen zoals in spectrum 9 
is weergegeven. 

verschenen bEmden bij 2360 cm-l ,2312 - 2320 cm-1 , een schou
der bij 2290 - 2300 cm-1en banden bij 2200 - 2205 cm-1en 2175 -
2185 cm-1 • De banden bij 2360 cm-1 ,en - 2320 cm-1werden 
toegekend aan gasbarmig co2 , dat ontstond bij reductie van 
het chroomoxide. Banden bij 2290 - 2300 cm-1 konden afkomstig 
zijn van geadsorbeerd kooldioxide. 
De absorptie bij 2200- 2205 cm-1 ,en 2175- 2185 cm-1werden 
toegekend aan geadsorbeerd CO. 
Bij evacueren tot P = 0,1 torr, verdwenen de banden bij 2290 -
2360 terwijl de banden van geadsorbeerd CO nog zichtbaar waren. 

2) Een katalysatorplaatje werd na reduct in de infrarood
cel, aan de lucht blootgesteld by 380° c. Na opnieuw redu
ceren en adsorberen van koolmomoxide verschenen er in het 
infroroodspectrm1 banden bij 2087- 2090 cm-1 ,2135 cm-1 , en 

2170 - 2180 cm-1 .(z spectrum 7) Bij evacueren verdwenen de 
banden bij 2087 - 2090 cm-1en 2135 cm-1geheel. De banden bij 
2170 - 2180 cm-l verdwenen pas bij een druk van 10-3 torr. 

3) Koolmonoxide adsorptie tijdens en na het polymerizatieproces. 

Koolmonoxide werd adsorbeerd aan een gereduceerde katalysa
tor. De absorptieband verdvJeen wanneer etheen werd gepol:§.lme

zeerd. Veranderingen in het spectrum zijn in spectrum 10 
weergegeven in onderstaande volgorde: 
a) Spectrum van de katalysator na 20 uur stoken op 470° c, 

-5 P 5.10 torr. 
b) Na 1/2 uur verwarmen op 470° C met 90 torr CO, evacueren 
en afkoelen met 39 torr CO. 
c) Na 31 minuten polymerizeren met 100 torr etheen. (Etheen 
en CO in de cel)" 



d) Geëv&cueerde eel na minuten polymerizeren. 
e) Een opname na 100 minuten polymerizeren met 100 torr etheen. 

Gebleken is dat na enkele minuten polymerizeren, en daar op 
volgende evacuatie vag de cellen, koolmonoxide aan de kataly
sator kan adsorberen. Een absorptieband b~ 2184 cm-1 werd 

nl. zichtbaar. De intensiteit van deze band was afhankel~k van 
de polymerizatiet~d. 
ln spectrum 11 ziJn de resultaten van koolmonoxide adsorptie 
experimenten weergegeven, na verschillende polymerizatietijden. 

-1 De CO absorptiebanden lagen steeds bij 2184 cm • De exacte plaats 
van het maximim ~erd met handscan bepaald. 
De s ctra z~n op~enomen na; 
a) 39 torr CO adsorptie na activering met 90 torr CO bij 470° c. 
b)lOO torr CO adsorptie na 52 minuten polymerizeren met 100 

torr etheen. 
c) 80 torr CO 
torr etheen. 

orptie na 75 minuten polymerizeren met 100 

d)lOO torr GO adsorptie na 100 minuten polymerizeren met 100 

torr etheen. 

De intensiteit van de absorptieband bij 2184 cm werd als fune-
tie van de tijd gemeten. De piek verdween snel wanneer etheen 
werd toe laten tot de cel. Eveneens werd een toename van het 
signaal bij 2912 cm geconstateerd. 

Polymerizat met 150 torr etheen na adsorptie van ~00 torr 
CO lukte et. Er werd ook geen afname van de intensiteit van 
de band b~ 2184 cm-1 geconstateerd. Kennelijk werd etheen niet 
gepolymerizeerd, vmnneer zich een overmaat CO in de cel bevond. 

In grafiek 17 is de incubatietijd van de polymerizatie uitgezet 
als functie van h•:!t quotiënt van de CO-druk en de etheendruk. 

'+) Infraroodopnamen van het polymeer. 
Van een polymeer, bereid en van de katalysator gewassen door 
H.Swinnen (lit.20 ) werd een plaatje geperst waarvan een infra-
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roodopname werd gemaakt. In tabel 10 z~n de absorptiebanden 
en hun intensiteit weergegeven. 

