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L ABORATDRI!Ji,, 

SA!Yl[NVATTl ~JG 

Dehydrogenering van ethylbenzeen. 

Prof. Drs. H.S. van der Baan, 

Chemische Technologie Datum 2B juni I972. 

Oe detlydrogenering van ethylbenzeen werd onderzocht in een 
fixed bed reaktor.De katalysator die hierbij werd gebruikt 
was de verbinding Bi 2uo 6 .oe katalysator werd tijdens het pro-

ces c1ereduceerd tot Bi
2
uo

2
.Hierbij ontstond bismuth mAtaal, 

dat zich uit de katalysator afscheidde en gedeeltelijk ver
damptE!. 
Uit het onderzoek naar de instabiliteit van het gereduceerd 
Bi

2
uo

6 
bleek,dat gereduceerd uraanoxide een zeer goede 

dehydrogeneringskatalysator is, 
m,b,v, deze katalysator werd nu een onderzoek gedaan naar 
de ki~etiek van de reaktie,Het reaktiemodel dat werd opge
steld gaat uit van de volgende adsarbtieävenwichten aan het 
oppervlak van de katalysator: 

(I) [8 + 

( 2) 

(3) 

Hierbij werd verondersteld dat de waterstofadsarbtie te 
varaearlazen is t.a.v. de EB- en ST-adsorbtie,Bovsndien 
werd verondersteld dat de adsorbtie van EB en ST recht 8V''Hi

redig is met de partiaalspanningen van deze produkten in 
de gasfase (dus lage bezettingsgraad van de katalysator). 
Dit model geeft een goede beschrijving van het proc~s, 
zoals dit in dit onderzoek werd uitgevoerd. 
De selectiviteit tot styreen was 95% bij een maxi~Jle con
versjs van 5I%.Bij temperaturen lager dan 48o•c was deze 
selectiviteit steeds IDD%. 
Oe rea<tie is eerste orde in ethylbenzeen. 
De activeringsenergie voor de vorming van styreen is 33 kcal/mol. 
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I. INLEIOINL. 

I.I.Plasts ~~onderzoek. 

Uit onderzooken na~r de katalytische werking van gemengde 
oxiden-katalysatoren is gebleken dat de verbinding Bi

2
uo

6 
uitstekend geschikt is voor de dealk:tlering van alkylaromaten. 
Naar aanleidin] hiervan werd met dezo katalysator efn onderzoek 
verrich2 naar de dealfylering van I-f~ethylnaftalesn en Ethyl
benzeen .Hi8rbij bleek dat de kataly:;ator naast een dealkyleren
de ook een dehydrogenerende werkinq •Jertoonde. 
::Je katalysator bleek zelfs uitstekend geschikt te zijn voor 
de dehydroggnoring van ethylbenzeen -at styreen. 
Oe katalysator slond hierbij zuursto• af. 
Het bleek dal naarmate de katalysator in een meer gereduceerde 
toestand verkeerde,de omzetting van 'Jthylbenzeen in styreen 
st~eds SElectiever werd. 
Jit onder ZO'·.:< 'lFH'i varricht in een Z'~n. pulsreaktor,111aarbij 
dm do twee n1inuten eun kleine hceveelheid ethylbenzeen over 
de katalysator werd geleid. • 
Naar aanleiding van deze resultaten uerd het onderzoek naar 
het verlcop van de dehydroqeneringsr3aktie in een continuo ~ 1 
reaktur,ter hand g~nomen • 

1.2. Toepassinqen ~n styreen • 
• 

Styr~:en 1:indt voorname U jk tocpassinJ in de plastic industrie, 
bij de beruid5n~ v~n polystyreen. 
Van de wLreldprodw<tie aan slyrur:n w::crdt B2% vi!rwE:rkt tot 
polystyr8en.8e uverige TB% worden verwerkt als copoly~eer bij 
de f'abric:agf" van kun~trubbers. 
Styreen-hutadiêcn~ubber is hi8ruan het meest bekende voorbeeld. 
De vraag nHar styreen is m~menteel groot en zal naar verwach
ting,dooJ' de vele toepassingen van plastics,nug aanzienlijk 
tor:neM8n. 

1.3. ~~hot onderzoek. 

Het dool van n8t onderzoek was de bestudering van de oxidatieve 
dehydrugnnatie van ethylbenzeen in een continue reaktor met 
Bi

2
uo

6 
a .. s katalysator.Hierbij was van primair belang het 

bepalen 11an d8 or•timille reaktiecondities voor cJe vorming van 
styreen. 
Naar aan~eidin~ daarvan kon dan tevens een onderzoek worden 
inuestald na~r het nechanisme en de kinetiek van de reaktie. 

1.4. Ko::-t literatuuroverz_i,c.b_t ~de deh:t::l_E_o.fLu_n~r_i~ van 

gJ:l!Jlbünzeen tot ~~· 

De bnreidinr_, van styreen vindt voorrnrnclijk plaats door de
' h·yd r ogenn :-i nr1 v 'lfl e thy 1 ben zeen. 
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Hierbij worden in principe twee processen toegepast: • a Het adiabatische kraakproces (Oow,u.s.A.) 
b Het isotherm~; proces ( B.A.s.F.,Ouitsland}. 

Oe renktia is endotherm. 
Bij hHt adiabatische kr<!lakproces wordt de benodigde warmte 
toegevoerd m.b.v. oververhitte stoom bij 6Jo•c. 
Bij het isotherme proces wordt de warmte indirekt aan de reaktor 
toegev6erd.(Temp. 580-6IO"C). 
In be-ide processnn wordt bij e;en naximale conversie van 40% 
een Sf!lektiviteit bereikt van cir:a 90%. 
De ·twE•e meest gebruikte katalysatnen hebbeb de volgende 
samem telling: 

a ZnC(77,5%} , Al
2
o

1 
(7,5%) , CaJ (4, 7'!,) , fYluC(4, 7%) , 

K2so 4(2,B%) , K2Cr04(2,B%) • 

b f"e
2
n

3
(B5%) , ZnlJ(7fl%) , A1

2
o

3
(D,7%) , CaO(J,:ï1.) , 

Mgl(C; ) , KDH(U,5%) , K2cro 4:o,3%) , K2so4(o,3%). 

De toevoegingen aan de hoofdbestanddalen ZnO en Fe
2
o

3 
hebben ten dot: 1: 

a Om de activiteit van de katalysntor te verhogen; 
Al

2
o

3
,K

2
Cr04 ,KOH. 

b Een betera regeneratie van de katalysator te bewerkstelligen; 
K2so4 • • 

~ Eon lagere reaktietemperatuur mogelijk te maksn;~go. 
d Instelling van het watergas-evenwicht te bevorderen;CaO. 

In het algemeen u10rdt de n~aktie uiLgevoerd met zelf regene
rerende katalysatoren en in aanwe;~igheid van stoor1. 

Ook de kinetiek van de reaktie UJBI'd ondfnzocht. 
Er werden in principe dria verschillAnde reaktiemodellen on
derzoc'lt. 
Oe mod3llen werden alle opgesteld op bdsis van de Langmuir
Hinshelwood-adr.crbtietheorie. 
Voor d3 produk.tt·n gelden dan de ve<lgende adsorbtieëvenwichten 
aan het oppervlak van de katalysator: 

kra 
EB + er • EB o-E 

k-EB 

k ..i T 
ST + er srcr 

k 
-ST 

k H2 

H2 + r:r ( H2 (Ï 
k 

-H2 
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Bij de vsrschi llunde modellen werdE!n de volgende veronderstel-
linqen gedaan: 

I De reaktiesnelheid wordt bepaalcl door de instelling van 
het evenwicht: 

STo- + 

Hierbij wordt VEroodersteld dat de adsorbtie van H
7 

te 

verwa •rloznn is t.o.v. de actsorbtie van Eb en ST. 
De adsorbtie van EB en ST is recht evenredig met de par-3 
tiaa:spanning van de betreffende component in de gasfase. 

2 De ruaktiasnelheid wordt bepaald door de instelling van 
hotzolfde nvanwicht als genoemd ~mder r. 
(lok cle H

2
-ndsorhtie is weer te V3rwaarlozen t.o.v. de ad-

sorttie van EG en ST. 
EchtEr de actsorbtie van deze laatste twee rrodukten is nu 
niot r1ec4 r•!cht evenredig r1et de partiaalspanningS:n in de 
gas fase. 

l Hierbij wordt aanganonen dat de reaktiesnelheid wordt be
paald door de instelling van het evenwicht: 

De proJukten wordon alle drie geads~rbRerd,echter niet 5 
recht ovenrldiJ met de partlaaispanningen in de gasfasu. 

Voor een uit(jebreid literC~tuurovr.Hzir~ht zie Lit.IS. 

• 
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weergegev~n rn fiqu~r 

i.I. 

[ L h y 1 b c: n zrJ en we r rJ -:J u d u;; n fH d do o r s L i k 3 t o f d u o r ',en b n r nd v a t 
met r:thylbr::nzeen te v.J"rcn. 
r'ot borrelv~t is uF:<ergfl')('Ven in flr;uur 2.2. 
De Tempnr:1tuur v•.Jr. net borri lv:1t t:HTd gcrc 1:ld m.~ .• v. een 
rondncm~;thr·rr",m;t:ut."i;;rrni!e wt.:rd w21ter van nen bcp3aldr: tenpo
ratuur doel:' dn dl!Ub<dn uJ<.lnd v·H1 hut tJcrrL·lv-:t 'JPporr~t.Je Lenpa
ratu.Jf ven hL ld . .,ylbr:nzedn 'n nr·t borrel11:jt L~>.•rd zo op O,I"C 
con L 2. n t ')eh c ~ .: r1• n • 
De :~nsnrnr, vän rJt: l'ltmnZt>en wt.:r:: bc:péHlld doo:· :ip tur:1poréltuur 
van ht:t bFJ"rPlv,:. 
(Je:: l'laXi1u•1rlamp·"D·lrH1:.n,scurvn v·ln ethylbcnzr!en i~, weergegeven 

i r G ra f i c k :' • I • 
08 ho8'JJ lneid uthylbenz<·en uiL wur:J ]LJdost::er:J,w<Jrd als volot 
bure~enj: 

,, 
~' ( . 

,__,, 
x nr.'? , nr;~ x 

I f ' ' sti-<~>tof. 

P ·1;~x irr:.Jndar;:•<:,'1 :;~nr-lnJ· van E.:thylbcnzeen 
max. 

i r rn • 

aP~ot: Ur0~vcll nver het uohele systeem in mm. Hg. 

p . barometnrstand in m~. rlg. 
bdr. 
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2,2. f~ reaktor. 

Oe reaktor is een integrale buisreHktor. 
Oe buis is varvaardigt van R.v.s.-~;taal. 
De temperatuurmeting en -regeling geschiedt met een 
"[urotherm"-regelaar. 
Een schematische doorsnede is weergegeven in Lit.7. 
Tijdens de experimenten bestond er over hst ka~alysatorbed 
in de reaktor een temperatuurcjradH~nt van 4•c. 

De reaktieprodu~ten passeren eerst de gasmonsterkraan,HJaarmee 
enn monster op ~.L.C.-I Kan worden gefnje~teard. 
Alle leidinqen tussen borrelvat en Koud~ vingers zijn verwarmd 
(zie fiq.2.I.) om condensatie van de reaktieprodulden te voor
kor.u.m. 
Achter l~.L.C.-1 bevinden zich een aantal koudn vingers om 
de kooluatElrstoffrw en water te conJenseren.De eerste koude 
vinger bevindt zich in een ijs/water mengsel om nevelvorming 
van de ko~l~aterstoffen,veroorzaakt door plotselinge afkoeling, 
ta voorkernen. 
De twoecle en darde koude vinqer bevinden zich in een ijs/aceton 
menf)sol (-zo"c). 
Het roaktiegas bevat hierna noq sle:hts ~ 2 ,co 2 en H

2
• 

CB
2 

en H
2 

illordon geanalyseerd op G.L.C.-2. 

fvfmtueEl aanwezil') zuurstof wordt g,3analyseerd op de Servomex
zuu~slofanalysator. 

Het afgas stroomt in de afzuiginsta.llatie, 

• 

• 
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3. ANALYSE VAN DE REAKTIEPR~D~~]~ 

Uit het onderzoek naar de omzo2ting van ethylbenzeen in styreen 
,uitgevoerd in een pulsreaktor ,w~s gebleken dat als enige 
organische reaktieprodukten optraclen:styreen en benzeen, 
Dit urerd ook gevonden bij de experimenten met de integrale 
reaktor. 
De manstarname geschiedde ~et een injectiHkraan,die in de 
sectie T.C. ~as ontwikkeld • 
Het rJe::~ruik van deze kraan was noc,dzakelijk door de hoge tem
peratu~r waarbij werd geinjocteerci(I50"C).Bij deze temperatuur 
bl.ek ~een enkele commerci~le injEctiekraan lekvrij te zijn 
gedureîde een periode van meer dan twee weken. 
Het ga3monster werd ge!injacteerd op een polyethyleenglycol
adipaat (PEGA)-kolom, 
De gas:hro~atograaf was een Pye 1(4 [,L.C. met vlamicnisatie• 
dC'tectJr, 
Voor de verwerking van de analyseresultaten was het noodza
kelljk,dat voor de produkten styrlen en benzeen ijkfactoren 
werden bepaald.Deze ijkfactoren zijn noodzakelijk omdat de 
gevoeliQheid Vdn de detector voor elk produkt in principe 
vPrschlllend is. 
De ijk~actor voor styreen is dan gadefiniHard als: 

= 
gewicht ST 
gewicht U! 

x opp. piek EB 
opp. piek ST 

Oe1e ij~factoren werden bepaald m.b.v. mengsels van nauwkeurig 
af:~ewo,Jen hoev8elhoden styrl:len of benzeen en ethylbenzeen. 
Deze m8nqssls worden verdund ~et pentadacaan. 
De monnsnl• werden m.b.v. eon injectiespuit direkt gernjectaerd 
op de I< alom. 
Cegevans over deze analyse zijn weergegeven in bijlage I, 

3.7. Analyse van C0
2 

en H
2

• 
------

'Ji t een onderzoek naar de reak tiep roduk ten was gebleken, dat 
tGvens als reaktieprodukten optraden: co2 en H2. 

