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Samenvattine 

Momenteel wordt op de Technische Universiteit Eindhoven in 

samenwerking met DSM Research onderzoek verricht naar continue 

emulsiepolymerisatie. Als onderdeel van dit onderzoek is het in dit 

verslag beschreven afstudeeronderzoek gedaan. 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is om, door middel van 

experimenten in een batchreactor en in een gepulseerde gepakte kolom, 

inzicht te krijgen in de invloed van electrolyten op de emulsie

polymerisatie van styreen met rosin acid soap ais emulgator in continue 

reactorsystemen. 

De emulsiepolymerisatiereacties zijn uitgevoerd in twee reactor

systemen, een batchreactor en een gepulseerde gepakte kolom. De 

experimenten zijn uitgevoerd bij twee zeepconcentraties en 

verschillende electrolytconcentraties. Bij de kolomexperimenten werden 

onder de bovengenoemde verschillende condities de verblijftijd en de 

mate van axiale menging gevarieerd. De prestaties van de reactor

systemen werden bepaald aan de hand van het gewichtsgemiddelde 

deeltjesaantal, de overall-reactiesnelheid en de oppervlaktebezettings

graad van de deeltjes met zeep. Voor de berekening van de 

oppervlaktebezettingsgraad van de zeep is een correctiefactor voor de 

zwelling (met monomeer) van het polymeerdeeltje afgeleid. 

In de emulsiepolymerisatie van styreen met rosin acid soap als 

emulgator treedt met name in stadium I coagulatie op. Bij een hoge 

electrolytconcentratie zijn de effecten van coagulatie groter dan bij een 

lage electrolytconcentratie. Bij een zeepconcentratie van 0.08 kmol/m3 
w 

is in de batchreactor gevonden dat bij electrolytconcentraties groter dan 

0.15 kmol/m3 whet deeltjesaantal, de reactiesnelheid en de 



oppervlaktebezettingsgraad constant zijn. De kritische coagulatie 

concentratie is dus ongeveer 0.15 kmol/m3
w bij deze zeepconcentratie. 

Door een grotere van der Waals attractie-energie coaguleren kleine 

polymeerdeeltjes eerder dan grote deeltjes, waardoor de oppervlakte

bezettingsgraad van de zeep voor hoge zeepconcentraties eerder 

toeneemt bij toenemende electrolytconcentratie dan bij lage zeep

concentraties. 

Bij de kolomexperimenten gaat, omdat bij hoge Pecletgetallen in de 

kolom vrijwel ideale propstroming optreedt, het deeltjesaantal bij 

stijgende Pecletgetallen naar een constante waarde. Deze constante 

waarde is hoger dan het deeltjesaantal dat bij dezelfde receptuur in de 

batchreactor gevormd wordt, omdat de maximale energie-dissipatie in 

de kolom geringer is dan de energiedissipatie in (de roerderzone van) 

de batchreactor. 

Indien het Pecletgetal kleiner is dan 40 stijgt het einddeelltjesaantal met 

toenemend Pecletgetal en daalt de oppervlaktebezettingsgraad van de 

deeltjes met zeep. Omdat de kolom lagere afschuifkrachten optreden 

dan in (de roerderzone van) de batchreactor is oppervlaktebezettings

graad van de zeep in de batchreactor groter dan in de kolom bij 

Pecletgetallen groter dan 40. 
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1. Inleidin2 

Sinds 1985 wordt bij de vakgroep Chemische Proceskunde van de 

faculteit der Scheikundige Technologie aan de Technische Universiteit 

Eindhoven, in samenwerking met DSM Research, onderzoek gedaan 

aan continue emulsiepolymerisatie. Als onderdeel van dit onderzoek is 

het in dit verslag beschreven afstudeeronderzoek verricht. 

Het doel van dit afstudeeronderzoek is om, door middel van 

experimenten in een batchreactor en in een gepulseerde gepakte kolom, 

inzicht te krijgen in de invloed van electrolyten op de 

emulsiepolymerisatie van styreen met rosin acid soap als emulgator in 

continue reactorsystemen. 

Emulsiepolymerisatie is een van de vier belangrijkste manieren om 

vrije-radikaalpolymerisaties uit te voeren. Een aantal redenen, waarom 

emulsiepolymerisatie in plaats van bulk, solutie of suspensie

polymerisatie wordt gebruikt, zijn: 

*Een aantal produkten, zoals verven en lijmen, worden in 

latexvorm gebruikt. 

*De lage viscositeit van de latex zorgt ervoor dat het produkt 

goed hanteerbaar is en dat de reactiewarmte eenvoudig af te 

voeren is. 

*Met emulsiepolymerisatie is het mogelijk om hoge molekuul

gewichten te producer en zonder dat de polymerisatiesnelheid 

afneemt. 

Emulsiepolymerisatiereacties worden meestal uitgevoerd in een 

batchreactor. Maar tegenwoordig worden steeds vaker continue 

1 



reactorsystemen voor emulsiepolymerisatie gebruikt. De belangrijkste 

motieven om continue emulsiepolymerisatieprocessen te ontwikkelen 

zijn van econornische en produktkwaliteittechnische aard. 

Het gebruik van continue reactorsystemen heeft echter ook een aantal 

nadelen. Continue reactorsystemen renderen aIleen wanneer grote 

hoeveelheden van het produkt gewenst zijn en zijn meestal niet geschikt 

als een grote flexibiliteit in receptuur gewenst is. Bovendien zullen de 

reactoren bij recepturen, die snel aanleiding geven tot reactorvervuiling 

vanwege noodzakelijke schoonmaak veel buiten bedrijf moe ten zijn. Het 

is te prefereren om deze recepturen in een batchreactor te verwerken. 

Continue reactoren kan men, wat betreft menging in de stroomrichting, 

in twee uitersten onderscheiden: de continu doorstroomde geroerde 

tank reactor (Continuous Stirred Tank Reactor, CSTR) en de 

propstroomreactor (Plug Flow Reactor, PFR). 

De meeste commerciele continue emulsiepolymerisatieprocessen 

bestaan uit een serie van CSTR's (1-3). De CSTR heeft echter ten 

opzichte van andere reactorsystemen een aantal nadelen, zoals 

fluctuaties in conversie en deeltjesaantallen. Verder kan het 

deeltjesaantal in een CSTR maximaal slechts 57% zijn van het 

deeltjesaantal in een batchrector. Een buisreactor heeft als nadeel dat 

er bij larninaire strorning vanwege de geringe mengintensiteit 

deemulsificatie van de monomeerdruppels optreedt. 

Daarom is er op de Technische Universiteit Eindhoven een 

kolomreactor ontwikkeld, die geschikt is voor emulsiepolymerisatie. De 

vloeistofstroming in deze kolomreactor moet om drie redenen turbulent 

zijn: 

·Om coalescentie en oprorning van de monomeerdruppels te 
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voorkomen. 

·Om reactorvervuiling en wandpolymerisatie te voorkomen. 

·Om voldoende radiale menging te veroorzaken zodat de 

reactiewarmte goed kan worden afgevoerd en er dus geen 

radiale temperatuurprofielen kunnen ontstaan. 

De turbulente stroming in de kolomreactor kan worden bereikt door de 

vloeistof te pulseren en de kolom te voorzien van pakkingsmateriaal. 

Dit reactortype noemen we de gepulseerde gepakte kolom (~lsed 

~acked Column, PPC). 

Tussen 1985 en 1990 zijn er op de TUE acht afstudeerverslagen en een 

proefschrift over dit onderwerp geschreven. In dit afstudeerverslag is 

getracht OIll een kort en bondig overzicht te geven van de theorie en 

uitvoering, die nodig waren om de resultaten te kunnen begrijpen. Voor 

uitvoerige informatie op bepaalde deelgebieden is het raadzaam om het 

proefschrift van Hoedemakers (4) en een aantal afstudeerverslagen (5-

12) te raadplegen. 

De opzet van dit verslag is als voIgt: 

In hoofdstuk 2 worden de theoretische achtergronden van de stabiliteit 

van een colloYdale dispersie en menging kort besproken. De uitvoering 

van de batchexperimenten en de kolomexperimenten , alsmede de 

gebruikte grond- en hulpstoffen, recepturen en analysemethoden, 

worden in hoofdstuk 3 besproken. De resultaten en discussie volgen in 

hoofdstuk 4 . Tenslotte zijn in hoofdstuk 5 de conclusies en 

aanbevelingen samengevat. 
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2. Tbeoretische achter2fonden 

2.1. Mecbanisme en kinetiek van de emulsiepolymerisatie 

2.1.1. Inleiding 

In tegenstelling tot bulk en solutiepolymerisatie is ernulsiepolymerisatie 

een beterogeen proces. In het begin be staat bet reactiemengsel uit een 

continue waterfase, gedispergeerde rnonomeerdruppels en ernul gator

micellen (zie figuur 1a). Het produkt, een colloldale dispersie van 

submicron polymeerdeeltjes, wordt een latex genoemd. 

Bmulsiepolymerisatie is een vorrn van vrije-radikaalpolymerisatie. Ben 

wateropiosbare initiator vormt vTije radikalen in de waterfase, hetzij 

door tbermiscbe ontleding (bijv. persulfaten), betzij door een redox

koppel (bijv. Feaq
2+ en H20 2) (13). Dit in tegenstelling tot bet verwante 

suspensiepolymerisatieproces, waar in monomeer goed oplosbare 

initiatoren worden gebruikt om polymerisatie in de monomeerdruppels 

te initialiseren. 

De reactie (propagatie) vindt hoofdzakelijk plaats in de met monomeer 

gezwollen latexdeeltjes, waarin zicb ~n bet algemeen niet meer dan een 

radikaal kan bevinden (een reagerende keten). Wanneer een tweede 

radikaal een reactiekern binnentreedt, vindt er terminatie plaats. 

De toegevoegde emulgator beeft twee functies. Ten eerste speelt de 

zeep, door de vorming van micellen, een belangrijke rol bij de 

deeltjesvorming. Ten tweede zorgt de zeep voor de colloldale stabiiiteit 

van de gevormde deeltjes en voor vertraging van coalescentie van de in 

het begin van de reactie aanwezige monomeerdruppels. 

Br kunnen ook andere ingredienten, zoals ketenoverdracbtsreagentia 
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om het molekuulgewicht te verkleinen, buffers om de pH constant te 

houden en electrolyten om de colloId ale en rheologische eigenschappen 

van de latex te belnvloeden, aan de receptuur worden toegevoegd. 

2.1.2. Mechanisme van de emulsiepolymerisatie 

Het is gebruikelijk om het emulsiepolymerisatieproces Ln te delen in 

drie opeenvolgende stadia (figuur 1): 

I: deeltjesvorming en deeltjesgroei. 

II: deeltjesgroei in de aanwezigheid van monomeerdruppels. 

III: uitpolymerisatie in de afwezigheid van monomeerdruppels . 

• • 

" 
~'U J ...-:.,.. 