Tabel 10 

golfgetal intensiteit golfgetal intens eit 
cm-1 cm-1 

3lJ-30 m 1458 s 
2870 s. 1370 w 
2650 w 1313 vw 
22LI-0 vw 1155 w 
1776 vw 1075 m 

174-3 w 875 m-s 

1720 m 725 m-s 

1575 m 716 s 

462 w 

s = streng 
ms :;::; medium - st rong 

m = lhedium 

w = weak 
vw very weak 

werd ook een plaatje geperst, volgens de methode vanf 3.2.1., 
van een katalysator waarop al was gepolymerizeerd. Een infra
roodopname hiervan gaf absorptiebanden t.g.v. polymeer b~ 
2910,2840, 1462 en 1453 cm-1 • In spectrum 12 z~n opnamen van 

polymeer op de alysator weergegeven. 

5) 6pnieuw activeren na oxydatie van een in.::.ctief geworden 

knta ator. 

Een katalysatorplaatje met een chroomgehalte van 4,3 w. % 
werd redroogd en diverse keren geactiveerd en afgekoeld met 

co of CO;)' ter bepaling V2n de co en co2 adsorptie isotherm. 
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Op een bepaald moment werd geen activiteit voor co adsorptie 

waargenomen. De katalysator werd geduflende enkele minuten in 

lucht verwarmd bij 380° C. Na evacueren en opnieuw activeren 

met 12:,' torr CO bij 380° C gedurende 30 minuten en daarop vol

gend afkoelen in dezelfde Go atmosfeer werd een kàaine activi

teit waargenomen. Absorptiebanden werden waargenomen by 2330, 

2290- 2305, 217S> en 2136 cm-1 • In spectrum 7 is duidelijk 

zichtbaar dat reductie heeft plaats gevonden aangezien de in

tensiteit van de GO~-banden sterk overheerst. 

Bij daaropvol~ende p6lymerizatie vertoonde de katalysator geen 

noemenswaardige activiteit. 

Ue katalysator werd overgebracht naar apparaat 2 en opnieuw 

geactiveerd met EO torr CO bij '-1-70° C gedurende 30 minuten. 

Na afkoelen in 6C torr CO we~~en vrij sterke absorptiebanden 

in het infrarood waargenomen, en wel bij 2175 - 2180 cm-1 • 

1~veneens was de katalysator nu actief voor polymerizatie. 

De infraroodannamen van bovenstaande experimenten zijn in spec-
) ~ 

en.;: 

trurn 7 weergegeven. 
/1 
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ToekenninB aborptiebanden: 

3600 

3040 

2912 

28Li-O 

2371+ 

2360} 
2312 

2290 - 2300 

2200 - 2205 

2170 - 2184 

2135 

2087 - 2090 

1630 - 1680 

1625 

1467 

11~60 

718 - 720 

720 } 
680 

UH stretch in H2o 
=C"'H stretch 

- CH 0 - C-H stretch 
'-

-CH3 CH stretch 
•) 

asymetrische li==O stretch in COz 

co" geadsorbeerd 
r.: 

c:o stretch. CO geadsorbeerd 

C:O stretch. CO geadsorbeerd 

C:O CO-gas. rotatie fUnstructuur 

c~o stretch. GO geadsorbeerd op zuurstofionen 

C==C stretch niet geconjugeerd ,...o, 
H H bending ..... ~ 

a1ifatische CH 2 seissar 

asymetrische cn
3 

CH-bending 

C-H rock van - (CH2 )n -

co2 bending 
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l.J-. Discussie. 

Strominr·seKperime,nten in de reactor bij 0° C tonen aan dat 
koolmonoxide en kooldioxide aan de katalysator adsorberen. 

is sprake van chemisorptie omdat deze gassen niet door een 
heliumstroom van de katalysator te verwijderen zijn. 1Je resul
taten tonen chter aan dat de adsorpties van koolmonmxide en 

kooldioxide geen invloed hebben op de hoeveelheid gevormd 

polymeer. (gr~fieken 2,3,5 en 6) Als er sprake is van vergif
tiging is deze s~_echts tijdelijk • ..t;en niet vergiftigde kataly
sator consumeert alle aangeboden etheen. Na enkele minuten 
wordt een etheensignaal geregistreerd door katbarometer 1, 

lfig. l) dat leidelijk toeneemt tot het een hoogte bereikt 
die overeenkomt met het signaal'-van de hoeveelheid aangevoer
de etheen. 

