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SAMENVATTING 

Tijdens dit onderzoek is gekeken naar de batchgewijze emulsiecopolymerisatie van 
styreen en butadieen. Het onderzoek maakt deel uit van een project dat is gefor
muleerd door Shell en de TU Eindhoven, vakgroep Chemische Proceskunde. Bij 
Shell vindt de produktie van styreen-butadieen rubber plaats in een cascade van 
CSTR's bij 5" C, waarbij een redoxintiator gebruikt wordt. Het doel van het project 
is een model op te stellen voor een cascade van CSTR's waarmee het mogelijk 
wordt de opstartprocedures en de regelstrategieën van de styreen-butadieen 
rubber fabriek te verbeteren. Om het model goed te kunnen beschrijven zijn 
kinetische parameters nodig. Deze kinetische parameters kunnen bepaald worden 
uit batchexperimenten. Uit een model geldende voor batchreactoren kunnen 
vervolgens de kinetische parameters worden geschat, door het fitten van de 
conversie-tijd en deeltjesaantal-tijd curves. 

In het onderzoek in dit verslag is als initiator natriumpersulfaat gebruikt. De reac
tietemperatuur is 70 • G. Doordat tijdens de experimenten coagulatie is opgetreden 
en dit verschijnsel niet beschreven wordt in een model voor batchreactoren, 
konden de kinetische parameters niet worden geschat. 

Wel zijn tijdens dit onderzoek twee emulgatoren met elkaar vergeleken, natriumlau
rylsulfaat en dresinaat 515. Tevens is gekeken naar de invloed van de verhoging 
van de initiator- en emulgatorconcentratie op de polymerisatiesnelheid en het aantal 
deeltjes. Uit het onderzoek blijkt dat verhoging van alleen de initiatorconcentratie 
ten opzichte van het standaard recept de polymerisatiesnelheid niet significant 
beïnvloedt terwijl er wel meer deeltjes gevormd worden. Verhoogt men de emulga
torconcentratie dan wordt de polymerisatiesnelheid wel hoger. Ook zijn er in dat 
geval meer deeltjes aanwezig. Bij de experimenten met dresinaat 515 als emulgator 
is tevens gekeken naar de invloed van het toevoegen van een ketenoverdrachtsre
agens (tertairdodecylmercaptaan) ten opzichte van het standaard recept. Uit deze 
experimenten blijkt dat de polymerisatiesnelheid niet significant verandert terwijl wel 
meer deeltjes aanwezig zijn. Ook blijkt uit het onderzoek dat bij dresinaat 515 als 
emulgator er geen harde uitspraken gedaan kunnen worden over het feit of er al 
dan niet coagulatie optreedt. Bij SDS is dit mogelijk wel het geval, hoewel hier de 
nodige voorzichtigheid in acht moet worden genomen. Dit omdat er nog te weinig 
experimenten zijn gedaan. 

Een onderlinge vergelijking tussen de twee onderzochte emulgatoren is niet 
mogelijk omdat het effectieve emulgatoroppervlak van de zepen bij de uitgevoerde 
proeven niet gelijk was. Dit is te verklaren omdat de aangenomen waarden van a. 
en CCMc van dresinaat 515 niet juist waren. 
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HOOFDSTUK 1 : INLEIDING 

Sinds de tweede wereldoorlog wordt styreen-butadieen rubber geproduceerd. Deze 
rubber wordt onder andere toegepast in autobanden. Eén van de producenten van 
het styreen-butadieen rubber is Shell. Bij Shell vindt de produktie van het styreen
butadieen rubber plaats via emulsiepolymerisatie in een cascade van CSTR's. Er 
worden twee soorten rubbers geproduceerd. De zogenaamde 'hot grades' die bij 
een temperatuur van 50 ° C geproduceerd worden met een persulfaat initiator, en 
de zogenaamde 'cold grades'. De 'cold grades' worden bereid bij een temperatuur 
van 5 ° C, waarbij een redox-initiator gebruikt wordt. Als emulgator wordt bij beide 
processen dresinaat 515 gebruikt. Bij Shell wordt het proces bij 5 ° C bedreven. 

Een probleem van het styreenjbutadieen proces is dat als overgeschakeld wordt 
naar een andere voeding er een grote produkt hoeveelheid ontstaat die niet aan de 
kwaliteitseisen van de klanten voldoet, het zogenaamde "off-specs" produkt. Om 
deze hoeveelheid "off-spec" produkt te reduceren en om een beter inzicht te krijgen 
in het emulsiepolymerisatie proces, is Shell een project begonnen met de Techni
sche Universiteit Eindhoven, vakgroep Chemische Proceskunde. Het doel van het 
project is om een model op te stellen voor een cascade van CSTR's waarmee de 
regelstrategieën en de opstartprocedures van de fabriek verbeterd kunnen worden. 
Voor een goede model beschrijving zijn kinetische parameters nodig zoals de 
radicaalvormingssnelheid, radicaaldesorptieconstante, radicaalterminatieconstante, 
reactiviteitsverhoudingen e.d.. Om deze kinetische parameters te bepalen zijn sty
reen-butadieen emulsiepolymerisatiereactie experimenten uitgevoerd in een 
batchreaktor. Uit een model geldende voor een batch reactor kunnen vervolgens 
de kinetische parameters afgeschat worden door fitten van de conversie-tijd en 
deeltjesaantal-tijd curves. Er zijn tijdens dit onderzoek twee soorten emulgatoren 
onderzocht: natriumlaurylsulfaat en dresinaat 515. Doordat tijdens de reacties 
coagulatie optrad, en dit verschijnsel niet beschreven was in het model (Dek
ker, 1995), konden de kinetische parameters niet worden afgeschat. 

Wel zijn tijdens dit onderzoek twee emulgatoren met elkaar vergeleken, 
natriumlaurylsulfaat en dresinaat 515. Tevens is gekeken welke invloed de verande
ring van de emulgator- en initiatorconcentratie heeft op de polymerisatiesnelheid, 
de deeltjesgrootteverdeling en het deeltjesaantaL De reacties zijn uitgevoerd bij 
10° c. 
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HOOFDSTUK 2 : THEORIE 

2.1 INLEIDING 

Emulsiepolymerisatie is een vorm van heterogene radicaal polymerisatie. Het 
reactiemengsel bestaat uit de volgende componenten: 

* een continue fase (meestal water) 
* monomeer (mengsel) 
*emulgator 
*initiator 

Het systeem bestaat uit een waterfase waarin een meestal slecht in water oplos
baar monomeer gedispergeerd is. Het monomeer is meestal in de vorm van 
druppels aanwezig. De dispersie wordt gestabiliseerd door geadsorbeerde emulga
tor aan het oppervlak van de monomeerdruppels. De emulgator is een oppervlakte 
actieve stof die gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van een hydrofiele kop en 
een hydrofobe staart. De meeste emulgatormoleculen zijn in de vorm van micellen 
aanwezig. Micellen ontstaan in een oplossing als de emulgatorconcentratie boven 
een kritische waarde komt, de CMC (Critica! Micel Concentration). In de micellen, 
die verzadigd zijn met monomeer, start de polymerisatiereactie na het invangen van 
een radicaal. Dit radicaal is in de waterfase gevormd door de reactie van een in 
water opgelost monomeermolecuul en de initiator. In dit onderzoek is als initiator 
natriumpersulfaat gebruikt, dat goed in water oplost. De radicaalvorming vindt 
plaats door thermische ontleding. 

Harkins [1947] heeft een kwalitatieve theorie ontwikkeld voor de beschrijving van 
het emulsiepolymerisatieproces van slecht in water oplosbare monomeren. Dit 
model is door Smith & Ewart [1948] en Harada en Nomura [1972] als basis 
genomen voor de kwantitatieve beschrijving van het emulsiepolymerisatieproces in 
perfect gemengde batchreactoren. 
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2.2 KINETIEK EMULSIEPOLYMERISATIE 

In 1947 beschreef Harkins dat het emulsiepolymerisatieproces in een batch 
reactor drie fasen doorloopt. Deze fasen zijn: 

stadium 1 : deeltjesvorming, toenemende polymerisatiesnelheid 
stadium 2 : constant aantal deeltjes, constante polymerisatiesnelheid 
stadium 3 : constant aantal deeltjes, afnemende polymerisatiesnelheid 

Het verloop van deze drie stadia is aangegeven in figuur 2.1. 

z 
x 

Stadn.m 1· 

reactietijd 

Stadaum 3 

N 

Figuur 2. 1 : Conversie X en deeltjesaantal N in de 3 stadia 
als functie van de tijd 

2.2.1. Stadium 1: Deeltjesvorming 

In het begin van stadium 1 zijn aanwezig een continue waterfase met daarin 
opgelost initiator en emulgator. De emulgatorconcentratie is hierbij zodanig 
gekozen, dat micellen ontstaan. In de continue waterfase zijn ook gedispergeerde 
monomeerdruppels aanwezig. De initiator natriumpersulfaat die gebruikt wordt, is 
goed in water oplosbaar en ontleedt in de waterfase onder vorming van radicalen. 
De radicalen reageren met in de waterfase opgeloste monomeer. De gevormde 
oligomeerradicalen worden ingevangen door de micellen en niet door de mono
meerdruppels, omdat het totaal oppervlak van de micellen ongeveer een factor 103 

groter is dan het oppervlak van de monomeerdruppels. De micellen zijn verzadigd 
aan monomeer. Bij het invangen van een oligomeerradicaal door een micel zal 
polymerisatie optreden waardoor de monomeerconcentratie in de micel zal dalen. 
De monomeerconcentratie wordt echter op evenwicht gehouden omdat er geen 
stoftransport limitering optreedt van de monomeerdruppels naar de micellen. 
Hierdoor wordt het thermodynamisch evenwicht altijd bereikt, waardoor de micellen 
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in dit stadium altijd verzadigd zullen zijn met monomeer. Door de polymerisatie die 
in de micellen optreedt zullen de deeltjes groeien, waardoor het oppervlak toe
neemt. Om de groeiende deeltjes colloïdaal stabiel te houden worden emulga
tormoleculen aan het groeiende oppervlak geadsorbeerd. Deze emulgatormolecu
len zijn afkomstig van niet actieve micellen. 

Kenmerkend voor stadium 1 is: 

* toename polymerisatiesnelheid met de conversie 
* toename aantal deeltjes met de conversie 

Voor de totale polymerisatiesnelheid hebben Smith en Ewart in 1948 afgeleid: 

R = totale polymerisatiesnelheid 
CM o = begin concentratie monomeer 
X = conversie 
t =tijd 
kp = propagatieconstante 
ri = gemiddelde aantal groeiende ketens 

per deeltje 
CM,p = concentratie monomeer in deeltje 
N = deeltjesaantal 
Nav = getal van Avogadro 

(kmoljm3w) 
(kmoljm3w) 
(-) 
(s) 
(m3jkmol*s) 

(-) 
(kmoljm3w) 
(1 jm3w) 
(1 /kmol) 

In het stadium van deeltjesvorming geldt volgens Harada en Nomura [1972] dat: 

= effectiviteitstaktor voor radicaalabsorptie 
door reeds bestaande deeltjes ten opzichte 
van micellen 

= radicaalproduktiesnelheid 
= emulgatorconcentratie in mieeliairs vorm 

(-) 
(kmoljm3

w *s) 
(kmoljm3w) 

(1) 

(2) 

In de snelheidsvergelijking voor nieuwe deeltjes (2) is geen rekening gehouden met 
het feit dat radicalen die deeltjes hebben verlaten opnieuw door micellen ingevan
gen kunnen worden. Verder zijn de volgende aannamen gedaan: 
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- instantane bimoleculaire terminatie van radicalen in een deeltje als er 
reeds een groeiende keten in dat deeltje aanwezig is 

- radicaaldesorptie verwaarloosbaar t.o.v. radicaalabsorptie 
-n en CM,p gedurende interval 1 en 2 van het emulsiepolymerisatieproces 

constant 

De effektiviteitstaktor voor radicaalabsorptie ( C) geeft de snelheidsverhouding weer 
waarmee een radicaal wordt geabsorbeerd door een deeltje of een niet actief micel. 
Als C nul is, worden alle radicalen door niet actieve micellen geabsorbeerd. Er geldt 
voor deC dat C=C2 * dp2 

, dusCis evenredig met de deeltjesdiameter. 

Voor de effectieve emulgatorconcentratie gedurende het proces geldt: 

AP,tot = totale latex-oppervlak 
as,tot = oppervlak die 1 kmol zeepmolecuul bezet 
Ce 0 = begin zeepconcentratie 
CcMc = kritische micel concentratie 

(m2/m3w) 
(m2/kmol) 
(kmoljm3w) 
(kmol/m3w) 

(3) 

Harada en Nomura namen aan dat de latex op elk tijdstip monodispers is. Voor 
het totale deeltjesoppervlak (Ap,tot) voor een monodisperse latex heeft Bras[1991] 
afgeleid: 

.! X 1-X 1. .! 1. 
A = ( 3 6 *1t) 3 ( C *M * ( _M_ + __ M) ) 3 *N 3 *X 3 

P,tot M,o m p p 
pol men 

cm 0 = begin concentratie monomeer 
Mm = molmassa monomeer 
MP = molmassa polymeer 
ppo1 = soortelijke massa polymeer 
Pmon = soortelijke massa monomeer 
XM = monomeerconversie waarbij de druppels 

juist zijn verdwenen 

(kmol/m3w) 
(kg/kmol) 
(kg/kmol) 
(kg/m3

) 

(kg/m3
) 

(-) 

(4) 

Voor de radicaalproduktiesnelheid geldt bij het toepassen van persulfaatinitiatoren: 

(5) 

Als alle micellen verdwenen zijn worden er geen nieuwe deeltjes meer gevormd. Dit 
is het einde van stadium 1. Door vergelijkingen (1) en (2) simultaan te integreren tot 
tijdstip t, het tijdstip waarop alle micellen uit de oplossing verdwenen zijn, kan het 
aantal deeltjes berekend worden aan het einde van stadium 1. 
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2.2.2 Stadium 2: constante polymerisatiesnelheid 

In stadium 2 worden geen nieuwe deeltjes gevormd (dN/dt =0). De polymerisatie 
in de deeltjes verloopt verder waarbij monomeer uit de monomeerdruppels via de 
waterfase naar de deeltjes diffundeert. Ook hier treedt geen stofoverdrachtslimite
ring op waardoor de concentratie monomeer in de deeltjes gelijk is aan de verzadi
gingsconcentratie. Er geldt dat: 

(6) 

Bij een bepaalde conversie, afhankelijk van de receptuur en het type monomeer, 
zullen er geen monomeerdruppels meer aanwezig zijn en is alle monomeer 
opgelost in de polymeerdeeltjes. Dit kenmerkt het einde van stadium 2. 

2.2.3 Stadium 3: afnemende polymerisatiesnelheid 

In stadium 3 zijn er geen monomeerdruppels meer aanwezig . De monomeercon
centratie in de deeltjes zal bij toenemende conversie dalen. De polymerisatiesnel
heid zal hierdoor afnemen wegens de dalende concentratie monomeer in de 
deeltjes. Bij toenemende conversie kan door de toenemende polymeer-monomeer 
verhouding in de deeltjes de viscositeit in de deeltjes stijgen. Er kan diffusie-limita
ring voor terminatie optreden. Het aantal groeiende ketens per deeltje zal toene
men, in sommige gevallen zo sterk dat de overall reactiesnelheid sterk toeneemt. 
Dit wordt het Trammsdort-effect of gel-effect genoemd. 
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2.3 GEMIDDELDE AANTAL RADICALEN PER DEELT JE 

In het model van Harada en Nomura voor berekening van het deeltjesaantal ,zie 
vergelijking 2, is ervan uitgegaan dat er geen coagulatie optreedt en dat het aantal 
groeiende ketens per deeltje onafhankelijk is van de deeltjesdiameter. Dit is het 
ideale geval. Er zijn echter emulsiepolymerisatieprocessen waarbij met gebruik van 
bepaalde zepen, zoals Rosin Acid Soaps, radicalen een deeltje kunnen verlaten 
door desorptie. Hierdoor wordt het aantal groeiende ketens per deeltje afhankelijk 
van de deeltjesdiameter. Door radicaaldesorptie worden in het stadium van 
deeltjesvorming meer deeltjes gevormd. Dit kan als volgt worden gezien. Door de 
desarptie van radicalen zullen de deeltjes minder snel groeien. Hierdoor zijn er 
minder inactieve micellen nodig voor de stabiliserende werking van de groeiende 
deeltjes. Deze inactieve micellen kunnen vervolgens oligomeer-radicalen invangen 
waardoor het deeltjesaantal zal toenemen. 

De waarde van n wordt bepaald door drie processen: 

- absorptie van radicalen van de waterfase naar een deeltje 
- desarptie radicalen uit een deeltje 
- bimoleculaire terminatie radicalen in een deeltje 

Smith & Ewart (1948) waren de eersten om een vergelijking voor n op te schrijven 
uitgaande van de drie genoemde processen. Dit leidde tot de volgende betrekking 
voor het aantal deeltjes met x radicalen. Voor een stationaire toestand voor het 
aantal deeltjes met x radicalen geldt dan: 

dN p *N 
0=-x= a av*(N 1 -N )+kd*(N 1 (x+l)-N X) dt N x- x x+ x 

kt 
+-- ( (x+2) (x+l)N +2-x(x-l)N) 

V*N x x 
av 

= radicaal desarptie constante 
= terminatie constante in latexdeeltjes 
= volume van een polymeerdeeltje 
= radicaal absorptie snelheid 
= aantal groeiende ketens per deeltje 

(1 js) 
(m3 /kmol*s) 
(m3) 
(kmolj(m3

w *s) 
(-) 

(7) 

Pa volgt uit een radicaalbalans over de continue fase (Ugelstadt et al.(1967)). 

radicaalabsorptie = radicaalvorming + radicaaldesorptie - terminatie in waterfase 
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In formulevorm is deze balans als volgt voor te stellen: 

[ 

CD l I:ft(i)N(i) 
i~ 2 = + -2k c Pa Pi kdes Nav t,w r,w (8) 

De bimoleculaire terminatie in de waterfase is meestal verwaarloosbaar waardoor 
de rechter term meestal niet wordt gebruikt. 