~~ 
, 

~~~ • 
7J' 

t • 
\. • , 

• ., 
~';: 

..., 
• 

7-:-. 
I • • 

/ ~1,,. • ""- ..-: .. ~ • ~t1. 

Figuur la. De situatie voordat er deeltjesvorming plaatsvindt bij 
emulsiepolymerisatie . 
• - : emulgatormolekuul 
• : monomeermolekuul 

Stadium I: 

In stadium I vinden deeltjesvorming en deeltjesgroei plaats. Voor de 

deeltjesvorming zijn er drie verschillende mechanismen ontwikkeld. 
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Deze mechanismen zijn homogene nucleatie (Priest(14», micellaire 

nuc1eatie (Harkins(15» en coagulatieve nuc1eatie (Feeney et. a1.(16». 

Voor de emulsiepolymerisatie van styreen is gebleken dat deeltjes

vorming kan worden beschreven met behulp van micellaire nuc1eatie 

(figuur lb). 

• 
-' 

R· • L 

• 
, 

~~ 
• 

'-• " ~\~ 
• 

~ --;·/~ 
\ R· 

R· -
~'it • 
~:t-

• • 

-
~ :::. ;...A • -. .... • --"'t l

"'" , / ~" R· 
• , 

• 
Figuur lb. Stadium I: deeltjesvorming en deeltjesgroei. 

R· : vrije radikaal 
f : polymeer 

Het einde van stadium I wordt gekenmerkt door het feit dat er geen 

emulgator meer beschikbaar is voor stabilisatie van nieuwe deeltjes. 

Hierdoor kunnen er geen nieuwe deeltjes meer gevormd worden. 

Stadium II: 

Gedurende stadium II gaat de polymerisatie in de reactiekernen verder, 

waarbii monomeer vanuit de monomeerdruppels via de waterfase aan .. ~ ~ 

de reactiekernen overgedragen wordt. Omdat de stoftransportsnelheid 

vanuit de monomeerdruppels naar de groeiende deeltjes groter is dan 

de intrinsieke polymerisatiesnelheid, zal een constante evenwichts

concentratie van monomeer in de polymeerdeeltjes kunnen worden 
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behouden. 

R· R • • • 

:Ii: ~ 
• 

• 
eo....: !.A 

--;, l \~ • 
~,~\ 

• • 
• 

R. 

~ 
R· 

• 

• ~\" • 
• 

Figuur Ie. Stadium TI: deeltjesgroei in de aanwezigheid van 
monomeerdruppels. 

Stadium III: 

In het laatste stadium is de aparte monomeerfase verdwenen en daalt 

de monomeereoneentratie in de polymeerdeeltjes. Hierdoor daalt de 

overall-reaetiesnelheid. 

R· 
R. 

Figuur Id. Stadium TIl: uitpolymerisatie in de afwezigheid van 
monomeerdruppels. 
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2.1.3. Kinetiek van de emulsiepolymerisatie 

In deze paragraaf zal een beknopt overzicht van de emulsie

polymerisatiekinetiek worden gegeven. Details van de kinetiek kunnen 

worden gevonden in de geciteerde literatuur (16-23). 

In het algemeen geldt voor de polymerisatiesnelheid ~I van vrije

radikaalpolymerisaties de volgende vergelijking: 

= overall-polymerisatiesnelheid 
= propagatie reactiesnelheidsconstante 
= monomeerconcentratie 
= radikaalconcentratie 

(1) 

[kmol/(m3.s)] 
[m3 I (kmol.s)] 
[kmol/m3] 
[kmol/m3] 

Deze vergelijking is ongeschikt om te gebruiken, omdat de 

radikaalconcentratie [R e] onbekend is. In de emulsiepolymerisatie kan, 

door de sommatie van de reactiesnelheden in de individuele 

latexdeeltjes , de overall-reactiesnelheid beschreven worden door: 

(2) 

R = overall-reactiesnelheid per m3 water [kmol/(m3w-s)] 
eM = monomeerconcentratie in de latexdeeltjes [kmol/m3] 
ii = gemiddeld aantal radikalen per latexdeeltje [-] 
NAv = het getal van Avogadro [l/kmol] 
N = deeltjesaantal c.q. aantal reactiekernen [1/m3

w] 

De grootheden ii en N zijn het moeilijkste te bepalen. Uitgaande van 

het micellaire nucleatiemechanisme zijn verschillende relaties voor ii 

opgesteld (Smith en Ewart(19), Stockmayer(20), O'Toole(21), Ugelstad 

et.al. (22) en Harada et.al.(24-26). 
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De eenvoudigste uitdrukking voor ii is de relatie, die bekend staat als 

Smith Ewart "case 2". Dit geval treedt op wanneer desorptie van 

radikalen uit de latexdeeltjes verwaarloosbaar is en wanneer terminatie 

ommiddellijk optreedt op het moment dat er een tweede radikaal het 

latexdeeltje binnentreedt. Het gemiddeld aantal radikalen per 

latexdeeltje is dan onafhankelijk van receptuur, aantal deeltjes en 

deeltjesdiameter: ii = 0.5. 

In dit geval gaat vergelijking (2) over in: 

(3) 

Het Smith-Ewart model(19) voor de bepaling van het deeitjesaantai, N, 

is gebaseerd op ii = 0.5 met voor de deeltjesvorming het micellaire 

nucleatie mechanisme van Harkins(15). Het deeltjesaantal N per 

volume continue fase, zoals voorspeld met dit model, wordt gegeven 

door: 

( ]

0.4 

N = X :: (as [S])0.6 

= constante 
= radikaalvormingssnelheid in continue fase 
= volumegroeisnelheid van een reactiekern 
= ingenomen oppervlak per kmol emulgator 
= emulgatorconcentratie in de continue fase 

Deze uitdrukking is gebaseerd op de volgende aannamen: 

(4) 

[-] 
[l/(m3.s)] 
[m3 Is] 
[m2/kmol] 
[kmoljm3

] 

-De meeste emulgator is bij de aanvang van de polymerisatie 

in micellaire vorm aanwezig. 

-De gemiddelde oppervlaktebezetting van een emulgator-
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molekuul is onafhankelijk van de aard van het oppervlak. 

*De volumegroeisnelheid van een geactiveerd micel is 

constant. 

*De verhouding vrij opgelost monomeer jgedispergeerd 

monomeer is klein. 

*Elk radikaal activeert een enkele micel in het deeltjes

vormingsstadium. 

*Er treedt geen coagulatie op. 

Meestal is Pi recht evenredig met de initiatorconcentratie [I]. 

Dus N .. [1]°.4 [S]0.6. 

Roe (23) heeft aangetoond dat deze uitdrukking ook geldt voor het 

homogene nucleatie mechanisme, waarbij de deeltjes worden gevormd 

door precipitatie van oligo mere radikalen in de waterfase. Eigenlijk 

worden deze waarden voor de twee exponenten in vergelijking (4) altijd 

gevonden als men bij de modelvorming uitgaat van volledige bezetting 

van het deeltjesoppervlak door emulgator aan het einde van stadium I. 

Experimenteel waargenomen exponenten bestrijken een grote reeks van 

waarden, die niet altijd hetzelfde zijn over een groot emulgator

concentratiegebied (27). Tegenwoordig gaat men er van uit dat 

gelimiteerde coagulatie (of coalescentie) van de latexdeeltjes in 

rekening moet worden gebracht. Modellen gebaseerd op dit concept zijn 

zeer complex, maar tonen goede overeenkomst met experimenteel 

gevonden waarden (16,28,29). 
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2.2. Stabilisatie en coagulatie van colloidale deeltjes 

2.2.1. Inleiding 

De in de vorige paragraaf beschreven modellen en vergelijkingen gelden 

alleen als er geen coagulatie optreedt. Bij emulsiepolymerisatiereacties 

kan er echter in sommige gevallen, bijvoorbeeld door een hoge 

electrolytconcentratie of een slecht stabiliserende emulgator, coagulatie 

optreden. In deze paragraaf wordt de stabilisatie en de coagulatie van 

colloidale deeltjes besproken. 

Latexdeeltjes hebben door de van der Waalskrachten de neiging om 

aggregaten te vormen, tenzij een afstotend mechanisme sterk genoeg is 

om de deeltjes gescheiden te houden. Een oppervlakte aktieve stof kan 

een latex colloid ale stabiliteit verschaffen. De oppervlakte eigen

schappen van de latexdeeltjes zijn dus van groot belang voor de mate 

van stabiliteit. 

2.2.2. Colloidale stabiliteit van latexdeeltjes 

De neiging tot aggregaatvorming komt voort uit de van der Waals 

aantrekking tussen deeltjes. Het proces dat tot clustervorming leidt 

wordt coagulatie genoemd. De stabiliteit van de polymeerdeeltjes tegen 

coagulatie wordt veroorzaakt door een electrische lading op het 

deeltjesopppervlak (electrostatische stabilisatie) of door een laag van 

fysisch geadsorbeerde of chemisch gebonden grote molekulen (sterische 

stabilisatie ). 

Bij de emulsiepolymerisatie van styreen wordt vaak een anionische 

oppervlakte aktieve stof (bijv. natriumdodecylsulfaat of rosin acid soap 
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(zie §3.3» als emulgator gebruikt. Tevens is in veel gevallen de initiator 

een persulfaat. Door de aanwezigheid van zowel de anionische 

oppervlakte aktieve stof als de sulfaat eindgroepen zal het oppervlak 

van de latexdeeltjes in een oplossing negatief geladen zijn. Hieraan 

ontleent de latex haar colloIdale stabiliteit. 

2.2.3. De electrische dubbellaag 

.,po 

.,p.-+---->..... 

o I I 
iE-!E--~)1 

6 I 

e tegen-ion 

@ co-ion 

o oplosmiddel-molekuul 

x 

Figuur 2. De structuur van de electrische dubbellaag. 
- de verdeling van de ionen bij het oppervlak 
- de verschillende potentialen, t(}! ts en C als functie van 

de afstand x. 
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Het oppervlak van een latexdeeltje is geladen en bezit dus een 

oppervlakte potentiaal, to, ten opzichte van de bulkoplossing. 

Om electroneutraliteit te behouden moet de oppervlaktelading 

gecompenseerd worden door een even grote en tegengestelde 

hoeveelheid lading in de (bulk)oplossing. 

De verdeling van ionen dichtbij het oppervlak, die de electrische 

dubbellaag wordt genoemd, wordt gegeven in figuur 2. 

De electrische dubbellaag bestaat uit twee del en. Dichtbij het oppervlak 

bevindt zich een laag, de Sternlaag, ter dikte 6. De Sternlaag bevat 

geen netto lading en wordt belangrijk bij korte afstand interacties en bij 

ionwisselingsprocessen en zal hier niet in detail worden beschreven. 

Daarna strekt zich een laag, de diffuse electrische dubbellaag, uit. De 

dikte van deze laag is sterk afhankelijk van de electrolytconcentratie en 

de lading van de tegenionen in de bulkoplossing. De potentiaal van de 

diffuse dubbellaag, t s wordt vaak benaderd door de C -potentiaal, die , 

experimenteel bepaald kan worden. Feitelijk wordt de C -potentiaal 

gevonden op dIe afstand van de geladen wand, waar oplosmolekulen 

nog net ten opzichte van de starre wand kunnen bewegen. De diffuse 

electrische dubbellaag potentiaal en dus de grootte van de C -potentiaal 

bepaalt de colloidale stabiliteit van een latex. 

2.2.4. Electrostatische interactie tussen twee oppervlakken 

Een maat voor de dikte van de electrische dubbellaag is de zogenaamde 

Debije lengte 11K. Uitgaande van een Boltzmann verdeling voor ionen 

in de diffuse dubbellaag geldt de volgende relatie voor K: 
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= lading van een proton 
= valentie van ion van het type i 
= aantal ionen van het type i in de bulk 
= permittiviteit van de suspensie 
= constante van Boltzmann 
= absolute temperatuur 

(5) 

[C] 
[-] 
[-] 
[F/m] 
[J/K] 
[K] 

In de praktijk echter geeft de afstand 2/K een meer realistische 

benadering van de lengte waarover repulsiekrachten zich uitstrekken 

dan 11K (30). 

Wanneer twee diffuse dubbellagen elkaar naderen tot een afstand van 

4/K (30) treedt er "overlap" van de tegenionen op. Men spreekt dan van 

overlap van de dubbellagen. Dit leidt tot een afstotende kracht 

(repulsie). Een exacte uitdrukking voor de repulsie energie be staat niet. 

Een goede benadering voor de repulsie-energie (K.a > 10) wordt 

gegeven door Overbeek (31): 

H 
a 
.0 

2 Vr = 211" €r€O.O a In(l+exp(-KH) 

= afstand tussen twee deeltjes (zie figuur 3) 
= straal van een deeltje 
= oppervlakte potentiaal 

[m] 
[m] 
[V] 

(6) 

Figuur 3. Schematische weergave van de afstand H tussen twee bollen. 
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Vergelijking (6) geldt wanneer er geen Sternlaag is en de deeltjes 

bolvormig zijn. Zie voor relaties van VI als functie van C-potentiaal 

Hunter (32) en Ottewill(30). 

Op zeer korte afstanden H speelt de Born repulsie-energie VB een 

belangrijke roi. De Born repulsie-energie is evenredig met H-m
, waarbij 

m ongeveer tussen 12 en 14 ligt (30). 

Naast repulsiekracbten bestaan er tussen de colloldale deeltjes ook 

attractiekracbten. Deze attractiekracbt wordt veroorzaakt door London

van der Waals interactie tussen deeltjes. Volgens Overbeek (31) geldt 

voor twee bolvormige deeltjes de volgende benaderende relatie voor de 

attractie energie Va: 

Ac a 
V = ---

a 12 H 

= effectieve Hamaker constante 

(7) 

[J] 

De totale interactie-energie tussen twee colloId ale deeltjes is gelijk aan 

de som van de attractie-energie, de repulsie-energie en de Born 

repulsie-energie: 

(8) 

In figuur (4) zijn Vt, V r' VB en Va weergegeven als functie van de 

afstand H tussen twee geladen deeltjes. De curve toont een aantal 