Een met CO of \_;o;2 vergiftigde katalysator echter, geeft reeds 
eerder een piek. Eerdere onderzoekers hebben aangetoond dat 
deze peik veroorzaakt wordt door etheen en het gas waarmee is 

vergiftigd. Hieruit kunnen de volgende conclusies worden ge
trokken: 
a) Geadsorbeerd GO of CO~) bezet een aantal actieve plaatsen 
zodat niet alle etheen dat wordt toegevoerd kan worden gecon-
sume • Het ge orbeerd vertraagt dus tijdelijk de poly.,. 

meriz 
b) Geadsorbeerd CO of co2 wordt door etheen van de katalysa
tor verdrongen. Daarna verloopt de polymerizatie als zou er 
ge(::n vergiftiging hebben plaatsgevonden. 
Dit blijkt uit het it dat de helling van de kurven in gra
fieken 2 en 5 gelijk zijn. De polymerizatiesnelheid (hoeveelheid 
verbruikt etheen per tijdseenheid) is voor alle proeven, waar
bij met betzelfde gas werd vergiftigd lijk, nl. gel~k aan de 
toevoersnelijeid.Wel vallen de kurven niet alle samen. 
Wanneer met 500 ul CO wordt nvergiftigd", wordt aanvankelijk 

minder polymeer gevormd. Het CO moet eerst worden verdrongen. 
De kurve in iek 2 (500 ul CO) verschuift dan ook iets naar 

rechts. 



Wanneer met kleinere hoeveelheden CO wordt vergiftigd (minder 

dan 100 ul) is dit effect nauwelijks of niet meer zichtbaar. 

In grafiek 5 is betzelfde effect zichtbaar voor vergiftiging 

met co2 • De invloed van co2 is echter nog kleiner dan die van 

co. De grens waarbU co2 adsorptie een rol gaat spelen by de 

polymeerprmductie ligt bU ~ 400 ul co2 • 

Grafieken 1 en L~ laten zien hoe CO en co2 de polyrnerizatie 
hinderen. Naarmate de hoogte van de peik (etheen + gas waarmee 

werd vergiftigd) hoger is, wordt er meer etheendooPgelaten, 

dus niet geconsumeerd. Het blijkt dat de hoogte van de piék, 
na CO gergiftiging het sterkst toeneemt wanneer meer dan 70 ul 

GO wordt geadsorbeerd. Deze waarde is gevonden door extrapola

tie van de grafiek naar h = 0. 

KennelUk heeft een adsorptie van CO, minder dan 70 ul /gram, 

weinig invloed op de polymerizatie bU de door ons gebruikte 

omstandigheden. 

Voor co2 wordt de piek pas groter wanneer met meer dan 360 ul 

wordt vergiftigd. De invloed van CO adsorptie op de polymeri

zatie is duidelUk sterker dan die van co2. Het kan zun dat: 
a) CO sterker geadsorbeerd wordt aan voor polymerizatie actie

ve plaatsen dan CO'), ; 
r:_ ' 

b) CO bU voorkeur op voor polymerizatie actieve plaatsen ad-

sorbeert. 

Dat uo2 niet alleen op chroomionen adsorbeert blUkt duidelUk 

uit grafieken 1 en 3. De hoogte van de piek bU co2 vergifti

ging is veel kleiner dan bU CO vergiftiging, voor gelUke volu

mina geadsorbeerd gas. Bij co2 adsorptie worden dus minder 

active sites geblokkeerd. 
De katalysator kan maximaal 9 ml co per gram adsorgeren. 

Dit komt overeen met een bedekking van ongèveer een molecule 

1_;0 por chroomatoom aanwezie;. Dit gegeven wUst er eveneens op 
dat CO alleen op chroom adsorbeert. 

Het feit dat na ~ 40 minuten alle aangeboden etheen de reactor 

verlaat, wordt verklaard wanneer men bedenkt dat het polyme-
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merizatieproces zich voornamelUk afspeelt in de poriän. Na 

een tUdje is zo'n porie ingang gevuld met polymeer, zodat geen 

etheen moleculen de actieve plaats meer kunnen bereiken. 

Wanneer een katalysator nl. in een mortier wordt verpoederd, 

is het in staat om veel meer pol~meer te vormen. Het etheen

signaal stijgt ook veel langzamer naar de maximumwaarde dan 

bij niet-verpoederde katalysatoren. Kennelijk worden bij het ver

poederen, de deeltjes zo gesplitst dat de breuk plaatsvindt 

bij een porie. De actieve plaatsen bevinden zich nu in een 
wat meer uitgestrekt terrein en de polymeerkluwens kunnen zich 

over het katalysatoroppervlak uitspreiden. De dikte van de 

polymeerlaag neemt minder snel toe, dan bij polymerizatie in 

een porie. Etheen kan dan langer door deze laag diffunderen, 
zodat de polymerizatie langer duurt. 