Ugelstadt et al. (1967) gaven een generale methode om n (vgl 7) te berekenen. 
Deze methode gaat ervan uit dat de radicaalproduktie plaats vindt in de waterfase 
door initiatorontleding. Er vindt ook radicaalabsorptie in een deeltje en radicaal 
desarptie uit een deeltje plaats. Tevens zegt dit model dat een radicaal dat desar
beert ook weer gereabsorbeert kan worden. Behalve bimoleculaire terminatie in een 
deeltje kan door desarptie van radicalen bimoleculaire terminatie plaatsvinden in de 
waterfase. Door al deze factoren te gebruiken kan n als volgt bepaald worden: 

a =, + m*n - y * a 2 

met 

2 
I P· *V*Nav a = ---=-]. -"...--

N•kt ,p 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

Hierin is: a : verhouding van de radicaalabsorptiesnelheid door de deeltjes 
en de radicaalterminatiesnelheid in de deeltjes 

a' : verhouding van de radicaalproduktiesnelheid in de 
waterfase en de radicaalterminatiesnelheid in de deeltjes 

m : verhouding van de radicaaldesorptiesnelheid en de radicaal 
terminatiesnelheid in de deeltjes 

Y : verhouding van de radicaalterminatiesnelheid in de 
waterfase en de radicaalabsorptiesnelheid door de deeltjes 
vermenigvuldigd met de verhouding van de radicaal
terminatie in de deeltjes en de radicaalabsorptiesnelheid 
door de deeltjes 

De terminatie van radicalen in de waterfase is meestal verwaarloosbaar (Y=O), 
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waardoor vergelijking (9) overgaat in: 

(14) 

Een grafische voorstelling van n als functie van a' met als parameter m is te zien in 
figuur 2.2, waarbij terminatie van radicalen in de waterfase verwaarloosd wordt 
(Y=O). De drie gevallen van Smith en Ewart zijn in deze figuur te zien: de rechte 
horizontale lijn met m =0 vertegenwoordigt case 2 (n =0.5). De curves aan de 
onderkant met m > 0 bevat onder andere case 1 (fi < < 0.5) en de rechte lijn aan de 
rechter bovenkant geeft case 3 aan (n > >0.5). 

c .,. 
.! 

0 l 
j 

IC 
-1 

Cl -0\ 
0 

M 

-2 

Figuur 2.2: Het gemiddelde aantal groeiende ketens per deeltje als functie van a' 
met m als parameter bij verwaarloosbare terminatie van radicalen in 
de waterfase (Y=O) 
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Uit het voorgaande blijkt dat het gemiddelde aantal groeiende ketens per deeltje 
afhankelijk is van de deeltjesdiameter. Vergelijking (1) en (2) zijn aan elkaar gekop
peld, dus dat n afhankelijk is van de deeltjesdiameter heeft ook invloed op de 
deeltjesvormingssnelheid in stadium 1. Om de polymerisatiesnelheid in een 
batchreactor dus correct te berekenen geldt: 

(15) 

rij = gemiddeld aantal groeiend ketens per deeltje in klasse i 
N(i) = aantal deeltjes klasse i (1 /m3w) 

In vergelijking (2) van Harada en Nomura wordt aangenomen dat het aantal 
radicalen dat in de deeltjes geabsorbeerd wordt gelijk is aan de radicaaalproduktie
snelheid. Hierbij wordt er geen rekening mee gehouden met de desarptie van 
radicalen uit een deeltje en de bimoleculaire terminatie en de waterfase. Door wel 
gebruik te maken van deze facetten wordt (2): 

(16) 

Hierbij volgt Pa uit vergelijking 8. 
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2.4 COPOLYMERISATIE 

2.4.1 Ultimate model 

Een veel gebruikt model om de kinetiek van copolymerisatie te beschrijven is het 
ultimate model zoals dat geïntroduceerd werd door Goldfinger en Alfrey (1944) en 
Maya en Lewis (1944). In dit model hangt de additiesnelheid van een mono
meermolecuul af van de aard van de eindgroep van de groeiende keten en de aard 
van het aan te leggen monomeermolecuuL 

snelheid 

-----A* + A kaa ----> ------AA* kaaCA'CA ---

-----A* + B kab ----> ------AB* kabCA'CA ---

-----B* + A kba ----> ------BA* kbacB·cA ---

-----B* + B kbb ---- > ------BB* kbbcB·ca ---

De gemiddelde propagatiesnelheidsconstante kan als volgt berekend worden: 

(17) 

Hierin zijn ra en r b gedefinieerd als de reactiviteitsverhouding van monomeer A en B. 
ra = kaa/kab 
rb = kbb/kba 

De reactiviteitsverhouding geeft de voorkeur aan van ketenradicaal --A* respectie
velijk --B* voor additie van eigensoortig monomeer boven de andere. 

De kp zoals berekend uit formule 17 wordt nu gebruikt in formule (1) voor de 
bepaling van de totale polymerisatiesnelheid. 

fa en fb zijn de molfracties van de nog niet omgezette monomeren A en B in de 
deeltjes. 

Ook kunnen de fracties monomeer A en B die bij fa en fb worden ingebouwd in het 
copolymeer berekend worden (Fa,Fb). Fa respectievelijk Fb zijn een functie van de 
reactiviteitsverhoudingen en de monomeersamenstelling in het reactiemengsel (fa en 
fb) 

(18) 
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In figuur 2.3 is de gemiddelde propagatiesnelheidscoëfficient (vgl. 17) uitgezet als 
functie van de fractie styreen voor de copolymerisatie van styreen-butsdieen 
volgens het ultimata model bij 50 • C en 70 • C. 

Figuur 2.3 

o so· c 

200 

100 ~------~------~--------'--------~------~ 
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

fractie styreen in monomeerdeeltjes 

kp als functie van de fractie styreen voor de copolymerisatie van 
styreen-butadieen volgens het ultimata model, zie vg/.17, bij 50 en 
70" C. Er geldt hierbij dat: 
r,=0.44; rb= 1.4 (Polymer Handbook :redition 

1989,11/173) 
(Manders et al. 1995) 
(Deubert et al. 1992) 

In figuur 2.4 is de fractie styreen in het copolymeer F, uitgezet tegen de molfractie 
styreen in de deeltjes. 
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In figuur 2.4 is de fractie styreen in het copolymeer F. uitgezet tegen de molfractie 
styreen in de deeltjes. 
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Figuur 2.4 Fs uitgezet tegen fs in de deeltjes volgens vgl. 18 
rs=0,44; rb= 1,4 (Polymer Handbook 3'd Edition 1989,11/173) 

Een andere methode om de kinetiek van copolymerisatie te beschrijven is gebruik 
te maken van het penultimate model. Hier hangt de propagatiesnelheid af van de 
laatste twee monomeer eenheden in de groeiende keten. Voor het systeem 
styreen/butadieen zijn een aantal parameters onbekend voor de berekening van de 
kp waardoor er geen gebruik wordt gemaakt van dit model. 

De voor het berekenen van de polymerisatiesnelheid, zie vgl.1, benodigde waarde 
voor ri kan worden berekend met behulp van de pseudo-homopolymerisatie 
benadering ( Storti et al, 1989). In het in dit verslag beschreven werk wordt Rpo1 

gemeten, kp berekend met vergelijking 17, CM,p volgt uit fasenevenwichten zie vgl 
26. De deeltjesconcentratie volgt uit de experimenten. 
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2.4.3 Monomeerconcentratie in de deeltjes 

De verdeling van twee monomeren over de vrije monomeerfase en de deeltjesfase 
is in de evenwichtssituatie thermodynamisch bepaald. In de evenwichtssituatie geldt 
dat de chemische potentiaal van monomeer i in de water-, deeltjes- en monomeer
fase aan elkaar gelijk zijn: 

J.i.p,l = J.i.d,i = J.l.a,i 

= chemische potentiaal monomeer i in het deeltje 
= chemische potentiaal monomeer i in de druppelfase 
= chemische potentiaal monomeer i in de waterfase 

Voor J.Lp,l geldt : 

I-Lp. i 1 ( ) ( 1 ) 2 2 -- = n v . + -m. . v . +v +x. vP +x. . vP J. + RT p.~ ~.J p.~ P ~.p ~.J ' 

1 

v3 
V .v <x· . +x. -x· m .. ) +2V ·Y p 

p,J P ~.J ~.p J,p ~.J m~ R *R*T 
0 

(kJ/kmol) 
(Kjfkmol) 
(Kj/kmol) 

(19) 

(20) 

Er is hier uitgegaan van de Flory-Higgins rooster theorie. Bij de afleiding van 
vergelijking 20 is ervan uitgegaan dat de verhouding van de molaire volumes van 
monomeer en polymeer zeer klein zijn. In deze formule is vp,i en vp,J de volume 
fractie monomeer i en j in de deeltjes, X1,1 is de interactie parameter tussen mono
meer i en j, X1.p en x1.p zijn de interactie parameters tussen monomeer i respectie
velijk j met het polymeer. m1,1 is de verhouding van molaire volumes van de mono
meren i en j. De term met y geeft de bijdrage van de oppervlakte spanning tussen 
het deeltje en de waterfase terwijl Ro de engezwollen straal van het deeltje is. 

J.Ld,l kan ook berekend worden uit de Flory-Higgins rooster theorie. Hieruit volgt: 

1-L;Ti = lnv di' sat ( r) + ( 1-mi. j) v dj' sat ( r) +X ij v Jj, sat ( r) (21) 

Hierin is vdi,sal en vdJ,sal de volumefractie monomeer i respectievelijk j in de druppels 
bij een bepaalde molverhouding van de twee monomeren. 

Voor J.La.1 geldt dat: 

1-L . ei (r) 
~=lna.=ln( a ) 
RT ~ ei (h) 

a,sat. 

(22) 
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Hierin is: 
a, 
C~a(r) 
c, .. sal(h) 

= activiteit van monomeer i (-) 
= concentratie monomeer i in de waterfase (kmoljm3w) 
= homoverzadigingsconcentratie monomeer i in de 

waterfase (kmoljm3w) 

Door het invullen van vergelijking 20-22 in vergelijking 19, voor de monomeren i en 
j, kan een latex systeem beschreven worden bestaande uit twee monomeren. Er 
zijn echter nog vier onbekende parameters (x,4.X1•11,x1•11, y) in de vergelijking die de 
verzadigingszwelling van latexdeeltjes door twee monomeren beschrijft. Om 
vergelijking 19 te vereenvoudigen deden Maxwell et al (1993) de volgende aanna
mes: 

- verschil tussen molaire volumes is verwaarloosbaar 
- interactie parameter voor elk monomeer met polymeer is gelijk 
-interactie enthalpie voor mengen twee monomeren is klein d.w.z. dat de 

termen met x,1 in de vergelijkingen 20 en 21 verwaarloosbaar zijn ten 
opzichte van de overige termen 

Als deze aannames gelden kan uit de formules 20 en 21 afgeleid worden dat de 
volumefractie monomeer in de deeltjes gelijk is aan de volumefractie in de druppels. 

Dus: 
= 
= 

(23) 
(24) 

Maxwell et al (1993) hebben vervolgens empirische een relatie afgeleid voor de 
concentratie monomeer in de latex-deeltjes waarbij ervan uit is gegaan dat er nog 
steeds vrije monomeerdruppels in de waterfase aanwezig zijn. Voor de concentratie 
monomeer i in de deeltjes met een bepaalde monomeer verhouding r, C,11,sat (r), 
geldt: 

Cip' sat (r) =fdi.sat ( (Cip' sat (h) -Cjp' sat (h)) fdi.sat -Cjp' sat (h)) (25) 

Hierin is: 

fdl 
cjp,sal(h) 

C,11,sa~(h) 

cip,sal(r) 

= 
= 

= 

= 

volumefractie monomeer i in de deeltje 
verzadigingsconcentratie monomeer j in het deeltje bij homo
polymerisatie 
verzadigingsconcentratie monomeer i in het deeltje bij homo
polymerisatie 
verzadigingsconcentratie monomeer i in deeltje bij bepaalde 
monomeerverhouding r 

Uitgaande van een copolymerisatie geldt nu voor de totale concentratie monomeer 
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in het deeltje dat: 

CM,p=Cjp,sat (I:) +Cip,sat (I:) (26) 

CM,p wordt vervolgens in vergelijking 1 ingevuld. 
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2.5 ROSIN ACID SOAPS 

In de industrie wordt bij de produktie van rubber vaak gebruik gemaakt van 
gedisproportioneerd rosin acid soap (DRAS) als emulgator. DRAS wordt gemaakt 
uit rosin, een thermoplastische harsachtige stof die gewonnen wordt uit dennebo
men. Rosin bestaat voor 90% uit harszuren (resin acids), zie figuur 2.5, en voor 10 
% uit neutrale stoffen. De in resin acid voorkomende zuren met in de structuur 
formule voorkomende dubbele bindingen ([A],[B],[C],[G],[H]) werken inhiberend 
op de polymerisatie. Dit komt omdat de dubbele binding met een radicaal kan 
reageren. Voordat rosin acid dus als emulgator kan worden gebruikt moet het eerst 
gemodificeerd worden. Dit kan door middel van hydrogeneren waardoor de stoffen 
A,B,C,G en Homgezet kunnen worden in Fen D. Bij het gebruik van rosin acid als 
emulgator in een emulsiepolymerisatie proces moet ervoor gezorgd worden dat de 
pH van de oplossing ligt tussen de 10,5 en 11 omdat hier de werking van de 
emulgator het optimaal is. Dit komt omdat bij een pH> 10,5 alle COOH groepen 
geïoniseerd zijn. Wanneer rosin als emulgator wordt gebruikt, wordt meestal het 
kalium- of natrium zout van gedisproportioneerde rosin gebruikt. 
Titov et al (1968) hebben aangetoond dat rosin als ketenoverdrachtsreagens kan 
optreden bij emulsiepolymerisatie. Mayer [1995] heeft aangetoond dat de stoffen 
die in DRAS als ketenoverdrachtreagens werken een toename in de snelheid van 
radicaaldesorptie veroorzaken. Er vindt door de ketenoverdrachtsreagens de 
volgende reactie plaats: 

P* = groeiende polymeerketen 
C = ketenoverdrachtsreagent 
P = door ketenoverdracht getermineerde polymeerketen 
C* = ketenoverdrachtsreagens met radicaal 

C* 

Het C* deeltje dat relatief goed in water oplost, kan gemakkelijk uit het polymeer
deeltje desorberen. Door de desarptie van radicalen zal de volumegroeisnelheid 
van de genucleërde deeltjes lager zijn, waardoor de nucleatieperiode langer wordt 
dan bij een emulgator die geen desarptie van radicalen kan veroorzaken. Per 
tijdseenheid is er ook minder emulgator nodig voor de stabiliserende werking 
waardoor er in interval I meer deeltjes gevormd worden. 
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Figuur 2.5 Chemische structuren van de in rosin voorkomende resin acids: [A] 
abietic acid; [8] levopimaric acid; [C] neoabietic acid; [D] dehydroa
bietic acid; [E] dihydroabietic acid; [F] tetrahydroabietic acid; [G] 
dextropimaric acid; [H] isodextropimatic acid. uit Knops !191121 
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2.6 COAGULATIE 

2.6.1 Stabiliteit polymeerdeeltjes 

Polymeerdeeltjes zijn op zichzelf thermodynamisch instabiel en hebben de neiging 
om aan elkaar vast te zitten. Dit wordt veroorzaakt door de van de Waals aantrek
kingskrachten tussen de deeltjes. Dit proces heet coagulatie en is vaak een 
ongewenst verschijnsel bij emulsiepolymerisatie. Coagulatie kan op twee manieren 
voorkomen worden: 

- door elektrostatische stabilisatie 
- door sterische stabilisatie 

Bij emulsiepolymerisatie wordt coagulatie tegen gegaan door de geadsorbeerde 
emulgatormoleculen die voor een negatieve oppervlaktelading van de deeltjes 
zorgen. Doordat alle deeltjes een negatieve lading hebben stoten ze elkaar af. De 
stabiliteit van de deeltje tegen coagulatie is afhankelijk van de grootte van de 
repulsiekrachten tussen de deeltjes. 