karakteristieke kenmerken. Vt beeft op een korte afstand Ho een 

minimum, dat bet primair minimum wordt genoemd. Op grotere afstand 

beeft de repulsie-energie een grote positieve bijdrage aan V t en dus 
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ontstaat er een maximum in de curve ter grootte V m. Dit maximum 

wordt bet primair maximum genoemd. Sommeren van de repulsie en 

attractie-energie leidt verder tot een tweede minimum, bet secondair 

minimum Vsm• Deeltjes op een afstand die overeenkomt met bet 

secondair minimum zijn gebonden door zwakke kracbten en kunnen 

gemakkelijk van elkaar losgemaakt worden. 

, 
v , 

\ 

"'v. ,r , 
'\. 

... 
o~-t--~----------~~---~-~~~ __________ ___ - ---.... -::-~- ... - -- - .. 

I 
i I 

- - - y- - - - - -. -
I 

Figuur 4. 

! 
t+o+l 

iHo 
I 

Scbematiscbe weergave van de potentiele-energie curve 
als functie van de afstand tussen twee oppervlakken. 

De boogte van bet primaire maximum bepaalt de colloi"dale stabiliteit 

van bet systeem. Als V m groter is dan ongeveer 10 kT dan is het 

systeem colloi"daal stabiel. Vanwege de boge aktiveringsenergie A Vf (zie 

figuur 4), die overwonnen moet worden om van bet secondaire 

minimum in bet primaire minimum te komen, is de stabiliteit niet 

tbermodynamisch maar kinetisch van oorsprong. Maar wanneer het 
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primair minimum is bereikt, is de aktiveringsenergie 11 Vb voor het 

redispersieproces veel hoger dan voor het aggregatieproces zodat 

redispersie onwaarschijnlijk is. 

De grootte van V m is sterk afhankelijk van de electrolytconcentratie en 

de lading van de tegenionen in het dispersiemedium. Verhoging van de 

electrolytconcentratie leidt tot een verlaging van dikte van de diffuse 

dubbellaag van de deeltjes. Daarmee wordt het primaire maximum V m 

verlaagd (zie figuur 5), waardoor de repulsiekrachten worden verlaagd. 

Als de kinetische energie van de naderende deeltjes groter is dan V m 

zal elke botsing tot coagulatie lei den. De electrolytconcentratie waarbij 

V m gelijk is aan de kinetische energie van de deeltjes wordt de Critische 

Coagulatie Concentratie (ccc) genoemd. 

v 

Figuur 5. 

- - - - - /'0 kT 

.. 
H 

Schematische weergave van de potentiele energie tussen 
twee colloYdale deeltjes als functie van de afstand tussen 
twee oppervlakken met [S] < ccc (-) en [S] > ccc (.".~. 
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2.2.5. Coagulatie van deeltjes 

Coagulatie van colloYdale deeltjes treedt op, wanneer deze deeltjes 

voldoende kinetische energie bezitten om de potentiele energie berg V m 

(zie figuur 4), te overwinnen. Dit is mogelijk door, hetzij de potentiele 

energie berg V m te verlagen, hetzij de gemiddelde kinetische energie 

van de deeltjes te verhogen. Verlagen van V m kan bereikt worden door 

electrolyten toe te voegen. Verhoging van de gemiddelde kinetische 

energie van de deeltjes kan bewerkstelligd worden door de temperatuur 

of bijvoorbeeld de roersnelheid en daarmee de afschuifsnelheid te 

verhogen. 

De coagulatie van deeltjes in een colloYdale dispersie kan beschouwd 

worden als een proces dat bestaat uit twee stappen (33): 

1) De nadering van de deeltjes tot een afstand waarbij permanent 

contact kan worden gevormd (botsing). 

2) De eigenlijke vorming van het contact (coagulatie). 

Volgens Lowry (34) zijn er drie op verschillende omstandigheden 

betrekking hebbende basismechanismen die botsings en 

coagulatieprocessen beschrijven: 

*Coagulatie veroorzaakt door de Brownse beweging van de 

deeltjes (Brownse coagulatie). 

*Coagulatie veroorzaakt door beweging van de omringende 

vloeistof (afschuif coagula tie ). 

*Coagulatie bij het gas-vloeistof oppervlak van de dispersie 

(oppervlakte coagulatie). 

Oppervlakte coagulatie treedt niet op in systemen met kleine gas

vloeistof oppervlakken en met lage vaste. stof (low solid) recepturen. 
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Daarom zal in dit verslag de oppervlakte coagulatie niet behandeld 

worden. 

Von Smoluchowski (35) leidde voor bolvormige deeltjes van gelijke 

grootte de volgende vergelijking voor Brownse coagulatie af: 

J = dNt = _ r 4 kT ) N 2 

br dt 3 W t ~ J.I. br 

(9) 

Jbr = coagulatiesnelheid 
Nt = totaal aantal deeltjes per volume-eenheid 

[1/(m3.s)] 

[l/m3
w] 

t = tijd 
k = constante van Boltzmann 
T = absolute temperatuur 
J.I. = dynamische viscositeit 
Wbr = stabiliteitsverhouding 

[s] 
[J/K] 
[K] 
[kg/(m.s)] 
[-] 

De stabiliteitsverhouding Wbr wordt gebruikt om botsingen die niet tot 

blijvend contact leiden in rekening te brengen. Voor stabiele systemen 

is W br groot. Electrolyten hebben een grote invloed op de stabiliteits

verhouding. 

Figuur 6. 
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De stabiliteitsfactor Wbr als functie van de 
electrolytconcentratie c met valenties 1 en 2 (31). 
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In figuur 6 is voor electrolyten met valenties 1 en 2 de log W br - log c 

curve gegeven. Over een groot deel van de grafiek bestaat er een lineair 

verband tussen log Wbr en log c. Bij grote electrolyt-concentraties wordt 

W br onafhankelijk van c. Er treedt dan snelle coagulatie op. Verder valt 

op dat een hogere valentie van de ionen eerder een constante (lage) 

stabiliteitsfactor opleverd. 

In een vloeistof ontstaan snelheidsgradienten wanneer de vloeistof op 

een of andere manier in beweging wordt gebracht. Deze 

snelheidsgradienten hebben een tweeledig effect op coagulatie. Zij 

verhogen zowel de kracht als de frequentie van de botsingen. Voor 

bolvormige deeltjes van gelijke grootte geldt voor de coagulatiesnelheid 

bij afschuiving de volgende vergeiijking (35): 

dNt J = - = 
S dt 

= afschuifsnelheid 
= deeltjesstraal 
= stabiliteitsverhouding voor coagulatie onder 

invloed van afschuifkrachten 

(10) 

[l/s] 
[m] 

[-] 

Hoewel vergelijking (10) is afgeleid voor laminaire stroming kan zij toch 

gebruikt worden voor turbulente stroming als het coagulatieproces zich 

voltrekt binnen de kleinste wervels (33). 

In vergelijking (11) wordt de coagulatiesnelheid onder invloed van 

afschuifkrachten Js gedeeld door de Brownse coagulatiesnelheid Jbr• 

Als Wbr = Ws voIgt uit vergelijking (11) dat Brownse coagulatie 

belangrijker is dan afschuif coagulatie als de deeltjes klein zijn. 
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(11) 

Gedurende het emulsiepolymerisatieproces zuHen de deeltjes groeien en 

dan zal het overheersende mechanisme verschuiven van Brownse 

coagulatie naar afschuif coagulatie. 

2.7.6. Stroming en energiedissipatie in een geroerd vat 

De grootte van de afschuifkrachten wordt bepaald door de stroming en 

energiedissipatie in de reactor. 

In deze paragraaf wordt voor de batchreactor uitgegaan van een zeer 

eenvoudig model voor een geroerd vat. Voor de reactorgeometrie is 

uitgegaan van de standaard tank configuratie volgens Rushton (36, 37). 

Slechts de invloed van de roersnelheid op de energiedissipatie wordt 

besproken. 

De gemiddelde energiedissipatie per tijds en massa-eenheid in een 

geroerd vat kan worden berekend uit het opgenomen vermogen. 

Volgens Rushton et al (36, 37) is het opgenomen vermogen een functie 

van de roerdergrootte en van de roerdersnelheid: 

= vermogenskental 
= dichtheid van de vloeistof 
= roersnelheid 
= diameter van de roerder 

(12) 

[-] 
[kg/m3

] 

[l/s] 
[m] 

De gemiddelde energiedissipatie per tijd en volume in een geroerd vat 

IS: 
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€ 
P 
p 
V 

- P 
€ =--

p v 

= gemiddelde energiedissipatie 
= opgenomen vermogen 
= dichtheid van de vloeistof 
= volume 

(13) 

[W /kg] 
[W] 
[kg/m3] 
[m3

] 

Uit beide vergelijkingen voIgt dat als de roersnelheid omhoog gaat dat 

dan ook het opgenomen vermogen en daarmee ook de gemiddelde 

energiedissipatie omhoog gaat. Hoge roersnelheden leiden dus tot grote 

afsehuifkraehten, die coagulatie kunnen veroorzaken. Lage 

roersnelheden Ieiden eehter tot onvoldoende opbreking van 

monomeerdruppels en deeltjesagglomeraten. In een batehreaetor moet 

er dus een optimale roersnelheid bepaald worden. 

Figuur 7. 
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Lokale energiedissipatie, € / (P / p V), in een vat zonder 
keersehotten (D = 60 em, N = 80 rpm, Re = p ND2 / #J. = 
1.2xl<P), r = afstand [em] (38). 

Okamoto (38) introdueeerde een dimensieloze energiedissipatie, die 

22 



wordt gedefinieerd als het quotient van de lokale energiedissipatie € en 

het opgenomen vermogen per massa vloeistof: P / p V = f. 
Vit figuur (7) blijkt dat in de roerderzone de energiedissipatie veel 

groter is dan elders in de reactor. Omdat energiedissipatie toeneemt 

met de afschuifkracht, zal vlakbij de roerder eerder coagulatie optreden 

dan in de rest van de reactor. Hierdoor ontstaat er vaak 

reactorvervuiling op de roerbladen. Tevens geldt dat aan de wand de 

vloeistof stilstaat. Hierdoor zijn de afschuifkrachten in de directe 

omgeving van de wand groter dan in de rest van de reactor, zodat aan 

de wand sterke coagulumvorming en wandpolymerisatie kunnen 

optreden. De wandpolymerisatie treedt op omdat er door de preferente 

hechting van styreen op roestvrijstaal een stilstaande styreenfilm aan de 

wand aanwezig is. 

2.2.7. Stroming en energiedissipatie in een gepulseerde gepakte kolom 

De stroming in een gepulseerde gepakte kolom (PPC) wordt meestal 

gekarakteriseerd als homogene turbulente stroming. Het is daarom 

algemeen aangenomen (4) dat de verdeling van de 

energiedissipatiesnelheid in een PPC veel smaller is dan in een geroerd 

vat. 

De energiedissipatie in een gepakte kolom wordt veroorzaakt door 

weerstand tegen stroming. Hoedemakers (4) geeft voor de drukval ten 

gevolge van wrijving de volgende relatie: 

(14) 

= frictiefactor [-] 
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= frictiefactor 
= dichtheid van de vloeibare fase 
= hoogte van het gepakte bed 
= pakkingdiameter 
= slaglengte van de pulsatie 
= pulsatiefrequentie 
= hoeksnelheid (21Tf) 
= tijd 

[-] 
[kg/m3] 
[m] 
[m] 
[m] 
[lis] 
[rad/s] 
[s] 

De maximale energiedissipatie gedurende een pulsatiecyclus wordt 

gegeven door (4): 

(15) 

De waarden van APfr,max bij enkele pulsatiecondities volgen uit de de 

door Hoedemakers (4) gemeten frictiefactoren bij die pulsatiecondities. 

Tabel1. 

Reactor-

systeem 

PPC 

Experimentele waarden (4) voor de maximale 
energiedissipatie in een gepulseerde met Raschigringen 
gepakte kolom bij verschillende pulsatiecondities. 

f s fr €max 

[l/s] [mm] [-] [W/kg] 

3.5 7.0 3.8 0.48 

Raschigringen 3.5 10.5 3.6 1.54 

dr = 10 mm 3.5 14.0 3.2 3.24 
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Tabel2. 

Reactor-

systeem 

geroerd vat 

Waarden voor de gemiddelde en grootste lokale 
energiedissipatie in een geroerd vat zonder keerschotten 
bij verschillende roersnelheden. 

N f f\ok,max 

[l/min] [W /kg] [W/kg] 

100 0.038 0.43 

(Np =4.85, D= 250 0.59 6.7 

7Omm, V = Idm3
) 500 4.7 53 

Met de waarden van de maximale energiedissipatie in de kolom en van 

de grootste lokale energiedissipatie in een geroerd vat, die in de 

tabellen 1 en 2 vermeld staan, kan geconcludeerd worden dat bij hoge 

roersnelheden de maximale energiedissipatie in een kolom lager is dan 

de maximale lokale energiedissipatie in een geroerd vat. 
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2.3. Men~in~ 

2.3.1. Inleiding 

Bij het uitvoeren van emulsiepolymerisatie is het vereist dat de continue 

waterfase en de disperse monomeerfase in het reactiesysteem goed 

gemengd zijn. 

Bij menging kan men twee niveaus onderscheiden: 

1) Overall-menging op macroschaal: 

de menging wordt bezien over het gehele in gebruik zijnde 

reactorvolume. 

2) Menging op microschaal: 

de menging wordt bezien op de schaal ( "deeltjesschaal" ) waar 

zich fysische en chemische processen afspelen. 

Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende 

reactorsystemen. In een batchreactor (zie § 2.2.6) beinvloeden 

grootheden, zoals reactorgeometrie, roerdertype, roersnelheid en 

fysische eigenschappen van continue en disperse fase, de dispersie van 