Een merkwaardig verschijnsel trad op bij polymerizeren aan 

een niet-vergiftig~e katalysator. Na + 3 minuten werd een 

plateau op de recorder geschreven. Dit werd reeds door Lavrij
sen gevonden (lit.1B ) na activering met CO. Lavrijsen vond 

tevens dat na activering met weinig eht~en, er een klein maxi

mum ontstond, na aanvang van de polymerizatie. Analysen van 
de producten die verantwoordelijk zijn voor het verschijnen van 

dit plateau, respectievelijk het maximum hebben nu aangetoond 

dat het om stikstof gaat. (zie § 2.3.3.) Geen waterstof, kool
monoxide of kooldioxide werd aangetoond. De oorsprong van het 

gas kan worden gevonden in; 

a) verontreiniging in de helium; 

b) lekkage; 
c) verontreiniging in de etheen. 

ad a) Als de stikstof als verontreiniging in de helium zou 

zitten, kunnen we berekenen hoe groot de concentratie aan 

N2 dan moet zijn; zelfs als slechts 2 á 3 minuten helium over 

de katal~sator was gestroomd, na afkoelen, was het plateau 

even hoog. Dit betekende ean stikstofgehalte van 210 ppm, en 
dit is hoger dan door de ~abrikant wordt opgegeven, nl. 14 

ppm. 
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ad b) Bi.i een lekkage zou de hoeveelheid ingelekte zuursto;f 

on~CVHCr ?0 ul/min moeten zun. Deze hoeveelheid zou de kata
lysator na enige tUd zichtbunr moeten oxyderen. Maar zelfs 

na dagen in een teliumstroom te hebben gestaan, bleek de kata

lysator niet donker geworden te z~n door oxydatie. Ook deze 
mogelijkheid vervc:.l t dus • 

ad c) Als de stikstof zich in de etheen bevindt, betekent dit 

dat de etheen 3000 ppm stikstof moet bevatten. Ook dit is ho

ger dan de fabrieksspecificatie (55 ppm). Het bl~kt echter 

dat het plateau toger is b~ een grotere etheenstroom, zodat 

toch geconcludeerd moet worden, dat de stikstof zich in het 

etheen bevindt als verontreiniging. 

Wat betreft de adsorptie vnn koolmonoxide aan de gereduceerde 

katalysator toner infraroodanalysen dat CO op verschillende 

plaatsen kan adsorberen. De a'ösorptiebanden b}j 2175,2184 en 
2190 cm-l zUn het stekst. De band b~ 2200 - 2205 cm-l is 

zwak. Deze bandec komen overeen met die, gevonden door Krauss, 
Bore llo, c.s. ,Ele;y· e.a. ( li t. 6 e"' S t/,.., 1-~ ) • Hierbij dient v.re 1 

te worden opgemerkt, dat niet alle onderzoekers alle vermelde 

absorptiebanden hebben wa~Pgenb~~n. De banden b~ 2090 en 
?136 cm-l worden slechts gevonden wanneer een gereduceerde 

katalysator wordt geoxydeerd en daarna opnieuw gereduceerd. 

Borello neemt hetzelfde versch}jnsel waar en schrUft deze ban

den toe aan adsorptie van CO aan zuursto~ionen. BU desarptie 

verdwUnen deze banden zeer snel; het gaat dus om zwak gead

sorbeerd CO. 

Desorptieproeven tonen aan dat de band bij 2200 - 2205 het 

laatst verdwUnt. Verder daalt de intensiteit van banden bU 

een lager golfgetal sneller dan van banden bU hogere golfge

tallen. De band bU 2184 cm-l verdwUnt het laatst, voordat de 

band bU 2200 - 2205 cm-l verdwUnt. 

Het is bekend dat er een lineair verband bestaat tussen de 

bindingsenergie en de krachtscanstante van de binding tussen 
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twen a tomen ( li t. >' 1
1 ) • Verder is de frequentie (golfgetal) 

weer afhankeli:ik van de krachtscanstante, zoals blijkt uit de 
vole;enäe formule. , 

V' = f = 2!c ( ;~ )' 
y' = golfgetal (crn-1 ) 

c = lichtsnelheid 

k = krachtscenEtante 

urn = gereduceerde massa 

Naarmate de binding tussen C en 0 sterker is, zal IR absorptie 

optreden b~ grotere golfgetallen. 

Brown en Darensbourg (lit. 2~ ) vonden dat de CO stretching, 

van geadsorbeerd CO aan metaalionen, bij hogere golfgetallen 

kwamen te ligger:. naarmate de M - C .-binding sterker was. 

Tevens werd bij een sterker gebonden CO een groter dipoolmoment 

voor CO gemeten, en steeg de intensiteit van de absorptie

band. 

Deze gegevens geven aanleiding tot de volgende verklaringen 

en conclusies: 

) -1 a De band bij 2200 - 2205 cm is afkomstig van een sterk 

geadsorbeerd GO; 
b) Sneller verdwijnen van de banden bij hogere golfgetallen in 

het gebied 2175 - 2184 cm-l bij desarptie kan wijzen op een 

overgang van een chroom ion met twee geadsorbeerde CO-mole
culen naar een Cr met een koolmonoxide molecuul. 