De totale energie van de interactie tussen twee deeltjes is gelijk aan de som van de 
attractie en repulsie energie. In figuur 2.6 is de repulsie, attractie en totale energie 
van de interactie tussen twee bolvormige deeltjes weergegeven als functie van de 
afstand H tussen de deeltjes. De totale energie heeft een maximum waarde V max op 
een afstand H = Hmax· De grootte van het maximum is van groot belang voor de 
stabiliteit. Hoe hoger het maximum des te stabieler het systeem. Dit komt omdat de 
deeltjes met veel energie met elkaar moeten botsen willen ze het energiemaximum 
overwinnen. Bij een laag maximum is weinig botsingsenergie nodig om het maximu
m te overwinnen, waardoor de deeltjes makkelijker aan elkaar vast kunnen kleven. 
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Figuur 2.6 Attractie (V J, repulsie (V) en totale energie van de interactie tussen 
twee deeltjes als functie van de afstand H tussen de deeltjes. 
(-)=V,; (--)=V.; (-·1=V, bij concentratie elektrolyt hoger (a) en gelijk 
(b) aan de CCC 

De hoogte van het energiemaximum wordt sterk bepaald door de elektrolyt 
concentratie in het systeem. Door een toenemende elektrolytconcentratie wordt de 
elektrische dubbellaag ingedrukt waardoor de repulsiekrachten en daarmee het 
energiemaximum afnemen. Bij de overschrijding van een bepaalde concentratie, de 
kritische coagulatie concentratie (CCC) ligt het maximum bij V=O. Hierdoor zal elke 
ontmoeting tussen de deeltjes tot verkleving leiden. Verdere verhoging van electro
lytconcentratie geeft geen invloed meer op de coagulatiesnelheid, die hier alleen 
nog wordt bepaald door de entmeetingskans tussen twee deeltjes. 

2.6.2 Invloed oppervlakte bezettingsgraad op stabiliteit van een latex 

Een maat voor de stabiliteit van de polymeerdeeltjes is de oppervlakte bezettings
graad van een deeltje met emulgator. Wanneer er voldoende emulgator op het 
oppervlak aanwezig is, zijn de polymeerdeeltjes stabiel en zullen ze niet coagule
ren.Tijdens interval 11 groeien de deeltjes waardoor de oppervlakte bezettingsgraad 
van de emulgator op de deeltjes afneemt. Doordat er geen vrije emu~Çltor meer in 
de waterfase aanwezig is om de deeltjes te stabiliseren wordt op een gegeven 
moment de kritische bezettingsgraad bereikt. De kritische bezettingsgraad hangt af 
van onder andere de elektrolytconcentratie en de energiedissipatie in de reactor. 
Beneden de kritische bezettingsgraad worden de deeltjes niet meer voldoende 
gestabiliseerd waardoor de deeltjes zullen coaguleren. De bezettingsgraad blijft 
gedurende de rest van stadium 11 gelijk aan de kritische bezettingsgraad terwijl het 
deeltjesaantal afneemt. 

De oppervlakte bezettingsgraad van een deeltje wordt bepaald door: 
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(27) 

Hierbij is dp.sezw de gezwollen deeltjesdiameter. 
Voor de bepaling van de gezwollen deeltjesdiameter zie bijlage 2. 

Als interval 11 is afgelopen groeien de deeltjes niet meer. a blijft gelijk of neemt zelfs 
iets toe (ppol > Pmon) en het coagulatieproces stopt. 
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HOOFDSTUK 3 : EXPERIMENTEEL GE DEEL TE 

3.1 OPSTELLING BATCHREAKTOR 

De experimenten zijn uitgevoerd in een batchreaktor waarvan de opstelling is 
weergegeven in bijlage 1. De reactor heeft een volume van 2,4 dm3 met daarin 4 
keerschotten. De menging in de reactor wordt verzorgd door een twaalfbladerige 
turbineroerder die met een variabel toerental kan draaien. De reactor bevat ook een 
Pt-100 voeler, die verbonden is met een temperatuurregelaar. 

3.2 STYREEN -BUTADIEEN EXPERIMENTEN 

3.2.1 Aanmaken emulgator oplossing 

Tijdens de styreen-butadieen experimenten zijn twee verschillende soorten emulga
toren onderzocht: natriumlaurylsulfaat (SOS) en Dresinaat 515 (Dres.515). 

De emulgator-oplossingen werden bereid door in een bekerglas eerst de juiste 
hoeveelheid water af te wegen. Vervolgens werd aan het water de juiste hoeveel
heden emulgator en natriumcarbonaat toegevoegd. Bij het gebruik van dresinaat 
515 als emulgator werd ook extra NaOH toegevoegd. Dit om ervoor te zorgen dat 
de pH> 10,5 zou zijn. Na het toevoegen van alle componenten werd de oplossing 
geroerd totdat alles opgelost was. Vervolgens werd de emulgator oplossing 
minstens 1 uur doorborreld met stikstof. Dit werd gedaan om de oplossing 
zuurstofvrij te krijgen. De emulgator oplossing werd meestal een dag voor het 
experiment aangemaakt. 

3.2.2 Aanmaken initiator oplossing 

Tijdens alle experimenten is gebruik gemaakt van natriumpersulfaat als initiator. De 
initiator oplossing werd bereid door een bekende hoeveelheid natriumpersulfaat op 
te lossen in een bekende hoeveelheid water. Dit gebeurde in een fles met septum. 
Vervolgens werd de oplossing voor ongeveer ander half uur doorborreld met 
stikstof. De initiator oplossing werd een dag voor het experiment bereid. 

3.2.3 Toevoegen componenten 

De emulgator oplossing werd meestal een dag voor het experiment in de reactor 
gedaan. Dit gebeurde via kraan B (zie bijlage 6). Vervolgens werd de reactor 
ontdaan van zuurstof door al roerend bij een toerental van 120 rpm gedurende 1 
uur stikstof door de reactor heen te leiden (kraan B dicht, kraan K open, kraan A 
op toevoer stikstof). Vervolgens werd de reactor een nacht onder een stikstof druk 
van 3 bar gezet. Op de dag van het experiment werd er eerst weer , gedurende 45 
minuten, stikstof door de reactor geleid. Vervolgens werd kraan A dichtgedraaid 
waarna het styreen in de reactor werd gedaan (kraan B open). Vervolgens werd er 
weer, al roerend bij een toerental van 120 rpm, gedurende 45 minuten, stikstof 
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door de reactor geleid (kraan B dicht, kraan Kopen, kraan A op toevoer stikstof). 
Hierna werd eerst kraan A en vervolgens kraan K dicht gedraaid. Nu werd het 
butadieen toegevoegd. Dit gebeurde door eerst het doseervat, dat gevuld was met 
butadieen, op 10 bar N2 overdruk te brengen, waarna het aangesloten werd op de 
vulleiding van de reactor (leiding met kraan D koppelen aan net). Voordat het 
doseervat aangesloten werd, werd eerst het doseervat gewogen. Na aansluiting 
werd het doseervat weer gewogen. Vervolgens werd ervoor gezorgd dat kraan I 
dusdanig stond dat het butadieen van het doseervat naar de reactor kon stromen. 
Vervolgens werd kraan C geopend waarna ook de kranen H,G en D geopend 
werden. Vervolgens werd er gewacht totdat de juiste hoeveelheid butadieen in de 
reactor was overgebracht. Dit was via de weegschaal af te lezen. Hierna werden de 
kranen D,G,H en C gesloten. Vervolgens werd het doseervat van het leidingen-net 
afgekoppeld en gewogen zodat de juiste hoeveelheid butadieen berekend kon 
worden die in de reactor was gekomen. Vervolgens werd de initiator oplossing 
toegevoegd via kraan L. Hiervoor werd een speciale drukspuit gebruikt. Het tijdstip 
waarop alle initiator in de reactor was gebracht was tijdstip t=O. Hierna werd de 
roerder op een toerental van 400 rpm gebracht en werd er begonnen met opwar
men tot 70 • C. 

3.3.3 Monstername en berekeningen 

Conversie b~paling 

Tijdens de styreen-butadieen experimenten werd de conversie gevolgd door middel 
van gravimetrische bepaling. Dit werd gedaan met behulp van een monsterspuit en 
een monsterkraan. De monsterkraan werd aangesloten aan het uiteinde van de 
leiding met kraan L. Bij de monstername werd de monsterspuit aangesloten op de 
monsterkraan waarna eerst kraan L werd geopend en vervolgens de kraan van de 
monsterspuit werd geopend. Nadat de spuit vol was, werd de kraan van de 
monsterspuit dicht gedraaid en vervolgens kraan L dicht gedraaid. Vergeet kraan L 
niet dicht te doen anders spuit de inhoud van de reactor eruit (reactor staat onder 
een druk van ongeveer 9 bar). Vervolgens werd de volle monsterspuit gewogen en 
werd de inhoud in een aluminium bakje gespoten waarin zich hydrochinon bevond. 
Hierna werd er aceton aan het bakje toegevoegd waarna het monster werd 
drooggedampt op een waterbad. Vervolgens werd het monster gedroogd in een 
oven. De gebruikte spuit werd nu leeg gewogen, schoongemaakt en ingevet voor 
een nieuw monster. De conversie werd als volgt berekend: 

X= GP = (Gdroog -Gleeg) - (Gspvol-Gspleeg) *fds 

Gm (Gspvol-Gspleeg) *fm 
(33) 
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= gewicht spuit vol 
= gewicht spuit leeg 
= gewicht bakje vol 
= gewicht bakje leeg 
= fractie droge stof in de reactor op t = 0 
= fractie monomeer in de reactor op t = 0 

a..§P-aling deeltjesaantal 

(kg) 
(kg) 
(kg) 
(kg) 
(-) 
(-) 

Voor de bepaling van het deeltjesaantal en de deeltjesgrootteverdeling werd het 
monster, dat in de spuit zat, voor een klein gedeelte in een bekerglas gespoten met 
daarin ongeveer 200 mi demi-water. Dit werd gedaan door de uiteinde van de spuit 
onder het water oppervlak te houden en de kraan van de spuit even open en dicht 
te draaien. Vervolgens werd 100 mi overgebracht in een erlemeyer en 3 uur 
doorbarraid met perslucht. Dit gebeurde om ervoor te zorgen dat alle styreen en 
butadieen uit de oplossing en de polymeerdeeltjes zou verdwijnen. Vervolgens 
werden van de monsters TEM foto's gemaakt waarmee de deeltjesgrootteverdeling 
bepaald kon worden. De preparaten voor de TEM foto's werden bereid door de 
monsters gedurende 1 week te dialyseren. Van deze monsters werd vervolgens 
een oplossing gemaakt met een vaste stof gehalte van o, 1 gew % waarna de mon
sters gesteend werden met Os04 • Van deze preparaten werden TEM foto's 
gemaakt. Het dialyseren werd zelf uitgevoerd terwijl de rest uitbesteed werd. De 
deeltjesgrootteverdeling, en dus ook het deeltjesaantal, werd bepaald uit de TEM 
foto's door de diameters van de deeltjes op te meten. Dit kon gedaan worden met 
behulp van een liniaal of met behulp van een computer (van groep TPK, methode 
van Herk). Met de computer werden de deeltjes met behulp van een pen aange
stipt, waarna de computer de deeltjesgrootteverdeling, alsmede het aantal gemid
delde deeltjesdiameter berekende. Een typische TEM foto is te zien in figuur 3.1. 

27 



·a.· ... :-.... ~· ...... : , ......... , 
~- .. ·~ ~.,.<·r: 

..... ·, ..... 

·.lio •'.' 

.·' 

Figuur 3. 1 Een TEM foto van de deeltjes voor de emulsiepolymensatie van 
styreen en butadieen 

Uit de deeltjesgrootteverdeling werd een gemiddelde deeltjes diameter bepaald 
waarna het deeltjesaantal berekend werd uit: 

V =N* 1t*d~ =X* (Cs,o*Ma+Cb,o*Mb) 
P 6 Pp 

(34) 

vp = volume polymeer (m3/m3w) 
N = deeltjesaantal (1/m3w) 
dp = deeltjes diameter (m) .. 
c .. o = begin concentratie styreen (kmol/m3w) 
cb,o = begin concentratie butadieen (kmol/m3w) 
M. = molmassa styreen (kg/kmol) 
Mb = molmassa butadieen (kg/kmol) 
Pp = soortelijke massa polymeer (kg/m3) 
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3.3 GC-ANAL YSE 

3.3.1 Doel GC-analyse 

Bij de experimenten met styreen-butadieen is het wenselijk om de partiële conversie 
van styreen te volgen in de tijd. Dit kan bereikt worden door de partiële conversie 
van styreen te bepalen met behulp van de GC, waarna de partiële conversie van 
butadieen berekend kan worden uit de totale conversie en de partiële conversie 
van styreen. 

3.4.2 Werkwijze analyse methode 

De beste methode voor de bepaling van de partiële conversie van styreen is om als 
oplosmiddel tetrahydrofuraan te gebruiken en als interne standaard tolueen. De 
gebruikte methode is niet de echte interne standaard methode, omdat bij de 
opgezette analyse methode het tolueen pas na de reactie met een bekende 
hoeveelheid aan het monster wordt toegevoegd in plaats van dat het tolueen in 
receptuur wordt opgenomen. Dit is gedaan omdat het tolueen het emulsiepolyme
risatieproces zou kunnen beïnvloeden. 

Voor de bepaling van de partiële conversie van styreen werd met behulp van een 
monsterspuit een monster uit de reactor genomen. De monsterspuit werd vervol
gens gewogen en langzaam in een rondbodemkolf gespoten met daarop T-koeler. 
Vervolgens werd de monsterspuit leeg gewogen. Omdat er minimaal 5 (mi) 
monster nodig is kan het voorkomen dat deze handeling nog een keer gedaan 
moet worden. Na 5 minuten werd de rondbodemkolf gewogen en werd de inhoud 
van de kolf overgebracht in een monsterflesje. De rondbodemkolf werd vervolgens 
goed schoongemaakt voor het volgende monster. Gedurende het experiment 
werden regelmatig monsters genomen voor de bepaling van de partiële conversie 
van styreen. 

Het te injecteren monster werd als volgt bereid: 

Uit het monsterflesje werd 5 mi gepipeteerd in een maatkolf van 50 mi. Aan dit 
mengsel werd vervolgens ongeveer 0,5 g nauwkeurig afgewogen tolueen toege
voegd. Deze waarde werd goed genoteerd want tolueen is de interne standaard. 
Vervolgens werd de oplossing aangevuld tot 50 mi met tetrahydrofuraan en voor 2 
minuten goed geschud. Nu werd geïnjecteerd. Dit werd gedaan door de injectie
spuit eerst goed schoon te maken met demi-water. Vervolgens werd de injectie
spuit twee keer gespoeld met het monster waarna ongeveer 1,4 microliter geïnjec
teerd werd in de GC. Na injectie werd gewacht totdat alle pieken uit de GC waren 
gekomen en vervolgens werden hun oppervlakten genoteerd. Vervolgens werd de 
concentratie styreen in de oorspronkelijke oplossing berekend. Voor berekening, 
zie bijlage 2. 
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3.4.3 Verwerking resultaten 

Uit de GC-analyse kan de partiële conversie van styreen berekend worden. Uit het 
experiment wordt de totale conversie langs gravimetrische weg bepaald (formule 
32), waarna de partiële conversie van butadieen als volgt berekend kan worden: 

X= (Mwb*Xb*Cb,o) + <Mws*Xs*Cs,o) 

Mwb *Cb, o +Mws *Cs, o 

= totale conversie 
= partiële conversie butadieen 
= partiële conversie styreen 
= molmassa butadieen 
= molmassa styreen 
= begin concentratie butadieen 
= begin concentratie styreen 

30 

(-) 
(-) 
(-) 
(kg/kmol) 
(kg/kmol) 
(kmol/m3

) 

(kmol/m3
) 

(35) 



HOOFDSTUK 4: RESULTATEN EN DISCUSSIES 

4.1 Inleiding 

Tijdens het in dit verslag beschreven onderzoek is gekeken naar de emulsiepoly
merisatiereactie van styreen en butadieen in een batchreaktor. Hierbij zijn twee 
emulgatoren onderzocht: dresinaat 515 en natriumlaurylsulfaat (SOS). Dit is gedaan 
om de twee zepen onderling met elkaar te kunnen vergelijken. Tevens is per 
emulgatorsoort gekeken naar het effect van de verandering van de initiator- en 
emulgator concentratie op de polymerisatiesnelheid en het deeltjesaantaL 

4.2 Recepten en uitgangspunten 

Als basis voor de uitgevoerde proeven is uitgegaan van het in tabel 4.1 vermelde 
recept, met dresinaat 515 als emulgator en natriumpersulfaat als initiator. 
Dit recept met uitzondering van de gebruikte initiator wordt door Shell gebruikt in 
een commercieel proces. Shell gebruikt in plaats van persulfaat een redoxinitiator. 
De reactietemperatuur bij het commerciële Shell proces is 5 ° C. Alle experimenten 
in dit onderzoek zijn uitgevoerd bij 70 ° C en een roerdertoerental van 400 rpm. 

Tabe/4.1 Uitgangsrecept voor de batchgewijze styreen-butadieen emulsie
copolymerisaties 

Component Gewicht (g) concentratie (kmof/m3w) 

demi-water 737 

dresinaat 515 24 0,0685 

styreen 121,6 1,576 

butadie en 300,8 7,507 

Na2C03 7,5 

NaOH 2,4 

N~S20a 9,2 0,0522 

Uitgaande van het recept vermeldt in tabel 4.1 zijn vervolgens de volgende 
experimenten uitgevoerd: 

* 

* 

De initiatorconcentratie wordt gevarieerd bij gelijkblijvende emulgatorconcen
tratie volgens het recept in tabel 4.1 
De emulgatorconcentratie wordt gevarieerd bij gelijkblijvende initiatorcon
centratie volgens het recept in tabel 4.1 
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Bij de experimenten met natriumlaurylsulfaat (SOS) als emulgator is ervoor gezorgd 
dat het effectieve emulgatoroppervlak (a. (Ce,o- CcMc)) gelijk is aan het effectieve 
emulgatoroppervlak van dresinaat 515. De waarde van a. is afhankelijk van het 
soort monomeer wat gebruikt wordt. Daar de waarde van a. van dresinaat 515 en 
SOS voor de reactie tussen styreen en butadieen niet bekend is, is voor beide 
emulgatoren de waarde genomen zoals die geldt voor de homopolymerisatie van 
styreen. De waarde van a. van de emulgator dresinaat 515 was op het moment van 
het starten van de experimenten niet bekend. Er is daarom voor gekozen om voor 
de waarde van a. van dresinaat 515 de waarde van dresinaat 214 te nemen. Ook 
voor het molecuulgewicht en de CcMC zijn de waarden van dresinaat 214 genomen. 
Dit lijkt een redelijke aanname daar de zepen veel op elkaar lijken. Beide zepen 
worden namelijk op dezelfde manier geproduceerd en verschillen slechts in de 
wijze waarop ze gezuiverd worden. Het enige verschil zal dus bestaan uit de 
hoeveelheid en aard van de verontreiniging in de zeep. 