monomeerdruppels in hoge mate. Bij continue reactoren moet behalve 

de bovengenoemde grootheden ook de verblijftijdsspreiding in rekening 

worden gebracht. 

2.3.2. Menging in een gepulseerde gepakte kolom 

In een gepulseerde gepakte kolom wordt de verblijftijdsspreiding 

bepaald door de mate van terugmenging (axiale menging). De twee 

meest gebruikte (een-parameter) modellen voor de beschrijving van 
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axiale menging in een kolom zijn: 

*De cascade van ideale mengers. 

*De propstromer met axiale menging. 

In het eerste model wordt de terugmenging in de kolom gekarakteri

seerd door het aantal ideale mengers (n) in serle. Het tweede model 

gaat uit van ideale propstroming waarop axiale menging is 

gesuperponeerd. 

Beide modellen leiden bij geringe terugmenging tot hetzelfde resultaat, 

wat betreft verblijftijdsspreiding. Modellering van een gepulseerde 

gepakte kolom kan dan ook met beide modellen gebeuren. Modellering 

met het model van propstroming met axiale dispersie benadert echter 

het beste de fysische werkelijkheid. Daarom wordt in het volgende 

gedeelte aIleen de prop stromer met axiale dispersie besproken. 

De (axiale) dispersie kan worden beschouwd als een proces dat analoog 

is met diffusie. De (axiale) dispersie wordt gekarakteriseerd door een 

(axiale) dispersiecoefficient E, die grote overeenkomsten met de 

molekulaire diffusiecoefficient D vertoont. De axiale dispersie wordt 

meestal beschreven met het ken tal van Peelet: 

E 

uL 
PeL = --

E 

= interstitiele stroomsnelheid (uo/ €b) 
= superficiele stroomsnelheid 
= bedporositeit 
= lengte 
= axiale dispersiecoefficient 

[m/s] 
[m/s] 
[-] 

(16) 

[m] 
[m2/s] 

Het getal van Peelet wordt vaak gebruikt als maat voor de menging in 

de totale reactor. Bij PeL = !Xl is er geen axiale dispersie ( E = 0), 
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oftewel er is sprake van propstroming. Bij PeL = 0 is de reactor perfect 

gemengd (E = co). 

Goebel (39) geeft voor de axiale dispersiecoefficient in dimensieloze 

vorm de volgende vergelijking: 

E sf 'IS 
-- = q,1 + q,2 - + ----
U dr U A.. A.. sf 

'f'1 + 'f'2 -
U 

q,1,q,2 = constanten 1 en 2 van de kolom 
dr = karakteristieke pakkingsdiameter 
~ = constante van de kolom 

[-] 
[m] 
[-] 

(17) 

In figuur 8 wordt de dimensieloze dispersiecoefficient E/(u dr) uitgezet 

tegen de dimensieloze pulsatiesnelheid (s f)/u. 

* 

Figuur 8. 

s * f / U 

De dimensieloze dispersiecoefficient volgens vergelijking 
(18). a = q,1 + q,2(S.f)/U; b = ~/(q,1 + q,ls.f)/u); 
c = a + b = E/(u.dr). 
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Door middel van tracer-experimenten bij verschillende debieten en 

pulsatiecondities kunnen voor verschillende pakkingen de constanten CP1' 

CP2' en ~ bepaald worden (4). In tabel 3 staan de waarden van deze 

constanten voor een Raschigringenpakking met karakteristieke diameter 

dr = 0.01 m. 

Tabe13. Waarden voor CP1' CP2' en ~ voor Raschigringenpakking 

met een dr van 0.01 m. 

Hoedemakers (4) Goebel et al (39) 

constante dr = 0.01 m dr = 0.01 m 

.I.. 0.24 0.21 '+'1 

CP2 0.2 + 0.32 s/df' s<dr 

0.60 , s>dr 

~ 0.42 0.57 

Met de waarden van CP1' CP2' en K2 uit tabel 3 kan voor verschillende 

debieten en pulsatiecondities de axiale dispersiecoefficient E en 

daarmee het kengetal van Peelet worden berekend. Voor elke E 

afzonderlijk kan nu het experimenteel bepaalde deeltjesaantal N als 

functie van het Pec1etgetal worden uitgezet. Hoedemakers (4) heeft, 

voor een continue emulsie-polymerisatie van styreen met 

natriumdodecylsulfaat als emulgator, N als functie van PeL bepaald (zie 

figuur 9). 
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Figuur 9. 
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Gewichtsgemiddelde deeltjesaantal gevormde polymeer
deeltjes in een gepulseerde gepakte koiom ais functie van 
PeL voor een emulsiepolymerisatie van styreen met 
natriumdodecylsulfaat als emulgator. T = 50°C, 30 
volume % styreen, [S] = 0.048 kmol/m3

"", [1] = 0.011 
kmol/m3 

W" (-) batch; (~) PPC (Raschigringen): E = 
3.0* 10-4 m2/s; (i.) PPC (Raschigringen): E = 1.6* 10-4 
m2/s; (_) PPC (Sulzerpakking): E = 5.0*10-5 m2/s. 

Vit figuur 9 blijkt, dat bij een constante waarde voor de axiale 

dispersiecoefficient, twee gebieden te onderscheiden zijn. Een gebied 

bij grote PeL-getallen en een tweede gebied bij kleine Pecgetallen. In 

bet eerste gebied, bij bogere PeL-getallen, is er geen meetbare 

afhankelijkheid van het van het gewichtsgemiddelde deeltjesaantal van 

PeL te zien. In het tweede gebied bestaat er een (mogelijk lineaire) 

afhankelijkheid met het PeL-getal. De overgang van het eerste naar het 

tweede gebied schuift op naar hogere PeL-getallen bij toenemende 

axiale dispersie. 

30 



2.4. Verwachtin~ 

2.4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn tot nu toe een aantal interessante theorieen 

beschreven. In deze paragraaf zal de verwachting van de uitkomsten van 

een aantal experimenten worden gegeven. 

Bij de uitgevoerde experimenten zijn de zeep- en electrolytconcentratie 

veranderd. AIleen stadium II en III worden beschouwd, omdat de 

deeltjesdiameterbepaling in stadium I te onnauwkeurig is. Stadium II 

begint bij ongeveer 20 % conversie. Stadium III begint bij een conversie 

van ongeveer 43 %. Er wordt onderscheid gemaakt tussen batch- en 

kolomexperimenten. Bij de batchproeven wordt er gekeken naar de 

invloed van de zeep- en electrolytconcentratie op het deeltjesaantal, de 

oppervlaktebezettingsgraad van de zeep en de overall-reactiesnelheid. 

Bij de kolomexperimenten wordt er bovendien ook gekeken naar de 

invloed van verblijftijdsspreiding op het deeltjesaantal. Het 

deeltjesaantal in de kolom zal, als de axiale dispersiecoefficient E nul 

wordt, gelijk zijn aan het deeltjesaantal in de batchreactor. 

2.4.2. De verwachtingen van de batchexperimenten 

In het ideale Smith-Ewart case 2 model (19) treedt er geen coagulatie 

op en is in stadium II de overall-reactiesnelheid constant. Zonder 

coagulatie hangt het aantal gevormde polymeerdeeltjes af van de 

emulgator, initiator en monomeerconcentratie in de receptuur volgens: 
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(18) 

Wanneer in stadium II weI coagulatie en coalescentie van de 

polymeerdeeltjes optreedt geldt de volgende afhankelijkheid (4): 

(19) 

Voor stadium II beeft Hoedemakers (4) een relatie van bet 

deeltjesaantal als functie van de conversie afgeleid onder de aannamen 

dat de oppervlaktebezettingsgraad van de zeep constant is en dat er 

coagulatie optreedt in stadium II: 

~c 
Xm 
[Mlo 
Mw 

= dicbtbeid polymeer [kg/m3
] 

= kritiscbe conversie aan bet einde van stadium II [%] 
= conversie [%] 
= monomeerconcentratie van de receptuur [kmol/m3 w] 
= molekuulgewicbt polymeer [kg/kmol] 
= oppervlakte bezet door een zeepmolekuul [m2

] 

= getal van Avogadro [l/kmol] 
= zeepconcentratie van de receptuur [kmol/m3 w] 
= kritiscbe mice1concentratie [kmol/m3 w] 
= oppervlaktebezettinsgraad van de zeep [-] 

In stadium m is bet deeltjesaantal constant. In figuur 10 staat een 

scbematiscbe weergave van bet verloop van bet deeltjesaantal als 

functie van de conversie. Een lagere zeepconcentratie levert een lager 

deeltjesaantal op. 

Als er geen coagulatie optreedt dan is bet deeltjesaantal constant in 
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stadium II en III. Bij een lage electrolytconcentratie is geen coagulatie 

te verwachten, terwijI bij een hoge electrolytconcentratie juist weI 

coagulatie optreedt. Een en ander is samengevat in figuur 11. 

tv' 

! lagere [S] 

~o 

Figuur 10. Schematische weergave van het deeltjesaantal N ais 
functie van de conversie X voor twee verschillende 
zeepconcentraties (met coagulatie in stadium II). 

! hogere [K +] 

Figuur 11. Schematische weergave van het deeltjesaantal N ais 
functie van de conversie X voor twee verschillende 
electrolytconcentraties. 
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De voor colloidale stabiliteit noodzakelijke oppervlaktebezetting van de 

zeep op bet deeltje stijgt met toenemende electrolytconcentratie omdat 

bij boge electrolyt-concentraties de electrostatiscbe repulsie van de 

deeltjes kleiner is dan bij lage electrolytconcentraties. 

Voor de oppervlaktebezettingsgraad van de zeep als functie van de 

electrolytconcentratie wordt de volgende figuur verwacht (4): 

e 

Figuur 12. Schematische weergave van de oppervlakte 
bezettingsgraad 6 als functie van de electrolytconcentratie 
[K+1 

Wanneer in stadium II de reactiesnelheid constant is (Smith-Ewart case 

2) treedt er geen coagulatie op. Bij een hoge electrolytconcentratie of 

een lage zeepconcentratie is het mogelijk dat er coagulatie optreedt. De 

reactiesnelheid in stadium II neemt dan af tot een bepaalde waarde, 

waarna in stadium III de reactiesnelheid opnieuw afneemt. Dit is 

aangegeven in figuur 13: 
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, 
R 

! lagere [S] ! ho ere [K +] 

.(0 x 
Figuur 13. Schematische weergave van de reactiesnelheid R als 

functie van de conversie X voor twee zeepconcentraties 
en vom twee electmlytconcentraties. 

De reactiesnelheid daalt als de electrolytconcentratie groter wordt 

omdat het deeltjesaantal kleiner wordt bij toenemende 

electrolytconcentratie (zie figuur 11). 

De reactiesnelheid daalt als de zeepconcentratie kleiner wordt omdat 

het het deeltjesaantal kleiner wordt bij dalende zeepconcentratie (zie 

figuur 10). 

2.4.3. De verwachtingen van de kolomexperimenten 

Bij de kolomexperimenten kan de electrolytconcentratie, de zeep

concentratie en verblijftijdsspreiding van invloed op het deeltjesaantal 

zijn. 

Bij hoge interstitiele stroomsnelheid (het Pecletgetal is groot en de 

verblijftijdsspreiding is relatief klein) is het deeltjesaantal aan de top 

van de kolom constant en vergelijkbaar met het batch-deeltjesaantal bij 
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dezelfde receptuur. Bij lage interstitiele stroomsnelheden (het 

Pecletgetal is laag en de verblijftijdsspreiding is groot) is het 

deeltjesaantal aan de top van de kolom (mogelijk line air) afbankelijk 

van het Pecletgetal. 

In de figuren 14 en 15 staat een schematische weergave van het 

deeltjesaantal aan de top van de kolom als functie van het Pec1etgetal 

voor verschillende zeep- en electrolytconcentraties. 

De waarde van het Pec1etgetal waar het deeltjesaantal constant wordt, 

wordt bepaald door de zeep- en de electrolytconcentratie. Het 

deeltjesaantal is dan hetzelfde als in batch bij dezelfde receptuur. 

Het doel van het onderzoek is de prestatie van de kolom in termen van 

deeltjesaantal te bepalen als functie van het Pecletgetal met de 

electrolyt- en zeepconcentratie als parameters. 

N 

! lagere [S] 

Q 
Ie l' 

Figuur 14. Schematische weergave van het deeltjesaantal aan de top 
van de kolom N als functie van het Pecletgetal PeL voor 
twee verschillende zeepconcentraties. 
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N 

1 hogere [K +] 

reL 
Figuur 15. Schematische weergave van het deeltjesaantal aan de top 

van de kolom N als functie van het Pecletgetal PeL voor 
twee verschillende electrolytconcentraties. 
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3. UitvoerinK 

3.1. Inleiding 

De emulsiepolymerisatiereacties zijn uitgevoerd in twee 

reactorsystemen, een batchreactor en een gepulseerde gepakte kolom. 

De (gepulseerde gepakte) kolomexperimenten zijn uitgevoerd in een 

mini-plant, die in een eerder stadium van dit project is gebouwd (5), 

waarna door verschillende onderzoekers kleine verbeteringen zijn 

aangebracht (6-11). 

Eerst worden nu de twee reactorsystemen en de gebruikte cbemicalien 

besproken, waarna zal worden ingegaan op de analysemethoden. 

3.2. Apparatuur 

3.2.1. De batch reactor 

De batchexperimenten zijn uitgevoerd in een geroerd vat. De reactor 

was een cylindrisch roestvrijstaal vat. De roerder was een achtbladige 

turbine roerder. De afmetingen van de reactor staan vermeld in figuur 

16 en een schematische voorstelling van de batchreactor met 