+ 
de sorptie ~ .,.c:o 

~r 

~ 
2184 cm-1 • 2175 cm-l 

De banden bij 2175 en 2184 cm-l worden door Zeechina c.s. 

toegekend aan Cr(C0) 2 en Cr(CO) (lit. 12 ) • 

Dat dit een logische verklaring is, volgt uit de onderstaande 

redenering. 
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\~anneer een koornonoxide molecuul aan een gereduceerde Gr in 
oktaedrische omr:_ne;ing adsorbeert vJordt een eg orbitaal, 
zoals in onderstaande figuur is weergegeven, gevuld met het 
vrije elektronenpnar aan het koolstof en ontstaat er een 
a" -binding. De anti bonding )[ -orbi talen van het koolmonoxide 
kunnen overlappen met een (evente.eel half) gevuld t 2g baan 
van het chroom. Hierdoor kunnen elektronen van de Cr-C binding 
in de antbonding en dxy overlappende banen komen. 

ontstaat dus een er - en een 1f -binding en een vrij sterke 
adsorptie van CO is het resultaat. 

z 

1 

-~--·--G; __ , ... / __ , 

x 
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Wanneer een twe koolmonoxide molecuul wordt geadsorbeerd, 

(in fig. 6 het CO molecuul langs de Z-as) wordt een~
binding gevormd doordat de vr1je elektronen aan het koolstof 

de le d 2 baan van het chroom vullen. 
-~r vindt w~er een overlap plaats van de antbonding1T -orbitalen 
van het koolmonoxide met de dxz-baan. Aan het chroom worden 
dus weer elektronen toegevoegd waardoor een soort overmaat 
aan elektronen aan het chroom ontstaat.De elektronen die zor

gen voor de ~r-C binding langs de Y-as worden afgestoten, en 
de binding wordt zwakker. De bindingsenergie per CO molecuul 
b~ adsorptie van twee Co moleculen is dus lager dan bU ~én 

Co mo cuul per chroomatoom. Dit verklaart de äesorptie van 
eerst één Co molecuul waardoor weer een sterker gebonden CO 
molscuul wordt verkregen, dat moeilijker desorbeert en in het 

een band bU 2184 cm vertoont. 

Eenzelfde redenering kan worden gevolp;d als er een CO mole-
cuul nan een chroomo.toor:1 geadsorbeerd, en er etheen wordt 

toegelaten. Etheen kan dan op een eventueel aanwezige tweede 

plaats adsorberen, waardoor de Cr-Ci 0 -binding verz·wakt wordt 
en het CO kan desorberen •. uit verklaart de verdringing van 

CO door etheen bt de stromingsexperimenten. 

De adsorptie van koolmonoxide voldoet aan het Langmuir
Hinshelwood model voor gasadsorptie aan een katalysator. 

Volgens dit model geldt: 

g 
PA 
~ pO 

.LA + A 

aangezien 

1 
--e = 

l 

= PA 

+ l. 

pO l 
• A v::- + -v: m m 

g 

T: :ê 
= 

= 

bezettingsgraad van het katalysatoroppervlak 

partieäldruk van het gas 

.r.A = gasdruk wa~~bU Q = l/2 

V :::: volume van het adsorbeerd gas 

v = maximum hoeveelheid 
m 

(Q = l) 

dat kan worden geadsorbeerd 
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Aane;ez n het volume geadsorbeerd gas evenredig met de in-
tensiteit van de geadsorbeerde koolmonoxide-absorptieband 
in het infrarood, geldt: 

Uit grafieken 7,9, en 
bind van ge,dsorbeerd 
-r- tegen--p- zal vo 

1 

11 blijkt dat de intensiteit van de 
CO een maximum bereikt. Uitzetten van 

ns het Langmuir-Hinshelwood model 
een rechte lijn moeten geven. Grafieken 8,10 en 12 geven een 
rechte lijn weer. Tevehs tonen deze grafieken aandat een kata
lysator met 1,7 gew. ~ Cr minder CO kan adsîrberen da~ een 
katalysator met '+,3 gew.7.6 Cr, omdat voor p 0 de -r- waarde 
hoger ligt en ongeveer in dezelfde verhou:iing als het chroom-
gehalte. Dit kom~ uiteraard ook tot uiting grafieken 7 en 

Grafiek 11 geeft aanwijzingen dat een hogere activeringstem
paratuur het CO adsorptievcrmogen van de katalysator vergroot. 
Dit komt min of meer ook tot uiting in grafiek 12. 