Bij alle experimenten werd de kationconcentratie constant gehouden. Dit werd 
gedaan om de invloed van de kationconcentratie op het deeltjesaantal uit te 
sluiten. 

In tabel 4.2 en 4.3 zijn de recepturen gegeven van de experimenten die zijn 
uitgevoerd met SOS en dresinaat 515 als emulgator. De resultaten van de experi
menten, conversie-tijd en deeltjesaantal-tijd grafieken, zijn te zien in bijlage 4.1-4.9. 
In de tabellen is Cs.o de beginconcentratie styreen, Cs,o de beginconcentratie 
butadieen, cl,o de beginconcentratie initiator, CE,o de beginconcentratie emulgator en 
is CNa+ de kationconcentratie. 
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Tabel 4.2 Recepturen van de experimenten uitgevoerd met SDS als emulgator 
Reactietemperatuur is 70 ± 1 ° C 

Experiment 1 2 3 

Ingrediënten (g) 

demi-water 714 714 688,3 

SOS 41,3 41,5 82,7 

styreen 122,1 122 121,9 

butadieen 351,2 296,4 295,1 

Na2S20 6 18,4 9,2 9,2 

Na OH - - -
Na2C03 6,9 11,0 8,7 

Concentraties (kmoljm3J 

Cs.o 1,6 1,6 1,6 

Cao 8,8 7,4 7,4 

cl,o 0,104 0,052 0,052 

CE,o 0,058 0,058 0,12 

CNa+ 0,44 0,44 0,44 

Bijzonderheid. clo = C,o=(Cio)s CEo = 
2*(C,o)s Ceo= (Ceo)s 2*(Ceo)s 

*(CJs en (CE.Js zijn standaardreceptconcentraties. (C1j$ = 0.052 (kmoljm3
..); 

(CE.)$ = 0.058 (kmoljm 3 .J 
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Tabel4.3 Recepturen van de experimenten uitgevoerd met dresinaat 515 als 
emulgator. Reactietemperatuur is 70 ± 1 ° C. 

I Experiment I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 
Ingrediënten (g) 

demi-water 737 737 737 737 730 730 

dresinaat 515 24,1 24,6 48,8 24,2 72,5 36,1 

styreen 121,8 121,4 121,8 122 122,1 123 

butadieen 299,2 297,9 292,7 306 298,5 294,1 

Na2C03 7,5 7,4 1,8 2,4 1,4 6 

Na OH 2,4 2,4 3,1 2,4 3 2,6 

Na2S20 8 9,2 9,2 9,2 18,4 9,2 9,2 

modifier* - 0,20 - - - -
Concentratie (kmoljm3w) 

Cs,o 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Ce,o 7,5 7,4 7,4 7,6 7,4 7,4 

cl,o 0,052 0,052 0,052 0,104 0,052 0,052 

CE,o 0,067 0,07 0,14 0,069 0,21 0,10 

CNa+ 0,45 0,45 0,40 0,419 0,446 0,450 

Bijzonderheid clo = modifier Ceo= clo = Ceo= Ceo= 
{Cio)s clo= 2*{CEo)s 2*(Cio)s 3*{CEo)s 1,5* 

CEo = {Cio)s {CEo)s 
{CEo)s CEo = 

(Ceo)s 

* als modifier is tertairdodecylmercaptaan gebruikt . Deze stof wordt gebruikt als ketenoverdrachts
reagens. 
** (C10), en (Ce0 ) 8 zijn de standaardconcentraties. (C1J,=0.052 (kmoljm3w); (Ce0 ) 5 = 0.067 (kmoljm3w) 
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4.3 BEPALING DEELTJESAANTAL EN DEELTJESGROOTTEVERDELING 

Om de fractionele oppervlakte bezettingsgraad van de emulgator op de deeltjes te 
bepalen dient het oppervlak van de aanwezige deeltjes bekend te zijn. Dit opper
vlak kan worden berekend uit de deeltjesgrootteverdeling en de deeltjesconcentra
tie. Tevens kan uit het verloop van het deeltjesaantal in de tijd of met de conversie, 
achterhaald worden of coagulatie optreedt. 

Voor het bepalen van het deeltjesaantal is in eerste instantie gebruik gemaakt van 
transmissie elektronen microscopie (TEM). Zoals in hoofdstuk 3 beschreven staat 
worden de monsters eerst 3 uur doorborreld met perslucht om vervolgens gedur
ende een week gedialyseerd te worden. Het dialyseren gebeurt om eventuele 
verontreinigingen die in het monster aanwezig zijn te verwijderen. Voor het maken 
van de werkelijke foto's moeten de monsters nog enkele behandelingen onder
gaan. Deze behandelingen werden uitgevoerd door de heer H. Woestenberg. 

Uit de TEM foto's kan het deeltjesaantal en de deeltjesgrootteverdeling vervolgens 
door het opmeten van de deeltjesdiameter bepaald worden. Het opmeten van de 
deeltjesdiameter kan op twee manieren gebeuren: met behulp van een liniaal of 
met behulp van een computerprogramma (vakgroep TPK, welwillend ter beschik
king gesteld door dr. A.M. van Herk). In figuur 4.1 is het resultaat te zien van het 
deeltjesaantal bepaald met behulp van een liniaal en een computerprogramma voor 
experiment 4. Voor het bepalen van het deeltjesaantal wordt gebruik gemaakt van 
het aantal gemiddelde deeltjesdiameter. 

3.00 r------------------------, 

2.50 • 
....... ., • E • • ............ .,... 

2.00 ........ 
lil 

y 

0 y 
.,... 
-te 
z 

1.50 -. 
1.00 .___ _ __._. __ ..L_ _ ____.. __ __JIL__ _ _.._ __ ..L.._ _ ___,_ __ _j 

0 100 200 300 400 

tijd (min) 

Figuur 4.1 Deeltjesaantal bepaald met behulp van een liniaal (" ) en met het 
computerprogramma ( e) voor experiment 4. 
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Uit figuur 4.1 is te zien dat het verschil tussen het deeltjesaantal bepaald met de 
computer en door handmatig meten ongeveer 15 % bedraagt. Rekent men dit 
terug naar de gemiddelde deeltjesdiameter dan blijkt het verschil ongeveer 7 - 8 
(nm) te zijn op een gemiddelde deeltjesdiameter van circa 110 nm. Bij de bepaling 
van de deeltjesgrootteverdeling en het deeltjesaantal van de overige experimenten 
is telkens gebruik gemaakt van het computerprogramma. 

Voor sommige experimenten is het deeltjesaantal bepaald met behulp van de 
Malvern 4700. Dit instrument bepaalt de deeltjesdiameter met behulp van dynami
sche lichtverstrooiing. Deze optische techniek is gebruikt omdat niet van elk experi
ment bruikbare TEM foto's beschikbaar waren. Dit komt doordat het prepareren 
van de TEM foto's soms mislukt is (vervloeien monster, scheuren vlies op gridje, te 
lage of te hoge deeltjesconcentratie). Daar het maken van TEM foto's zeer tijdro
vend is en er geen tijd meer over was voor het leveren van nieuwe monsters is 
voor de experimenten 8 en 9 het deeltjesaantal bepaald met dynamische lichtver
strooiing. Om te kijken in hoeverre de resultaten met dynamische lichtverstrooiing 
betrouwbaar zijn, is ook het deeltjesaantalverloop van de experimenten 2 en 3 
bepaald met dynamische lichtverstrooiing. De gevonden waarden, zie tabel 4.4, zijn 
vervolgens vergeleken met de resultaten verkregen met TEM. 

Tabel4.4 Resultaten deeltjesaantal en deeltjesdiameter bepaald met TEM en 
met de Malvern 4700 

TEM Malvern 

Experiment Reactie Conversie dn 10.21 N dn 10.21 N 
tijd(min) (%) (nm) (1 /m3w) (nm) (1 /m3w) 

2 150 40,2 78 1,1 88 1,7 

210 60,8 108 1,6 

316 89,6 113 0,81 133 0,9 

3 150 58,5 47 6,4 50 5,5 

195 77,7 65 7,3 69 2,7 

240 85,6 62 4,1 84 1,7 

8 60 29,9 32 10,1 

100 50,9 42 7,7 

140 85,5 51 7,5 59 1,7 

9 90 28,8 59 1,7 

150 49,0 77 0,13 71 1,6 

210 66,7 95 0,9 

290 82,9 98 1,0 
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Uit tabel 4.4 blijkt dat de deeltjesdiameter zoals die bepaald is met de Malvern in 
het algemeen hoger is als bepaald met TEM. Dit verschil is mogelijk als volgt te 
verklaren. De Malvern 4 700 maakt gebruik van de intensiteit van het gereflecteerde 
licht van een monster en van de fluctuaties in de intensiteit. De fluctuaties in de 
intensiteit ontstaan door de Brownse bewegingen van de deeltjes. Om de deeltjes 
bevindt zich een stilstaande waterlaag. Deze waterlaag beweegt met de deeltjes 
mee. Het is mogelijk dat deze stilstaande waterlaag meegenomen wordt in de 
bepaling van de deeltjesdiameter. Hierdoor zal de deeltjesdiameter groter worden 
gemeten dan hij in principe is. Een andere verklaring kan zijn is dat de Malvern 
lange tijd niet meer gebruikt is, waardoor er onbetrouwbare meetresultaten 
geproduceerd worden. Een indicatie voor de betrouwbaarheid van een meting valt 
at te lezen aan de volgende waarden: Range > 90 % , Merit (de signaalfruis 
verhouding) > 80 % en de polydispersiteit ( piekbreedte) <0.15. Alle waarden 
waren goed behalve de Merit waarde die telkens in de buurt van de 60 % lag. 
Hierdoor moet aan de betrouwbaarheid van de metingen getwijfeld worden. Dit 
blijkt ook uit de spreiding in het deeltjesaantal gemeten via de Malvern (experiment 
8 en 9). Zoals in bijlage 4.8 en 4.9 te zien is, is de spreiding per meetpunt nogal 
groot. 

In figuur 4.2 is van experiment 3 de deeltjesgrootteverdeling gegeven op tijdstip 
t= 150 (min) bepaald met TEM en dynamische lichtverstrooiing. In figuur 4.2 is te 
zien dat de deeltjesgrootteverdeling bepaald met dynamische lichtverstrooiing 
groter is als bepaald met TEM. Ook zijn in figuur 4.2 twee plaatjes gegeven van de 
deeltjesgrootteverdeling zoals die met de Malvern zijn bepaald. Hieruit is te zien dat 
er nogal wat verschil optreedt tussen de deeltjesgrootteverdeling en het aantal 
gemiddelde deeltjesdiameter bij verschillende Malvern metingen aan hetzelfde 
monster. 

Worden de waarden van de TEM foto's met de Malvern 4700 vergeleken voor de 
experimenten 2 en 3 dan ziet men dat de trend, afname deeltjesaantal in de tijd, 
hetzelfde is. Het deeltjesaantal ligt telkens ook in dezelfde orde van grootte. Bij de 
bespreking van de resultaten van de experimenten 8 en 9 wordt daarom uitgegaan 
van dezelfde trend in het verloop van het deeltjesaantal met de tijd als bij de 
experimenten 2 en 3. Dit ondanks het feit dat de emulgatorconcentraties van de 
experimenten 8 en 9 hoger zijn. 

Bij de bepaling van het deeltjesaantal uit de TEM foto's zijn per monster verschil
lende foto's geteld. Hierdoor ontstaat er een spreiding in de meetresultaten. In de 
bijlagen is de spreiding aangegeven door de error bars. De spreiding werd 
berekend met behulp van de standaard deviatie. 
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Figuur 4.2 Deeltjesgrootteverdeling bepaald met TEM (figuur 4.2c) ""'en met dyna
mische lichtverstrooiing (figuur 4.2a en 4.2b) voor experiment 3 voor 
een conversie van 0,585. 
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4.4 GC-ANAL YSES 

Voor de styreen-butadieen experimenten is een GC-analyse methode opgezet om 
de partiële conversie van styreen te volgen in de tijd. Uit de gravimetrisch bepaalde 
overall conversie kan vervolgens de partiële conversie van butadieen berekend 
worden , zie vergelijking 35. 

4.4.1 Geteste methoden 

Bij het opzetten van de GC-analyse methode zijn verschillende methoden ge'pro
beerd voor de bepaling van de partiële conversie van styreen. Deze methoden zijn 
getest om te kijken of bij de homopolymerisatie van styreen de conversie van 
styreen, zoals gravimetrisch bepaald, ook met de GC gereproduceerd kan worden. 

Na veel experimenteel werk bleek dat de meest betrouwbare resultaten tot stand 
kwamen met tetrahydrofuraan als oplosmiddel en tolueen als interne standaard. Dit 
is te zien in de figuren 4.3 en 4.4. In deze figuren zijn de resultaten van twee homo
polymerisaties van styreen weergegeven die zijn uitgevoerd met twee verschillende 
emulgatoren. In de figuren 4.3 en 4.4 zijn de conversies te zien zoals die gravime
trisch en met de GC bepaald zijn. De recepten van de experimenten zijn gegeven in 
de bijlagen 5 a en Sb. Uit de figuren 4.3 en 4.4 ziet men dat er een goede overeen
stemming is tussen de conversies bepaald met de GC en met de gravimetrische 
analyse. 

Figuur 4.3 Conversie verloop met de tijd bepaald via GC ( D ) en gravimetrisch 
( • ) voor de homopolymerisatie van styreen met SOS Voor receptuur 
zie bijlage s·. T=SO·C; rpm=SOO 
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Conversie verloop als functie van de tijd bepaald met GC 
( D ) en gravimetrie ( ~ ) voor de homopolymerisatie van sty
reen met dresinaat 214. Voor receptuur zie bijlage Sb. T=SO·C; 
rpm=500. 

4.4.2 Testen GC-analyse op styreen-butadieen copolymerisatie 

Uit paragraaf 4.4.1 blijkt dat als men als oplosmiddel tetrahydrofuraan en als interne 
standaard tolueen gebruikt het conversie verloop van de homopolymerisatie van 
styreen met GC goed te volgen is. Getest is of deze manier ook toepasbaar is voor 
de copolymerisatie van styreen-butadieen. Hierbij is een experiment uitgevoerd om 
te kijken of de hoeveelheid styreen op tijdstip t=O achterhaald kan worden. Hiertoe 
is de reactor gevuld met demi-water, styreen, emulgator (dresinaat 515) en NaOH, 
en is de hoeveelheid butadieen gevarieerd door steeds meer butadieen in de 
reactor te brengen. Het recept was: 

demi-water 
styreen 
dresinaat 515 
Na OH 

: 700 (g) 
: 121,9 (g) 
: 24,2 (g) 
: 2,39 (g) 

In tabel 4.5 is het resultaat te zien. 

40 



Tabel4.5 Gewichtspercentage styreen volgens het recept en bepaald met de 
GC 

Hoeveelheid toegevoegd Gewichtspercentage sty- Gewichtspercentage 
butadieen (g) reen volgens het recept styreen bepaald met GC 

59,9 13,4 10 

158,7 12,1 11,3 

311 10,5 8,6 

In tabel 4.5 is te zien dat er een significant verschil is tussen de gewichtspercen
tages styreen die volgen uit het recept en uit de GC-analyse. Een verklaring 
hiervoor kan zijn dat bij het leegspuiten van het monster in de kolf butadieen 
verdampt. Het verdampen van butadieen komt omdat de styreen-butadieen 
emulsiecopolymerisatie reactie onder druk wordt bedreven waardoor het butadieen 
in vloeibare vorm aanwezig is. Omdat butadieen onder atmosferische omstan
digheden gasvormig is zal bij het leegspuiten van het monster in de kolf het 
butadieen verdampen. Hierdoor kan er ook styreen verdampen. Ook kan bij het 
leegspuiten van het monster in de kolf een hoeveelheid monster verloren gaan. 
Tevens vindt er bij de bereiding van het monster voor de werkelijke GC-analyse een 
verdunningsstap plaats. Hierdoor kunnen er fouten worden geïntroduceerd. Eerder 
genoemde drie factoren spelen een belangrijke rol bij de systematische afwijking 
tussen het ingewogen styreen gehalte (recept) en dat bepaald met de GC. 

Omdat verdere verfijning van deze methode veel tijd zou kosten is besloten om met 
de opgezette methode verder te werken. Met de systematische fouten moet 
rekening worden gehouden. De butadieen conversies zijn mogelijk systematisch te 
laag en de styreen conversies te hoog. 

4.4.3 Uitgevoerde GC experimenten 

Voor de experimenten 1 ,3 en 7 is de partiële conversie van styreen bepaald met de 
opgezette GC-analyse methode. 

In figuur 4.5 is het resultaat gegeven van experiment 7 waarbij in een grafiek de 
totale conversie en de partiële conversies van styreen en butadieen zijn uitgezet 
tegen de tijd. 