randapparatuur is te vinden in figuur 17. 

Bij de uitvoering van een emulsiepolymerisatiereactie moet men een 

aantal zaken zeer goed in de gaten houden: 

*Er mag geen zuurstof in het systeem zitten omdat zuurstof een 

vertragende werking op de polymerisatie heeft. 

*Er moet zo weinig mogelijk monster afgetapt worden voor de 

bepaling van de deeltjesdiameter. Als er namelijk teveel monster 
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wordt afgetapt dan kan in het monsterflesje nog verdere 

polymerisatie en coagulatie plaatsvinden, waardoor de gemeten 

waarde van de deeltjes groter is dan de werkelijke waarde. 

*De volgorde van toevoegen van grondstoffen is heel belangrijk. 

Een uitgebreide beschrijving hoe de reactor werd bedreven is te vinden 

in bijlage 1. 

1 r t ~rlE- 1-Ht 

4Tj 1 Hi 

\ 
~ DI + 

~Dt~ 

Figuur 16. Afmetingen van de batchreactor en de roerder. Reactor: 

1~1 

H t = 180 mm, D t = 90 mm, VT = 1.1 dm3
, Hi = 90 mm. 

Achtbladige turbineroerder: D j = 70 mm, q = 14 mm, 
r = 17.5 nun 

1: thermostaatbad 
I .s 6 2: temperatuurmeter 
I '1 3: koel/verwarmings-mantel I 

3\ 4: Pt100 
5: vacuiim/ argon-aanslui ting 

[}--J-[J 6: toevoer uitgangsstoffen 
7: afvoer produkten 

t 
Figuur 17. Schematische weergave van de batchreactor met 

randapparatuur. 
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3.2.2. De gepulseerde gepakte kolom 

De continue emulsiepolymerisatieinstallatie kan globaal in twee delen 

opgesplitst worden. In het eerste gedeelte vindt de voorbereiding van de 

voeding plaats en in het tweede gedeelte vindt de eigenlijke reactie 

plaats. De voorbereiding van de voeding houdt in dat de continue fase 

(zeepfase) na aanmaken zuurstofvrij gemaakt wordt en dat de inhibitor 

en zuurstof uit de monomeerfase verwijderd worden, voordat beide 

fasen gemengd worden en in het reactorsysteem geleid worden. 

In figuur 18 wordt de continue emulsiepolymerisatieinstallatie 

schematisch weergegeven. 

Een uitvoerige beschrijving en een goede handleiding voor de bediening 

van de continue emulsiepolymerisatieinstallatie is te vinden in het 

afstudeerverslag van van der Heijden (11). 

In het begin van het afstudeeronderzoek zijn veelvuldig problemen 

ontstaan door ernstige reactorvervuiling. De reactorvervuiling ontstond 

omdat recepturen met hoge electrolytconcentraties werden gebruikt en 

omdat een verkeerde procedure voor het beeindigen van een 

experiment werd gevolgd. In bijlage 2 staat een goede en snelle 

procedure voor het beeindigen van een experiment beschreven. 

40 



VI 

Cl 

water 
emulgator 
initiator 
electrolyt 

monomeer 

produkten 

arle. 

V3 V4 

Figuur 18. Processchema van de continue emulsiepolymerisatie
installatie. 
Rl = PPC gepakt met Raschigringen met dr = 0.01 m. 
(kolomdiameter: 50 mm, kolomhoogte: 5 m); V1,V2 = 
roervaten; V3,V4 = doseervaten; V5 = premixer; C1 = 
bellenkolom voor zuurstofveIWijdering; P1,P2 = 
plunjerpompen; P3 = pulsator; E1 = warmtewisselaar. 
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3.3. Grond- en hulpstoffen 

Van de grond- en hulpstoffen zal alleen rosin acid soap worden 

besproken. De overige grond- en hulpstoffen staan uitvoerig beschreven 

in de afstudeerverslagen van de Dooij (8) en van der Heijden (11). 

In tabel 4 staan de gebruikte grond- en hulpstoffen met de concentraties 

van van de emulgator en de initiator. 

Tabel4. De gebruikte grond- en hulpstoffen met de gebruikte 
concentraties. 

Continue fase water 

Monomeer styreen 

Emulgator rosin acid soap 0.04 en 0.08 kmol/m3 
w 

pH regulator K2C03, KOH 

Initiator K2S20 8 0.0125 kmolfm3 
w 

Rosin acid soap: 

Rosin acid soap wordt gemaakt van rosin, dat gewonnen wordt van 

pijnbomen door de levende boom te verwonden en het sap op te 

vangen (gum rosin) of door het hout te extraheren (wood rosin). De 

rosin bevat ongeveer 90% harszuren en 10% niet-zure material en. 

Figuur 19 laat de structuur van de harszuren in L'l de rosin zien. De 

component en van de harszuren kunnen we in twee groepen opdelen: 

·Componenten van het type "abietic acid" met geconjugeerde 

C=C bindingen (A - F in figuur 19). 

·Componenten van het type "pimeric acid" zonder geconjugeerde 
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C=C bindingen (G en H in figuur 19). 

De rosin ondergaat een aantal bewerkingen (rafinage, dispropor

tionering) voordat de rosin wordt omgezet in een kalium- of 

natriumvorm. 

De effectiviteit van de zeep is zeer sterk afhankelijk van de pH. Bij een 

pH van 10.5 is de effectiviteit van de zeep maximaal. Deze maximale 

waarde wordt bepaald door de ligging van het dissociatie-evenwicht van 

de zuren waaruit de rosinzeep bestaat. Om een pH van 10.5 te bereiken 

moet een buffer of een sterke base worden toegevoegd. Deze toe

voeging verhoogt de electrolytconcentratie waardoor destabilisatie en 

coagulatie van polymeerdeeltjes kan optreden. 

Bij de berekening van de zeep- en kaliumionenconcentratie is de 

volgende omrekening toegepast: 

1 gram Rosin Acid Soap (RAS) bevat 0.9 gram ionogene zeep en 0.1 

gram neutrale componenten. De ionogene zeep bevat 15.6 mol% zuur 

(H+ als tegenion) en 84.4 mol% zout (K+ als tegenion). Voor het 

molekuulgewicht van RAS werd 332 g/mol genomen. Dit molekuul

gewicht geldt voor de zeep die 84.4 % K+ en 15.6 % H+ bevat. Een 

zeep die volledig in de K + -vorm is heeft een molekuulgewicht van 338 

g/mol (4). 

Samenvattend geldt: 

1 gram RAS = 0.9*1 = 2.71 10-3 mol zeep (21) 
332 

1 gram RAS = 0.9*0.844 = 2.29 10-3 mol K+ (22) 
332 
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Figuur 19. Structuren van de harszuren aanwezig in rosin. (A) abietic 
acid; (B) levopimaric acid; (C) neoabietic acid; (D) 
dehydroabietic acid; (E) dihydroabietic acid; (F) 
tetrahydroabietic acid; (G) dextropimaric acid; (H) 
isodextropimaric acid. 
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3.4. Analysemethoden 

De meeste analysemethoden zijn uitvoerig beschreven in de voorgaande 

afstudeerverslagen (5-11). In deze paragraaf worden kort de technieken 

en gebruikte formules aangegeven. 

De monomeerconversie X werd gravimetrisch bepaald. 

Er werden, met behulp van dynamische lichtverstrooiing, met een 

Malvern autosizer IIc twee polymeerdeeltjesdiameters bepaald: een 

gewichtsgemiddelde diameter <iw en een z-gemiddelde diameter ~. 

Het gemiddelde deeltjesaantal per volume-eenheid continue fase N 

werd met de volgende vergelijking bepaald: 

N = 6 Mo Pw (X/IOO) 
----3~--

'Jr P p dp Wo 
(23) 

= receptuurpercentage monomeer 
= dichtheid water 

[100* kgmon/kgtot] 
[kg/m3

] 

= monomeerconverSle 
= dichtheid polymeer 
= diameter polymeerdeeltje 
= receptuurpercentage water 

[%] 
[kg/m3

] 

[m] 
[lOO*kgmon/kgtotl 

Met behulp van lineaire regressie werd in de conversie-tijd curve de 

helling tussen de conversies 20 en 43% berekend. Met deze helling kon 

de overall-reactiesnelheid bij afwezigheid van coagulatie in stadium II, 

R, bepaald worden met onderstaande formule: 

R = (hemng ) Mo Pw 

6 Wo Mwm 
(24) 

R = overall-reactiesnelheid 
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helling 
Mwm 

= helling in eonversie-tijd curve 
= molekuulgewieht monomeer 

[%/min] 
[kmol/kg] 

De overall-reaetiesnelheid op een bepaalde verblijftijd, R', werd met de 

volgende formule bepaald: 

R' = «X1-X2)/100) Mo Pw 

«t1-t2) *60) Wo Mwm 

X1,X2 = monomeereonversie bij t1, t2 
tl,t2 = verblijftijd bij Xl' X2 

[%] 
[min] 

(25) 

De oppervlaktebezettingsgraad e is het quotient van het oppervlak per 

m3-oplossing dat de zeep kan innemen en het totale besehikbare 

= ingenomen oppervlak per kmol emulgator 
= getal van Avogadro 
= receptuureoneentratie zeep 
= eritische micelconeentratie zeep 
= diameter gezwollen polymeerdeeltje 
= aantal polymeerdeeltjes 

(26) 

[m2/kmol] 
[l/kmol] 
[kmol/m3

] 

[kmol/m3
] 

[m] 
[1/m3

] 

Met de Malvern autosizer lIe werd, omdat bij de bereidingswijze van de 

Malvernmonsters aIle monomeer werd afgedampt, een ongezwollen 

polymeerdeeltjesdiameter bepaald. In werkelijk..heid zijn de 

polymeerdeeltjes eehter gezwollen met monomeer zodat er een 

omrekeningfaetor moest worden afgeleid. 

Als er gesteld wordt dat de volumina van het monomeer en het 
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polymeer additief zij~ kan een relatie voor de diameter van een 

gezwollen polymeerdeeltje als functie van de diameter van een 

ongezwollen polymeerdeeltje worden afgeleid. 

Vmon = 
mmon = .....,.-_¢_mo_n---:-m....::po_I_ 

(1-¢ mon) P mon 

V ¢mon Ppol V 
mon = -,---~ -- pol 

(1-¢ mon) P mon 

v = (1 + ¢mon Ppol 'J V 
tot (I-A.) pol 

't'mon P mon 

Vtot = totale volume gezwollen polymeerdeeltje 
V pol = volume polymeer 
V mon = volume monomeer 
Il\non = massa monomeer 
Pmon = dichtheid monomeer 
¢mon = gewichtsfractie monomeer in latexdeeltje 
~l = massa polymeer 
Ppol = dichtheid polymeer 

~, gezwollen = diameter gezwollen latexdeeltje 
~, ongezwollen = diameter ongezwollen latexdeeltje 

(27) 

(28) 

(29) 

(30) 

(31) 

[m3
] 

[m3
] 

[m3
] 

[kg] 
[kg/m3

] 

[-] 
[kg] 
[kg/m3

] 

1m] 
[m] 

Er wordt algemeen aangenomen dat in stadium II (deeltjesgroei in 

aanwezigheid van monomeerdruppels) de monomeerconcentratie in het 
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polymeerdeeltje een constante waarde beeft. In stadium III 

(uitpolymeriseren in afwezigbeid van monomeerdruppels) daalt de 

gewicbtsfractie monomeer in bet polymeerdeeltje, ¢mon' bij toenemende 

conversie. Voor styreen zijn voor stadium II en III de volgende relaties 

van ¢mon met de conversie ~ afgeleid uit experimentele data (24): 

-I -
~ 
0 

s 
B-

Figuur 20. 

¢mon = 0.57 (32) 

(33) 

1.00 • .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.80 .. .. .. .. .. .. .. .. 
0.60 • W_A 0 

·A - ~ D 

~ III. 
0.40 

~ 
0.20 

0.00 
0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

Conversion Xm (-) 

Gewicbtsfractie styreen in polystyreendeeltjes als een 
functie van de conversie bij 50 °C (24). [I] = 1.25 kg/m3

w; 

[M] = 500 kg/m3w- (6) [S] = 1.88 kg/m3
w; (e) [S] = 6.25 

kg/m3
w; (0) [S] = 25.0 kg/m3w-

Met een van de conversie afhankelijke waarde voor ¢mon uit vergelijking 
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(32) of (33) kan met vergelijking (31) de diameter van een gezwollen 

latexdeeltje worden bepaald. Deze waarde kan worden ingevuld in 

vergelijking (22) om de oppervlaktebezettingsgraad van de zeep te 

berekenen. 
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4. Resultaten en discussie 

4.1. Inleiding 

De emulsiepolymerisatiereacties zijn uitgevoerd in twee reactor

systemen, een batchreactor en een gepulseerde gepakte kolom. De 

experimenten zijn uitgevoerd bij twee zeepconcentraties en 

verschillende electrolytconcentraties. Bij de batchreactor worden voor 

een bepaalde zeepconcentratie het gewichtsgemiddelde deeltjesaantal 

NW' de overall-rectiesnelheid R' en de oppervlaktebezettingsgraad van 

de zeep 8 uitgezet tegen de conversie. DezeIfde grootheden worden 

daarna voor twee zeepconcentraties uitgezet tegen de electroIyt

concentratie. Bij de kolomreactor worden voor verschiilende zeep- en 

electrolyt-concentraties de conversie, het gewichtsgemiddelde 

deeltjesaantal Nw en de oppervlaktebezettingsgraad van de zeep 8 

uitgezet tegen de dimensieloze lengte. Dezelfde grootheden worden 

daarna voor twee zeepconcentraties uitgezet tegen het Peclet-getal. In 

dit hoofdstuk zullen eerst de batchresultaten en vervolgens de 

kolomresultaten worden besproken. 

4.2. De batchresultaten 

4.2.1 Inleiding 

De batchexperimenten zijn uitgevoerd in een geroerd vat. Een 

beschrijving van de apparatuur is te vinden in § 3.2.1 .. Eerst worden de 

verschillende grootheden (NW' R' en 8) als functie van de conversie en 

daarna ais functie van de electrolytconcentratie besproken. De 
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experimenten zijn uitgevoerd bij twee zeepconcentraties en 

verschillende electrolytconcentraties. De overige reactiecondities zijn 

constant gehouden. De reactiecondities waren: 

Temperatuur T = 50 rOC] 