Kooldioxide adso:::'ptfu aan een katalysator plaatje in een 
infraroodcel bij :c{arnertemperatuur vertoont absorptiebanden bij 
2280 cm:'~ ,2287 cm-l en 2290- 2300 cm-1 • In enkele gevallen 

ook bij 2374 cm-1 • Kooldioxide gas absorbeert~2312 en 2360 c~~ 
(zie spectra 5 en 6;. Vergeleken met de intensiteit van 
uo2-gas absorptiebanden zijn de banden bij 2280 - 2300 cm-1 

zwak. Bij desarptie verdwijnen deze pieken veel sneller dan die 
van geadsorbeerd CO. De vrije adsorptie-energie van co2 is 
kennelijk kleiner dan die van CO. Dit is in overeenstemming 
met conclus :3 gevonden op bladzijde 49 .De co2 adsorptie 
c-oldoot eveneens aan het model van Langmuir-Hinshelwood, 
zoals blijkt uit grafieken 13 en 14. 

~xperimenten heb~en aangetoond dat een katalysator niet actief 
is voor polymerizatie wanneer na CO adsorptie geen pieken 
bij 2175 - 2181+ cm-1 worden waargenomen. \'ianneer dit wel het 
geval is, vindt na evacuatie, dus desarptie van het koolmono
xide, wel p&lymerizatie plaats. 
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Wanneer een katalysator eerst met CO vergiftigd wordt, duurt 

het even voordat een polymeersignaal in het infrarood zicht
baar "''ordt (28Li-0,2912 en 1440 - -1L~80 cm-1 ) na het toelaten 
van etheen in de cel. 

In grafiek 15 is duidelijk een toename van deze incubatietijd 
zichtbaar b1j groter wordende CO-druk, dus ook CO-adsorptie. 
Wanneer etheen tot de katalysator wordt toegelaten, verdwU
nen de absorptiebanden van CO. Het koolmonoxide wordt dus 
door het etheen verdrongen. Spectrum 10 laat zien welke ver
anderingen plaatsvinden. Na enige tUd polymer~zeren is de 
katalysator na evacueren van de cel toch in staat om kool
mono~&.ide te adsorberen. ~en absorptieband bij 2184 cm-1 

wordt gemeten. Naarmate de polymerizatietijd langer was, was 
de intensiteit van de peik bU 2184 cm-1 , die verscheen na 
opnieuw CO adsor:;>tie, kleiner. Spectrum 11 laat de verschil

len zien. 
Uit deze waarnemingen werden de volgende conclusies getrokken: 
a) Kool:nonoxide adsorbeert in de cel aan plaatsen die voor 

poly:merizatie aci:ïief zijn. 
b) Een overmaat etheen kan koolmonoxide geheel van de kata

lysator verdringen. 
c) Na polymerizatie kan koolmonoxide weer aan een actieve 

plaats adsorberen. 

ad a) In eerste instantie komt dit niet geheel overeen met de 
stromingsexperimenten waarbU 0,2 van de aanwezige chroom
atomen actief is (lit.20 ) De in de infraroodcel gebruikte 
katalysator is echter verpoederd waardoor dit percentage aan

zienlUk groter zal zun. 

l)OVenstaande resultaten en de redenering Op pagina 53 zun 
alle F,oed te verklaren door aan te nemen dat aan de actieve 
chroomatomen twee adsorptieplaatsen aanwezig zUn. Na de po
lymerizatie wordt een van deze twee plaatsen bezet door een 
polymeerketen. De resterende plaats kan koolmonoxide of etheen 
adsorberen, die dan verder polymerizeert. Er werden geen 
absorptiebanden van geadsorbeerd etheen gevonden. 
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Dit wUst sterk op een Ziegler-Natta reactiemechanisme. 

wanneer echter de partiäle drukken van CO en etheen gelUk 

z~jn, wordt bjj po1ymerizatie niet alle CO van de katalysator 

verdrongen. Uit grafiek 17 blijkt duideljjk dat de polymeriza
tie incubatietjjd sterk toeneemt wanneer de partieëldruk van 

CO groter is dan die van etheen. Kenneljjk concurreren de 

moleculen om de sctieve plaats. 

Bjj een overmaat CO is de kans dat een CO molecuul adsorbeert 

groter dan de kaLs voor etheen adsorptie. Relatief weinig 

etheen zal dan adsorberen en de poly:merizatie zal maar lang
zaam verlopen. 

Dit werd dan ook geconstateerd. 