In figuur 4.5 is te zien dat de partiële conversie curven van styreen en butadieen 
het verloop van de totale conversie curve redelijk volgen. Dit duidt erop dat er geen 
composition drift optreedt. Dit is ook wat verwacht wordt voor het styreen-buta
dieen systeem ,op basis van de r-waarden (zie figuur 2.4).Men moet echter wel de 
nodige voorzichtigheid betrachten met deze methode omdat uit tabel 4.5 
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blijkt dat de opgezette GC-analyse methode niet helemaal perfect is. Een betere 
methode om gelijktijdig de partiële conversie van styreen en butsdieen te volgen 
zou zij om een GC on-line te koppelen aan de reactor. Hierdoor worden onnauw
keurigheden die met handmatig werk ontstaan zoveel mogelijk voorkomen. 
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Figuur 4.5 Totale conversie ( •) zoals gravimetrisch bepaald, de partiële conver
sie van styreen ( À ) zoals via de GC bepaald en de partiële conversie 
van butadieen ( v) zoals via formule 35 bepaald als functie van de tijd 
voor experiment 7. Voor recept zie tabel4.3 

--
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4.5 EXPERIMENTEN MET DRESINAAT 515 ALS EMULGATOR 

In deze paragraaf worden de resultaten besproken van de emulsie
polymerisatiereactie tussen styreen en butadieen met dresinaat 515 als emulgator. 
Tijdens de experimenten is gekeken naar de invloed van de verhoging van de 
initiatorconcentratie en van de emulgatorconcentratie op de polymerisatiesnelheid 
en het deeltjesaantal ten opzichte van het standaard recept zoals dat gegeven is in 
tabel 4.1. Tevens is gekeken wat de invloed is van het toevoegen van een modifier 
(tertairdodecylmercaptaan). 

4.5.1 Invloed van de emulgatorconcentratie 

In tabel 4.6 zijn de resultaten weergegeven van het effect van de verandering 
van de emulgatorconcentratie op de polymerisatiesnelheid en het einddeeltjesaantal 
van de ab-initia batchgewijze styreen-butadieen reactie. De polymerisatiesnelheid 
werd hierbij berekend uit de helling in interval 11. 

Tabel4.6 Ab-initia batchgewijze styreen-butadieen emulsiecopolymerisatie expe
rimenten voor de bepaling van de polymerisatiesnelheid en het eind
deeltjesaantal bij verandering van de emulgatorconcentratie. Gebruik
te emulgator is dresinaat 515. Reactietemperatuur is 

* 
** 
*** 

70 ± 1. C; C10 = 0.052 (kmoljm3J 

Experiment Karakteristiek** 
nummer 

4 CEo = (CEo)s 
(standaard) 

9* CE,o = 1,5(CEo)s 

6 CE,o = 2(CEo)s 

8* CE,o =3(CEo)s 

deeltjesaantal bepaald via Malvern 4700 
receptuur tabel 4.3 

10
4 
R *** pol 

(kmol/m3w) 

2,75 
(X=16-63 %) 

4,97 
(X=11-67%) 

9,06 
(X=15-84 %) 

9,86 
(X= 16-64,1 %) 

10·21 Nelnd (1/m3w) 

0,22 

1,01 

4,04 

4,90 

Rpo1 Is bepaald in interval 11. Tussen de haakjes staat het conversiegebied waartussen Rpo1 
gemeten is. 
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In figuur 4.6 zijn de conversie-tijd curven te zien van de experimenten 4,6,8 en 9. 

100 y 

0 

0 
VQ o 

0 
80 f-

0 0 c 

0 c 

~ 
0 c - 0 c 

~ 60 0 0 IJ ~ 
ov 0 

CD 0 a 
'ëi) 0 c 
'- V Q) 40 c 
> V 0 IJ 
c o ca 
0 t a 
(.) 00 

V 0 c 
20 8 V 

~r 
I 0 

0 100 200 300 400 500 

tijd (min) 

Figuur 4. 6 Verloop van de overall conversie met de tijd voor de emulsiecopoly
merisatie van styreen en butadieen bij verschillende dresinaat 515 
emulgator concentraties. Reactietemperatuur is 70 ± 1" C. 
c,o=0,052(kmollm3J; CNa+=0,44 (kmollm3J. 
( 0) CE0 =1,5(CEJs; ( 0 ) CEo=(CEJS'· 
( <> ) CEo=2(CEJs; ( V) CEo= 3(CEJs 
Voor recepturen zie tabel 4.3 

Figuur 4.6 en tabel 4.6 laten zien dat de polymerisatiesnelheid bij toenemende 
emulgatorconcentratie hoger wordt en dat het deeltjesaantal toeneemt. Bij een 
emulgatorconcentratie boven de 0,138 (kmol/m3w) blijkt dat verdere verhoging van 
de emulgatorconcentratie geen significante invloed meer heeft op de polymerisa
tiesnelheid. 

Voor Smith en Ewart case 2 kinetiek geldt dat N- Ce0
'
6

• Uit Meuldijk et al. (1992) 
volgt dat voor de homopolymerisatie van styreen met dresinaat 21~ .als emulgator 
geldt dat N- Ce 3

• Uit Weerts volgt dat voor de homopolymerisatie van butadieen 
met dresinaat 214 als emulgator N -Ce1

'
6

• Voor SOS als emulgator vond Weerts 
dat N-C/1

• In figuur 4.7 is log Neind uitgezet tegen de log Ceo· Uit figuur 4.7 blijkt 
dat er geen eenduidig verband bestaat tussen N en Ceo· Wordt desalniettemin een 
lijn door de punten getrokken dan blijkt de richttingscoëfficient van de lijn 2,9 te 
zijn. Hieruit zou volgen dat Neind- Ce/'9• Dit resultaat komt overeen met Meuldijk et 
al (1992). Men moet zich wel realiseren dat van 2 van de meetpunten de deeltjes
aantal bepaald is met dynamische lichtverstrooiing. Hierdoor zou er misschien een 
ander resultaat te zien zijn. 
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Figuur 4. 7 Einddeeltjesaantal als functie van de emulgatorconcentratie voor de 
emulsiecopolymerisatie van styreen-butadieen 

4.5.2 Invloed van de modifier 

Er is ook een experiment gedaan waarbij gekeken is naar de invloed van een slecht 
in water oplosbare ketenoverdrachtsreagens ( = modifier, tertairdodecylmercaptaan) 
op de polymerisatiesnelheid en het deeltjesaantaL Modifiers worden als ketenover
drachtsreagens gebruikt om de vertakkings- en vernettingsreacties in het polymeer 
te beperken. Door het toepassen van een ketenoverdrachtsreagens wordt het 
moleculair gewicht van het polymeer gereduceerd. 

In figuur 4.8 is de conversie-tijd curve te zien van het experiment met modifier ten 
opzichte van de standaard proef. Tevens is hierin het deeltjesaantalverloop met de 
tijd te zien. 

-. 
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Figuur 4.8 Conversie-tijd curve voor de ab-initio batchgewijze styreen-butadieen 
emulsiecopolymerisatie reactie met en zonder modifier. Als modifier is 
tertairdodecylmercaptaan gebruikt. Reactietemperatuur is 70 ± 1 • C. 
c,o=0,052 (kmoljm3

.); CEo=0,067 (kmoljm3
.) 

( o) conversie C,0 =0,052 (kmoljm3
.); ( D ) conversie verloop met 

modifier; ( • ) deeltjesaantal met modifier; ( • ) deeltjesaantal 
C,0 =0,052 (kmoljm 3

.). Voor recepten zie tabel 4.3 

In figuur 4.8 is te zien dat de polymerisatiesnelheid in interval 11 van experiment met 
modifier in dezelfde orde van grootte ligt als bij het experiment met het standaard 
recept. Vergelijkt men het deeltjesaantal dan blijkt dat bij het experiment met 
modifier er meer deeltjes gevormd worden. 

Omdat het tertairdodecylmercaptaan slecht oplosbaar is in water kan het molecuul 
zonder te reageren in een deeltje komen. In een deeltje kan het mercaptaan als 
chain transfer agent dienen. Het kan reageren met een groeiende keten waarna 
ketenstop plaatsvindt. Door ketenstop zal de polymerisatiesnelheid in het deeltje 
afnemen, waardoor het deeltje niet meer zo snel groeit. Gebeurt dit irfiriterval 1, het 
stadium van deeltjesvorming, dan betekent dit dat er minder emulgator nodig is 
voor de stabiliserende werking, omdat de volumegroeisnelheid van de deeltjes 
omlaag gaat. Hierdoor krijgen meer niet actieve micellen de kans om een eligomeer 
in te vangen. Hierdoor ontstaan er meer deeltjes. Berekening van het aantal 
groeiende ketens per deeltje in interval 11 bij gebruik van een modifier levert een 
waarde op van 0,08. De waarde van ri is zo laag omdat er in interval I veel deeltjes 
gevormd worden. Hierdoor is de snelheid per deeltje lager dan bij het experiment 
zonder tertairdodecylmercaptaan. 
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Uit figuur 4.8 blijkt dat toevoeging van mercaptanen geen significante invloed heeft 
op de polymerisatiesnelheid. Uit Verdurmen (1993) blijkt dat bij een initiator
concentratie van groter als 10"2 (mol/dm3w) er geen effect meer is van de mercap
tanen op de polymerisatiesnelheid. Dit is gedaan voor de homopolymerisatie van 
butadieen bij 50° C. De geziene resultaten bij Verdurmen komen goed overeen 
met de door ons geziene resultaat temeer daar de initiatorconcentratie in dezelfde 
grootte van orde ligt als bij Verdurmen. Een verklaring door Verdurmen voor het 
waargenomen effect wordt echter niet gegeven. Bovey et al. (1955) hebben 
gevonden dat de aanwezigheid van tertairdodecylmercaptaan geen invloed heeft 
op de polymerisatiesnelheid van de reactie tussen styreen en butadieen bij 50° C 
met vetzuur zepen als emulgator. Ook hier wordt geen verklaring gegeven voor de 
opgetreden resultaten. Beide onderzoekers vermelden niet of er meer deeltjes ge
vormd worden. 
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4.5.3 Invloed van de initiatorconcentratie 

In figuur 4.9 is de conversie-tijd curve uitgezet van het experiment met Clo = 
2* (C10). en C10 = (C10) 5• Tevens zijn van beide experimenten het deeltjesaantal 
gegeven als functie van de tijd. 
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Figuur 4.9 Conversie-tijd curve van de ab-initio batchgewijze styreen-butadieen 
emulsiecopolymerisatie experimenten, volgens het standaard recept 
en c,o= 2*(C,J •. CE,o=0,069 (kmoljm3.J; CNa+ =0,444 (kmoljm3.J 
( o) Conversie C,a = (C,J. = 0,052 (kmoljm 3.J; ( D) conversie 
C,a = 2*(C,J. ;( •) deeltjesaantal C,a = (C,J.; ( •) deeltjesaantal 
C,a = 2*(C,J •. Voor recepturen zie tabel4.3 

In figuur 4.9 is te zien dat de polymerisatiesnelheden van de twee experimenten 
nauwelijks van elkaar verschillen, terwijl het deeltjesaantal van experiment met C1,o = 
2*(C10), ongeveer een factor 3,5 hoger is. Omdat de polymerisatiesnelheid constant 
is, maar N groter is geworden zou ii voor het experiment met C1,o = 2* (C10), lager 
moeten zijn dan voor het standaard recept. Dit komt omdat geldt dat Rpo1- ii* N. Bij 
een even grote polymerisatiesnelheid zal een toename van de deeltjesconcentratie 
leiden tot een daling van ii. Dit blijkt ook uit tabel 4.7. 
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Tabel4.7 n voor experiment met C,o= (C,J. en C,o = 2*(C,J. in gebied waar 
coagulatie optreedt. Rpol voor experimenten is genomen in interval 11. 
Rpo1 voor experiment met C,o = (C,J. is 2,75*10-4(kmoljm3

w *s) en geldt 
voor conversie gebied van 16-63 %. Rpo1 voor experiment met 

Ex-
periment 

tijd(min) 

BE 5 

90 

210 

300 

C,o = 2*(C,J. is 3,15*10-4 (kmoljm3
w *s) en geldt voor conversie gebied 

van 14-61 %. 

clo = 0,052(kmoljm3w) clo=0,104 (kmoljm3w) 

Con- 10-20 N n* Con- 10-20 N n* 
versie (1/m

3
w) versie (1/m3w) 

(%) (%) 

18,0 8,8 0,125 

61,3 7,44 0,151 

24,5 2,5 0,39 

46,4 2,3 0,42 

63,2 

* li is bepaald uit Rpo1 = (k/CM,/Ii*N)/Nav_ Rpo1 volgt uit de helling in interval 11 onder de aanname 
dat deze constant is_ kP= 310 (m3 /(kmol*s)); CM,p = 5,53 (kmolfm3P); N volgt uit de experiment; 
Nav=6,02*1026 (1/kmol) 

Uit tabel 4. 7 blijkt dat n voor experiment met C10 = 2* (C10). ongeveer 0.14 is. Dit is 
lager dan 0,5 zodat case 1 kinitiek geldt. Uit de Smith & Ewart vergelijking die het 
aantal groeiende ketens per deeltje beschrijft (vgl. 7, hfst2) kan afgeleid worden 
dat voor case 1 geldt dat: 

kennelijk overheerst de ïnvloed van desorptie bij het kleiner worden van de deeltjes. 
Hierdoor zaln dalen. 

Het resultaat is echter in tegenspraak met de resultaten waarbij de emulgatorcon
centratie wordt verhoogd. Verhoging van de emulgatorconcentratie leidt tot hogere 
deeltjesaantallen en dus kleinere deeltjes, maar het leidt ook tot hogere reactie
snelheden. Een verklaring voor dit verschijnsel is niet voorhanden. 

Omdat desorptie van radicalen een belangrijke rol speelt zal de volumegroeisnel
heid van de genucleërde deeltjes in interval I lager zijn dan bij het standaard recept. 
Hierdoor krijgen meer niet actieve micellen de kans om oligomeren in te vangen. 
Daar de initiatorconcentratie verhoogd is zullen er meer oligomeren zich in de 
waterfase bevinden, waardoor er meer deeltjes in de nucleatiefase kunnen ont
staan. 
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Ook uit Weerts (1990) blijkt dat er geen significante veranderingen optreden in de 
polymerisatiesnelheid bij verandering van de initiatorconcentratie voor de homo
polymerisatie van butadieen bij 50° C. Uit Bovey, Kolthoff en Medaller (1953) blijkt 
ook dat een verandering in de persulfaatconcentratie geen invloed heeft op de 
polymerisatiesnelheid van de styreen-butadieen copolymerisatiereactie. Deze onder
zoekers vermelden niet of er meer deeltjes gevormd worden. 

Als naar het deeltjesaantalverloop gekeken wordt (bijlage 4. 7) van het experiment 
met Clo = 2* (C~o). met de daarbij behorende afwijkingen dan ziet men dat er geen 
echte uitspraken gedaan kunnen worden over het al dan niet optreden van 
coagulatie. Dit omdat de spreiding per meetpunt te hoog is. Omdat er ook maar 
één meetpunt in het gebied van interval 11 ligt kan niet berekend worden wat het 
verloop van de kritische oppervlakte bezettingsgraad van de emulgator op de 
deeltjes is. 
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4.6 EXPERIMENTEN MET SOS ALS EMULGATOR 

In deze paragraaf worden de resultaten besproken van de experimenten met 
natriumlaurylsulfaat als emulgator. Bij het experiment met C10 =0,052 (kmoljm3w) is 
uitgegaan van het standaard recept zoals dat in tabel 4.1 is weergegeven. Er is 
echter één verschil en dat is dat het effectieve emulgatoroppervlak bij gebruik van 
SDS gelijk moet zijn aan dat bij gebruik van dresinaat 515. Voor het effectieve 
emulgatoroppervlak (~ *(Ceo-CcMC) voor dresinaat 515 volgt dit voor standaard 
receptuur gelijk is aan 1,53*1 07 (m2/m3w)· Deze waarde moet ook gelden voor. het 
effectieve emulgatoroppervlak van SDS. Als nu de a. en CCMC van SDS worden 
ingevuld (zie bijlage fysïsche constanten) dan volgt hieruit dat 41,3 (g) SDS moet 
worden afgewogen. Deze hoeveelheid komt overeen met een emulgatorcon
centratie van 0,058 (kmoljm3w). Met SDS als emulgator is gekeken naar de invloed 
van de verhoging van de initiator- en emulgatorconcentratie op de polymerisatie
snelheid en het deeltjesaantaL 

4.6.1 Bespreking resultaten experimenten met SDS als emulgator 

In figuur 4.10 zijn de conversie-tijd curven gegeven van de experimenten met 
SDS als emulgator. 
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Figuur 4. 10 Conversie-tijd curven voor de ab-initia batchgewijze styreen-butadieen 
emulsiepolymerisatie experimenten met SOS als emulgator bij een 
temperatuur van 70 ± 1 ° C. 
( " ) Experiment 2: C,o = (C")s , CEo = (CE.Js ; 
( 0) Experiment 1: c,o= 2*(C,.Js, CEo = (CE.Js; 
( 0) Experiment 3: C,o= (C,.Js, CEo = 2*(C,.Js· 
Voor recepturen zie tabel 4.2 
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Vergelijk van de experimenten 2 en 3 geeft informatie over de invloed van de 
emulgatorconcentratie bij gelijkblijvende initiatorconcentratie. 
Vergelijk van de experimenten 1 en 2 geeft informatie over de invloed van de 
initiatorconcentratie bij gelijkblijvende emulgatorconcentratie. 