Via een gasr10nstrnkraan {zie fig.3.I.) werd een monster van 
4 ml. op een actieve-kool kolom r;ufnjecteerd. 
Dit ga:;monster bevatte nog slechts N

2
,co

2 
en H

2
, daar ~e kool-

_ waterstoffen en H
2
o in de kourle vinyers waren gecondenseerd. 

Rij deze analyse werd oen Becker gaschromatograaf met ~~n 
kathar/lml:!ter CJebruikt. 
De hoe11ealhedcn Co

2 
en H

2 
werden bepaald met behulp van ijk-

Qrafieken.~liArin was het piEkoppervlak weergegeven als functie 
11an het percentage produkt in het gasmonster. 
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Oe ijk~r3fiekGn waren bepaald door çasmonsters van nauwkeurig 
bekende 3amenstulling op de kolcm te injecteren, 
Oe ij:(mengsels werden gemaakt m,b.v, qasmenr:wompen. 
( J.Jösthoff tyr1e f'.,A. IB en r •• ;;. 27), 
Cogevens over de analyse zijn weerg8geven in bijlage I. 

],'3, Ve:~bli jftijd ~ ~ produkten in het systeem, 

Zo~ls is te zien in fig.2,I, werd de analyse van de koolwater
stoffen on de overige produ~tun gescheiden uitgevoerd. 
Er1n bepac~ld rnonstervolume,dat uit de reaktor koMt is dus eerder 
bij ';,L,l:, I dan bij C,L,C.-2. 
Omdat werd qewBrkt met een in do tijd veranderend proces,was 
het noodzakelijk om de looptijd van de produkten tussen C,L.C,-1 
en I:.L,C,-2 te bepalen. 
Dit gebeurde als volgt,Bij G,L,C.-I JJerd op een bepaald tijd
~>tip netr1a~n met een bepaald debiet :Joor de opstelling geleid, 
Op C,L,C,-2 werd nu om de 30 sec, ee1 mvnster genomen, 
~it do analyse hiervan kon de verblijftijd bij een bepaald 
qasdebin' nauwkeurig wordon bepaald, 
Zo werd als vcrblijftijd gemeten: 

Casdebiet V!H'bli j ft i jd 

1/h min, 

2,5 8 

5 4 

ro 2 

• 
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4.I. Q!! ~<atalysator. 

qls katl;sator voo~ de omzetting van ethylbenzeen in styreen 
,werd de ~rbinding Bi 2uo

6 
gebruikt. 

Deze kat:~lysator was bereid volgens het voorshrift vermeld 
in Lit.l,{blz. 26). 
De aldus bereide kat~lysator werd gedurende 24 hr, gecalcineerd 
bij een :emperatuur van 6oo•c.Dit laatste om calcinatie en 

·daardoor verandering van het oppervl~k tijdens de experimenten 
te voorkqmen, 
Door uitzeven van het poeder werd de gewenste fractie, 0 1 15-
0,3 mr •• verkregen, 

4.2 • .9!!, !IÎtgevaarde experimenten. 

Oe exrerlmentun werden uitgevoerd met de opstelling weergegeven 
in figuur 2.I. 
Het gas dat naar de reaktor werd geleid bestond uit een meng
sel van ~.tikstof en ethylbenzeen, 
Het katalysatorbed bestond uit een m~ngsel van katalysator 
en C<:irborundum (SIC) van dezelfde zaaffractie 1 in de verhouding 
1:7 (vol~medelen), 
Oit laat~te was noodzakelijk om de ethylbenzaan-dosering tij
dRns hot experiment constant te houdJn,want bij experimenten 
met een unverdund katal~satorbed was geblektcm dat de kataly
sator krimpt tijdens het reductiepro:es.Jit veroorzaakte een 
wisselende dru~vdl ever het ted en d'lardoor een niet constante 
ethylbenzeen-dosering (zie par,2.I.). 
Oe opbouw van h8t katalysatorbed in je reaktor is weergegeven 
in bijlace 2. 
Het doel van du nu volgende oxperiml!llten was het zoeken van 
optimale reaktiecondities voor de omzetting van ethylbenzeen 
in styreen, 
Qnder deze condities moest tevens een onderzoek naar de ki
netiAk van de reaktie worden ingesteld, 
Hiertoe ~erd een meetserie apqesteld ~aarin,bij constante 
hoeveelheid katalysator en concontra~ie van ethylbenzeen in 
de voedin,J,de verblijftijd van ethyU~enzeen aan de katalysator 
en de temperatuur van de reaktor werden gevaril!erd • 
Hiervoor werden de volgende conditleB gekozen. 
0: concenlra~be van r,thylbenzeen in de voeding tuerd bepaald 
op 3,27, x 10 moL 1 1 door de tempeJ:atuur van het borrelvat 
in te stellen op IL'C, 
De hoeveelheid katalysator bedroeg 0.87 g. 
De verblijftijd aan de katalysator word bepaald door het stik
stofdebiet i~ te stellen op 2,5 on 5 1/h, 
De temperatuur van de reaktor bedroeq achtere'!nvolçens 490, 
~20,550 en S?O'c. 
Uit deze meets;~rie konden omtrent op1.im?lle condities geen 
conclusies worden getr6kken. 
Um te onderzeekun of1 deze r~sultaten juist waren UJerd de serie 
metingen bij oen stikstofdebiet van ~·,5 1/h nuqmaals uitgevoerd, 
Beide series wnren in het geheel niet. met Blkaar vergelijk
baar. 

• 

fl 



Naar aanlelding van dit totaalbeeld,dat geen uitsluitsel gaf 
omtrent cptimale condities,werd besloten om de reproduceer
baarheld van één enKel experiment te bepalen. 
Deze meting werrl uitgevoerd bij een !3tikstofdebiet van 2,5 1/h 
en een temperatuur van 57o·c.uit dit experiment bleek dat de 
rop roduceerbaarhoid van de metingen .~eer slecht was. 
Om een inzicht te verkrijgen in de p:~oblematiak hiervan werden 
8 identiEke experimenten gedaan bij tH:n stikstofdebiet van 
2,5 1/h en een temperatuur van 52o•c4 
Uok uit ceze metinrJon bleek weer de Blechte r<~produceerbaEHheid 
van de 'experimenten.[en systematisch verloop met de voortgang 
van deze experimenten was evenmin te constateren. 
Als mogelijke oorzaak kon worden aanrJevoerd dat de katalysator 
tijdens de reductie zou gaan inkrimpun.Hierdoor zouden in het 
katalysatorbed "kanaaltjes" kunnen ontstaan,waardoar de ver
blijftijd 3anzienlijk zou worden verkort. 
Um dit te onderzoeken werden tonslotte drie experi~onten 
qedaan waarbij tijdens de meting met regelmatige tussenpozen 
tagen de reaktor werd getikt.Uit laatste om hot katalysator
bed te verdichten.· 

4.3. Ulerkwijze bij ~experimenten. 

Allo RXPPrimenton W8rden uitgevoerd met dezelfde hoeveelheid 
katalysat::;r,opbouw van het katalysat(lrbed en concentratie van 
ethylbenzeen in d8 voeding. 
'flet de flowrugelan werd het stikstofdablot ingesteld. 
Alvorens ~et de meting werd beqonnen werd de gehele apparatuur 
,inclusief de reaktor,zuurstofvrij gemaakt door met stikstof 
te spoelen.Als het zuurstofpercentage op de Servomex-zuurstof
analysator tot nul was gedaald,kon met de meting worden be
gonnen do3r stikstof via het borrelvet naar de reaktor te 

4
leiden. 

(Om de vior minuten werd ru bij beide C.L.C. ts een monster 
~uit de galstroom genomen engeinjecteerdop de betreffende 

kolom. 
Na aflo8p v~n .do netinq werd gsdurenee enige tijd ethylbenzeen 
via de by:J.ass n9ar C.L.C.-1 qeleid,teneinde de ethylbenzeen
dosering :e bepalcn.Mierbij was van telHng dat de druk in het 
borrelvat gelijk was aan de dru~ tijeens de proef.Dit werd 
qeregeld met een drukregelventiel acrtor het borrelvat. 
Je kataly:3a~or was na afloop van een meting velledig geredu
ceerd tot Oi uc

2 
Pm moest dus wordon geraoxideerd. 2 . 

Dit gebau-de door bij 46o•c gedurende + 15 uur lucht over te 
leiden bij een debiet van 2tS 1/h • 

.. 
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~ RESULTATEN~ DE EXPERI~ENfEN ffifl OE Bi2uo
6

-KATALVSATOR. 

D~ cor,versie van ethylbenzeen,projuktiviteiten van styreen 
en barleen en selectiviteiten van deze laatsten werden bere
kend ~olgens de ~ethode zoals sta~t aangageven in bijlage 3. 
Voor elk experiment werd bevendien de koolstofbalans en de 
reductiegraad van de katalysator bepaald. 
'De gegevens van de co 2,H 2-analysa en de koolwaterstoffenanalys• 

werden gecombineerd zoals staat aangegeven in par.3.3. 

~ neetresultaten. 

Enige neetresultaten zijn weergeg8ven in de volgende grafieken. 

Grafie~ S.I. tm. 5.4. Eerste serie experimenten bij een stik
stofdabiet van 2,~ 1/h en de tempera
turen 490,~20,550 en 57o·c. 

Conversie en prouuktiviteit van styreen zijn 
uitgezet als functie van de reductiegread( S.I 
on 5.2) en als functie van da reaktiaduur( 5.3 
en 5.4). 

Grafiek 5.5. Serie identieke experimenten bij een stikstof
debiet van 2,5 1/h en een temporatuur van 520"C. 
De productlvitolt van styreen is uitgezet tegen 
de reductiegrand van de katalysator. 

Grafiek 5.6. Experimenten bij stik3tof~ebiet van 2,5 1/h en 
52o·c,waarbij tegen d~ reaktor werd getlKt. 

• De productiviteit van ;tyreen is uitgezet tegen 
de reactieduur. 

• 

• 



meetpapier- wormerveer 

-JB• 

Experimenten bij stikstofdet.J.et van 2,:':> 1/h 
en de tem~eraturen 490,520,550 en 57o·c. 
De conversie is uitgezet tegen de reductie. 
graad van de katalysator. 

124 Tr. 

grafiek 
5.1. 

10 deelstrepen is 15 mm 

c ' 



meetpapier wormerveer 

-]9-

Experimenten bij stikstofdebiet v~n 2,~ 1/h 
en de temperaturen 490,520,550 on ~7U"C. 
8e produ~tivitoit van 3tyroen 
teqen de reductiegraad van de 

124 Tr. 

is tJitgezut 
katalysatcr. 

grafiGk 
5.2. 
10 deelstrepen is 15 mm 
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meetpapier · wormerveer 

Experimenten bij stikstofdebiè!t van 2,~, 1/h 
en de te~peraturen 490,520,550 en 5?0"C. 
Oe conversie is uitf]ezet als functin van 
de reaktieduur (minutsn). 

124 Tr. 

grafiGk 
5.3. 

10 deelstrepen is 15 mm 
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-~ 

'1; 1-

..:.~···~rrr:. ::.:1:~; .,, -·~\ := ; : : ; ~ -: . ~ 11! :· ; ' . ; ' ~ 1- : ~ . \ 

Experimenten bij stikstofdebiet van 2,5 1/ 
en de tenlf:eraturen 490,520,550 en 570 C. 
De produktiviteit van styreen is uitgazet 
tegen de reactieduur (~inuten). 