Het feit dat er een concurrentie om de actieve plaats bestaat, 
waarbjj niet alle CO wordt gedesorbeerd, duidt op een klein, 

eventueel geen, verschil in vrjje adsorptie voor GO en etheen. 

volgens de verklaring (pag53) veroorzaakt de adsorptie van 

een etheen mn een CO molecuul aan een cr-atoom een verzwak-

king van de 
c 

reeds aanwezige bindingen, Cr-C van CO of 

Cr - 11 van etheen. 
c "7,.-;: 

De meetresultaten zjjn te verklaren met een reactiemechanisme, 

zoals hieronder is 

Stop 7 

H ,...eH!. 
1c H 

I >· .... ' .,H . ·c 
- c r-~-- ·-li /I ... ·"/C 

H 'H 

e.tc. 
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rtet waterstof dat in stap 3 nodig is, kan komen van een 

naburige OH-groep. 

Koolmonoxide adsorptie na polymerizatie met daaropvolgende 

etheenbehandeling verloopt dan als volgt: 

Wat de 
blijkt 
wegen 

R 
I 
yH2 
CH2 I .. 

-Cr-C=O 
/ -I 

+CO _ ___", C H Overmaat CO in 

waargenomen absorptie banden van het 
t het spectrum dat de polymeerketen 

aangezien de banden b~ 716 - 720 cm-1 

...,...R gasfase 
....-CH2 CH2 I .. CH2 - Cr -11 Overma.a.t C2H"~ 

/ 1 CH In go.<~fM4.. 

polymeer betreft, 
niet vr~ kan be-
ontbreken. Deze 

banden worden we·l waargenomen bij een infraroodopname v~n een 
polymeer als folie. Deze banden zijn afkomstig van skelet
vibrEJ,ties die or.tbreken wanneer het polymeer nog op de kata
lysator zit. \. Zie spectrum 13 ). 

De banden bij 2840 en 2912 cm zijn afkomstig van de G-H stretch 
van respectievelijk -cH

3 
en -CH2 • 11et zou kunnen dat een po

lymeerketen verzadigd begint, dus met een CH
3
-groep. Uit de 

intensiteit van de band b~ 2840 cm-1 blijkt dat er vr~ veel 
CH

3
-groepen zijn. jlÎevens is de intensiteit van de band b~ 

28'+0 cm-l bij een niet-gepoederde katalysator kleiner ~._spectrum 
). Eveneens werden geen absorpt s van C=C gevonden. Dit 

wijst op een verg;roting van het aantal actieve plaatsen door 
verpoederen van de katalysator en op het verlopen van de 
polymeriz iereactie zoals aangegeven op pag.s1. De keten 
begint dus niot met een vinylgroep zoals van Reyen en Gossee 
veronderste en \pag. 4) maar met een methylgroep. 

B~ 1453, 14LJ-8 en 1Li60 cm worden ar ie zwakke absorptie banden 
waargenomen, die worden toegekend aan asymetrische C-H bendings 
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vrm do cu
3 

-c;roepr;n cm aan de alifatiscbe -cn2 scissor. 
'vJelke oxydatietoeBtand van het chroom actief is voor poly
mo zntie, is niet met zekerheid te zeggen. Na reductie in 

de infraroodcel heeft de katalysator een blam-J-groene kleur, 
neigend naar blauw. Dit wijst op de aanwezigheid van cr2+ en 
cr3+ (cr2+ is blam11 en cr3+ is groen). Na een aantal reduc-
tie-cycles wordt de katalysator inactief. zljn enkele 
mogel~ke oorz n hiervoor: 

a) Er ontstaat een complex van CO met de katalysator dat de 
polymerizat verhindert; 

b) kunnen carbiden worden gevormd; 

c) De katalysator is ver gereduceerd. 

Uit de resultater het moeilijk te concluderen v:elk effect 

de activiteitsafr:.ame veroorzaakt. Gebleken is dat oxydatie 
bij ?)80° G en opnieuw reduceren bij L~70° C de katalysator weer 
actief doen worden. Complexen zouden volgens Krauss (lit.f3 ) 
kunnen ontleden bij hogere ter:1peraturen. C.arbiden kunnen ge
oxydeerd worden en eventueel als co2 worden verw~jderd. De 
oxydatie zou een overreductie teniet doen. 
Banden die afkomstig zljn van complexvorming werden niet ge
constateerd. Blj desarptie verdwenen alle banden die na CO ad

sorptie verschenen. 
Oxydatie blj 380° C en daaropvolgê-nde reductie bij 380° C maak
te de katalysator niet actief. Dit was wel het geval blj volgen

de reductie b~ 470° C. 
Het is mogelijk dat overreductie heeft plaatsgevonden. Mocht 
cr3+ verantwoorde l1jk zijn voor de polymerizatie act i vi te i t, 
dan is het goed mogelijk dat na enkele keren reduceren, Cr2+ 
wordt gevormd (bl3.uwe kleur) dat inactief kan zjjn. Het is 
merkwaardig dat CO dan niet aan Cr2+ zou kunnen adsorberen. 