In tabel 4.8 is de polymerisatiesnelheid gegeven van de uitgevoerde proeven. De 
polymerisatiesnelheid is hierbij berekend uit de helling in interval 11 onder de 
aanname dat de helling in interval 11 constant is. Uit figuur 4.10 blijkt dat dit inder
daad aangenomen mag worden. Voor alle experimenten geldt dat interval IJ begint 
bij een conversie van ca.18% en eindigt bij een conversie van ca.70 %. Tevens is 
in tabel 4.8 het deeltjesaantal gegeven alsmeden in interval 11. 

Tabel4.8 De polymerisatiesnelheid in interval 11 ,het deeltjesaantal en n in 
interval 11 voor de experimenten met SOS als emulgator 

Experiment" 104 Rpo1 x 1 o-21 N nin 
interval 11 (1/m3w) interval 11 .. 

(kmol/m3w*s) 

Cto=(Cto)s 4,7 0,40 1 '11 0,149 

CEo=(CEo)s 0,90 0,81 

clo =2* ( clo> $ 5,85 0,34 3,0 0,069 

CEo=(CEo)s 0,92 2,1 

CEo=2*(CEo)s 8,17 0,59 6,39 0,045 

Cto=(Cio)s 0,78 3,28 

0,86 4,13 

* (C1J.=0,052 (kmollm3w) en (CE0 ) 5=0,058 (kmol/m3w) zie tabel 4.2 
** n volgt uit Rpo1= (kp*C~.P*n*N)/Nav. Rpo1 volgt uit de helling van interval 11 onder de aanname dat deze 
constant is. ~=310 (m l(kmol*s); CM,p=5,53 (kmol/m3p); N volgt uit het experiment; Nav=6,02*1026 

(1/kmol) 

Uit figuur 4.10 en tabel 4.8 blijkt dat door verhoging van de initiator concentratie 
de polymerisatiesnelheid iets hoger wordt. Net als bij dresinaat 515 als emulgator 
blijkt ook hier dat het deeltjesaantal toeneemt met verhoging van de initiatorcon
centratie. 

Wordt n berekend in interval 11 dan blijkt deze bij alle drie de experimenten Jager 
te zijn dan 0,5. Vergelijkt men het experiment C10 = 2*(C10) 5 ten opzichte van het 
experiment het C10=(C10) 5 dan blijkt dat door de verhoging van de initiator concen
tratie n lager wordt. Tevens blijkt uit tabel 4.8 dat Rpo1 iets toeneemt terwijl het 
deeltjesaantal ook toeneemt. Dit kan als volgt verklaard worden. Daar n kleiner is 
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dan een 0,5 zal de desorptie van radicalen een significante rol spelen. Voor ii 
geldt in geval van case 1 dat deze evenredig is met p/kd. Verhoging van de 
initiatorconcentratie heeft tot gevolg dat ii daalt. De desorptie van radicalen speelt 
doordat de deeltjes kleiner zijn kennelijk een grotere rol. De positieve uitwerking 
op Rpol die uit de Smith en Ewart case 1 kinetiek zou volgen bij verhoging van de 
initiatorconcentratie wordt hier niet gevonden. 

Omdat desorptie van radicalen een grote rol speelt zal dit ook effect hebben op 
het deeltjesvormingsmechanisme. Door de desorptie van radicalen zal de volu
megroeisnelheid van de deeltjes laag zijn. Hierdoor krijgen meer niet actieve 
micellen de kans om een eligomeer in te vangen. Daar de initiatorconcentratie 
verhoogd is zullen er meer eligomeren zich in de waterfase bevinden, waardoor er 
meer deeltjes in de nucleatiefase kunnen ontstaan. Voor het experiment met 
C10 = 2*(C10) 5 is het deeltjesaantal hoger als voor het experiment met C10=(C10) 5 • 

Er zijn dus meer maar kleinere deeltjes aanwezig voor het experiment met C10= 
2*(C10) 5 • Uit Mayer (1995) blijkt dat uit kleinere deeltjes meer desorptie optreedt. 
Hierdoor zal voor het experiment met C10= 2*(C10) 5 de volumegroeisnelheid van de 
deeltjes lager zijn dan voor het experiment met C10= (C10) 5 , waardoor het te verkla
ren is dat er voor het experiment met C10= 2*(C10) 5 meer deeltjes ontstaan. Uit 
figuur 4.10 blijkt dat de nucleatieperiode voor het experiment C10= 2*(C10) 5 langer 
duurt dan voor het experiment met C10= (C10) 5 • Hierdoor is het aannemelijk dat er in 
de nucleatiefase meer deeltjes ontstaan, zoals hierboven beschreven is. 

Bij verhoging van de emulgatorconcentratie met een factor twee neemt de polyme
risatiesnelheid toe, terwijl het deeltjesaantal toeneemt met een factor 6. 

Uit tabel 4.8 blijkt dat het deeltjesaantal afneemt met de conversie bij de 
experimenten met SOS als emulgator. Dit betekent dat coagulatie optreedt. In 
figuur 4.11 is het deeltjesaantal verloop van de experimenten te zien in de tijd. 
Hierbij is ook de afwijking aangegeven die is opgetreden ten opzichte van het 
gemiddelde deeltjesaantal met behulp van error bars. In tabel 4.8 en figuur 4.11 
ziet men dat per experiment maar twee meetpunten beschikbaar zijn. Per meet
punt is de afwijking echter niet al te groot. Met twee meetpunten is het natuurlijk 
moeilijk om iets te zeggen over het verloop van het deeltjesaantal, maar een trend 
voor alle drie de experimenten is wel te zien. Deze trend is een afname van het 
aantal deeltjes in de tijd. Uitgaande van deze trend is vervolgens per experiment 
een fictieve lijn getrokken die het deeltjesaantal weergeeft als functie van de 
conversie. Hieruit is vervolgens de kritische oppervlakte bezettingsgraad geschat. 
Een rekenvoorbeeld is gegeven in bijlage 2. In tabel4.9 zijn de resultaten te zien. 
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Tabe14.9 Deeltjesaantal en geschatte kritische bezettingsgraad voor de experi
menten met SOS. Hierbij is het deeltjesaantal en de kritische bezet
tingsgraad bepaald aan de hand van de fictieve deeltjesaantal 
curves waarbij uit is gegaan van het feit dat coagulatie optreedt. 

Experiment" Con- tijd 1 o-21 N (1/m 3w) [Na+] Bkn 
versie 

Clo=(Cio)s 40,2 150 1 '11 0,444 0,346 

CEo=(Cio)s 51,7 180 1,02 0,385 

60,8 210 0,93 0,355 

Clo=2*(Cio)s 34,4 150 3 0,443 0,356 

CEo=(CEo)s 52,0 195 2,48 0,287 

CEo=2*(CEo)s 58,5 150 0,819 0,445 0,33 
Clo=(Cio)s 

Uit het experiment met C10= 2*(C10) 5 en C10= (C10) 5 ziet men dat Bkn redelijk 
constant blijft. Echter conclusies uit deze resultaten zijn natuurlijk moeilijk. Het is 
daarom raadzaam om meer meetpunten te hebben. 

Mayer (1995) vond dat voor de homopolymerisatie van styreen bij sa· C het 
deeltjesaantal constant blijft gedurende het experiment. Weerts (1990) vond dat bij 
de homopolymerisatie van butadieen coagulatie optreedt met SOS als emulgator. 
Weerts heeft echter niet berekend wat Bkri is. 
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Figuur 4. 11 Deeltjesaantal als functie van de tijd voor de experimenten met SOS 
als emulgator 
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4.7 VERGELIJKING VAN DE EXPERIMENTEN MET DE EMULGATOREN SOS 
EN DRESINAAT 515 

In deze paragraaf vindt een vergelijking plaats tussen de twee gebruikte emulga
toren SOS en dresinaat 515 voor de experimenten met (C10) 5 en (CE0 ) 5 ; met 2*(C10) 5 

en (CE0 ) 5 ; met (C10) 5 en 2*(CE0 ) 5 • In tabel 4.10 is de polymerisatiesnelheid en het 
einddeeltjesaantal gegeven van de experimenten. De polymerisatiesnelheid volgt 
uit de helling in interval 11. Hierbij is aangenomen dat Rpor gedurende interval 11 
constant is. 

Tabel 4. 10 Rpol in intervelil en einddeeltjesaantal voor de experimenten met SOS en 
dresinaat 515 als emulgator 

104 Rpor (kmol/s*m3 w) 1 o-21 Neind ( 1/m3 w) 

Experiment SOS Dres.515 SOS Dres.515 

C10=(C10)s 4,7 2,8 0,8 0,2 
CEo=(C,o)S 

C,o=2*(C,o)s 5,9 3,2 2,1 0,9 
CEo=(CEo)s 

CEo=2*(CEo)s 8,2 9,1 4,1 4,04 
C,o=(C,o)s 

In figuur 4.12 zijn voor de experimenten C10=(C10) 5 en CE0=(CEo)s de conver
sies en deeltjesaantallen als functie van de tijd gegeven met de gebruikte emulga
toren. In figuur 4.12 is te zien dat de nucleatiefase van het experiment met SOS 
als emulgator langer duurt dan bij dresinaat 515. Dit blijkt uit het feit dat het tijdstip 
waar de helling constant wordt (begin interval 11) voor het experiment met SOS als 
emulgator later begint als met dresinaat 515 als emulgator.Tevens blijkt uit tabel 
4.1 0 dat Rpo, alsmede het deelljesaantal bij gebruik van SOS als emulgator hoger 
is als bij gebruik van dresinaat 515 als emulgator. 
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Figuur 4. 12 Conversie- en deeltjesaantal als functie van de tijd voor de batchge
wijze emulsiecopolymerisatie van styreen en butadieen voor de stan
daard recepturen (zie tabellen 4. 1 en 4.2) bij gebruik van de emulga
toren dresinaat 515 en SOS bij een temperatuur van 70 ± 1 • C 
( o) Conversie SOS; ( •) Conversie dresinaat 515; ( +) NSDS; 
( 0) Ndresinaat515 

Mayer (1995) heeft voor de homopolymerisatie van styreen bij 50 • C gevonden dat 
de polymerisatiesnelheid met SOS als emulgator hoger ligt dan met dresinaat 214 
als emulgator. Dit wordt verklaard door de aanwezigheid van ketenoverdrachts
reagens in dresinaat 214. De ketenoverdrachtsreagens zorgen voor een verhoging 
van de radicaaldesorptiesnelheid. Daardoor wordt ii kleiner waardoor Rpol lager 
wordt voor het recept met dresinaat 214 als emulgator. Tevens volgt uit Mayer dat 
het einddeeltjesaantal van het experiment met dresinaat 214 hoger is als bij gebruik 
van SOS als emulgator. Dit wordt verklaard doordat in de nucleatiefase de 
volumegroeisnelheid voor de deeltjes gestabiliseerd met dresinaat 21A -lager is dan 
deeltjes die met SOS gestabiliseerd zijn. Dit wordt veroorzaakt door de desarptie 
van radicalen. Hierdoor kunnen meer niet actieve micellen geïnitieerd worden waar
door er meer deeltjes ontstaan. De nucleatieperiode zal ook langer duren. 

Uit tabel 4.10 blijkt dat Rpol voor SOS groter is dan voor dresinaat 515 als emulga
tor. Worden de waarden voor ii voor beide emulgatoren met elkaar vergeleken dan 
blijkt iisos kleiner te zijn als iid,esinaat 515• Hierdoor is het te verklaren dat de nuclea
tieperiode langer duurt (zie figuur 4.12) voor SOS. De volumegroeisnelheid van de 
deeltjes gestabiliseerd met SOS is lager en er zullen meer deeltjes gevormd 
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worden. Dit komt doordat meer niet actieve micellen de kans krijgen een eligomeer 
in te vangen. Dit is in tegenspraak met wat er verwacht wordt. 

Vergelijken we de gevonden resultaten met die van Mayer (1995) dan is er nogal 
wat verschil. Een verklaring zou kunnen zijn, dat het onderzochte systeem anders 
is dan de homopolymerisatie van styreen (copolymerisatie in plaats van homopoly
merisatie), waardoor er andere resultaten naar voren zouden kunnen komen. Een 
tweede verklaring zou kunnen zijn, dat ervan uit is gegaan dat dresinaat 515 veel 
lijkt op dresinaat 214 daar ze bijna op dezelfde manier bereid worden. Bij het 
berekenen van het effectieve emulgatoroppervlak is de aanname gedaan dat de 
waarde van a.en CcMc van dresinaat 515 gelijk zijn aan die van dresinaat 214. Het 
zou wellicht zo kunnen zijn dat de gebruikte waarde a. van dresinaat 515 lager is 
dan die van dresinaat 214. Hierdoor is het voor de recepturen berekende 
effectieve emulgatoroppervlak groter dan dat het in werkelijkheid is. Het resultaat 
hiervan is, dat er te veel SOS is afgewogen. Doordat er teveel SOS is afgewogen is 
het te verklaren dat het deeltjesaantal van het experiment met SOS groter is dan 
met dresinaat 515. Een ander aspect dat ertoe kan bijdragen dat de waarde van a. 
niet juist is, is dat deze misschien ook af kan hangen van het type monomeer dat 
gebruikt wordt. De gebruikte waarde van a. van dresinaat 214 is die voor de homo
polymerisatie van styreen. Door het andere systeem wat in dit onderzoek gebruikt 
wordt (styreen-butadieen) is het niet ondenkbaar dat a. ook anders wordt. Hierbij 
valt te denken aan het verschil in interactie tussen de gebruikte emulgator, mono
meren en polymeer in het deeltje. 

Ook voor de CcMc geldt dat deze wel eens een andere waarde zou kunnen hebben 
dan verondersteld is. Stel dat de CcMc van dresinaat 515 hoger is dan van dresinaat 
214, dan betekent dit net als hierboven dat er een te hoge effectieve emulga
toroppervlak berekend is. Het produkt van a.* (Ce,o -CcMc) wordt door een hogere 
CcMc lager. Dit betekent dus ook dat er meer SOS is afgewogen dan nodig is en dat 
er meer deeltjes gevormd worden. 

Als met een lager effectief emulgatoroppervlak gerekend zou zijn, zou er minder 
SOS zijn afgewogen. Er zullen dan ook in dit geval waarschijnlijk minder deeltjes 
aanwezig zijn bij het experiment met SOS als emulgator. Het is dan dus ook niet 
ondenkbaar dat hierdoor ook de nucleatiefase korter zou duren. Afhankelijk van 
hoeveel minder SOS zou zijn afgewogen zouden hierdoor de resultaten van Mayer 
(1995) bevestigd kunnen worden. 

Het kan ook zo zijn dat de aannamen die gedaan zijn betreffende de waarde van a. 
en CCMc van dresinaat 515 juist zijn. Het is daarom niet ondenkbaar dat het effect 
van desarptie van radicalen in de nucleatiefase door wat voor een reden dan ook 
bij SOS in dit systeem sterker aanwezig is dan bij dresinaat 515. In interval 11 is Rpo, 
voor SOS groter dan voordresinaat 515. Uit de theorie volgt, dat 
Rpo,- ri* N. Tevens hangt ri van N af. Hoe kleiner de deeltjes (grotere N) des te 
groter de invloed van de desarptie van radicalen. Uit Mayer volgt dat voor dresinaat 
214 de nucleatieperiode langer is dan bij SOS en dat Rpo, kleiner is dan bij SDS. Dit 
wordt toegeschreven aan de aanwezigheid van ketenoverdrachtreagens die de 
desarptie van radicalen meer bevorderen in dresinaat 214 dan in SOS. In SOS 
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zitten geen ketenoverdrachtreagens waardoor in interval 11 ri alleen bepaald wordt 
door de desarptie van radicalen ten gevolge van een kleinere deeltjesdiameter. 
Hierdoor is invloed van de deeltjesgrootte op ri bij SOS veel kleiner dan bij dresi
naat 214. 

Om tot een goede vergelijking te komen tussen de twee gebruikte emulgatoren 
moet men er zeker van zijn dat het effectieve emulgatoroppervlak van de twee 
zepen gelijk aan elkaar is. Daardoor moeten de waarden van a. en CcMc van dresi
naat 515 voor het systeem styreen-butadieen nauwkeurig bekend zijn. Omdat de 
gedane aannamen waarschijnlijk niet kloppen is het moeilijk om een vergelijking te 
maken tussen de zepen. 

In de figuren 4.13 en 4.14 zijn de conversie- en deeltjesaantal tijd curven gegeven 
waarbij de twee gebruikte zepen onderling met elkaar vergeleken zijn voor de 
experimenten 2*(Cio)s en 2*(Ceo) •. Ook hier is te zien dat de nucleatieperiode voor 
experimenten met SOS groter is als voor dresinaat 515. Dit resulteert voor alle 
experimenten met SOS als emulgator in een toename van het deeltjesaantaL 
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Figuur 4. 13 Conversie- en deeltjesaantal tijd curve voor de experimenten van SDS 
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Figuur 4. 14 Conversie- en deeltjesaantal tijd curves voor experimenten met SDS 
enDresinaat 515 met (Cf). en 2*(CEJ.- Temperatuur is 70° C. 
( 0 ) X SOS: ( • ) XDINi/51; ( + ) N SOS: ( .4 ) N Dres/515 

Voor recepten zie tabel 4.2 nummer 1 en tabel 4.3 nummer 6 
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HOOFDSTUK 5 : CONCLUSIES 

Analyse 

• Er is een GC analyse methode ontwikkeld waarmee het conversie verloop 
van styreen goed te volgen is bij de homopolymerisatie van styreen. 