Roersnelheid N = 250 [l/min] 
Massapercentage monomeer = 29 [l00*kgmon/kgtot] 
Totale massa uitgangsstoffen = 0.90 [kg] 
pH = 10.5 [-] 
lnitiatorconcentratie [I] = 0.0125 [kmol/m3

w] 

Zeepconcentratie [S] = 0.04 en 0.08 [kmol/m3
w] 

Kaliumionenconcentratie [K+] = 0.07 - 0.30 [kmol/m3
w] 

4.2.2. Het deeltjesaantal als functie van de conversie en de 

electrolytconcentratie 

In de figuren 21 en 22 zijn voor twee electrolytconcentraties bij 

zeepconcentraties van achtereenvolgens 0.04 en 0.08 kmol/m3 whet 

verloop van het gewichtsgemiddelde deeltjesaantal als functie van de 

conversie weergegeven. Hierbij valt op dat het deeltjesaantal bij een 

hoge electrolytconcentratie lager is dan het deeltjesaantal bij een lage 

electrolytconcentratie. Dit komt omdat bij hogere electrolytconcentratie 

meer coagulatie optreedt dan bij een lagere electrolytconcentratie, 

waardoor het deeltjesaantal afneemt. Ook is te zien dat bij hoge 

electrolytconcentratie ([K+] = 0.25 kmol/m3
w) in stadium II het 

deeltjesaantal daalt, hetgeen duidt op coagulatie in stadium II. 

Vergelijkt men in de figuren 21 en 22 bij een electrolytconcentratie 

voor twee zeepconcentraties het deeltjesaantal, dan valt op dat het 

deeltjesaantal bij de hoogste zeepconcentratie het grootste is. 
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Gewichtsgemiddelde deeltjesaantal als functie van de 
conversie. [S] = 0.08 kmol/m3 w-
(+) [K+] = 0.10 kmoljm3

w; (e) [K+] = 0.25 kmoljm3
w 
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In figuur 23 staat voor twee zeepconcentraties het verloop van het 

gewichtsgemiddelde einddeeltjesaantal (conversie is ongeveer 90%) als 

functie van de electrolytconcentratie weergegeven. Doordat er bij hoge 

electrolytconcentratie coagulatie optreedt, neemt het deeltjesaantal af 

met toenemende electrolytconcentratie. Het deeltjesaantal is bij een 

hoge zeepconcentratie meestal groter dan bij een lage zeepconcentratie. 

Er kan echter geen eenduidige uitdrukking voor het deeltjesaantal N als 

functie van de zeepconcentratie [S] zoals in vergelijking (18) of (19) 

worden afgeleid. 
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Figuur 23. Gewichtsgemiddelde einddeeltjesaantal als functie van de 
electrolytconcentratie. 
(-) [S] = 0.04 kmoljm3 w; ( .. ) [S] = 0.08 kmoljm3 

W" 

4.2.3. De overall-reactiesnelheid als functie van de conversie en de 

electrolytconcentratie 

Wanneer de overall-reactiesnelheid R' wordt uitgezet tegen de 
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conversie (figuren 24 en 25), valt op dat bij een lage electrolyt

concentratie de reactiesnelheid groter is dan bij een hoge electrolyt

concentratie. Dit is te verklaren omdat het hier gaat om een overall

reactiesnelheid per volume-eenheid continue fase. Bij een lage 

electrolytconcentratie is het deeltjesaantal groter dan bij een hoge 

electrolytconcentratie, zodat het aantal reactiekemen groter is en dus de 

overall-reactiesnelheid groter is. Verder valt op dat de overall

reactiesnelheid in stadium TI en in het begin van stadium TIl licht daalt. 

Dit wijst voor stadium II op coagulatie . In het begin van stadium TIl is 

de reactiesnelheid bijna constant en aan het einde van stadium TIl daalt 

de overall-reactiesnelheid sterk omdat er nog maar weinig monomeer in 

de emulsie aanwezig is. 

Bij een electrolytconcentratie leidt eell hogere Zeepconcentratie tot een 

hog ere reactiesnelheid. 
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Figuur 25. Overall-reactiesnelheid per volume-eenheid continue fase 
als functie van de conversie. [S] = 0.08 kmol/m3 w-
(+) [K+] = 0.10 kmol/m3

w; (e) [K+] = 0.25 kmol/m3w-
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Figuur 26. Overall-reactiesnelheid per volume-eenheid continue fase 
in stadium II als functie van de electrolytconcentratie. 
(_) [S] = 0.04 kmol/m3 w; (A) [S] = 0.08 kmol/m3 w-
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Wanneer de overall-reactiesnelheid in stadium II R wordt uitgezet tegen 

de electrolytconcentratie (figuur 26), is te zien dat de reactiesnelheid 

daalt bij toenemende electrolytconcentratie. Men zou verwachten, 

omdat het aantal reactiekernen bij een hoge zeepconcentratie groter is 

dan bij een lage zeepconcentratie, dat de reactiesnelheid bij een hoge 

zeep-concentratie groter is dan bij een lage zeepconcentratie (zie verg. 

(2». 

Deze verwachting komt niet duidelijk naar voren in figuur 26. Er dient 

opgemerkt te worden dat de bepaling van reactiesnelheid niet goed 

reproduceer is. Zuurstof inlek bij de monstername is hiervan mogelijk 

de oorzaak. 

4.2.4. De oppervlaktebezettingsgraad van de zeep als functie van de 

conversie en de electrolytconcentratie 

Bij de grafieken van de oppervlaktebezettingsgraad e als functie van de 

conversie (figuren 27 en 28) is het goed te zien dat de oppervlakte

bezettingsgraad in stadium II een constante waarde aanneemt. Dit 

betekent dat de afname van e door deeltjesgroei zal worden 

opgevangen door coagulatie. Door coagulatie vermindert het totale 

oppervlak van de polymeerdeeltjes en neemt e weer toe. De (te) hoge 

waarden van e bij lage conversies kunnen worden verklaard doordat de 

gemeten deeltjesdiameter een te hoge waarde geeft. 

Omdat de dichtheid van polystyreen groter is dan de dichtlleid van 

styreen, krimpt in stadium III het polymeerdeeltje en zal de 

oppervlaktebezettingsgraad van de zeep enigzins moeten toenemen. 

De significant grotere oppervlaktebezettingsgraad van de zeep bij een 

hoge zeepconcentratie wordt verklaard doordat bij een hoge 
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zeepconcentratie kleinere deeJtjes worden gevormd waardoor sneller 

dan bij een lage zeepconcentratie coagulatie optreedt. 

Een hoge electrolytconcentratie ([K+) = 0.25 krnol/m3
w) leidt tot een 

hog ere bezettingsgraad dan een lage electrolytconcentratie. 
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Figuur 27. Oppervlaktebezettingsgraad van de zeep als functie van de 
conversie. [S] = 0.04 krnol/m3 
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Figuur 28. 

(T) [K+] = 0.12 krnol/m3
w; (e) [K+) = 0.25 kmol/m3
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De vorm van de grafiek van de oppervlaktebezettingsgraad van de zeep 

als functie van de electrolytconcentratie (figuur 29) komt zeer goed 

overeen met de verwachte vorm (figuur 12). 
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Figuur 29. Oppervlaktebezettingsgraad van de zeep als functie van de 
electrolytconcentratie. 
(-) [S] = 0.04 kmol/m3 w; ( ... ) [S] = 0.08 kmolfm3 

w-

Bij een lage electrolyt-concentratie is de oppervlaktebezettingsgraad 

laag. Bij toenemende electrolytconcentratie neemt de voor colloId ale 

stabiliteit noodzakelijke oppervlaktebezettingsgraad van de zeep toe. 

Aangenomen wordt dat verkleining van het deeltjesoppervlak door 

coagulatie zeer snel is ten opzichte van de toename ervan door 

deeltjesgroei ten gevolge van reactie. Hierdoor zal de 

oppervlaktebezettingsgraad stijgen als gevolg van coagulatie. Bij een 

hoge zeepconcentratie zijn de deeltjes kleiner dan bij een iage 

zeepconcentratie. Als de electrolytconcentratie toeneemt coaguleren 

kleine deeltjes eerder dan grote deeltjes, omdat de van der Waals 

attractie-energie omgekeerd evenredig is met de zesde macht van de 
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deeltjesdiameter (31). Voor collo'idale stabiliteit vragen de relatief 

kleine deeltjes, die bij een hoge zeepconcentratie zijn gevormd, dus 

meer zeep per opperviakteeenheid. In figuur 29 is voor 0.10 < [K+] < 

0.25 duidelijk te zien dat e bij [S] = 0.08 kmol/m3 w groter is dan e bij 

[S] = 0.04 kmol/m3 
W" 

Wanneer de figuren 23 en 26 worden vergeleken, valt op dat bij een 

zeepconcentratie van 0.08 kmol/m3
w bij hoge electrolytconcentraties 

([K+] > 0.15 kmol/m3
w) het deeltjesaantal en de reactiesnelheid een 

constante waarde aannemen. Bovendien blijkt uit figuur 29 dat de 

oppervlaktebezettingsgraad van de zeep onder dezelfde condities dan 

een constante maximale waarde bereikt. De bij verdere coagulatie 

vrijkomende zeep zou dan aanleiding kunnen geven tot secundaire 

nucleatie. Dit kan echter experimenteel niet waargenomen worden. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat als de electrolytconcentratie 

groter is dan 0.15 kmol/m3 whet coagulatieproces onafhankelijk van de 

electrolytconcentratie is. Bij een electrolytconcentratie groter dan de 

kritische coagula tie concentratie wordt het coagulatieproces 

onafhankelijk van de electrolytconcentratie (30). De kritische coagulatie 

concentratie van een polystyreenlatex met carboxylgroepen aan het 

oppervlak is met natriumionen als tegenionen gelijk aan 0.16 kmol/m3
w 

(40). Bij een zeepconcentratie van 0.04 kmol/m3 w wordt de constante 

maximale waarde voor de oppervlaktebezettingsgraad van de zeep 

bereikt bij een electrolytconcentratie, die hoger ligt dan 0.3 kmol/m3 
W" 

De hoogste experimenteel gebruikte electrolytconcentratie was gelijk 

aan 0.3 kmoiim3 
w en daarom kan voor een zeepconcentratie van 0.04 

kmol/m3 w geen electrolytconcentratie worden bepaald, waarvoor geldt 

dat een hogere electrolytconcentratie geen invloed meer heeft op het 

coagulatieproces. 
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4.3. De kolomresultaten 

4.3.1. Inleiding 

De kolomexperimenten zijn uitgevoerd in een gepulseerde gepakte 

kolom. Een beschrijving van de apparatuur is te vinden in § 3.2.2 .. Eerst 

worden de conversie, het gewichtsgemiddelde deeltjesaantal en de 

oppervlaktebezettingsgraad van de zeep als functie van de dimensieloze 

lengte van de kolom besproken. Daarna worden Nw en e voor twee 

zeepconcentraties uitgezet tegen het Pecletgetal. De experimenten zijn 

uitgevoerd bij twee zeepconcentraties en een aantal verschillende 

electrolytconcentraties. De pulsatieslag werd gevarieerd tussen 6.9 en 

13.8 mm. De gemiddelde verblijftijd in de kolom lag tussen 45 en 90 

minuten. De overige reactiecondities zijn constant gehouden. De 

reactiecondities waren: 

Temperatuur, T 
Pulsatiefrequentie, f 
Pulsatieslag, s 
Gemiddelde verblijftijd, 1 

Diameter Raschigringen, dr 

Massapercentage monomeer 
pH 
lnitiatorconcentratie, [I] 
Zeepconcentratie, [S] 
Kaliumionenconcentratie, [K +] 

= 50 
= 3.5 
= 6.9 - 13.8 
= 45 - 90 

rOC] 
[l/s] 
[mm] 
[min] 
[m] = 0.01 

= 29 
= 10.5 

[100* kgmon/kgtot] 

= 0.0125 
= 0.04 en 0.08 
= 0.08 - 0.20 

[-] 
[kmol/m3

w] 

[kmol/m3
w] 

[kmol/m3
w] 

4.3.2. Conversie, deeltjesaantal en oppervlaktebezettingsgraad als 

functie van de dimensieloze lengte 

De in deze paragraaf besproken kolomexperimenten zijn allemaal 
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uitgevoerd bij een Pecletgetal (PeL = 68). Bij dit Pecletgetal is de 

axiale rnenging gering. In tabel 5 staan de belangrijkste grootheden, die 

gerneten zijn, als functie van de dirnensieloze lengte van de kolorn. 

Tabel5. 

I 
~I x/L 

0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

Belangrijkste kolornresultaten als functie van de 
dirnensieloze lengte van de kolorn. 
x/L = dirnensieloze lengte van de kolorn [-] 
L = lengte van de kolorn (L = 5rn) [rn] 
X = converSle [%] 
<\, = deeltjesdiarneter [nrn] 
e = oppervlaktebezettingsgraad van de zeep [-] 
[S] = zeep concentratie [krnol/rn3

w] 

[K +] = kaliurnionenconcentratie [krnol/rn3 w] 

[S] = 0.04 

I 
. [S] = 0.04 [S] = 0.08 

fK+l = 0.08 fK+l = 0.20 rK+l = 0.09 L ~ 

I 
L ~ L- ~ 

X dp e X dp e X dp e 

0.4 - - 4 - - 2 - -

6 34 - 13 39 - 12 39 -

18 43 0.46 26 48 0.35 27 42 0.63 

32 53 0.32 34 55 0.30 40 48 0.49 

47 56 0.24 43 60 0.26 58 51 0.45 

62 63 0.25 51 67 0.27 72 55 0.45 

In figuur 30 is het verloop van de conversie als functie van de hoogte in 

de kolorn bij een waarde van het Pecletgetal uitgezet. In figuur 30 is S

vorrn, die karakteristiek is voor een conversie/tijd grafiek, te herkennen. 
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Figuur 30. Conversie als functie van de hoogte in de kolom. 
PeL = 68, L = 5 in, u = 1.4 10-3 m/s, E = 1.06 10-4 m2/s, 