124 Tr. 

• 

:L~· c::: 

t I ~ · 
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10 deelstrepen is 15 mm 
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Saris idlnticvo ox crimenten bij st kst f
dnbiet vln 2,:.i l/h unttc'Tlpr:r:Jtuur v':ln ;_,LL·,:. 

meetpapier- wormerveer 124 Tr. 

grafiek 
5.5. 
10 deelstrepen IS 15 mm 



-23-

Experimenten bij stikstofdebiet van 2,S 1/h 
en temperatuur van 520"C,waarbij tegen de 

reaktor ~erd getikt. 

meetpapier- wormerveer 124 Tr. 

grafiek 
5.6. 
10 deelstrepen is 15 mm 



Be§Qraking maetrssultaten 

Uit de VE!r~egen meetresultaten bleek dat het niet mogelijk 
was om m.b.v. Bi 2uo6 als katalysatar,optimale reaktiecondities 

te creären voor zowel maximale omzetting van ethylbenzeen in 
styreen als om kinetische metingen te verrichten. 
De reproduceerbaarheld van de experimenten was zeer slacht. 
Wel was zeer opmerkelijk dat bij de serie experimenten,waarbij 
de reproduceerbaarheld werd gemeten,de reductiegraad van de 
katalysator vrijwel steeds 2etzelfde was,nml. ~ 70 %.Bij reduc-
tie tot Ei

2
uo

2 
(theoretisch ) zou dit 67% zijn. 

Daar de 0orzaak van de 
kon worden gevonden in 
nader te onderzoeken. 

slechte reproduceerbaarheld allee~ 
de katalysator,werd besloten om deze 

c: Q 

Enn moqRlijkn oorzaak voor de slechte reproduceerbaarheld 
van de oxpArimenten met deze katalysator kon gevonden worden 

, in het f~it,dat bismuth zich uit de katalysator zou afscheiden. 
Wanneer ce katalysator volledig werd gereduceHrd zou uo2 en 

bismuth in het oorspronkelijke rooster achterblijven.Oit werd 
bevestigd door de reductiegraad van 70% die bij de experimenten 
werd geconstateerd. 
Het was mogelijk dat het oorspronkelijke Bi

2
uc

6
-rooster tijdens 

de reductie zou deformeren.Hierbij was het niet uitgesloten 
dat de aanwezige bismuthalomen zich geheel of JBdeeltelijk 
zouden samen~oegen en metaaldr~ppels vormen. 
Bij reoxidatie zou dus naast het oorspronkelijke Bi

2
uo

6 
ook 

bismuthoxide en uraanoxide gevormd kunnen worden.Um deze theo
rie te onderzoeken werden de volgende experimenten gedaan: 

a De katalysator werd gedurende 40 uur op 640"C gehouden 
terwijl oen continuo waterstofstroom van 2,5 1/h voor de re
ductie zorgde. 
Hetzelfde Rxperiment werd herhaald bij soo·c. 
b Oe katalysator ~erd gereduceerd bij 480"C en weer gereoxi
deerd bij ruo·c. 
Van deze Katalysator werd een Debye-Scherrer-röntgenopname 
gemaakt. 

~ v~n de katalysator die in de voorgaande experimenten (ver
meld in par. 4.2 en 4.3) werd Qobruikt,werd een Oebye-Schsrrar 
opname ge11aakt. 

d Van deze laatste katalysator werd tev8ns een micro-scan
opname gellaakt. 

~ 240 mq. vers Bi
2
uo 6 werd in een T.G.~. (Thermal 

Gravimetrie Analysis) apparaat gebracht. 
Gedurende 40 uur werd bij een temperatuur van 64o•c een water
stofstroon van 2,5 1/h over de katalysator geleid. 
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Eenzelf~e experiment werd ook bij 500"C gedaan. 
Na ~eze experimenten bleek in het koude gedeelte van het ap
paraat een grijs aanslag le zijn ontstaan. 
Dit aanslag werd opgelost in gec.HNU 3 .Doze oplossing werd 

vervolgens d~ooggedampt op een waterbad in een porceleinan 
kroes.08 het achtergebleven aanslag werd een cinchonine op
lossiny gebracht.De oranje rode vlek d~e hierbij onstand 
indiceerde de aanwezigheid van bismuth • 
Tevens ~aren onder het microscoop aan de rand van de kataly
satorkorrels,druppelvormige deeltjes te zien. 

ad b 0,5 G. vers Ri
2
uo

6 
werd m.b.v. waterstofgas bij 480"C 

geroducBerd in een pulsreaktor. 
De katalysator werd in deze toestand afgekoeld en gereoxideard 
bij Ioo·c. 
Van dezo katalysator en van vers Bi

2
uo6 werden Debye-Scherrer 

opnamen gemaakt.Beide preparaten werden gedurende 30 minuten 
bestraa~d met Cu-stralinç, 
Uit de opnamen werden de volgende d-waarden (afstand tussen 
de roostervlaKken in het kristal) bepaald, 

Bi
2
uo6 

(vers) Bi/U 
na red, en reox, 

d-waarde d-waarde in 
in A" A" 

4,84 
3,24 3,21 3,28 
2,87 2,a2 2,38 
I, 98 I, 96 2,28 
I, 69 I, 69 I,87 
I, 62 I, 59 I,6I 
I , 4 I !,50 
I, 39 I,27 1,44 
I,29 I, 26 I,34 
1 '2 5 I , 23 
I, I 5 I , 12 

' l '08 I, 07 
I,03 I,03 

Uit de verschuiving van de d-~~arden naar lagere waarden kan 
duidelij< een deformatie van het rooster worden herkend. 
Rovendien zijn een aantal lijn8n ontstaan die allen overeen 
komen met standaard bismuth-lijnen, 

ad c Van de katalysator die in de "optimlisatie"-metingen 
;;;;-gebruikt un dus herhaaldelijk was gereduceerd en gereoxi
d~erd,werd evGneens een Oebye-Scherrer opname gemaakt • 

• 
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Ter vergelijking werd ook hier weer een opnama gemaakt van 
de verse katalysator. 
Oe preparaten werrlen bestraald met Cu-straling,respectievelijk 
gedurende 20 ei 30 minuten. 
Uit de opnamen werden de volgende dywaarden bepaald. 

Vers Bi
2
uo

6 Gebruikt Bi 2U0 0 
Ter vorqeli jking 

Bi-metaal 0( -81203 

d volg. d volg. d in ten- d int en .. 
in A• v3n in A• van in A" siteit in A• siteit 

- intan~. 
- intens. . 

3,25 a 3, I 6 a 3,28 IOO 3,25 100 
3, I 8 

2,BI d 2,73 d 
2,48 2,50 
2,32 2,27 40 2,39 

I, 99 b I,92 b 
I , 6 7 1,64 

I, 69 c I, 63 c 

• I , 'J 7 1,64 
, I , 6 I I , SI 
1 , ft 7 
I, .39 I , 3 I 

I, 26 I, 26 
1,29 I , 2 ~) 

I, 26 I, 2 5 
I, 22 1,28 
I , I 2 I , I 2 

I , I 5 1,05 
[ '08 1,05 
I , 0 I 

Uit deze opnamen blijkt ook weer duidelijk dat het Bi 2uo 6-

rooster ~terK is gedeformeerd. 

25 
• 

~' 

~ 

Bovendier blijkt dat er ook weer enige d-waarden zijn ontstaan 
die'in het verse Bi

2
uo

6 
niet aanwezig waren. 

Vergeleken met de waarden voor bi3mulh-metaal blij~t,dat er 
een stnrke cvereenkomst is van deze lijnen met die van het 
zuiverP. bismuth. 
U ok is fJr oen èar··,vl j 7 i ng in de r ichti n9 van OC. -Bi 2o

3
, echter 

niet du 1 delijk • 

ad d Een andere methode om bismuth of bismuthoxide in de 
katalysator aan te tonen,was hnt maken van micro-scan-opnamen 
van de katalysator.Bij deze techniek wordt het preparaat be
straald met een elektronenbundel ter grootte van I micronmeter. 
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Het best~aalde preparaat zendt vervolgens karakteristieke 
fluorescentiestraling uit,die vergeleken kan worden met de 
straling van een standaard. 
·[en moeilijkh8id die zich hierbij voordeed,was het aanbrengen 
van het preparaat in de apparatuur.Oe elektronenbundel beweegt 
zich hierin nml. van beneden naar boven.HPt preparaat moest 
dus worden vastgehecht aan een massief voorwerp.Oit probleem 
werd opgelost door het preparaat te mengen met een bestaand 
mengsel van ijzer en perspeK poeder en dit aan te brengen in 
,.,en r-eeds' bestaand massief bloi<je van ijzer en perspex.Het 
geheel werd Oi;nieuw tot een hornogeen blokje geperst,maarna 
de opnamen Konden worden gemaakt. 
Zowel het standaard blsmulh-~re~araat als de katalysatordeel
tjes werden bestraald met LA

1
-L orde straling onder een hoek 

van 311,53•. 
Dit leverde de volgende 
Hi-standaarrl: 
Katalysator-deeltje: 

karakteristiu~e straling op: 
2263 counts/10 sec. 

19I5 " I " ". 
Dit laatste siqnaal was het sterkste dat aan de katalysator 
deeltjes kun worden qemeten. 
tJit wees. in do richting van bismuthoxide. 
Zuiver bismuth kon niet worden aAngetoond. 
(Bi

2
uo

6 
geeft een aanzienlijk lager signaal dan 1915 counts/10 sec~ 

.Conclu3ios • 

• 
Uit het O'fdürzoek,dat werd verricht aan 13i

7
uo

6 
kan worden . 

geconcludaerd dat de katalysator,door het proces van volled1ge 
reductie an reoxidatie,zijn oorspronkelijke structuur niet 
behcudt.I, hPt volledig gereduceerde 6i 2uc

6 
scheidt het bis-

muth zie~ af van d~ katalysator en vormt bij reoxidatie het 
bismuthoxide Hi

2
c

3 
.Jit laatste werd bevostigd door de con-

stante reducli~Qraad bij de serie identieke experimenten. 
Het over~~bl~ven uo

2 
zal dan reoxidoren tot uc

3
• 

Up deze wijze wordt de katalysator door het reductie-reoxidatie 
proces du3 in Feite ontleed in de oxiden Bi

2
o

3 
en uu

3
• 

Jaar er e~hter geen systematisch verloop van de omzetting van 
ethylbenz3en met de voortgang van dit proces werd yevonden, 
is er dus waarschijnlijk nog een variabele grootheid in dit 
procHS betrokkan.De mate waarin het Ri

2
o

3 
met het uo

3 
weer het 

oorspronk3lijke rooster vormen bij de reaaidatle zou hiervoor 
een verkl~ring kunnen zijn. 
Het is ec'lt<.Jr duidelijk d<ü aan de hand van de beschreven 
experimenten en hst onderzoek aan du katalysator kan worden 
qeconclud8erd,dat het hismuthuranaat,onder de condities waar
onder de experimenten wardan ultgevoerd,geen stabiele kataly
sator is. Je stabiliteit z~l achteruit gaan naarmate de kata
lysator wordt gebruikt jn een meer gereduceerde toestand • 

' 
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b, E Xi-lEFIIMENTE N ffiii. ArmERE KAT AL Y ~:i A TOREN. 

b..!..De _gs:bruikte katalysatoren, 

N~a4 aanleidin~ van de experimenten met Bi
2
uo

6 
werd gepoogd 

om een nieuwa soortgelijke katalysator te vinden voor de om
zetting ~an ethylbenzeen in styreen. 
De volgeGde katalysHtoren werden hiervoor getest: 
a uo 2 , 9 • 

b Ai 2uuf:-Al 2o3 • 

c 

ad a. Gezie~ ~e ~rvarln9en ~et B~ 2UL 6 ,waarbij hot bismuth 
da nolqtnq h0eft om ztch u1E de Katalysatormassa af 

te scheicen,ldtJ het voor de hand om zuiv<H uraanoxide als ka
talysator tu seLruiKcln. 
Deze katalysator Wbrd bereid volgens een voorschrift dat is 
weergegeven in Lit.IJ. 
f\ia c~lclnatie bij 60U"C gedurende 2/J tJur,had de:ze ~atalysator 
EH:In olijfureend ;.:1 ur. 
Uit Llt.II bl8ek dat deze klour duirld~ op de aanwezigheid van 
uc 2 , 9 • 

ad ~. ~aar aanl~lding van de niot ruproducoerbare axcerimen
ten met 8i

2
uu

6
,waarbij als moq8lijke oorza~k hiervan 

het inkrimpen van dy katalysator kon worden aangewozen,werd 
het 5i

2
uo

6 
3anlshracht op een dragdr nml. Al

2
u

3
• 

I2 
Van deze katalysator werden twee samenstellingen gemaakt 
n·:ll. gew.verhoudinq 40~-60%. 

gew. . , 60%-40~. 

Bij oriênterende experimenten in ean pulsraaktor blHek,dat 
katalysator I de grootste activiteit vertoonde. 
Ook deze <atalysator werd vervol~ens gedurende 24 uur gecal
cin·~erd bij 600"C. 

ad .E.• Uit oriënterende experimenten met Bi 2uo 6-i\l 2o
3 

( gew.verhouding 40%-6D%).bleek,dat Al 2o
3 

een 
activerende werKing had op het B1

2
LJ(J

6
• 

O;n deze reden werd tevens het uo 2 , 9 aangebracht op Al~OJ.Dit 

gebeurde in de verhouding 50%-50~ { JBW. varhouding)
1

• 
Oe kataly~ator werd gedurende 24 uur gecalcineerd bij 600"C 
en had daarna evenals uo2,9 een olijfgroene kleur. 

6.2. ~ uitg~vJerde experimenlen. 