Met Cr3+ als actieve plaats kan het chroom zich op de kata

lysator bevinden als: 
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a) gereduceerd diebramaat 

b) gereduceerd chromaat 
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Door de sterke absorptie van het silica in het gebied 300-
600 cm kunnen banden van chromaat (370,420 cm-1 ) en dichro

maat (350-380 cm-1 ) niet worden waargenomen. Tevens werden 
geen banden van cr2o

3 
(625, 555 cm-1 ) geconstateerd. Opnamen 

met silica als referentie leverden geen resultaat. 
Het is wel mogel~k dat zich enkele cr2o3 kristallètjes op 
de katalysator bevinden. Het meeste Cro3 is bij calcineren 
echter gebonden aan het silica omdat het chroomgehalte slechts 
1,7 gew.% en in enkele gevallen 4,3 gew.% bedraagt. 

De negatieve absorptiebanden van CO,.., die zichtbaar worden na 
r::. 

reductie met CO kunnen niet vlorden verklaard. Na evacuatie 
verdw~ïnen de banden niet. Deze banden ontstaan ook wanneer de 
t\vee cellen tijdens de reductie met CO niet met elkaar in 
verbinding staan. Het ligt dus niet aan een hoger kooldioxide 
~ehalte in de referentiecel. 
Ook polijsten van de KBr vensters doet dit verschijnsel niet 
verdwijnen. 
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5. Conclusies. 

1. Bij stromingsexperimenten vertragen koolmonoxide en kooldioxide, 
geadsorbeerd aan de katalysator, tijdelijk de polymerizatie 
van etheen, maar vergiftigen de katalysator niet. Koolmonoxide 
werkt in sterkere mate vertragend dan kooldioxide. De poly
meerproductie ( gram polymeer per gram katalysator) en de 
polymerizatiesnelheid worden uiteindelUk niet bernvloed door 

adsorbeerd koolmonoxide of kooldioxide. 

2. Koolmonoxide vJOrdt chemisch aan de katalysator gebonden door 

de vorming van een zwakke 0"'-binding. \·Jaar schijnlijk kunnen twee 
koolmonoxide moleculen aan één chroomatoom worden gebonden, 
hetgeen wijst op twee vacatures per chroom-ion. Er zijn verschil
lende adsorptiep:aatsen geconstateerd. 

3. Kooldioxide wordt eveneens chemisch geadsorbeerd, doch zwak
ker dan koolmonoxide. Kooldioxide adsorbeert minder specifiek 
op voor polymerizatie actieve plaatsen en wordt waarschjjnlijk 
ook aan het silica gebonden. 

4. Een overmaat koolllionoxide in een gasmengsel bestaande uit 
etheen en koolmonoxide verhindert polymerizatie. Er bestaat 
een concurrentie tussen etheen en koolmonoxide bij adsorptie 
aan de actieve plaatsen. l~theen en koolmonoxide kunnen elkaar 
van een actieve plaats verdringen. Dit zou kunnen wijzen op 
geen, of een zeer klein verschil in de vrije adsorptie-energie 

van beide gassen. 

5. lnfraroodmetine::en wijzen op de waarschijnlijkheid dat de poly
merizatiereactie verloopt volgens het Ziegler~Natta mechanis
me. De leetengroei en de etheen adsorptie vinden waarsch~jnlijk 
aan hetzelfde chroomatoom plRats. 

6. n groeiende polymeerketen begint met een methylgroep en 
niet met een vinylgroep. 
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7. Na veelvuldige behandelin~ van de katalysator met koolmonoxi
de bij hoge temperatuur, wordt deze weer minder actief en zelfs 
inactief. De vorming van carbiden of overreductie kunnen hier
voor v:..:re.ntvlOorde lijk z~jn. Oxydatie en reactivering geeft weer 
een actieve katalysator. 

8. De activiteit voor koolmonoxide adsorptie van een bij 470° C 

activeerde katalysator is groter dan die van een b~ 370° u 
geactiveerde katalysator. Tevens zijn er meer actieve plaatsen 
op een katalysator met 4,3 gew.% chroom dan op een katalysator 
met een chroomgehalte van 1,7 gew.% chroom. 

9. Een fabrieksspecificatie betreffende verontreinigingen die 
in etheen aanvmzig zijn, schijnt niet erg betrouwbaar te zijn 
en het verdient aanbeveling eerst een contrOle uit te voeren 

alvorens het in gebruik te nemen. 
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Grafiek 14. 

Kooldioxide adsorptie aan een katalysator met 
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Grafiek 16. 

Polymerizatie incubatietUd als functie van 
de piekhoogte van geadsorbeerd koolmonoxide. 
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Polymer:Lzatie incubatietijd als functie van het 
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