dr (Raschigringen) = 0.01 m, s = 6.9 nun, f = 3.5 l/s. 
(_) [S] = 0.04 kmol/m3

w; [K+] = 0.08 kmol/m3
w 

(+) [S] = 0.04 kmol/m3
w; [K+] = 0.20 kmol/m3

w 

(.) [S] = 0.08 kmol/m3
w; [K+] = 0.09 kmol/m3

w 

In figuur 31 is het verloop van het gewichtsgemiddelde deeltjesaantal als 

functie van de hoogte in de kolom bij een waarde van het Pec1etgetal 

uitgezet. De hoogste zeepconcentratie ([S] = 0.08 kmol/m3 w) geeft 

duidelijk het hoogste deeltjesaantal. Verder valt op dat de grafieken een 

vrijwel constant deeltjesaantal aangeven hetgeen betekent dat er in 

stadium IT weinig coagulatie plaatsvindt. Ook valt op dat bij de laagste 

zeepconcentratie ([S] = 0.04 kmol/m3 w) het deeltjesaantal enigzins 

afneemt met toenemende electrolytconcentratie. Gedurende stadium I 

treedt bij een hogere electrolytconcentratie wat meer coagulatie op dan 

bij een lagere electrolytconcentratie, omdat het deeltjesaantal bij een 

hogere electrolytconcentratie kleiner is dan bij een lagere 

electrolytconcentratie. 
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Figuur 31. Gewichtsgemiddelde deeltjesaantal als functie van de 
hoogte in de kolom. (dezelfde condities als in figuur 30). 
(_) [S] = 0.04 km'oljm3

w; [K+] = 0.08 kmoljm3
w 

(+) [S] = 0.04 kmol/m3
w; [K+] = 0.20 kmol/m3

w 
( .. ) [S] = 0.08 kmoljm3 w; [K +] = 0.09 kmoljm3 w 
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Figuur 32. Oppervlaktebezettingsgraad van de zeep als functie van de 
hoogte in de kolom. (dezelfde condities als in [fIur 30). 
(_) [S] = 0.04 kmoljm3

w; [K+] = 0.08 kmol/m w 

(.) [S] = 0.04 kmoljm3 w; [K+] = 0.20 kmol/m3 
w 

( .. ) [S] = 0.08 kmoljm3
w; [K+] = 0.09 kmol/m3

w 
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Net als in de batchreactor voIgt uit de grafiek dat bij de Iaagste zeep

en hoogste eIectroIytconcentratie ([S] = 0.04 krnol/m3W' [K+] = 0.20 

krnol/m3 w) het Iaagste aantal deeltjes wordt gevormd. 

In figuur 32 is voor dezeIfde condities de oppervIaktebezettingsgraad 

van de zeep uitgezet tegen de hoogte in de kolom. Hier blijkt dat de 

oppervIaktebezettings-graad boven in de kolom voor elke receptuur een 

constante waarde krijgt. 

4.3.3. Het deeltjesaantaI, de overalI-reactiesneIheid en de oppervIakte

bezettingsgraad als functie van het Pecletgetal 

In figuur 33 is het gewichtsgemtddelde deeltjesaantal als functie van het 

Pecletgetal voor twee zeepconcentraties uitgezet. 
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Figuur 33. Gewichtsgemiddelde deeltjesaantal (gemeten aan de top 
van de kolom) als functie van het Pecletgetal. 
(_) [S] = 0.04 krnol/m3

w; [K+] = 0.08 kmol/m3
w 

(.) [S] = 0.08 kmol/m3
w; [K+] = 0.09 kmol/m3

w 
(--) batch [S] = 0.04 kmol/m3

w 

(-- .... ) batch [S] = 0.08 kmol/m3
w 
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Bij de lage zeepconcentratie ([S] = 0.04 kmol/m3 w) is te zien dat het 

deeltjesaantal bij hoge Pecletgetallen naar een constante waarde gaat. 

Volgens Hoedemakers (4) zou deze constante waarde gelijk moeten zijn 

aan de waarde gemeten in de batchreator, omdat bij hoge 

Pecletgetallen de gepulseerde gepakte kolom de axiale menging gering 

is en er dus bijna sprake is van propstroming. Ben mogelijke verklaring 

voor het feit dat het deeltjesaantal in de kolom groter is dan in de 

batchreactor is dat de energiedissipatie in de kolom geringer is dan in 

de roerderzone van de batchreactor, waardoor er in stadium I in de 

kolom minder afschuifcoagulatie optreedt en dus het deeltjesaantal 

hoger kan zijn. 

Bij de hoge zeepconcentratie ([S] = 0.08 kmol/m3 w) is te zien dat de 

uiteindelijk te bereiken constante waarde voor het deeitjesaantai in 

ieder geval hoger ligt dan bij de lage zeepconcentratie. Meer 

experimenten bij deze receptuur zijn nodig om de constante waarde 

voor het deeltjesaantal te bepalen. Bij zeer hoge Pecletgetallen ( > 100) 

doet zich echter het probleem voor dat bij geringe menging 

deemulsificatie optreedt en bij hoge debieten de conversie aan de top 

van de kolom te laag is. 

In figuur 34 staat voor een zeepconcentratie ([S] = 0.04 kmol/m3
w) en 

voor drie electrolytconcentraties het gewichtsgemiddelde deeltjesaantal 

als functie van het Pecletgetal uitgezet. De hoogste electrolyt

concentratie heeft het laagste deeltjesaantal. Ook in deze figuur valt op 

dat het deeltjesaantal in de kolom hoger is dan in de batchreactor bij 

dezelfde receptuur. Het verloop van het deeltjesaantal als functie van 

het Pecletgetal met de electrolytconcentratie als parameter komt 

redelijk overeen met het van te voren voorspelde verband (zie figuur 

15). 
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Figuur 34. Gewichtsgemiddelde deeltjesaantal (gemeten aan de top 
van de kolom) also functie van het Pecletgetal. 
[S] = 0.04 kmol/m3 

w-

(.) [K+] = 0.08 kmol/m3
w 

(T) [K+] = 0.15 kmol/m3
w 

(+) [K+] = 0.20 kmol/m3
w 

(--) batch [K+] = 0.08 kmol/m3
w 

C···) batch [K+] = 0.15 kmol/m3
w 

(-) batch [K+] = 0.20 kmol/m3
w 

In de figuren 35 en 36 staat de overall-reactiesnelheid in stadium II als 

functie van het Pecletgetal uitgezet. De bepaling van de overall

reactiesnelheid geschiedt door de helling in de conversie/hoogte grafiek 

te bepalen. De nauwkeurigheid van de overall-reactiesnelheid is 

daardoor laag. Uit figuur 35 blijkt dat de zeepconcentratie binnen de 

meetfout geen invloed heeft op de reactiesnelheid. Dit is in tegenspraak 

met de theorie, die vertelt dat de reactiesnelheid toeneemt bij 

toenemende zeep-concentratie. In figuur 36 is te zien dat de reactie

snelheid bij een hoge electrolytconcentratie lager is dan bij een lage 

electrolytconcentratie. Dit is weI in overeenstemming met de theorie. 
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Figuur ""5. Overall-reactiesnelheid in stadium II als functie van het 
Pecletgetal. 

Figuur 36. 
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Overall-reactiesnelheid in stadium II als functie van het 
Pecletgetal. [S] = 0.04 kmol/m3

• 

(_) [K+] = 0.08 kmol/m3
w; (,,) [K+] = 0.15 kmol/m3

w 

(+) [K+] = 0.20 kmol/m3
w 

(--) batch [K+] = 0.08 kmol/m3
w 

C····) batch [K+] = 0.15 kmol/m3
w 

(-) batch [K+] = 0.20 kmol/m3
w 
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In figuur 37 staat voor twee zeepconcentraties en nagenoeg gelijke 

electrolytconcentraties de oppervlaktebezettingsgraad van de zeep 

uitgezet tegen het Pec1etgetal. 

1.00 r:----..,----,-----,.----..,-----, 

0.80 F----+----I----4----+----I 

,......., 
I 

0.60 f'----+----+------+------+----l 

• •• ! .......................................................................•......................... 
~ 0040 • 
~ ~-~-4----I----4-----+---

• • I .-0.20 F-----+----I---=---4----+----I 

0.00 ........... '-'-'-' ................................................. ~ ........................................................................................................ .........J 

o 20 40 60 80 100 

Figuur 37. Oppervlaktebezettingsgraad van de zeep (gemeten aan de 
top van de kolom) als functie van het Pecletgetal. 
(.) [S] = 0.04 kmol/m3

w; [K+] = 0.08 kmoljm3
w 

(.) [S] = 0.08 kmol/m3
w; [K+] = 0.09 kmol/m3

w 

(--) batch [S] = 0.04 kmol/m3 
w 

(-- .... ) batch [S] = 0.08 kmol/m3 
w 

Hierbij valt op dat de oppervlakte-bezettingsgraad, 6, niet significant 

verandert met PeL voor PeL > 40 en een zeepconcentratie van 0.04 

kmol/m3w- Voor deze zeepconcentratie en hoge waarden van PeL ( PeL 

> 40 ) is 6 in de kolom duidelijk lager dan in de batchreactor. Dit is in 

overeenstemming met de deeltjes-aantalien in de batchreactor en de 

kolom (zie figuur 33). Omdat in de kolom lagere afschuifsnelheden 

optreden dan in de (roerderzone van de ) batchreactor is er voor 

colloldale stabiliteit in de kolom minder electrostatische stabilisatie 

nodig dan in de batchreactor: 
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8kolom < 8batch· 

Opvallend is dat de oppervlaktebezettingsgraad van de zeep enigzins 

afneemt met toenemende van PeL voor PeL < 40. Bij deze waarden van 

het Pec1etgetal is het aantal deeltjes lager dan bij de waarden van PeL 

groter dan 40 (zie figuur 33). Hierdoor is het totale deeltjesoppervlak 

voor PeL < 40 wat lager dan bij PeL > 40. De oppervlaktebezettings

graad zal dan voor PeL < 40 iets groter zijn dan voor PeL > 40. Deze 

redenering mag uiteraard aIleen worden toegepast in stadium III van 

het emulsiepolymerisatieproces, omdat in stadium III de deeltjes

diameter slechts weinig verandert met de conversie. 

.......... 
I ........ 

a::l ...., 
Cl) 

oJ:: ...., 

1.00 

0.80 

0.60 

0.40 

0.20 

0.00 
o 

• 
t • •• y4il 

20 40 60 80 100 

Figuur 3S. Oppervlaktebezettingsgraad van de zeep (gemeten aan de 
top van de kolom) als functie van het Pec1etgetal. 
[S] = 0.04 kmol/m3 

w-
1_) rV+l - 008 1,. 11m3 
\ Ln. J - • AmO.. w 

(Y) [K+] = 0.15 kmol/m3
w 

(+) [K+] = 0.20 kmol/m3
w 

(-) batch [K+] = O.OS kmol/m3W' batch [K+] = 0.15 
kmol/m3W' batch [K+] = 0.20 kmol/m3

w 
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In figuur 38 staat voor een zeepconcentratie ([S] = 0.04 kmol/m3
) en 

een aantal electrolytconcentraties de oppervlaktebezettingsgraad uit als 

functie van het Pecletgetal. Omdat bij deze lage zeepconcentratie de 

oppervlaktebezettingsgraad nauwelijks afbankelijk is van de electrolyt

concentratie (zie figuur 29), is de oppervlaktebezettingsgraad van de 

zeep constant voor elk Pecletgetal groter dan 40. Net als in figuur 37 

geldt in figuur 38 dat oppervlaktebezettingsgraad van de zeep in de 

kolom kleiner is dan de oppervlaktebezettingsgraad van de zeep in de 

ba tchreactor. 
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5. Conclusies en aanbevelin2en 

5.1. Conclusies 

* 

* 

* 

* 

Bij de berekening van de oppervlaktebezettingsgraad van de 

deeItjes met zeep is het nodig om een diameter van het met 

monomeer gezwollen polymeerdeeItje te kennen. Met een in dit 

verslag afgeleide correctiefactor voor de zwelling van het 

polymeerdeeltje is het mogelijk om de diameter van een 

gezwollen polymeerdeeltje te berekenen. 

In de emuisiepolymerisatie van styreen met rosin acid soap als 

emuigator treedt met name in stadium I coaguiatie van deeitjes 

op. Bij een hoge electrolytconcentratie zijn de effecten van 

coagula tie groter dan bij een lage electroIytconcentratie. 

Bij een zeepconcentratie van 0.08 kmoI/m3 
w en electrolyt

concentraties groter dan 0.15 kmoI/m3 
w zijn in de batchreactor 

het deeltjesaantaI, de reactiesnelheid en de oppervIakte

bezettingsgraad constant. De kritische coagulatie concentratie is 

dus ongeveer 0.15 kmoI/m3 
w bij deze zeepconcentratie. 

Bij een hoge zeepconcentratie (kleine deeltjes) coaguleren 

polymeerdeeltjes eerder dan bij een lage zeepconcentratie bij 

toenemende electroIytconcentratie. Hierdoor neemt de 

oppervlaktebezettingsgraad van de deeItjes met zeep bij een hoge 

zeepconcentratie eerder toe dan bij een lage zeepconcentratie. 
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* 

* 

* 

Bij de kolomexperimenten gaat het deeltjesaantal bij stijgende 

Pecletgetallen naar een constante waarde. Deze constante 

waarde is hoger dan het deeltjesaantal dat bij dezelfde receptuur 

in de batchreactor gevormd wordt. Dit kan verklaard worden 

doordat de maximale energie-dissipatie in de kolom geringer is 

dan de energiedissipatie in (de raerderzone van) de batchreactor. 

Indien het Pecletgetal kleiner is dan 40 stijgt het 

einddeeltjesaantal met toenemend Pecletgeta] en daalt de 

oppervlakt~~ezettingsgraad van de deeJtjes met zeep. 

Omdat in de kolom lagere afschuifkrachten optreden dan in (de 

raerderzone van) de batchreactor is oppervlaktebezettingsgraad 

van de zeep in de batchreactor grater dan in de kolom bij 

Pecletgetal1en grater dan 40. 
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5.2. Aanbevelin~en 

* 

* 

* 

Het is aan te bevelen om meer kolomexperimenten bij 

verschiIIende zeepconcentraties (tussen 0.04 en 0.10 kmol/m3
w) 

en lage electrolytconentraties te meten om meer over de 

afhankelijkheid van verschillende parameters met de 

zeepconcentratie te verkrijgen. 