Het doel van da experimenten was op de eerste plaats om voor 
de geno~de omzetting van ethylbenzeen in styreen,een stabiele 
katalysat3r te vinden. 
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met de senoemde katalysatoren werden dus in eerste instantie 
experimEnten uitgevoerd,w~armee de reproduceerbaarheld van 
de ~etinqen kon uurden bepa~ld. 
De Qebr~lkte zeoffractie van de katalysator~arrels was steeds 
gelijk ~ml.O,IS-0,3 mm. 
Het ~atalysatorbod was in alle gevallen weer verdund met 
carboruGdum.De opbouw van het bed was hetzelfde als bij Bi

2
uo

6
, 

zoals is weerJegeven in bijlage 2. 
5lnchts de verdunningsverhouding van de katalysator met SiC 
was v~riabal. 

Met de ~erschillende katalys~toren werden de volgende experi
ment~n Litgevoerd. 

De experimanten warden uitgevoerd onder de volgende condities. 
Het katalysatorbed bestond uit 0,132 g.uo

2
,
9 

en 9,19 g.SiC. 

De temperatuur van het borrelvat was steeds I6"C. 
Onder deze condities werden drie experimRnten gedaan bij een 
temparatuur van 500"C en eGn stikstofdebiet van 2 1 5 1/h. 
Deze experi~enten konden dus uitsluitsel geven over de repro
duceerbaarheld van de experimenten. 
Tevens werden enige experimenten gedaan met de gereduceerde 
katalysator,waarbij slechts de tern~eratuur werd JBVariäerd 
bij constant stikstofdebiet van 2,5 1/h • 

De Rxperimenten werden uitgevo2rd onder de volgende condities. 
Het ~atalysatorbed bestond uit:I,45 g.katalysator en 8,55 g. 
~i c. 
~e temporatuur van hot borrelvat was weer I6"C. 
Ook met deze katalysator werden drie Gxperimenten qedaan,met 
een ~1ikstofdebiet van 2,5 1/h bij een tem~eratuur van SOO"C. 
Ook werd met de gereduceerde kdtalysator een experimsnt qe• 
daan,waarbij de temperatuur werd gevariäerd bij constant stik
stordebigt van 2,~ 1/h. 

c uo
2

,fJ -.i!,2.Q3 ,~j0%-'.1D;~. (qeu;.verhoudinq). 

De exoorir•wnten wc:rden uitqevoard ander de volgende condities. 
Het ~~talysatorbed bestond uit 0,65 g.katalysator en 9 g.SiC. 
De tempGratuur van het borrelvat was I6·c. 
Onder deZR condities warden met de gereduceerde katalysator 
twee experimenten gedaan bij sti~stofdebiat van 2,5 1/h,waarbij 
de tem~eratuur van het katalysatorbed ~~rd gevariëerd. 

6.3. WerKwijze bij~ experhantan. 

De experimbnten werden in principe op dezelfde WlJZe uitgevoerd 
als de ~xperimenten net de bis~uthuranaat katalysator.Ook hier 
t:~rnd de apparatuur zuurs tofvrij CJerrraakt, voordat met de mat i ng 
~erd be~onnen. • 
Na de e~perimenten werd de katalysator gereaxideerd bij 46D"c. 

• 
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7. RE:;uL TAT EN ~ DE EXPERIIl1ENT[N IYIET 

uo 2, 9 ; Bi 2uo 6-Al 2o3 ; uo 2 , 9-Al 2o3 • 

.LJ.. meeltrasul taten. 

Op dezelfde wijze als bij de experimenten met Bi
2
uo

6 
werden 

conversie,produktiviteiten en selectiviteiten berekend. 
De reductiegraad van de katalysator werd echter niet in de 
berekening opgenomen,daar het niet zeker was in welke toestand 
de ur~anaxida-katalysatoren tijdens de experimenten zouden 
voorkomen,nadat ze bij 460"C waren gereoxldeerd. 
In de vol~ende grafieken is dan ook de reactieduur als varia
bele genomen inplaats van de reductiegraad van de katalysator. 
De meetresultaten zijn weergegeven in de volJende grafieken. 

Grafiek 7.1. experimenten betreffende de repraduceerbaarheid 
met JD

219 
als katalysator. 

qeaktortemperatuur : soo·c.~2-debiet :2,5 1/h. 

De produktiviteit van st~reen is weergegeven a~s 
functie van de reactieduur. 

Grafiek 7,2, Experimenten betreffende de reproduceerbaarheid 
met Bi

2
uo

6
-Al

2
o

3 
als katalysator. 

Temperatuur van het k3talysatorbed:soo•c. 
N

2
-debiet : 2,5 1/h. 

Ook hier is de ~roduktiviteit van styreen weer
gegeven als fJnctie van de reactieduur. 

Graflek '1 ,3. Experimenten met gereduceerd uo 2 , 9-Al 2o
3

• 

N2-debiet : 2,5 L/h. 

Bij constant stikstofdebiet werd de temperatuur 
van het katalysatorbed gevariierd. 
De productiviteit van styreen is weergegeven als 
functie van de temperatuur van het katalysatorbed • • 

• 

• 

'I 
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Variatie van de reaktortemperatuur bij 
constant sti~stofdebi8t. 
De produ~tivitoit van styreen is uitgezet 
tegen de reaktort~mperatuur. 

124 Tr. 

grafiek 
7.3. 

10 deelstrepen is 15 mm 
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Bespreking meetresultaten. 

[~perimenten met uo?,9. 

Uit de<e experimenten bleek dat de metingen goed reproduceer
baar ~~ren.Tevens bleek de katalysator al vrij snel te zijn 
gereduceerd.In deze laatste toestandv3n de katalysator trad 
een vrijwel ~onstant produktiviteitsniveau op(zie grafiek 7.1.) 
Ook de exoerimenten met de gereduceerde katalysator waren goed 
reproduceerbaar. 
Hierbij bleek wel dat de activiteit van de katalysator sterk 
afhankelijk was van de duur en de condities van de experimenten. 
Dit was te wijten aan het feit dat,vooral bij hogere temperatuur 
,tijdens de reactie ~oolafzettln1 op de katalystor plaatsvond. 
Het ethybonzeen werd tengevol~e van een thermisch kraakproces 
ontleed in koolstof en waterstof. 
Dit verschijnsel wordt nader toegelicht in hoofdstuk B. 

Uit de 3Xperimenten weergegeven in grafiek 7.2. blcek,dat 
ook hior de m?tingen niet r~produceerbaar waren.3cvendien 
corresp<Jndc~ren de curven f"Tlet de volgorde waarin de enetingen 
wArden 'Jerricht.De curve met de hOO!)Ste produktiviteit komt 
overeen met hut eerste experiment. 
G,~zien de l!rvaringerl met Bi

2
ull

6 
kon ook higrvoor een ~ogelijke 

vRr<lar n~ ~ezocht worden in het afscheiden van bismuth uit 
de kata~y~dtor.Het dalen van het produktiviteitsniveau met 
de voorLr~n.J van de experimBnton,wees sterk in deze richting. 
Ook bij ~e 8Xp8rimenten met de gereduceerde katalysator bleek 
dat de rrodu~tiviteit van styreen niet reproduceerbaar was, 
bij exp(!r Lr;1enten uitgevoerd or1der dezelfde condities. 
Dit laatste zou echter ook het qevolg kunnen zijn van een 
verster~te koolafzetting op de t~talysator,veroorzaakt door 
het Al

2
c.

3
• 

Beide scorten exuerimenten wozen echter in de richting van 
dezelfdE mrJeilijkhuden,zpal,s die zich voordeden bij Bi

2
uo

6
• 

c Experimenten met uo 2 , 9-Al 2Q
3

• 

Uit de experimenten met de gereduceerde katdlysator bleek, 
dat ook met deze Katalysator geen reproduceerbars metingen 
konden worden verricht(zio grafiek 7.3.). 
Opmerkelijk hierbij was het verloop van de prod~ktiviteit van 
styreen net de temperatuur van de reaktor. 
De twee neetseries werden verricht vanuit eonzelfde uitgangs
toestand voor wat betreft de activiteit van de tatalysatar. 
Het verloop van de produktiviteit van styreen was voor beide 
series,diB onder dezelfde omstandi1heden warden uitgevoerd, 
totaal ~~r~chillend.Ook een eventu3le koolafzetting op de 
katalysator kon dit verschil tussen de meotseries niet ver
klrnen. 
met name bij temper~turen hoqer dan S20"C was het gedrag van 
de k~talvsator onverklaarbaar, 
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Conclusies. 

Uit de experimenten met de diverse katalysatoren blijkt,dat 
alleen uo2,9 een stabiele katalysator is voor het beoogde 

p roe es. 
De experimenten met Oi

2
uo

6
-Al

2
o3 wijzen op dezelfde proble-

matiek 3ls bij Bi
2

uo 6 • 

Ook uo
2

,
9

-At
2
o

3 
blijkt bij temperatureM hoger dan 52o•c geen 

stabiel11 katalysator te zijn. 
De oorzaak hiervan ligt niet voor de hand en werd ook niet 
onderzocht. 
Voor wal de activiteit van de diverse katalysatoren betreft 
kan dez~ vergeleken worden op basis van het aantal gramuo

2
,

9 
dat tijdens de experimenten in de diverse katalysatoren aan
wezig was; 

· uo2, 9 (0,332 g} --{),332 g uo2,9 
Bi

2
uo6-Al

2
o3 

(I,t•5 g} -D,22I g ' , 

' U02 'g -.tU203 (0,65 g) --{),325 g 
t ' 

U i t deze waardt:nen 
activitett van het 

uraanoxiden.Tevens 

de grafieken 7.1 tm. 7.3 blijkt,dat de 
Bi

2
uo 6 veel groter is dan die van de 

blijkt dat door de toevoeging van Al
2
o

3 
aan het uo2,9'de activiteit hiervan slechts weinig is toega-

nomen. 
Aangezien zuiver uraanoxide als enige stabiele katalysator 
uit dit vergelijkend onderzoeK naar voren kwam,werd besloten 
am mat deze katalysator de kinetiek van de re~ktie te bestuderen • 

• 

• 
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8. KI~ETISCHE METINGEN mET UO ALS KATALYSATOR. 
-- --2,9 

' Alvorens een kinetisch model voor de reaktie werd opgesteld 
, we.rd· ~!ten onderzoek ingesteld naar de mogelijke nevenreacties 
en hun invloed op de omzetting van ethylbenzeen in styreen. 
~iertoe werden aan een aantal mogelijke raakties thermodyna
mische berekeningen uitgevoerd. 
De resultaten hiervan gaven een indruk v~n het verloop van 
het proces. 
Hieruit blijkt nml,dat voor de nevenraakties het evenwicht 
gunstiger ligt dan voor de gewenste reaktie. 
Slechts door de grote reaktiesnelheid voor de gewenste reak
tie,kunnen grote opbrengsten aan styreen worden verkregen. 
De berekeningen zijn weergegeven in bijlage 5, 

a.I. ~inetisch model~ de omzetting~ ethylbenzeen 
in styreen. 

Voor de diverse produkten u1orden in de volgende afleidingen 
de volgende symbolen gebruikt: 

EB = ethylbenzeen 
ST = styrAen. 

Oe over~tl reactievergelijking van het bestudeerde proces 
~an word•~n weergegeven door de volJende vergelijking: 

Volgens rle Lanqmuir-Hinshelwood-adsorbtietheorie kan deze 
vergelijking worden gesplitst in de volgende drie vergelijkin
gen : 

(::) EB + 

( ~· ) 

kEB 
o- lB (7 ( k 

-EB 

kl 
EBcr < k ~> sTer 

2 

!.( ''T 
STO""E --,ST 

kST 

,. 
+ H2 

+ 

Hierin stelt het f>yr:lbool u- de onbezette actieve plaatsen 
op de katalysator voor. 
Hierbij is,zoals v~rgelijking (2) aang8eft,aangenomen dat 
H

2 
zuer zwa~ wordt geadsorb~erd t.o.v. styreen en ethylbenzRen. 

Voor de reaktiesnelheid vol~ens vergelijking (2) geldt: .. 

• 
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{a} 

~ Escr• de fractie van het totaal aantal ac
tieve plaatsen op de katalysator die 
bezet zijn door ethylbenzeen. 

w STer= de fractie,bezet door styreen. 

CH 2 = de concentratie van H2 in de gasfass. 

Om W [Bcr enWSTV" uit daze vergelijking te elimineren kan de 

de volgende beschouwing worden opgesteld. 
Bij evenwicht :::Jeldt dat de reaktiesnelheid gelijk is aan nul. 
Dit lev~rt in v~rgeli~king (I) op: 

r = kEê' CEB•Wa- - k-EBx W EBcr=O 

of k 

{b) 

hierin is: ~er= de fractie onbezette actieve plaatsen 
op de katalysator. 