• Bij toepassing van de opgezette GC-analyse methode voor de bepaling van 
de partiële conversie van styreen voor de copolymerisatie reactie van 
styreen-butadieen blijkt dat de opgezette GC-analyse methode nog signifi
cante systematische afwijkingen vertoont. Dit komt door fouten die ontstaan 
tijdens de handmatige behandeling van het monster. 

Polymerisaties 

Experimenten met dresinaat 515 als emulgator 

• Bij de verandering van alleen de emulgatorconcentratie ten opzichte van het 
standaard recept blijkt dat zowel het deeltjesaantal als de polymerisatiesnel
heid toenemen. Bij een emulgatorconcentratie van boven de 0,138 (kmolf
m3w) verandert Rpol niet sterk meer. 

• De polymerisatiesnelheid lijkt tussen de initiatorconcentraties van 0,052 en 
0,104 (kmoiJm3w) onafhankelijk te zijn van de initiatorconcentratie. Tussen 
deze initiatorconcentraties neemt de deeltjesconcentratie toe met de initiator
concentratie. 

• De polymerisatiesnelheid hangt niet significant af van de concentratie 
tertairdodecylmercaptaan. Het deeltjesaantal neemt toe met de tertairdode
cylmercaptaan concentratie. 

• Met de experimenten met dresinaat 515 als emulgator kunnen geen harde 
uitspraken gedaan worden of er al dan niet coagulatie optreedt. 

Experimenten met SDS als emulgator 

• Wordt de initiatorconcentratie een factor twee verhoogd ten opzichte van het 
standaard recept dan blijkt dat Rpol niet significant verandert terwijl er wel 
meer deeltjes gevormd worden. Dit is hetzelfde resultaat als met dresinaat 
515 als emulgator. 

• Verhoging van de emulgatorconcentratie tussen 0,058 en 0,12 (kmoljm3w) 
leidt tot een toename van de deeltjesconcentratie en de polymerisatiesnel
heid in interval 11. 
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• Hoewel er per experiment maar twee meetpunten aanwezig zijn voor het 
deeltjesaantalverloop in de tijd, lijkt het erop dat er coagulatie optreedt met 
SOS als emulgator 

Vergelijking SOS endresinaat 515 

• Om de resultaten van de emulgatoren SOS en dresinaat 515 te kunnen 
vergelijken zijn nauwkeurige waarden nodig van het oppervlak van een 
emulgatormolecuul en de CMC bij de gekozen receptuur. 
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SYMBOLENLIJST 

~,lot totale deeltjes oppervlak (m2/m3,.,) 

a. activiteit van monomeer i (-) 
~ oppervlak bezet door 1 kmol emulgator (m2/kmol) 
CCMC kritische micelconcentratie (kmoljm3,.,) 
Ce,elf emulgatorconcentratie in micellaire vorm (kmoljm3,.,) 
Ce,o begin emulgatorconcentratie (kmoljm3,.,) 
C;a(r) concentratie monomeer i in de waterfase (kmoljm3w) 
cia,sal(h) homoverzadigingsconcentratie monomeer i in de 

waterfase (kmoljm3,.,) 
cjp,sat(h) verzadigingsconcentratie monomeer j in het deeltje 

bij homopolymerisatie (kmoljm3) 
c 1p,sal (h) verzadigingsconcentratie monomeer i in het deeltje 

bij homopolymerisatie (kmoljm3) 
cîp,sal(r) verzadigingsconcentratie monomeer i in het deeltje 

bij bepaalde monomeerverhouding r (kmoljm3
) 

CMit concentratie monomeer i op tijdstip t in het 
reactievolume (kmoljm3

) 

CMI,sal verzadigingsconcentratie monomeer i in de 
waterfase (kmoljm3

,.,) 

CMo begin concentratie monomeer (kmoljm3
,.,) 

CM,p concentratie monomeer in deeltje (kmoljm3w) 
cr,w concentratie radicalen in de waterfase (kmoljm3w) 
dp,gezw gezwollen deeltjesdiameter (m) 
f. molfractie nog niet omzet monomeer A in een 

deeltje (-) 
fb molfractie nog niet omzet monomeer B in een 

deeltje (-) 
fdi volumefractie monomeer i in de druppels (-) 
fdl volumefractie monomeer j in de druppels (-) 
fpl volumefractie monomeer i in de deeltjes (-) 
fpj volumefractie monomeer j in de deeltjes (-) 
F. fractie monomeer A in coploymeer (-) 
Fb fractie monomeer B in coploymeer (-) 
k. radicaalabsorptie constante (1/s) 
kd radicaaldesorptie constante (1/s) 
kp propagatieconstante (m3 /kmol*s) 
kp,b propagatieconstante van butadieen (m3 /kmol*s) 
kp,a propagatieconstante van styreen (m3 /kmol*s) 
~.P radicaalterminatie constante in de polymeerdeeltjes (m3/kmol*s) 
~.w radicaalterminatie constante in de waterfase (m3/kmol*s) 
Mm molmassa monomeer (kg/kmol) 
MP molmassa polymeer (kgjkmol) 
mi,J verhouding molair volume monomeer i en j (-) 
N deeltjesaantal (1/m3w) 
N(i) aantal deeltjes in deeltjesklasse (i) (1/m3w) 
Nav getal van Avogadro (1/kmol) 
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,; 
li(i) 

r. 
rb 
R 
Ro 
Rpo, 
t 
T 
V 

vd,,sat(r) 

gemiddeld aantal groeiende ketens per deeltje 
gemiddeld aantal groeiende ketens per deeltje in 

(-) 

deeltjesklasse i (-) 
reactiviteitsverhouding monomeer A (-) 
reactiviteitsverhouding monomeer B (-) 
gasconstante (kJjkmoi*K) 
engezwollen straal van het deeltje (m) 
totale polymerisatiesnelheid (kmoljm3 w) 
~d 00 
temperatuur (K) 
volume van een deeltje (m3

) 

volumefractie monomeer i in de druppels bij bepaalde 
monomeerverhouding van 2 monomeren (-) 
volumefractie monomeer j in de druppels bij bepaalde 
monomeerverhouding van 2 monomeren (-) 
volumefractie monomeer i in de deeltjes (m3

) 

volumefractie monomeer j in de deeltjes (m3
) 

volume druppelfase (m3
) 

volume gezwollen polymeerdeeltjes (m3
) 

totaal volume monomeer in polymeerdeeltjes (m3
) 

monomeervolume aanwezig in druppel- en 
deeltjesfase 
totaal volume polymeer in polymeerdeeltjes 
volume reaktor 
volume water 
aantal groeiende ketens per deeltje 
conversie 
monomeer conversie waarbij de druppels juist zijn 
verdwenen (-) 

Griekse symbolen 
y oppervlakte spanning tussen het deeltje en 

de waterfase 

a 

radicaalabsorptie door reeds 
bestaande deeltjes ten opzichte van micellen 
oppervlakte bezettingsgraad 
chemische potentiaal monomeer i in de waterfase 
chemische potentiaal monomeer i in de druppelfase 
chemische potentiaal monomeer i in het deeltje 

(N/m) 

(-) 
(-) 
(kJ/kmol) 
(kJ/kmol) 
(kJ/kmol) 
(m3/kmol) molair volume monomeer i 

radicaalabsorptiesnelheid 
radicaalproduktiesnelheid 
soortelijke massa monomeer 

(kmoljm3w) 

Pmon 

ppol 
</>di 

soortelijke massa polymeer 
volumefractie monomeer i in de druppelfase 
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(kmoljm3
w *s) 

(kg/m3
) 

(kg/m3
) 

(-) 



cpdj volumefractie monomeer j in de druppelfase (-) 
C/>p volumefractie polymeer in de gezwollen 

polymeerdeeltjes (-) 
C/>pl volumefractie monomeer i in de gezwollen 

polymeerdeeltjes (-) 
C/>pj volumefractie monomeer j in de gezwollen 

polymeerdeeltjes (-) 
X1,j interactie parameter tussen monomeer i en j (-) 
X1,p interactie parameter tussen monomeer i en 

het polymeer (-) 
Xj,p interactie parameter tussen monomeer j en 

en het polymeer (-) 
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BIJLAGE 1: 

Fysische constanten van de gebruikte chemicaliën 

Butsdieen 

MWb 
Pb 
Pb 
cs.p 
cba,sat(h) 

Styreen 

Ps 

= 54 
= 0.0956 = 565sooc 
= 5,6sooc 
= 6* 1 0-3 SO"C 

= 104 
= 0,118 
= 878 
= 3,7*10-3 

= 5,2sooc 

Dresinaat 214 

= 344 
= 4,37*10-19 

= 10,4*10-3 

Dresinaat 515 

=> dresinaat 214 
=> dresinaat 214 
=> dresinaat 214 

fractie: 
emulgator 
water 
inerte stof 

= 0,7 
= 0,20 
= 0,10 

Natriumlaurylsulfaat (SOS) 

MW808 = 288 
ccMc = 6,2*1 o-3 

a = 5 15*10-19 
s ' 

fractie water = 0,67 
inerte stof = 0 

(kg/kmol) 
(m3/kmol) 
(kg/m3) 
(kmol/m3) 
(kmol/m3w) 

(kg/kmol) 
(m3/kmol) 
(kg/m3w) 
(kg/m3w) 
(kg/m3) 

(kg/kmol) 
(m2/molecuul) 
(kmol/m3w) 

(-) 
(-) 
(-) 

(kg/kmol) 
(kmol/m3w) 
(m2/molecuul) 
(-) 
(-) 



Na tri umpersu lfaat 

= 238 
= 9•1 01.s 9 (-msorn 

=% 

Natriumhydroxide 

MW = 40 

Natriumcarbonaat 

MW = 106 

Styreen-Butadieen Copolymeer 

= 933s•c 
= 0,44 
= 1,4 

(kg/kmol) 
(1/s) 
(-) 

(kg/kmol) 

(kg/kmol) 

(kg/m3
) 

(-) 
(-) 



Bijlage 2: Bepaling gezwollen deeltjes diameter 

De gezwollen deeltjes diameter kan berekend worden uit: 

(2.1) 

Hierbij is V sezw de totale volume gezwollen polymeerdeeltjes en V w de volume van de 
waterfase. 

Voor Vs•zw geldt : Vsezw = Vpp + Vmp 
waarbij V mp bepaald wordt uit: 

Hierbij is: vpp = totale volume polymeer in polymeerdeeltjes 
V mp = totale volume monomeer in polymeerdeeltjes 
cpp = volumefractie polymeer in de gezwollen polymeerdeeltjes 

(2.2) 

Als uitgegaan wordt van twee monomeren, i respectievelijk j dan kan de totale 
balans voor monomeer i beschreven worden door de bijdrage van het monomeer 
in de water-, druppel- en gezwollen polymeerdeeltjesfase. Hieruit is af te leiden dat 
voor monomeer i geldt: 

Hierbij is: 

V, = 
vw = 
CMi,l = 

CMi,sal = 

vd = 
#J.; = 

reactievolume 
volume waterfase 
concentratie monomeer i op tijdstip t 
in het reactievolume (kmoljm3

) 

verzadigingsconcentratie monomeer i in 
de waterfase (kmoljm3w) 
volume druppelfase (m3

) 

molair volume monomeer i (m3 /kmol) 

(2.3) 



Definiëren we de grootheid V0 , het monomeervolume aanwezig in de druppel en de 
deeltjesfase, 

dan geldt er voor monomeer i: 

voor monomeer j geldt hetzelfde. 

Voor de druppelfase geldt: ct>d, + ct>d1 = 1 

Wordt nu vergelijking (2.5) voor monomeer i en j ingevuld in vergelijking (2.6) 
dan levert dit op: 

~ ~ V V 
<fl . +<fl . =( VrCMi, t + VrCMj, t ]=1 

VwCMi,sat+ IJ.: VwCMj,sat+ IJ.: 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 

(2.7) 

Uit deze vergelijking is Vo te bepalen. De enige onbekende grootheid is nu nog cf>p· 

Voor de deeltjesfase geldt: 

(2.8) 

Uit vergelijking (24), met in acht name van de aannames zoals gedaan door 
Maxwell et al (1992) kan afgeleid worden dat: 

(2.9) 

(2.10) 

Vervolgens kan de totale monomeerfractie in de deeltjes cf>p.l + cf>r;,j berekend worden 
uit de verzadigde monomeer volumefractie: 

(2.11) 



Voor tPpi,sal(h)en tllpj,sa!(hJ geldt: 

(2.12) 

Voor tPpJ,sal(hJ geldt een idem formule. 

Hieruit volgt tPp· Nu kan V mp berekend worden uit formule 2.2 omdat tPp en V pp 

bekend zijn. Vervolgens kan V
9

elYi berekend worden waardoor via formule 2.1 dp,gelYI 
bepaald kan worden. 

Voorbeeld berekening: 

Voor experiment 1, tijdstip t = 150 volgt hieronder een voorbeeld berekeneing voor 
de bepaling van de kritische bezettingsgraad. Voor recept zie tabel 4.2. Voor de 
fysische constanten zie daarvoor het betreffende hoofdstuk. 

Met behulp van de TEM is de deeltjesdiameter bepaald: dn = 53,0 (nm) 

De partiële conversies van styreen en butadieen worden gelezen uit de grafiek in 
bijlage 4. 1. Voor tijdstip t = 150 geldt: 

~ot = 0,344 
~ = 0,27 
V = 0,38 ''but 

Vervolgens wordt Vo bepaald uit vergelijking 2.7. V,, Vw,Cba,sal' c .... sa. zijn bekend. 

V, 
vw 
cba,sal(h) 
c .... sal(h) 

= 0.0015 
= 0.000742 
= 0.006 
= 0.0037 

cb,t en cs,t worden berekend met: 

cb,t = cb,o(1 ~~) = 2,69 (kmoljm3
,) 

est = cs,o(1~~) = 0,57 (kmoljm3
,) 

Invullen in vergelijking 2. 7 levert op : 

(m3,) 
(m3w) 
(kmoljm3J 
(kmoljm3w) 



Vo wordt hieruit via itteratieve stappen bepaald. Dit levert Vo = 0.000485 (m3
) 

De fractie butadieenen styreen in de druppelfase worden nu: 

Met deze waarden wordt nu de fractie polymeer in gezwollen polymeerdeeltjes 
berekend. 

Voordat nu het volume van alle polymeerdeeltjes, Vp, bepaald kan worden moet 
eerst het aantal deeltjes berekend worden met behulp van de deeltjesdiamter. 

Voor dit voorbeeld geldt dat N = 3*1021 (1/m3w) deeltjes 

Voor Vpp geldt nu:1rj6 * dp3 * N * Vw =0.000173 (m3
) 

Het gezwollen deeltjesvolume V9em,p• wordt nu: 

vge"IYI,p = Vpi4>p = o.ooo386 

Invullen in formule 2.1 levert op dat dp,gem = 69,3 (nm) 

Met behulp van de gezwollen deeltjesdiameter kan nu de fractionele oppervlakte 
bezettingsgraad bepaald worden, 

(C -c )*a 6 .= E,o CMC s=Q 35 
h1 2 , 

N*Tt *ct;,gezw 



Bijlage 3 Berekening partiële conversie styreen uit de GC 

Voor de bepaling van de partiële conversie van styreen via gaschromatografie is 
gebruik gemaakt van tetrahydrofuraan als oplosmiddel en tolueen als interne 
standaard. 

Om de partiële conversie van styreen te berekenen via de interne standaard 
methode wordt eerst een ijklijn gemaakt waarbij de verhouding van de piekopper
vlakken van de componenten uitgezet wordt tegen de verhouding van de concen
tratie van de componenten. Uit de vergelijking van de ijklijn kan vervolgens telkens 
de concentratie van de te detecteren component berekend worden. De vergelijking 
van de ijklijn met tolueen is: 

y = 1 '1242 x- 0,01517 

Y = oppervlakte styreenjoppervlakte tolueen 
X = concentratie styreen/concentratie tolueen 

Voor de berekening van de concentratie styreen wordt gebruik gemaakt van de 
ijklijn. Dit wordt met het volgende voorbeeld verduidelijkt. 

Eerst wordt de concentratie tolueen berekend: 
Stel afgewogen : 0,5(g) tolueen opgelost in 50(ml) tetrahydrofuraan 
[tolueen] is dus: 0.1086 (mmoljml) 
Stel uit de GC volgt: oppervlakte styreen = 6812980 

oppervlakte tolueen = 5690819 
Nu alles invullen in de vergelijking van de ijklijn: 

y = 6812980/5690819 =1,19 

Hieruit volgt dat X = 1.0720 

X = [styreen]j[tolueen] , dus [styreen] = 0.1162 (mmoljml) 

Er is 5 (mi) monster verdund tot 50 (mi), dus verdunningstaktor is 10. De werkelijke 
concentratie styreen wordt nu in het monster: 10 * 0,1162 = 1,162 (mmoljml) 

De concentratie styreen berekend in het monster is afkomstig van het monster dat 
in de rondbodemkolf zit. Dus aantal mmol styreen in de 5 (mi) is : 

1,162 * 5 = 5,81 mmol styreen = 0,604 (g) styreen 

Stel dat de soortelijke massa van het monster is 1 (gjml) en het gewicht van het 
totale monster in de rondbodemkolf =7,61(g) dan is er aan styreen aanwezig in de 
kolf: (7,51 /5) * 0,604 = 0,902 (g) styreen. 