Het is aan te bevelen om in de batchreactor bij lage electrolyt

concentraties de invloed van de roersnelheid te bepalen. 

Eventuele nieuwe pakkingen dienen "(poly)styreenfoob" te zijn 

om polymeervervuiling op de pakking zoveel mogelijk te 

verrnijden. 
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Symbolenlijst 

Romeinse letters 

a straal van een deeltje m 

3.s oppervlakte bezet door een zeepmolekuul m2/molekuul 

~ effectieve Hamaker constante J 

c electrolytconcentratie (in figuur 6) kmol/m3
w 

CM monomeerconcentratie in de latexdeeltjes kmol/mj 

~ diameter polymeerdeeltje m 

dp,gezwollen diameter gezwollen latexdeeltje m 

~,ongezwollen diameter ongezwoll~n latexdeeltje m 

n karakteristieke palddngdiameter m ~r 

D diameter van de roerder m 

eo lading van een proton C 

E axiale dispersiecoefficient n.2/s 

f pulsatiefrequentie l/s 

fr frictiefactor 

helling helling in conversie-tijd curve %/min 

H afstand tussen twee deeltjes m 

H hoogte van het gepakte bed m 

[I] initiatorconcentratie kmol/m3
w 

Jbr Brownse coagulatiesnelheid 1/(m3w-s) 

Js afschuif-coagulatiesnelheid 1/(m3w-s) 
, 

constante van Boltzmann J/K K 

~ propagatie reactiesnelheidsconstante m3/ (kmol.s) 

[K+] elektrolytconcentratie kmol/m3w 

L lengte m 
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11\non mass a monomeer kg 

ffipol massa polymeer kg 

~ molekuulgewicht polymeer kg/kmol 

~ molekuulgewicht monomeer kmol/kg 

[M] monomeerconcentratie kmol/m3
w 

[M]o receptuurpercentage monomeer 100*kgmon/kgtot 

Ii gemiddeld aantal radikalen per latexdeeltje 

n· I aantal ionen van het type i in de bulk 

N roersnelheid l/s 

N deeltjesaantal c.q. aantal reaktiekernen 1/m3
w 

Nw gewichtsgemiddelde deeltjesaantal 1/m3
w 

Nt totaal aantal deeltjes per volume-eenheid 1/m3
w 

N het geta! van Avogadro l/k..mol • 'Av 

Np vermogenskental 

P opgenomen vermogen W 

PeL het kental van Peelet 

aPCr drukval ten gevolge van wrijving N/m2 

R overall-reactiesnelheid in stadium II mol/(m3W's) 

R' overall-reactiesnelheid moll (m3 w-s) 

~I overall-polymerisatiesnelheid mol/(m3.s) 

[R'] radikaalconcentratie kmol/m3 

s slaglengte van de pulsatie m 

[S] emulgatorconcentratie in de continue fase kmol/m3
w 

[S]cmc kritische micelconcentratie kmol/m3
w 

t 
," 'I 

tlJO S 

i t1,t2 verblijftijd bij Xl' X2 s 
I T absolute temperatuur K I 

I u interstitiele stroomsnelheid (uo/ €b) m/s 

I 

\ 
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110 superficiele stroomsnelheid 

V volume 

Va attractie energie 

~Vb aktiveringsenergie (in figuur 4) 

VB Born repulsie-energie 

~Vf aktiveringsenergie (in figuur 4) 

Vm maximale totale energie (in figuur 4) 

Vr repulsie-energie 

Vt totale energie 

Vtot totale volume gezwollen polymeerdeeltje 

Vpol volume polymeer 

Vmon volume monomeer 

Wo receptuurpercentage water 

Wbr stabiliteitsverhouding 

Ws stabiliteitsverhouding voor coagulatie onder 

invloed van afschuifkrachten 

x afstand 

X conversie 

~ monomeerconversie 

X1,X2 monomeerconversie bij t1, t2 

~c kritische cony. aan het einde van stadium IT 

Zj valentie van ion van het type i 

Griekse letters 

y 

o 
afschuifsnelheid 

dikte 

permittiviteit van de suspensie 
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m/s 

m3 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

J 

m3 

m3 

m3 

l00*kgmonikgtot 

m 

% 

% 

% 

% 

l/s 

m 

F/m 



f gemiddelde energiedissipatie W/kg 

f lokale energiedissipatie W/kg 

f max maximale energiedissipatie W/kg 

fb bedporositeit , dzeta-potentiaal V 

e oppervlaktebezettingsgraad van de zeep 

K reciproke Debije lengte l/m 

~ constante van de kolom 

IJ. dynamische viscositeit kg/(m.s) 

IJ.p volumegroeisnelheid van een reactiekern m3/s 

P dichtheid van de vloeistof kg/m3 

Pi radikaalvormingssnelheid in continue fase 1/(m3.s) 

Pp dichtheid poiymeer kgim3 

Ppol dichtheid polymeer kg/m3 

Pw dichtheid water kg/m3 

Pmon dichtheid monomeer kg/m3 

1 verblijftijd rrun 

¢1'(P2 constanten 1 en 2 van de kolom 

¢mon gewichtsfractie monomeer in latexdeeltje kgmon/kgtot 

X constante 

to oppervlakte potentiaal V 

ts potentiaal van de diffuse dubbellaag V 

<a> hoeksnelheid rad/s 
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Bijlage 1 

Werkwijze batchreactor 

Voordat begonnen kan worden met het experiment moeten eerst het 

waterbad en het thermostaatbad aangezet worden omdat het 1.5 a 2 

uren duurt voordat deze op temperatuur zijn. 

Daarna moeten ongeveer 30 bakjes en flesjes genummerd worden. 

Vervolgens moet in aIle bakjes een spatelpunt inhibitor (hydrochinon) 

worden gedaan en moe ten de bakjes gewogen worden (om het 

leeggewicht te bepalen). De flesjes moeten gevuld worden met 

natriumlaurylsulfaatoplossing en ook hieraan moet hydrochinon worden 

toegevoegd. 

Vervolgens moet iets meer dan de gewenste hoeveelheid styreen samen 

met 300 ml 5 gew. % natriumhydroxide in een scheitrechter worden 

gedaan en goed worden geschud (door het wassen met loog wordt de 

inhibitor uit de styreen verwijderd). Hierna wacht men tot er weer twee 

lagen ontstaan. De eerste laag (loog) wordt afgetapt, waarna men de 

juiste hoeveelheid styreen af kan wegen. 

Vervolgens wordt de Rosin Acid Soap (RAS) goed geschud en 

afgewogen en samengevoegd met een afgewogen hoeveelheid 

gedestilleerd water. Twee lege bakjes worden gewogen, gevuld met 

RAS-oplossing en weer gewogen. De massa's worden genoteerd. Daarna 

worden de bakjes op het waterbad geplaatst zodat het water af kan 

dampen en later het droge stof gehaJte van de zeep bepaald kan 

worden. Daarna kan de electrolyt (kaliumcarbonaat en/of 

kaliumhydroxide) afgewogen en opgelost worden en samengevoegd 

worden met de RAS-oplossing. Tenslotte wordt de initiator 
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(kaliumpersulfaat) afgewogen en opgelost in een bekende hoeveelheid 

gedestilleerd water. Hierna wordt berekend hoeveel water nog extra 

afgewogen moet worden om aan de gewenste receptuurhoeveelheid te 

komen. Het tekort aan gedestilleerd water wordt afgewogen en bij het 

mengsel RAS /water / electrolyt gevoegd. 

Vervolgens kan de reactor in elkaar geschroefd worden en kan er water 

worden ingedaan. Daarna kan de roerder aangezet worden en argon 

van boven af worden ingeleid (druk 1 a 1.5 bar). 

Hierna wordt het water met argon eruit gedrukt, de argon afgezet en de 

reactor vacuum gezogen. Dan wordt onder vacuum de zeep/electrolyt

oplossingoplossing met het extra water toegevoerd, vervolgens ook de 

styreen. Daarna wordt de vacuumpomp uitgezet en argon van onder 

ingeleid om het mengsel zuurstofvrij te maken. Na ongeveer 10 

seconden wordt de argonkraan dichtgedraaid en de vacuumpomp weer 

aangezet. Hierna wordt weer argon ingeleid en vervolgens weer vacuum 

gezogen. Dit herhaalt men enige malen. Tenslotte wordt weer vacuum 

gezogen, en onder vacuum de initiatoroplossing toegevoegd. Op het 

moment dat aIle initiator toegevoegd is, wordt de stopwatch ingedrukt 

en wordt nog eenmaal argon van boven af ingeleid gedurende ongeveer 

10 second en. 

Vervolgens kan men om de 5 minuten monsters aftappen, later om de 

10 a 15 minuten. Bij het monster aftappen laat men eerst wat vloeistof 

weglopen en daarna wordt pas een beetje in een bakje en 1 a 2 

druppels in een flesje gedaan. Het gewicht van het bakje met inhoud 

wordt gewogen (bepalen van het ''vol''gewicht) en genoteerd, waarna wat 

aceton wordt toegevoegd en het bakje op het waterbad wordt geplaatst. 

Het flesje wordt in een thermostaatbad (50oe) geplaatst. Dit wordt 

gedaan om het monomeer af te dampen. Op deze manier worden 
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gedurende 3 a 5 uren (dit is afuankelijk van de electrolytconcentratie) 

ongeveer 30 monsters afgetapt. De bakjes worden zolang op het 

waterbak geplaatst dat al het monomeer afgedampt is. Daarna worden 

aIle bakjes 3 a 4 uren in de droogstoof geplaatst. Tenslotte kunnen de 

gedroogde bakjes met polymeer weer gewogen worden (bepalen van het 

drooggewicht), waarna berekend kan worden hoe hoog de conversie is. 
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Bijlage 2 

Procedure voor het beeindigen van een kolomexperiment 

Eerst moet de monomeerpomp afgezet worden. Vervolgens moet het 

monomeer afgetapt worden uit het monomeervoorraadvat. Dit 

voorraadvat dient daarna met water gespoeld en gevuld te worden. 

Tevens moet het debiet van de zeeppomp op maximaal ingesteld 

worden. De in het zeepvoorraadvat overgebleven zeep moet uit het vat 

worden verwijderd en door water worden vervangen. Onderaan de 

kolom moet een waterslang worden aangesloten. Handdompelaar 2 en 3 

moeten aangezet worden. De automatische dompelaars mogen niet 

afgezet worden. De watertoevoer moet een klein beetje opengezet 

worden, zodanig dat de temperatuur in de onderste meter van de kolom 

niet te sterk daalt. Als de kolom helemaal schoon is kunnen de 

watertoevoer, de zeeppomp en alle andere apparaten stopgezet worden. 
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8ijlage 3 

Fysische en chemische constanten van de ~rond- en hulpstoffen 

Styreen (CPsCHCH:z) 

Pmon = 906 

= 878 kg/m3 (500C) 

Ppol = 1053 kg/m3 (500C) 

~ = 104 kg/kmol 

~ = 1.8 109 exp(-5233/T) m3/(kmol.s) 

Kaiiumpersulfaat (K;zS 20 BY 

Mw = 270 kg/kmol 

~ = 9 1016 exp( -17160 /T) m3
/ (kmol.s) 

Rosin acid soap (Dresinaat 214) 

Mw = 332 kg/kmol 

as = 4.37 10-19 m2/molekuul 

[S]cmc = 10.4 10-3 kmol/m3 

aktieve ingredienten / neutrale ingredienten: 90/10 kg/kg 

zuur / zout verhouding: 0.423/2.294 kmol/kmol 

Kaliumcarbonaat (K2CO;t3H20) 

Mw = 192.2 kg/kmol 

Kaliumhydroxide (KOH) 

Mw = 56.1 kg/kmol 
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Bijlage 4 

AJgemene gegevens apparatuur 

VATEN 
Bellenvat (Pain lit: 0.1 [MPa]) VO 45'lO:~ [a3

] 
Zeepoplosvat Vl 65'10 [a3

] 
Monomeervoorraadvat V2 20'10-3 

[a:1 
Loogvoorraadvat 25'10-3 [a

3
) 

Monomeerwasvat V3 20'10-3 [a
3

) 
Zeepdoseervat V4 50'10-3 [a ) 
Monomeerdoseervat V5 1'10-3 [a?] 
Elndopvangvat V7, V8 40'10-3 

[11
3

] 
Afvalvat 60'10-3 

(11
3

) 

PREMlXER V6 
Volume 3'10-4 [!!I3 l 
Toerental 590 [rpm) 

REACTOR 
Raschlgrlngenkolom RR 

Lengte 5.09 [II] 
Blnnendlameter 5.1.10-2 

[md 
Lege Inhoud 1.03'10-2 [II ] 
Porositeit 0.12 [-d 
Reactorlnhoud 1.6'10-3 [a ] 
Pakklngsmaterlaal Raschlgrlngen 

1. 0.10-2 Dp [II] 

POMPEN 
Plunjerpollp zeepfase P2 

2.4'10-2 
[1I

3/h] Maxll1aal deblet 
Plunjerpollp aonolleerfase P3 

Maxll1aal deblet 1. 2·10 [II /hl 
Plunjerpollp glycerol P5 

WARMTEWISSELAAR E1 
Spiraallengte 3 [!!] 

PULSATOR P4 
-2 ] Slaglengte RR 0-1. 4'10_

3
[. 

SP 0,:,,8.8'10 [Ill 
Frequentie 0-3.5 [lis] 
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~ Datum 
[S] [K+] tau conv. PeL 

N -..0 j-m-d (kmol/m3) (knol/m3) (min) (%) (-) 
~ 

~ 900201 0.045 0.085 60 57.2 35 
oo:t 
G()O 

Q) 
900508 0.047 0.086 60 45.9 22 .-N 

III 900516A 0.049 0.088 60 46.7 22 
Q) .--.-"'0 900601B 0.044 0.084 40 28.7 80 
s:: 
0 
to) 
Q) 

80.2 14 900614A 0.042 0.082 94 .-U 
(';S 900614B 0.042 0.082 60 61.5 47 
Q) .... 
Q) 900620A 0.043 0.083 57 . 46.3 49 
bO .t:;: 
Q) 

~ 
900620B 0.043 0.083 57 62.0 69 

900626A 0.081 0.094 60 57.6 22 
vi' 
Q) 900626B 0.081 0.094 60 74.6 35 

',;:;0 
s:: 
(';S 
(';S 900626C 0.081 0.094 60 72.7 66 

~I ~ . ...,.. .... 900709 0.081 0.112 44 50.2 30 
..0 
III .... i 900608A 0.042 0.15 60 52.3 22 
Q) -II) ~ 

~ 
0 
S 

(';S 
Q) -

900608B 0.042 0.15 60 53.7 66 

900405A 0.041 0.20 58 46.5 23 
:=- -= :( 900405B 0.041 0.20 58 50.7 68 

~. -------

Nw R 

(l020.1/m3) (mol/m3.s) 

23 0.95 

19 0.90 

19 0.64 

27 0.75 
. 

9.6 0.74 

20 0.82 

16 0.70 

21 0.80 

20 0.74 

25 0.89 

35 0.87 

23 0.52 . . 
15 0.63 

22 0.75 

12 0.60 

13 0.58 
----- ------ -

6 s 

(-) (mm) 

0.25 10.4 

0.26 13.8 

0.29 13.8 

0.30 7.9 

0.35 13.8 

0.23 8.7 

0.26 8.7 

0.25 6.9 

0.53 13.8 

0.49 10.4 

0.45 6.9 

0.51 13.8 

0.26 13.8 

0.23 6.9 

0.28 13.8 

0.27 6.9 

E 

(l0-4 m2/s) 

1.97 

3.15 

3.15 

1.30 

3.14 

1.98 

1.48 

1.06 

3.15 

1.97 

1.05 

3.16 

3.15 

1.05 

3.15 

1.06 
-- '----

~ 
CZ) 
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