Op dezelfde wijze kan m.b.v. vergelijking (3) warden afgeleid 
da,t gc::ldt: 

kST 
W = -- x CST w Wcr = KST x CST x w.,.. srcr k -r 

-J 

ER gtûdt Wcr+"""'EI\.,..+ """sTer= I 

Wcr -t Ku/ CEBx w.,.. + K5 Txc 5 Tx Wr=I 

Vurgelijking {c) inJevuld in (b) lauart op: 

W (Br = 

olJ zeer lage partlaaispanningen van [8 2n ST kan je aanname 
worden qedaan dat: 

zodat geldt: 

Op dezelfde 

KEB 

W EBr: 

wijze l<an 

w = 
STer 

x cEB + 

KEB )( CEB 

voor w 5 Ter 

~<sT x CST & I 

(d) 

worden afgeleid dat geldt: 

{e) 

• 
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Vargelijking (d) en (e) ingevuld in (a) levert op: 

of ' 
r = ki x CEB 

.. k, x 
2 CST x CH2 (f) 

Hierbij ~Jeldt dat:kl 1<
1

x KEB rST x CHj 
~ 

:: = = K k
2

x KST CEB c 
2 8 

Stel de ~·plisingsgraad vcllr door~ .f1ij verwaarlozing van de 
. nevenraakties komt deze « overeen met de totale conversie. 
O~n geldt voor r: 

k. (I-cC.)x CEBD 
.. k. 2 2 

r = I 2 
XO( x CEBO 

·waarin CEBO = concentratie van ethylbonzeen in de voeding. 

of 2 
0( CE BOx 1 {<r-•<l r = k {x CEBO K 

{g) 

Voor r geldt tevens 
o( 

f d~ 
0 

' I 
lS : Hierin 

'Co:nbinati ::l van ( ::J ) 

c 

= {h) 

• 
F = voeding aan ethylbenzeen in mol/h 
~ = hoeveelheid katalysator in kg. 
r = reactiesnelheid in mol/kg.kat h • 

c?n (h) levert op: 
w ot 2 

f /"i• cEao {o- •O 
CEBO x o( 

de( = K 
c 

0 0 ... 

= dllJ = K 'x 
I 

} dill 

De uitdru~king llJ is hierin uurvangen door de verblijftijd 
f 

r- ,die d2n is uitgedrukt in kg.kat. h/mol 
-1 

k{ wordt dan uitg'sdrukt in(kg. kat. h/1), 

= 
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• 
K 

Stel c = C ,dan gaat bovenstaande vergelijking over in: • • 
CEBO 

0( 

I do<. 

b I----~--.~~-0(-~-- = 

D . t 1 . t d d . t 1 13 i 1' 'k aze 1n egraa lS een s an aar 1n egraa en s ge lJ aan: 

o( 

I 

/

___;,;;_d o(;......__ 

0(2 

I- a( ' C 
= v4Jc + I 

0 

waarin cl = 

log 

x r= c
1 

x r(Ol) 

I 
V41c • 1 

20(+ c + c 
20C+ c - c 

log 

Wanneer de r~aktie met dit zeer vereenvoudigde model kan worden 
beschreven,moet de grootheid c

1
x f(~) als Functie van CEBDx r 

een rechte lijn vertonen. 
~; Is dan de helling van deze rechte. 

In dit mcdel zijn dus drie veronderstellingen geda~n: 

a De adsorbtie van H
2 

is te verwaarlozen t.o.v. de adsorbties 

van Eb en ST. 

.e_ KEB x CES + 4,I of,dat de adsorbtie van 

EB en ST recht evenredig is met hun partfaalspanningen in de 
gas fase. 
c d... Is de 'totale conversie,dus de nevenreacties zijn ver
waarloosd. 

~ Metingen ~ ~ reactiekinetiek. 

Naar ~anleiding van het model,zoals dit is weergegeven in 
par.B.I,ward een meetserie opgesteld om dit model op zijn 
juistheid te toetsen. 
Op grond ~an de resultaten met uo 2 , 9 , weergegeven in graf.7.I, 

was het v~or de hand liggend,dat de katalysator werd gebruikt 
in de ger~duceerde toestand. 

(i) 



In deze toestand was de produktie van styreen nml. constant. 
Om hetm3del te toetsen was het noodzakelijk om de grootheid 
CEBDx ~ te variëren. 

Dit veroorza·:~kte dan tevens een variatie in f(oC). 
Voor he!~ b"epalen van de activeringsenergie was het eveneens 
noodzakolijk om een variatie in de temperatuur aan te brengen. 
Dit levorde de volJende meetserie op. 
De concentratie in de vo~ding,ter plaatse van het borrelvat, 
w2rd bepaald op 3,2 xi0- 1 mol/1. 
Deze cor,céntratie werd bij alle experimenten constant gahoudel). 
De temperatu~r V3n het borrelvat was hiervoor ingesteld op 16-C 
Oe verblijftijd r werd gevariëord door vier verschillende 
stikstofdebieten te kiezen nml. 2,5 ; 5 ; 7,5 en 10 1/h. 
De temperatuur van d~ reaktor werd gevariëerd van 460"C "aar 
s2o·c. 
Hoger dan S2o•c werd niet qemeten,daar dan moeilijkheden konden 
warden verwacht i.v.m. koolafzetting op de katalysator. 

W3rkwijze ill E..ê_ uitgevoerde experimenten. 

Het katalysatorbed bestond uit: I g. uo
2 

g en 7,6 g. SiC. 
(fractie U,l~-0,3 mm.). ' 
De vulling van de reaktor was hetzelfde als bij alle voorgaande 
exneri~enten,zoals staat afgebeeld in bijlage 2. 
Alvorens met de meting werd begonnen,werd de katalysator dus 
gereduceard.Oit gebeurde bij een temparatuur van 50o•c met 
een stik~tofdebiet van 2,5 1/h.Je temperatuur van het borrelvat 
w'!s daarbij inqesteld op I6•c. 
o•ze redcctiG van de katalysator werd voortQezet,totdat de 
p~odu~tie van styreen een constante waarde bereikto.Varvolgens 
werd de temporatuur van de reaktor g~varilerd. 
Oe instelling van een constante styreen produktie duurde dan 
ongeveer 20 minut~n. 
Bij elk stikstofdebiet werd zo de omzetting gemeten bij de 
temperaturen 460,~80,~00 en 52o•c. 
'Bij a~ deze flX;HHimentnn verkeerde de katalysator dus in de 
gereduceerde toestand.Tussen de diverse metin4en werd deze 
ook niet =JereoxLd.aerd.Up deze wijze was de katalysator voor 
elk experim~nt in enzelfde toestand.Oe koolafzetting kon 
bij deze lage temperaturen worden verwaarloosd. 
De manste-name vond bij beide C.L.C.'s om de 4 minuten plaats. 
Dit gebeu~de met een automatisch injectiAsysteem,dat op het
zelfde tijdstip de monsters bij beide G.L.C.'s op de betreffende 
kolom injecteerde. 

• 
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2..!., i{ESUL lATE~ VAN Qi ;<INETISCHE fllETINGEN. 

Bij deze expsrimenteQ bleek,dat naast de produkten styreen 
en benzeen,di~ reeds bij gebruik van Bi

2
uo 6 werden gevormd, 

bovendion tolueen als reaktieprodukt optrad. 
Oe divf?.rse berekeningen werden uitgevoerd volgens het prin
cipe zoals staat aangegeven in bijlage 3. 
Zuurstof komt hierin echter niet meer voor,daar werd gewerkt 
met geruduceerde katalysator. 
De gegevon~ van de H

2
-anaJsa en de koolwaterstoffenanalyse 

werd~n oecombineerd zoals staat aangegeven in par.3.3. 

Oe bere~ening van de reaktieconstante vond plaats met de 
furmule.zuals staat aangegeven in par.b.I. nnder vergelijking 
(i).De berekeningen warden uit1evoerd net hnt Philips P9200 
timesharing systeem.Het programma hiervoor is weergegeven in 
bijla::Je 7. 

"feetresultaten. 

De rasultatgn van de experimenten voor wat betreft conversie 
, ~J ro::lukti vi te i ten en select i v i jeiten zijn weergegeven in de 
tabellen in bijlage B. 
Elke waarde is een geniddelde van drie metingen. 

Gegevens en resultaten van de kinetische metingen zijn weer
gegevpn in bijlage 9. 

K werd berekend uit K = K x RT. K is bekend uit grafiek c p c p 
8.5 uit bijlage 5. 
CEBD in de reaktor werd berekend volgens: 

P +4P -.aP 
= x bar. TOT. borrv. 

CEBO = (Î! ) 
TOT. ~", T 

n[B 

o,UB2 x (273 + T kt ) x760 rea • 

Hierin is n[B :: aantal mmol/h ethylbenzeen. 

nN2 :: ' . . , f t ~ tikstof. 

p 
ba,r. 

::: barnmete~stan:J in mm. Hg • 

4PTCT. = dru~val over het Qehele systeem in mm.Hg. 

4 P = drukval over het borrelvat in mm.Hg. borrv. 

T = tP.mperatuur van de reaktor.in •c. reakt. 

De resul:aten zijn weergegeven in de volJende grafieken • 

• Grafiek 9.1. In deze grafiek is het algemene verloop van de 
bHrekende grootheden weergegeven als functie van 
de verblijftijd ~. 
Oe produktiviteiten v~n tolueen en benzeen zijn 
vanwege ~e duidelijkheid vemenigvuldigd met een 
factor ID. 
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Grafiek 9.2 •. 

• 
Grafiek '9.J, 

Grafiek 9.4. 

Grafiek 9.S. 
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'Om een indruk te geven van de nauwkeurigheid 
van de analyses op de verschillende G,L.C.'s, 
is in deze grafiek de grootheid mmol h H2 

mmol h ST 
weergegeven als functie van de verblijftijd ~ • 

Hierin is de conversie weergegeven als functie van 
de verblijftijd bij de verschillende temperaturen. 

In deze grafiek is c
1
xf(«) weergegeven als functie 

van CEBOx L ,bij de verschillende temperaturen. 

Hifnin is ln ki uitgezet als functie van I/T 

(~rrhenlus-plot). 

Uit grafiek 9.4. zijn de volgende waarden bepaald voor de 
reaktiekonstante kitJij de verschillende temperaturen: 

Temperatuur k, 

h/1)1 
in ·c in( k l• k àt. 

460 792 
480 1400 
soo 3000 
520 '5340 

• Deze waarden zijn uitgezet in grafiHk 9.5. 

Wanneer men aannnernt dat voor kigeldt 

k' k' -E/RT 
I JGO e 

of 

dan kan Lit qr1fiuk 9.5. de activeringsenergie E worden 
berekend. 
Hiervoor wordt berekend : E t = 33 kcal/mol. ac • 

• 
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Algemene verloop van conv.,produktivi~eiten 
en selectiviteiten als functie van t= • 

124 Tr. 

grafiek 
9.1. 
10 deelstrePen is 15 mm 
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Hoeveelheden H2 en styreen,op verschillende 
G.L.C.'s ;aanalyseerd,als functie van de 
verblijftijd ~ ~bij verschillende tempera
turen van de reaktor. 

124 Tr. 

grafiek 
9.2. 
10 deelstrepen is 15 mm 
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Conversiaat als functie van de verblijftijd 't: t• k 
bij verschillende temperaturf.m van de reaktor gra re 

9.3. 
meetpapier wormerveer 124 Tr. 10 deelstrepen is 15 mm 

• 
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c
1 

x f(oq als fu:octie van CEllOxt:',bij ver

schillende temperaturen van de reaktor. 
De ~elli~g komt overeen met 

124 Tr. 

grafiek 
9.4. 

10 deelstrepen is 15 mm 



meetpapier - wormerveer 

Arrhenius-plot v.:~or de reactie bij tempera
tur'en van ·~6o·c tot ~2u·c. 
E l = 33 kcal/mol. 

ac • 

124 Tr. 

grafiek 
9.5. 

• 

10 deelstrepen is 15 mm 
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• 
Besprel<i ng meet·resvl taten. 

Uit grafiek 9.2. blijkt dat de analyse van styreen en ~aterstof 
vrij nauwkeurig is.Dat de rechte in deze grafiek bij hogere 
temperatureff gaat afwijken van de waarde I,wordt veroorzaakt 
door de neuonreakties,waarbij waterstof wordt gebruikt als 
uitgangsprodukt. 
Uit de ~rafieken 9.4 en 9.5 blijkt,dat het aangenomen reaktiay 
model,onder de qmstandigheden waaronder de reaktie werd uit
gevoerd,een red~lijke beschrijving qeeft hiervan. 
In grafiek 9.4 bestaat echter de tendens dat de punten bij 
hogere temperaturen niet maar op een rechte lijn liggen.Oit 
is in ~vareunstomming met de metingen en de thermodynamische 
bereke~ingon,w~arin bleek dat bij hogere temperaturYn,de n~· 
venraakties een grotere rol gaan spelen.De conversie die in 
het reaktiemodel als splitsingsgraad voor de hoofdreaktie 
wordt gebruiKt,is echter berekend als de totale omzetting 
van et~ylbenzeen.· .Dit veroorzaakt de afwijkingen 
t.o.v. de rechten in grafiek 9.4. 

• Conclusies. 

Uit da Rxperimenten,die werden uitgevoerd om de kinetiek van 
de reaktie te leren kennen,kunnen de volgende conclusies wor
de getro~i<~; 
a In de gereduceerde toestand is uo

2
,
9 

een stabiele kataly-

sator voor de omzetting van ethylbenzeen in styreen. 
Bij expE!rimenten bij temporaturen hoger dan 520"C,moet echter 
rekenin~ worden gehouden met koolafzetting op de katalysator, 
door th~rmische ontleding van ethylbenzeen. 
b Het reaktiemadel,zoals beschreven in par.8.2.,geeft een 
goede beschrijving van de kinetiek van het bestudeerde proces. 