Stel gewicht van het totale monster in de spuit 8,5 (g) is, dan is het gewichtsper
centage styreen in het reactiemengsel: 0,902/8,5 * 100 (%) = 10,6 W%. 
Bekend is de beginconcentratie styreen in het reactiemengsel, waardoor de partiële 
conversie van styreen nu bepaald kan worden. 



BIJLAGE 4.1 

Experiment nummer 1 : C"' = 2*1C~ol. 

Recept 
(g) 

demi-water 714 r 10 ·c 
styreen 122.06 1,581 rpm = 400 
butadieen 351,2 8,76 fm = 0,378 
SOS 41,31 0,0579 fds = 0,00989 
Na2C03 6,949 
Na2S20 8 18,434 0,104 
[Na•] 0,443 

Totaal 1253,5 
===============----- ======== ===== 

Conversie- en deeltjesaantal gegevens: 

tijd(min) Conversie(%) 

5 5,76 
15 5,64 
30 5,33 
60 9,04 
75 10,28 
90 14,89 
120 21,90 
135 27,68 
150 34,35 3 53.0 
180 46,66 
195 52,01 
210 48,69 
225 62,76 
240 67,52 
270 75,59 
300 83,91 
330 87,89 
360 91,99 2.1 83,5 

100 4 

• • • 80 • 3 

• ~ - • "'e 
~ 60 ---- --(I) • 2 ;::; ·rn • • 0 
'"' -(I) 

* > 40 z c: 
0 • u • 1 

20 • 
• 

Ie•. •• 
0 0 

0 80 160 240 320 400 

tijd (min) 

v aantal deeltjes • Conversie 



Bepaling fractionele conversie styreen en butadieen van experiment C1o = 2 *IC~al, 

Conversie gegevens: 

tijd(min) 

120 
150 
180 
210 
270 
300 
330 
360 

Totale 
Conversie(%) 

21,9 
34.4 
46,7 
48,7 
75,6 
83,9 
87,9 
92,0 

partiële conversie 
styreen(%) butadieen (%) 

20.4 20,3 
34,0 34,5 
41,5 48,5 
44,6 50,1 
57,1 82,0 
64,1 90,8 
71,9 93,5 
74.4 98,1 

• totale conversie gravimetrisch bepaald; partiële conversie styreen bepaald met de GC; partiële conversie butadieen 
berekend m.b.v vergelijking 35. 

100 .-------------------------------------------~--~ V 

V V 

• • 
80 

V • 
• !::.. 

!::.. 

• • !::.. 

!::.. 

• i i 
!::.. 

!::.. 

• 

"-... 60 
"$. 
'-" 
(!) ·-Cll 
1-< 40 (!) 

> s:: 
!::.. • 
' 

0 
u 

20 
• •• •• • 

0 
0 80 160 240 320 400 

tijd (min) 

e totale conversie ~:. partiële conversie styreen 

v partiële conversie butadieen 



BIJLAGE 4.2 

Recept 
(kmolfm

3J (g) 

demi-water 714 T = 70" C 
styreen 122. 1,581 rpm = 400 
butadieen 296,4 7,389 fm = 0,350 
SOS 41,5 0,0582 fds = O,Q104 
N~C03 11,08 
N~S208 9,225 0,0582 
(Na+] 0,444 

Totaal 1193,7 
======================================================== 

Conversie- en deeltjesaantal gegevens: 

tijd(min) Conversie(%) N*10
21

(kmoljm3wl d
0 

(nm) 

5 5,51 
16 7,59 
30 6,91 
60 13,03 
90 16,87 
120 28,09 
135 34,27 
150 40,15 1,11 77,8 
180 51,65 
210 60,79 
242 70,88 
270 78,94 
300 83,94 
316 89,61 0,81 112,8 

100 2.00 

• 
80 1- • • 

• 1.50 -60 • .., ~ -"#. ~ _§ 
'-" • ..... 
(I) 1.00 '-" ·- ;::; {I) 

'"' 0 (I) 
40 • 'il .... 

~ .. 
0 • z 
u • 

20 • 
0.50 

• •• • 
0 0.00 

0 70 140 210 280 350 

tijd (min) 

v aantal deeltjes • Conversie 



BIJLAGE 4.3 

Experiment nummer 3 : CEo = 2 * (CEols 

Recept 
(g) 

demi-water 688,3 
styreen 121,9 
butadieen 295,1 
SOS 82,73 
Na2C03 8,75 
Na2S20 8 9,225 
[Na+] 

Totaal 1206 

Conversie- en deeltjesaantal gegevens: 

tijd(minl Conversie(%) 

5 3,99 
30 4,12 
45 9,92 
60 12,23 
76 17,13 
90 22,33 
105 24,47 
120 35,59 
150 58,51 
165 67,71 
180 69,71 
195 77,73 
210 78,81 
240 85,56 

100 

80 

-"$. ......... 
(J) 60 
en ... 
(J) 

> 40 c::: 
0 
ü 

20 

• • • 0 
0 40 

1,571 
7,323 
0,115 

0,0519 
0,441 

6,4 

3,2 

4,1 

• • 

80 

47,1 

63,9 

61,9 

• 
• • 

120 

tijd(min) 

0 aantal deeltjes 

I • 
l 

160 

T 
rpm 
fm 
fds 

• 
• 

T 
î 
200 

• 

= 70" c 
= 400 
= 0,346 
= 0,0206 

9 

~ 8 

7 

6 

5 

4 

3 
240 

• Conversie 

--~ .... 
_§ -'-" 
;::; 
0 -* z 



Bepaling fractionele conversie styreen en butadieen van experiment Ceo = 2 *!Ceol. 

Conversie gegevens: 

tijd(min) 

60 
150 
180 
210 
240 

Totale 
Conversie (%1 

12,3 
58,5 
69,7 
78,8 
85,6 

partiële conversie 
styreen (%) butadieen (%) 

33,7 3,36 
52,5 61,0 
58,4 74,4 
69,3 82,7 
71,3 91,5 

• totale conversie gravimetrisch bepaald; partiële conversie styreen bepaald met de GC; partiële conversie butadieen 
berekend m.b.v vergelijking 35. 

100 

80 -~ ......... 
Cl) 60 
en .._ 
Cl) 
> 40 t: 
0 
() 

20 

0 
0 

<> • • <> 

• • !:::,. 

~ !:::,. 

!:::,. 

• 
• • 

• 
• • 

• • <> 

40 80 120 160 200 

tijd(min) 

• totale conversie 
A partiële conversie styreen 

v partiële conversie butadieen 

~ 

•• 

240 



BIJLAGE 4.4 

Recept 
(kmoljm3J (g) 

demi-water 717 T = 10• C 
styreen 122 1,605 rpm = 400 
butadieen 299,2 7/387 fm = 0,350 
[)resinaat 515 24,11 0,069 fds = 0,014 

~co3 7,53 

~~Oa 9,22 0,0522 
Na OH 2,59 
[Na+] 0,445 

Totaal 1201 
=======:=~== = ====================== ========= ======== 

Conversie- en deeltjesaantal gegevens: 

tijd(min) Conversie(%) N*1ifO(kmoljm3J dn (nm) 

10 9,4 
17 7,7 
30 9,5 
60 16,4 
90 24,5 2,5 104,7 
105 28,8 
120 31,4 
135 33,5 
150 35,9 
165 38,2 
180 41,4 
210 46,4 2,3 133 
240 51,1 
270 56,9 
300 63,2 2,2 149 
325 66,7 
360 74,3 2,2 161 
420 81,5 

100 3.00 

80 T • 2.60 
0 • l T . ~. - 0 -j!: 

'$. 60 1 "' - 6 2.20 -ê 
G) ...... .... • .1 -Cll 

""' • ~ 
~ • 0 

40 ...... c:: •• 1.80 * 0 
u •• z 

• • 20 1.40 • ... 
0 1.00 

0 100 200 300 400 500 

tijd (min) 

0 aantal deeltjes e Conversie 



BIJLAGE 4.5 

Experiment nummer 5 : met modifier 

Recept 

demi-water 
styreen 
butadieen 
Dresinaat 515 

N~C03 
Na2S20 8 
Na OH 
[Na+) 

Totaal 

(g) 

737 
121,4 
297,9 
24,11 
7,44 
9,23 
2,41 

1200,5 

1,567 
7,254 
0,07 

0,0522 

0,445 

T 
rpm 
fm 
fds 

= 70" c 
= 400 
= 0,349 
= 0,0147 

===================:===================================== 

Conversie- en deeltjesaantal gegevens: 

tijd(min) 

------------
5 
10 
30 
60 
90 
120 
135 
150 
180 
210 
240 
270 
300 
330 
360 
390 

-"#. -Cl) 

Cl) ... 
Cl) 

> c:::: 
0 
u 

Conversie(%) N*1021 (kmolfm3 
) w dn (nm) 

10,83 
9,75 
11,28 
19,65 
27,30 
34,85 
37,91 
49,26 
52,49 
54,16 
61,62 
67,73 
72,93 
n,25 
82,19 
88,27 

100 

80 

60 

40 

20 

~ 

0 
0 

------

1,18 64,0 

1,17 78,3 

1,3 81,4 

0,41 132,1 

~ 

• • .: 
(:,. (:,. 

• ·• • 

• • 
• 

• A 

.: 

80 160 240 320 

tijd (min) 

/:i. aantal deeltjes • Conversie 

2.00 

• 

1.50 

1.00 

0.50 

0.00 
400 

~ .., 
-ê -'-' 

;:::; 
0 -* z 



BIJLAGE 4.6 

Experiment nummer 6 : CEo = 2*(CE0 ) 9 

Recept 

demi-water 
styreen 
butadieen 
Dresinaat 515 
N~C03 
N~S208 
Na OH 
(Na+] 

Totaal 

(g) 

737 
121,8 
292,7 
48,8 
1,8 
9,24 
3,08 

1214,8 

1,567 
7,254 
0,138 

0,0519 

0,391 

T 
rpm 
fm 
fds 

= 70° c 
= 400 
= 0,341 
= 0,0289 

======================================================== 

Conversie- en deeltjesaantal gegevens: 

tijd(min) Conversie(%) N*1o21 (kmoljm3wl dn (nm) 
------------
5 7,80 
10 7,80 
30 10,76 
60 30,99 4,2 43,7 
75 43,81 
90 52,54 
107 57,89 
120 65,51 
135 81,53 
150 84,43 
165 85,24 4,0 62,1 
180 88,68 
205 94,95 
225 98,54 

100 • 5 
• 

T • • 0 • 80 l • 0 4 l 

• -.. 
~ 

-.. 60 3 .... 
'$. • E ....._ 
.._" • -(!) 

.._" ..... r::; c:Jl • .... 0 
(!) 40 2 -;> * s:: z 0 • u 

20 1 

• .. 
0 0 

0 50 100 150 200 250 

tijd (min) 

o aantal deeltjes • Conversie 



BIJLAGE 4.7 

Experiment nummer 7 : C
10 

= 2*(C10)
8 

Recept 
(kmoljm3w) (g) 

demi-water 737 T = 70° c 
styreen 122 1,581 rpm = 400 
butadieen 306 7,633 fm = 0,352 
Dresinaat 515 24,2 0,069 fds = 0,0143 

~003 2,4 

~8208 18,434 0,104 
Na OH 2,4 
(Na+] 0,420 

Totaal 1212,9 

===================:===================================== 

Conversie- en deeltjesaantal gegevens: 

tijd(min) Conversie(%) N*1020(kmol/m3J d 11 (nm) 

5 5,29 
15 6,07 
30 8,34 
45 10,67 
60 14,06 
75 18,00 8,8 62,2 
90 21,73 
120 28,62 
135 32,14 
150 35,04 
180 41,58 
195 44,72 
210 46,35 5,3 101,0 
225 47,n 
255 55,68 
285 61,30 
315 65,96 
360 81,36 
420 82,72 7,4 109,9 

100 
10 

T 
80 0 

1 
• • 9 

• T -. 60 • '$. - • 0 
QJ 

1 .... •• !:l.l a 
40 •• > = 0 •• u • 

f 20 • • • •• ~ 

8 -. 
" M 

..ê 
7 --0 

N 
0 -* 6 z 

5 

0 
0 100 200 300 400 

4 
500 

tijd (min) 

o aantal deeltjes • Conversie 



Bepaling fractionele conversie styreen en butadieen van experiment C1o = 2 *IC~ols 

Conversie gegevens: 

tijd(min) 

150 
195 
225 
255 
285 
315 
360 
420 

Totale 
Conversie (%) 

35,0 
44,7 
47,8 
55,7 
61,3 
66,0 
81.4 
82,7 

partiële conversie 
styreen (%) butadieen (%) 

30,5 43,2 
44,7 44,7 
41,8 50,2 
41,2 61,5 
53,9 64,3 
59,9 68.4 
70,6 85,7 
72,2 86,9 

• totale conversie gravimetrisch bepaald; partiële conversie styreen bepaald met de GC; partiële conversie butadieen 
berekend m.b.v vergelijking 35. 

100 

80 

20 

~·· 
•• 

• • 

'il 
.i .. /:::" 

•• . /:::" 
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i 

'il /:::" • /:::" 

/:::" 

0 ~--~--~---~---L--~----L---~--~--~--_j 
0 100 200 300 400 

tijd(min) 

• totale conversie 1:;. partiële conversie styreen 

o partiële conversie butadieen 

500 



BIJLAGE 4.8 

Experiment nummer 8 : CEo = 3*(CE.,)s 

Recept 
(kmoljm3J (g) 

demi-water 730 T = 10• C 
styreen 122,1 1,580 rpm = 400 
butadieen 298,5 7,431 fm = 0,340 
Dresinaat 515 72,5 0,206 fds = 0,0422 
Na2C03 1,35 
N~S208 9,23 0,052 
Na OH 3 
[Na+) 0,445 

Totaal 1235,9 
======================================================== 

Conversie- en deeltjesaantal gegevens: 

tijd(min) Conversie(%) N*1021 (kmoljm3w) dn (nm) __________________ .... ____ 

5 4,17 
10 4,40 
20 6,47 
30 12,14 
35 13,09 
40 15,56 
50 23,96 
60 29,93 10,8 31,8 
70 36,74 
80 43,01 
100 50,94 7,7 42,4 
120 64,17 
140 85,15 4,9 58,6 

De deeltjesdiameter is bepaald via dynamische lichtverstrooiing 

-~ -Cl) 

Cl) ... 
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BIJLAGE 4.9 

Experiment nummer 9 : CEo = 1 ,5*(CEols 

Recept 
(kmoljm3w) (g) 

demi-water 730 T = 10• C 
styreen 123 1,605 rpm = 400 
butadieen 294,1 7,387 fm = 0,347 
Dresinaat 515 36,14 0,104 fds = 0,0217 

N~i:!C03 6 
N~i:!S208 9,22 0,0525 
Na OH 2,59 
[Na+] 0,450 

Totaal 1201 
========================================================= 

Conversie- en deeltjesaantal gegevens: 

tijd(min) Conversie(%) 

5 5,45 
15 6,40 
30 8,12 
64 18,19 
75 23,38 
90 28,75 1,7 58,5 
105 33,86 
120 39,06 
135 46,14 
150 48,98 1,6 70,7 
168 54,70 
180 58,43 
195 62,50 
210 66,73 0,9 94,7 
240 73,10 
270 80,15 
290 82,85 1,0 98,2 

De deeltjesdiameter is bepaald via dynamische lichtverstrooiing. 
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BIJLAGE 5.1 

Proef : styreen met SOS voor GC controle 

Recept 
(kmoljm3w) (g) 

demi-water 995 T = so· c 
styreen 425,2 4,023 rpm = 500 
SOS 30,88 0,038 fm = 0,292 
Na2C03 1,68 fds = 0,0068 
N~S208 2,96 0,0122 
(Na+) 0,105 

Totaal 1456,0 
========================================================= 

Conversie- en deeltjesaantal gegevens: 

tijd(min) 

5 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

-~ 
~ 
CD 
ëii .... 
Q) 
> c: 
0 
ü 

Conversie(%) Conversie (%) 
Gravimetrisch met de GC 

--------------------
5,8 4,1 
14,9 15,4 
22,7 
36,8 36,8 
74,9 70,6 
90,3 90,3 
93,2 
94,5 
93,9 
95,6 
95,7 

100 

.A. • ~~ .. 
80 ~ 

• c 
60 ~ 

40 1- 1p 

20 1- • 
lil 

li 
0 

0 20 40 60 80 

tijd (min} 

D conversie styreen m.b.v de GC bepaald 

• converise styreen gravimetrisch bepaald 

-. 100 



BIJLAGE 5.2 

Proef : styreen met dresinaat 214 voor GC-analyse 

Recept 
(kmoljm

3w) (g) 

demi-water 995 
styreen 430 4,14 

Dresinaat 214 17,3 0,041 

N~C03 0,9 

N~S208 3,1 0,013 

T = so· c 
rpm = 500 
fds = 0,068 
fm = 0,292 

Na OH 0,1 
[Na+] 0,085 

Totaal 1456 
========================================================= 

Conversie gegevens: 

tijd(min) 

5 
10 
20 
30 
40 
45 
50 
60 
70 
90 
100 

Q) 
"ëi) 
'-
Q) 
>· c 
0 
ü 

Conversie (%) Conversie (%) 
Gravimetrisch met de GC 

4,0 
10,5 7,4 
31,5 
67,3 60,6 
91,1 88,0 

90,7 
94,5 92,2 
95,4 
95,6 93,4 
96,1 94,4 
97,0 
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tijd (min) 

• conversie styreen gravimetrisch bepaald 

D conversie styreen m.b.v. de GC bepaald 

100 
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