Suggesties ~ verder onderzoek. 

a f.Jm te cantroleren in hoeverrn hott aangenomen reaktiemodel 
ÜEJldig is,is het wenselijk om ook de concentratie van ethyl
benzeen in de voeding te veranderen,bij gelijkblijvwnde ver
blijftijd. 

b Het is w~nselijk om de ev~nwichtscofttantan voor de adsorbtie
även~ichten van ethylbenzeen Hn ~tyreen,respectievelijk KEB 

en KST ,te bepalen.Hiormea kan dan een meer algemaan model 

voor de reaktie worden gegeven. 
Tevens kan dan de werkelijke reaktiEK:onstante k

1 
worden bere

kend. 
Dit laatste kan gebeuren in een differentiäle reaktor.waarln 
wordt get~erkt met zeer kleine O,'TlZt.'ttingen van ethylbenzeen. 
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• E Verder is ~et gewenst om oo~ experimenten te doen bij tem-
p~ratur.en hoger dan ~2o·c. 
Bij deze temperaturen worden de omzettingen nml. aanzienlijk 
groter. 
Een moE1ilijKheid hierbij vormt uiteraard de koolafzetting 
op 'de katalysAtor.Dit probleem Kan worden opgevangen door 
stoom aan de voeding toe te voegen.Hierdoor zal de koolstof 
op de katalysator verbranden,zodat de activiteit hiervan be
houden blijft. 
Bij deze experimenten dien~ uiteraard ook de nevenraakties 
in de terekening V3n de convdrsie te worden betrokken, 

d Tevens zal er in dit stadium een vergelijkend onderzoek 
nojiy zijn van het uc7,9 mat in~u3tri§le katalysatoren. 

Hieruit kan dan oen verantwo~rde keuze gedaan worden m,b,t, 
de katalysator,die in de toekomst voor het onderzoek zal worden 
gebruikt, 
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Bijlage I 

Analysegegeven~ koolwaterstoffen. 

I kolom 

dri'H)er 
stationaire fase 

ko lomt(;rnpnr3 tuur 
de toet u rtcPI Je ra tuu:r 
rJ8SflouJ N

7 
gas flow 11

2 
gas flow lucht 

leng tG 
diameter 

I 4tn • 
I/8 hch. 
'~a3chrom ._.. 
P.f.G.~.(~olyethylaun
]lycoladipaat) 20%. 
r"o•c. 
2SO"C. 
30 1/ . m_ mln ;1,2 at:n. 

20 ml/min ;D,~ at:n. 

400 ml/min;I a t.11. 

2 Ijkf3ctoren oetrokk~n op ethylbonzeen Retentietijd 

Styreen • 
Ethylbenze• n 
Renze, •n 

.I kolom 

st~tionairu fase 
detector 
br:J·JsLroorn 
te~'p!'r,Jtuut kolom 

, ' 
gasf.lm:; N

2 

Retentintijden. 

H2 /0 soc. 
,... " ~ï5 !.,.Uq , • • /. 

• ( 
.. 

I, o2 
I,OU (f.Jf1r def.) 
I, 00 

IOO 
65 
35 

lnnqtFJ 
. di amr1te r 

2[) CfTI • 

i· inch. 
akti•JVe korJl. 
katharometer. 
Irio mA. 
6!J"C. 
I10"C. 

jiJ "'1/min 

sec. 
, .. 
' .. 



-52-

Bijlage 2 

Het katalysatorbed. in de reaktor. 

3 
capillair m~t verschuifbaar thermokoppel. 

I I 0 

l(~;Jarts~»ol 

230 ._...-"t-t----- Kat. + 5 i C. 

fractie D,IS-0,3 m~. 
80 

• 

SiC,fractie 1,4•2 mm. 

30 

IO 

• 



• 
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~ 

I:H i lagt :3 

Als reaktieproducten worden gevormd: 
styreen,benzE n,~o~ldioxide,water en waterstof. 

Stel er wordt gedosserdJ 
en 

2,5 1/h N
2 

=103 m~o!/h 
0,76 mmol/h EB. 

Uit de reaktor komt tijdens de proef: 103 mmol/h N2 

a , , ST. 
b ' ' 8 
c 

' t 
EB 

d , , co
2 

8 ' ' H
2

0 

f 
' ' H2. 

Via de byp~ss ~omt bij de G.L.C.,bij het nomen van de zgn, 
stRndaard EB-pi2kan :1~3 • 0,76 = 103,76 mmol/h. 
Tijdens de proef wordt dit: IUJ+a+~+c•d•9+f mmol/h. 
Wil men het aantdl mmol/h produkt berekenun door het betref
fende piekopptnvlak te v;;rgBlijken met t1et standaardpiekopper
vlak\dan moet dit uiteraard gebeuren onder dezelfde condities, 
Het piukouporvl~k v~n de produkten moet dus worden gecorri
geerd voor de verdunning v-m de p~du~ten tijdens de proef. 
Dit kan gebeuran door het piskoppervla~ te ver~unigvuldigen 
met de verdunningsfactor f,die is gedefinieerd als: 

f = IU3+afb+c+d+F+e 
I03,76 

Achtor C.l_,c, I worden de kool•11atorstoffcn en H
2

o opqevangen, 
zodat bij G.L.:. 2 nog slechts een mengsel van N

2
,co

2 
en H

2 
ovarblijft,Uit de piekoppervlakken van co

2 
on H

2 
worden vi~ 

ijk]rafieken direkt de percenta~es van deze produkten in de 
gasstroom ~em3tBn. 
Stel het co 2 -~erc~ntage :p en het H

2
-percentage :q, 

Dan kan d dir~kt worden b~rek~nd uit: 

d ::: 
.IOU-p-q 

t IJ:J mmol/h co 2 

Op dezelfde ~ijze kan f worden berekend. 



Als men voor d~ optredende ~eakties de volgende vergelijkingen 
aanneemt: 

f ... 
I, 

®-CH2-CH3 ' 

@-CH2-CH3 

+ 

+ 

21 0 . ____. 

(I 0) .----. 
@rCH•CH2 

+ H
2

(o) 

@-CH2-CH3 
+ 6 0 ---t @ • 2C0 2 + 2H 2D 

dan geldt vaar het aant:d mrTJol/h H
2

U dat ontstaat: 

e a + 2b + ( 5d - !Db ) /B - f (I). 

) t 8l ! opp.EB-pi~k ~emetan 

opp.EO-piuk ,, 
op p • ST·· piek 
opp.B -piek ' ' 

' ' 

door dosering via bypass = Aobo 
tijdens proef =Aeb} 

, , , , =Ast - chromatagram 
,, ,, =Ab van de 

reaktieprodukten 

:Jan kan a,b en c als volgt worden ber•~kend: 

I 

103ta+b+C+[hf+e 
I03, 7:i 

x ~ x iYlol.gew.EB x I ,02 x U, 76 mmal/h (2) 
Aebo mol.]e~.st • rlierin is : 1,02 =ijkfactor van ST. t.a.v. EB.,ap ge~iohtsbasi9. 

Overeenkomsti~ geldt voor b en c: 

b F x A~ x }ol.gov.l6 x 1,00 x 0,76 mmol/h 
Aebo .'lol.l;lOU. B 

( 3) 

rnrno1/h (4) 

In ht;t comput!:<rp~ogramr}a wordenhiervoor echter andere uitdruk
kingen gebrui:.t. 

De factor Ast mol.gew. 
Ao bc· x filall. ge~'J. 

vervingen door de termen: 

h st 
h 

)( f 
ebo corr. 

EB 
x I, 02 ST 

Hi 3.ri n is: h st 
::: de hoogte van 

h 
t ' ' t ' , ebo 

wordt in vergelijking (2) 

t 

de styreen-piek 

t ' 
"blanco"EB-piek 
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f = verzamelfactor voor het produkt van de ijkfactor,ver-
corr. . 

houding van ~!ol.gewichten en v8rhouding van de breedten van 
de pieken. 
Hetzelfde geljt voor de v2rgelijkingan (3) en (4). 
Oe breedte ven de ~leken ~as steeds constant zodat slechts 
de hoogte diende te worden gemeten. 
Om de groothEden a,b,c te bepalen is het dus noodzakelijk 

.om de verdunringsfactor F te kennen,~aarin deze grootheden 
ook reeds vocr~nmen. 
F wordt nu ir eerste instantie benaderd door te stellen: 

r0 = ID3 + I,5 d 
I 03,76 • 

i)e comp:Jt~:r berekent dan met deze F de waarden voor a,b,c ene. 
0 

Vervolgens bepaalt hij een hierbij horende waarde van f en 
weer opnieuw a,q,c en e. 
Dit iteratieproces gaHt zo lang door totdat geldt: 

jrn+I - fn/.( o,oor.. 

met de dan berekende wiarden voor a,b,c,d,e en f kunnen de 
totale conversie,de produ~tivit8iton on selectiviteiten tot 
3tyreen en benz2en,dê totala koolstofbalans en de reductie
yraad van de kat~lysator worden bereKend. 
Voor een klop~ende ~oolstofbalans moot de volJende vergelijking 

gu!den: 0,76 = ( Ba + Be + &b + d )/8. 
Hot computerproqramma is luO<.HyogHv,·:n in bijla(J8 4 • 

• 
BOre'-<enirHJ ~~ E_2!! prouf met UO:,,g àl3 katalysator. 

QeZ(1 l<atal ysa tor werd r:JBbrui :<: t in de qereduceerde toestand, 
zodat in bovenstaande berekeningsw'jze de grootheden voor 
C0

2 
i~·n H

2
u vsrvallan. 

Het orincins ~an de berekening blijft echter gehandhaafd. 
Er wordt u~tg3gaan van de volgende reaktievergelijkingen: 

®-CH2-CH3 • • @-[dzÇH2 
+ H2 

&Crl2-C:C5 
+ H2 

4 • @-CHJ 
+ CH

4 

®CH2-CH3 ---+ ® ..,___ 
CH2 = CH2 

Tolue<m,methaan en etheen worden du:;; als reaktieprodu~ten 
in de bereken~ngen opJenomsn. 
Hiervoor geldt: T = f x f x 0,76. 
De ijkf3ctor voor tolJeen =l.c~~r. 
C H I( T , C 

2 
H 4 ::Li • 

De berekuning1;n wsrdrm uit()eVo13r'd methet Dhili;JS P9200 reken
systeem.Het ~ro9rem~a hiurvoor is weergegeven in bijlage 6. 
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• Dijlage 5 

Mogelijke nevenraakties van ethylbenzeen en thermodynamische 
berekeningen hie~aan. 

lJit de serie ex~eri~enton met uo2:9 als katalysator,weergegeven 

in graf19k 7.1. bleek dBt de produktie van styreen constant 
wnrd als de katalysator was g~feducoerd.Het lag dus voor de 
hand om met deze gereduceerde katalysator de kinetiek van het 
proces te gaan bestuderen. 
Uit de analyse van de verkregen produktnn bleken als reaktie
produ~ten o~ te treden: 
Styreon,Toluoen,Benzeen en waterstof. 
Uit deze gogE!Vens konden de volgende mogelijke raakties worden 
opgesteld: • 

( I ) CBHI:J +===t C8H8 + 1!2 

(?) CBHIO f • - •i L.6' 6 + C2H4 

(1) h2•CaHIO .. . C7H8 t CH 4 

( 4) f-2+CBHIO . ' C6H6 + c d 2 6 

( 5) CBHID t I BC ~ 5H 2 

In een apart onderzoek naar de reaktieprodu~ten werden behalve 
do bovengonoemde produkten ook nog ~lclnn hoeveelheden iso
propylbef\'lzeen en o( -methyl-styreen aangetoond. 
Deze twee produkten werden in het an~lysosysteem van de op
stellin11weergegeven in fig.2.I.,n~et aangetoond,evenals CH

4 
c2 HL! en C7.H 6 • 

Om een inzicht te krijgen in de liggin1 van de evenwichten 
van bovanqenoemde ruakties,was het noodzakelijk om de evenuichts
kon3tanten K hierv~n te berekenen. 

p 
De methode die hierbij werd toegepast wordt onderstaand weer
gegeven aan de hand van reaktie (I). 

E El ç=1' 5 T + ~2 

5ij evenwicht geldt de evenwichtsvoorwaarde /'" =0. 
T T T 

'Joor deze rea'<tie geldt dan: /"•1 •,JA-sr +,P~t. (a). 
Hierin is Jtr de chwnische potentiaal van de stof onder de 
standigheden ~aarbij het evenwicht optreedt. 

T ~T l T 
Voor stof X (pldt: ~,_ = J4,_ + fH n P x 

waarin ~ partfaaldruk van de betreffende component. 
x 

r;ecombi.noerd ,net de evenwichtsvoorwaarde onder (a) levert 
dit op: 

om-

Jt 0, T 
I H2 

1 
T 0, T 

+ RT n PST -,EB 
T 

- RT ln pEB ~o (b} 



d 
d 

of IOlog ( PH2 

PER 

Voor K geldt: 
p 
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= 
T 

0 
I PH 
,..(. 

K .... PH2 PST 
p 

~EB 
Gecombineerd met (c) ~ordt dit: 

• ~T I,T 

ro
1 < = (fH2 + Î")T . og p ;?,303 Rf 

til tl 

~ Algomenn geldt: (~) = (-
T T T 298 

T 
( c). 

"" -/EB) (d) 
T 

+ lfJ dT,. 

/T ;~ 
t" ~ 

) ~-
11 • l!' 10 L'' r'S a 

.... 0 
T = l~ h 

r = - -2 + = = 
T T dT r2 T T2 T2 

T • 

Dus geldt: 
f tl 

= (~) 298 - j•fl: dT 

Dit resultaat ingevuld in (d) 
Zfl T 

ü~vf.?I:t op: 

11 
log K 

p = 

= 

(I , • ) - /,.tilt ~ !'sr.,... /'-ES 
( 2,303xJ,98x290 290 

- ( ,JC#. + 1':, - )4;, ) 
?,303xi,98x298 298 

= 

+ 

+ 

. . 14 • * , 
Uit qecJevens ult de l1t. kan de term/"" 298 
berekend. 
Voor de term ~(T) i? net noodzakelijk dat~h~ 
Deze ~ordt 313 volgt bepaalj. 
fr geldt: T 

T2 

{

Tit 0 
I _h_ dT 

2,303xi.98 T2 

Zfl 
A ( T). 

direkt worden 

is gegeven. 

h~ = h~ 98 + Jcp dT 

h
oi4 15 Z7 
298 an cp T zijn bekend uit de literatuur. 

(c als funct e van de tem~eratuur is weergegeven in de gra
P 

fieken B.I. nn 8.2.) 
Door r_]rafischn integratie kan nu h~ en dus ook *h~ worden 

bepaald. 
Door gr~fischu integratie van ~0 ,u,eerJegeven in de grafieken 

8.3. en a.~. kan de term 
T2 

A(T) worden bepaald. 
• 

(e) 



• 
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Uit deze gege,vens kan dan volgens vergelijking (e),
10

log K 
p 

en dus K worden bepaald. 
p 

10 1oq K als functi~ van I is weergegeven in grafiek a.~. 
. p T 

Het verband is rechtlijnig,dus kan bij elke gewenste temperatuur 
de bijbe~orende K nauwkeurig w~rden bepaald. 
• p I 

Geg~vcns uit lit.I4: 

8 EB T ST CH
4 C2H4 

• kcal/mol 19.82 7,12 I I, 9S 3'J,32 - I7' 89 !2,~0 4Hf in 

4G'f in kcal/mol 30,99 3 I , 2 I 29,23 51,10 -12,!4 16,28 

.. 
In bovenstaande 8n onderstaande tabellen warden de volgende 
grootheden gebruikt voor de aanduiding van de verschillende 
produkton: 

EB = ethylbenzeen 
l:l = b<cmzeerr 
T - toL.Jeen 
ST styreen 

C2H6 

20,24 

-7' 86 

m.b.v. deze y3gevens zijn voor de diverse produkten en raaKties 
de volgende t3bellon berekend. 

"K 298 400 500· 600 700 800 900 

EB 7, I 2• 10,'17 1~,28 20,56 26,50 32,97 39,89 
I 

T rr ,95 14,91 I B, IE 22,98 27,99 33,26 39,01 

B I 'i, 82 22, I 3 25' Iï 28,70 32,68 37,03 4 I, 68 

5T 3') '3 2 38,76 42,98 42,87 ~],34 59,26 65,56 

CH, -17,89 -Ifî,9f -15,93 t-I4,7':J -13,43 - II, 97 -I0,4I 
4 

C2H6 -2D,24 -IB,BC !7,08 Lî, 'JA -I2,R2 -IO,J4 -7,66 

C2H4 I u' 50 I3,6C: 15,10 I 6, T'J I8,5I 20 'Ij 7 22,55 

·H 2 IJ 0' 7 ~ I ,42 2,!3 2,83 3,54 4,25 

c [] 0,24 0,56 0, g,!! I,36 I,82 2,32 

.. 0 
Voor de gegevnn reakt.ies f]eldt dan voor hT ( kcal/mol) 
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•K 298 400 

(I) 28t20 28, 7 I 

( 2) 2S, i:O 25, IO 

( 3} - I3 t 06 -13,54 . 
(4) - 7,':J4 - 8. Il 

( 5) - 7,!2 - 5,25 

M.b.v. deze tabel 

A{T)- -.....:1--
-2,303x 1,98 

' 

•K 70) 

(I) 11,99 

( 2) I 0, :j5 

( 3) - ~,'76 

( 4) - 3 ':!0 

(5) - I , 9 7 

'1 
800 

I3, I 8 

I I , 4 7 

- 6,3::1 

- .3 f 88 

- 2,01 

500 600 700 800 900 

29,12 29,44 29,67 29,83 29,92 

211 t 99 24.86 24,69 24,53 24,34 

-14,02 -14,46 -14,87 -15,22 -15.54 

- 8,6I - 9,07 -9,47 -9,82 -IO,I2 

- J' 70 - 2,-19 -I ,4 7 -0 f 71 - o,oa 

8.3 en 8.4 gemaakt. 

900 

!4,08 
• I2,23 

- 6,82 

- 4 I I 8 

- 2,02 

In de laatstE! tabel zijn voor de verschillende reakties gegeven 
0 

.o IO AG 
Á G 

2 9 8 
en 1 o C KP --.:::~t~91NII------- + A ( T) bij 

2,303 x 298 x 1,~8 

verschillandE temperaturen. 

0 10
1 KP G298 og 

. kcal/mol 700 800 900 • K 

( I ) 19,89 -2,65 -I,46 -0,56 

( 2) I6,06 -1,32 -0,35 0,41 

( 3) -14,12 4,64 4,04 3,57 

(4) - S,OB 2,45 2,07 I, 77 

( 5) -31',21 ; 2!.00 20.96 20.95 
.. 

Oe 10 1og K waa.rdert komen ovc:rmm met de waarden zoals aan-. p 

gegeven in li~. rs. 

Voor de diverne raakties geldt nu: 

' ( I ) Er:q=:tsr + !-J 2 

ID 1 K og p PST PH2 

PEB 
K neemt toe ~et de temperatuur.De rea~tie is dus endotherm. 

p 



• 

(2) EB • • B + C2H4 

10, 
K 

Pa PC2H4 
.;._OQ = p PEB 

K m~emt toe met de temperatuur,De reaktie is endotherm. 
p 

( 3) H2 EB • T CH4 
ro

1 K 
PT PCH4 

+ + og ::: • p PEB PH2 

(4) H2 U3 8 C2H6 
JOl .( 

Pa PC2H6 
+ + og = p PEB PH2 

Voor (3) en (4) nemen de K 's af mot de temperatuur. 
p 

De reakti zijn dus endotherm. 

( 5) [8 BC + 5 fi ') ,_ 

5 

I Dl K 
PH2 

og = p PEB 

~ neemt iets af met de temperatuur.De reaktie is endotherm • 
p 

• 
Om eon inzicht te krijgen in de ligging V3n de ev~nwithten, 
kan m.b.v. de Kp's voor elk evenwicht de splitsingsgraad van 

het uitgangsprodukt of ~·n der uitgangsprodukten worden bepaald. 
Oe aannamen in dozR beschouwingen voor wat betreft de partiaal
spanning en convArGiG van ethylbonzeen zijn overeenkomstig 
de werkelijKe omstandiaheden tijdens de experimenten. 

( I ) 

3tel rEB= 0,0! atm. v6ór dl rea~tie. 
Stnl bij evt!n\Jicht de S[llitsingsgraad gelijk aan o<. 
Dan qeldt: 

IQ 
lo!) K ::;: 

p 

H i C r'u i t V 0 1 c, t V o 0 r o( 

( 2) 

700. \ 
800 •. >\ 
900"r( 

( 0,0!)2 o(2 
li: ~~ x O,OI = 2,6S bij 7UO"K 

at =0,37 
0(::0,81 
ol=D,97 

Stul PEe= 0,01 at~. ~66r de reaktie. 

Rij 50% conversie geldt dan: pEB 0,005 atm. 
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Stel de splitsingsgraad voor dit evenwicht gelijk aan}f. 
Dan geldt: 

IDlog K = 
p 

= (~ 0,00 5 )
2 

--I 32 bij 700"K 
(1-fJ) x D,OOS - ' 

Hieruit volg-: voor~ 700"K 
800"K 
900"K 

1'..= 0,9I 
'I= 0,99 
J1= o,gg8 

Deze beschouuin~ gaat dus uit van reaktie (2) als nevenreaktie 
wdarbij het nvenwicht zich veel langzamer instelt dan bij reaktie 
(I).~it i~ overeenkanstig de meetresultaten,Bij de expeiimenten 
werd benzeen slechts in kleine hoeveelheden ~vor~d. 

( :1 ) 

I 

Stel de split.singsgraad gelijk aan/. 
Bij evenwicht geldt: 

2 
IO Pr PCH4 J' lOiJ K = = 

(1-!)2 
= 4,68 bij 700"K 

p PEB PH2 

rHerui t volgt voor/ : 700"K 
800"-< 
90D"K 

• 
(4) 

Stel de splitsingsgraad gelijk aan d' t 
Bij evenwicht yeldt: 

IO 
K 

Pa PC2H6 
loq = p p'EB PH2 

Hieruit volgt voor /: 

( 5) 

Stel de split3ingsgraad 
Bij evenwicht geldt: 

5 

/2 
=2,113 bij = 

(I-/) 2 

700"K I= 
soo"r< I= 
900":< I= .. 

gelijk ann w. 

~~I 
/'-;I 
I = [)' CJS 

700",.( 

0,94 
0,92 
0,88 

I 0 p H2 
log K = = 

p p EB (I -w) f-\_ 13 
= 2I bij 700"K 

Stel pEB= 0,005 atm.bij 50% conversie van de hoofdreaktie. 

(1-w) ' 

5 -:1 11 
( 5 w) ( Sx I 0 ) 

5 9 -2 ) 2I w x5 xiD =· (I-W IO 
I 

= I- w w-=ri 
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120 

3 ()() 

meetpapier - wormerveer 

5oortelij~e warmte CP als functie van 

de temper~t~ur. 

124 Tr. • 

grafiek 
8.1 . 

) 

10 deelstrepen is 15 mm 
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Soartelijke warmte C 
p 

van de temijeratuur. 

meetpapier • wormerveer 

als functie 

124 Tr. 

grafiek 
8.2. 

10 deelstrepen is 15 mm 
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Reactieênt~alpie•h0 gedeeld door T8 mp. 2 

als functie van deTtemperatuur. 

124 Tr. 10 deelstrepen is 15 mm 
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React.i.e~nthalpie .,. hT gedeeld door Tamp. 

als funct~s van de temperatuur. 

124 Tr. 

gra ïek 
8.4. 

10 deelstrepen is 15 mm 



0 

-1 

-2 

-3 

-67-

Evenwichtscanstante K als functie 
p 

van de temperatuur. 

meetpapier- wormerveer 124 Tr. 

grafie-k 
. 8.5. 

10 deelstrepen is 15 mm 
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BIJLAGE 6 -
BerekeninD conversie,produktiviteiten ~ selectiviteiten • 

LI~T· • 
0010 1 BEGIN' 'INTEGEk' .J,Pk0EJiN.t<, H 
(X)2()' i'tEJl!.' OO, [80, El:J00;'S1'0, E9000, N& C0Hk8, C0kkSl, UKA l, 10, J1.42, 
00300, Sf, [B, H& FO, JiJ,Pf»PST,CfiJNV, l0l,!:iU.B,St:l.!:iJ. PAf''IN.t 
0040 U1..0, C0RJ<Tfi.., 1'01.., pra.." SS.. nx.., H00G 'fi:H2. CH-4. C2H. 
ooso·~· PAGEHEAOJ · · 
0060'REGtN'PRINTTEXT<'C' 
0070 H.JD tf'tl2l.ST MMa.H".2 Clét'tV ' H3 Pl P!:il 
0080 saR .::;a I SEJ...S'f PAFW:~ > ')J ·,:,;~ 
0090\ll.CrU 'END' PAGEHEAIJJ ' ·· ; ~·-~ 
0 I OO..EZENJI J t= 1 J EB000: =t<I!:A.DI 4J 1'421 =M::AOI4J C0«i<BI~~~'IJ C0tü<Hl..l ct€A[)I ~ 
OIIOC0kHSTI=kEADI~J 

011 ~ LEZ!N1 :i\l.CHJI'LCt<J Pk0EFNH: -=HEAOI4JPklN'r'fEXl<'.( 'PteEFNt<l '> '> J 
0120 
0125 ABSFtX TC 6. o, PH0EFNH>J I'I..Ctdl~ Tl =ki:AOI4J ffilN'fll!JH < ' < • la • > 1 > J 
0130 ABSFIX'f<J,o, T>JI'LCHJ 
0140 GKATI=HEAIJI4J PHINI1EXl< '<~1 6 KAlA...Y!:iAT0kl 1 > ··)J 
OI SO. ABSFIXH2 .. 2,Gt<A1 )J 

0155 Nl..Ct<J EHOOI =t<EADI4J Pt<INTlEXl'( I <'B..It(;0 'i:lHYL.BI:.i'"eEN• ').) J 
0166l ABSF'IX"fCJ,O.tf:m0)JNl..CkJ ·';i. 

0165 PHIN'n'l-:KT< 'C '~lH ETHYLBEI\JZ~'> '')J;AJtiF~XlCJ,J# EB000>J!II..CkJ 
0170 PKINTTEXT< 'C 1 MMCZL/H STIK:>ll:l"• ,..>JAB!:if·lXT( 41tl.tN2)Ht..Ct<J 
0175 PRINTI'EXT< I c •cet<t< B' > • >J/$F!iXIC21J..C0t<t< au ri 
0180 ffiiNTTEXT C'<'C0t<kSII'>'>'J: . F~ 
0190 ABSFIXH t .. e,c0.ki<STHPt<INTTEXH • c 'C0t<t<lEI..a'l);~·>·~< ;.~ 
CEOO ABSFIXH J,2"C0Hkl't2l.>Ji'I..CkJNl..CHJ .,. ' ' ' 
a210 'IF".J=J 'IHEN' 'BEGIN'PAGE>iEAOJJI=OJ '~'•-:Ui~' 'at::GIN'i'I..CkJ " .. ,. 
Cli!20 Jt=J+lJNLCHJ'ENU'J . '· . . 
~5 LEZEN21l0t=ki:ADI4J 'IF"l011-'1·'1H~' 'G0l0.'t..I:.Z!:1'11J ' 
a?.JO 'l.F'' '1'0=.;,2 'fHEJIÎ'··:.'.OOl0' KL.AAW . ', f 

'' Cl235 'Ir' T0=•J 'l'HSII''G0re'LE2EN3J ..• ;r:f' 
a?..tKl H00GTEH2lF1HEADI41 oo: =t<EAI.>f4J l01..0a =-;.ti!A014J 1:130t~rSIAL>I4J 
0050 ST0t=HEAOI4JPH2t=H00GTEH2*0·000554lJ · },.~ 

a?.60 . H2a = ( t"H2$N2) I ( 1 OO-PH2 > J 1'0: =N21 CN2+l::B000) ;· 
c.E65 ITD<ATIEsBt=CF'()IcOO*l~0kkB)/EBOOJ · 
a:!70 STI=<F'O.ST0*~HkSl'>/tiB>0J 
r27 5 EB:= C Jo-a. t:B0*EB000 )VIl:BOOJ 
c.E80 'f0LI =< F'O.T0l.0*~ Ut. )/t.:BOOJ 
0285 C2H~:=BJ CH4:=T0LJ . . 
~0 F'11•CN2+H2+B+EB+~t+UL•T0L+CH .... C2H4>/CN2+Uf000)J· 
(295 'IF'AEIS<F'l-Jo"O)>O.OOI 'JHEN' 'Bt.'GIN' fo~O:•FlJ '6010' llEKAliE.J 
0300 'END' J 

0005 PS:=l<>O*B/EB000JPSTI= l()()lcST/EB000JC0NVI= lClf.l*( 1-<t:BIEB000> )J 

0310 SQ.Ba = IO()Icffi/C0NVJ SEl...STI:iflOOfct'ST/C0r\I\I.J 
0320 PT0L: = 1 O()lrT0L/EB000J SEl.l0lrt;z:r 1 ~PUlL/C0NVJ 
0330 l'0TI=B+EB+ Ul.+SlJ PAFW: =< CEB000- WD•t 00)/f:l3000J' 
00"'10 ABSF'IXT<J.o, l0>JABSF'IXl'CJ"e,snJABSF'lXH3•~H2).J 
0050 AA.SFIXHJ, 1,C0NV>JABSFIXlC3, l,fB)J~FIX1<a.·ht'l0l..>J 
0360 ABSFIX 1'C 2• h PS TH ABSFI XIC 2" h SEl.B>J ABSfil Xl< 2•1' SEl.. 1'01.. >I 
0070 ABSFIXHJ"J,SQ.ST>JF'IXH2•1.•t'AFWH 
OJHO 'G0l0'LEZEN2J 
0390 I'(LAAt(tNI...C,kJNl.Ct'<H~INTJ'EXl< I ( 'KLAAH.. HEYNEN OEH'i-Ut<0GENEklNG'). )J' 

I 0400 NL.CKJt't<INl'TEXT<' < 'VEk0NDE.t<SlU.UE kt:AK IIE!:is" ).'~JN..CKJ 
0410 MUNTTEXTC 'C 'ETHYL8Ej~EEN==Sï'YHEEN+H2' > 1 )JN..(;ftl' 
OteO i"i-llNTTEXT< '< 'ETHYLBENZEEN+H2==Ul.I...JUl'l+OH4'>' > JI'LC.kJ 
t.MJO PKIN rTEXT< ' C '[1liYLBENZEEN===8Ej~EEN+C2H~''> ')J 

0~~ 'END' 
0501 



BIJLAGE 7 • 

IST 
to 'REX' IN' 't<E.OL 'Kt .. K" CO" A. T0U. o ... #l.FA" J'"N0EMI::k..11... I2J 

·~~~~:1-:lil:x.k~O L~ENI Tt=t<EAOI4J 'If''T=-l''.lHI:N' 'G0l0'Kl..AAkJ · 
.t-'kiNTIEXH 'C 'TEMPEHAlUUK& '> '>·JAB!:WIX.IC3.~0~ UJi1i.""JkJ 
KI =t<EAUI4J .t-'KlN'fTEXIC 'C 'Kt'>') J~f lX.l(Q" i"K)J/'oLÇXJ 

V!J"'""'-""•=kEAIJI4J I0UI=tU:AlJ#41PkiN1•TEXH • C 'C0&' );. 'H . 
COt=CO*C293/C273+T> >J · · · .:.-, 

.AB!)FIXfCQ" 6..CO>,JNL.Ck.IHdNlU:X.lC 'C 'vetl.Ü'tl.JUr ') ')J 

ABSFIXH t" 7" I0UH 
A~ =t<EAOI4J 

O:=CCC4*C0)/K)+l)t.~J 
' . 

N0EMEkt = ( C C2*~FA> + CK/CO>- CKICO>*U>*O.+!J.)t)'"' ~ 
. .,.. ...... ~- At=CCC2*~FA>+Ct<ICO>+CK/CO>*D>*< 1•0))~ 

I t:=C 11U>*LNCA) JK 1&=1 1/CCO* &0U)J . .. ~ · ' 
"",..._,!0#,.. • .~~21=- C (K/C2*CO»*l.NC l-lt.FÄ-tlt.I''At2)/CKIC0))·).,..< (Kv'C2*CO> )lf'll )J 

~--r•ur\1'1 NLCHJ!'l.GI\Jt.lklNITEXTC 1 C 'I l{~FA> I')' Hl'lJfJ'(J. 4..l;'t>J 
05 .t-'kiNffi-.:XH'C' 12C~FAH,:•.J'>JFIX.H3..41>UnJ , r; 
10 iii..Ct<JiiLCt<JPkiNDl~.:XTC' C 'll.'rA:' > '>JAB!:Wl..X'l:COtJ;J~\~~~H 
20 Pt<INTll::XlC' C' KH '> ')J ABSr.IJt1Cru'3.tK~l)~ .;j: . 
21 PKINTTEXTC' C 'LN Kt t '> ')Jit~IXH3.- 4.tl..i'oiCKl ))J.: :. 

25 NLCHJL'l.CkJNL.Ct<J 
30 'G0I0' LEZEi'IJI'I..Ct<.JiiLCt<J 
.110 Kl..AAHtNI..Cr<JPklNTIEX fC 'C 't<î..AAK KI fJt:.:t~tNlNG' P>J 
SO 'END' 
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Bijlage 8 

meetresultate, kinetische metingqn. 

Tabel I 

5tikstofdebiet=2,51/h. 
Blanco [8::155 Mmol/h EB =0,7~8 
Corr.~ =0,7j6 Corr.5t :1,~6 

T ernp • St 1 
H2 Conv PB Pr .. ~ :nmol/h romol/t-l. 

-l60 0,07 0,07 9,8 0 0 
480 o, I3 0, 14 Hl 0 0,3 1!1,2 

! . 

~JOO 0,23 0,22 32,9 0,8 0,5 
520 o138 0,38 5U,7 I,2 l , 0 

Tabel 2 

Sti~stofdebiet=~l/h. 
Glanco ER::I46 Mmol/h EB = I, 46 

= I, 4 6 Corr.B = 0,756 Corr.ST 

Temp. ST H2 Conv PR Pr 
·c mr'lol/h mmal/r 

'• 60 o,os 0,09 ~) '9 0 0 
480 0, I 5 0, I 5 ro,o 0 0 
500 0,29 0,28 ·i'J, 1 0,3 0,3 
520 0,51 0,48 J4,2 0,5 o,s 

rabel 3 

Stikstofdebiet =7,5 1/h. 
Blanco EB =I42 Mmol/h EB = 2, II 

= 1,46 Corr, B = U,756 Corr.ST 

Temp. sr H2 ~onv 

•c mmol/h mmol/h . 
!+60 0,09 0,09 4,5 
480 0 16 , 0, I 6 8,3 
~)00 0,32 0,3I 14,6 
520 0,56 0_! 54 26,1 

fabel 4 

Stikstofdebiet :: IO 1/h. 

. 
PR Pr 

0 0 
0 0 
0 0 
0,3 0,2 

Blanco EB .=139 
Corr s' -0 756 

fflmol/h EB :: 2, 72 . - , Corr ST -I 46 . - , ' 
Temp. .ST H2 onv Pg Pr 
• m"lol/h mmol/ h 

c 

I> 60 O,U9 0,09 4, I 0 0 
480 0, I B 0, I 8 7., 3 0 0 
500 0,34 0,32 I 2, 7 0 0 
520 0,62 0,59 22,7 0 0 

• 

iflmol/h N2 = 103 
Corr.T = 0,84 

P:-,r sel 8 sel T el ST ~afw. 
in % 

9,0 0 0 100, 6 .o,s 
I 7, I t I, 7 0,8 97,5 -0,2 
30,7 2,4 I,6 96,0 +0,3 
50,3 2,5 2,0 95,5 -0,4 

r:;mol/h N2 = 7.07 
Con:. T = 0,84 

P,ii sel 8 S8l T fel ST parw. 
in "' >-~ 

5,2 0 0 
ID,O 0 0 
19,6 I , 6 I, 4 
:14.5 I , 5 I , 4 

Mmel/h N2 = 310 
Corr.T =0,84 

P,, T sel B sel T 

in % 
4, I 0 0 
7,7 0 0 

15,3 0 0 
26,7 I 0,7 

mmol/h 4I3 
Corr T - 0 84 • - , 

PcT sel 8 sel 
1 n :x. 

3,4 0 0 
6,~ 0 0 

12,3 0 0 
22,8 0 0 

~. 

T 

89,0 +0,7 
roo,o 0 
I02,6 +I,I 
IOI,U -1,3 

ol ST arw. 

99,7 0 
95,0 -u, I 

104,2 -0,6 
102,5 -I,I 

... 

sel ST Pafw. 

-·· -· 

82,3 .o,7 
86,0 t0,7 
97,0 -t0,4 

I DO. 2, -o .. r .... " 
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Bi jl<qe 9. 

Ca;gev,'!ns lill. resu 1 taten lfan ~ k i.netische metingen. 

xi0 3 f N2 
3 r Cixf(Ol) k • 4 

Conv=~ Tamp. K CebOx~O CebOxiD c I 

in •c mol/1 J./h mol/1 kg kat h 
x ID

2 
1 kg_ kat h in% 

mol kl] kat h 1 

!~60 0, I DO 2,5 0 1 I 2 7 I,32 I3,5 807 I 1 68 9,8 

480 O.I7I - O,I24 -- ?3' 2 I4I9 I, 64 I8,0 

:100 0,276 -- o,I2I. -- 4?.,6 2675 I, 60 32,9 

520 0,446 -- O,IIB - 70,9 4565 I, 56 50,7 

!~60 O,IOO 5 0,127 0,68:J 6,1 698 0,870 5,9 

480 0, I 7 I -- 0 1 124 -- I0,7 !256 o,sso IO,I 

500 0, 776 -- O,I2I - 2 I, 3 2 ~17 7 0,829 I9,I 

520 0,446 - 0, I I 8 -- 42,5 5269 0,808 43,2 

460 0, I 0(1 7,5 o,I27 0 '4 74 4,4 728 0,60I 4,3 

480 O,I7I -- 0, I 24 - 8,5 !439 C,5B7 8, I 

500 0,276 -- 0, I 2 I -- I5,B 2765 0' 574 I4,6 

s2o 0,446 -- 0, I 1 8 -- 30,5 5460 0,560 26,I 

ilfi(J 0,100 I J O,I27 0,368 4,2 893 0,467 4,1 

480 0, I'/ I -- 0, I 21~ -- 7,5 1639 0,456 7,2 

500 C,276 -- 0, I 2 I • -- I3,6 3063 0,445 I2,7 

520 U,446 -- O,II8 - 25,9 5975 0,435 22,7 

• • 
~ 

' 


