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l'ECilliISC..:HE HOG1~ ·CHOOL Ji/INDHOVEN 

LABOHATOHIU~'l VOOH CHi·;t-II:-:l!Hl!; T}~CHNOLOGI :.J 

De oxi<latie van arom.itisclte carbonzuren. 

Af stude ('!rvcrsl.ae 

26-8-1961~ 

,.1.L. P .Bartels 

·;aldstra::it 5l, . .iaar1o. 

1. . .!Joel van het onuerzo·::ik • 

') .... . 
2.1. 

.• et gedane onderzoek had tot doe1, analoog aan hat i:ow

proces voor r,e hereiding vn.n f'enol ui t benzo~zuur, een 

hornogeen katalytische oxidatie in de vloeistof'fase met 

koper als khtalysntor bij 1 atm. en ca. 250°c.de oxidatie 

van dicarhonznur tot difenol,met name van isophtanlzuur 

tot resorcinol,te verwezenli.jken. 

; 111ur van h,~t onderzoek. 

t:>eptem •er 196 J tot September 196'1 

Aorte samenva ·;. t i.ng • 

uitvo ~rin • 

lJe oxi<la tie ~;erd ui tgevoerci. in een tankreak.tor, !aet luch t 

::i.ls oxidato:r' en \,;U al~ k.atalys< tor.uet te oxideren zuur 

werct m•?t •le overige reaktieco111ponenten in oplossing i;e

bracht. let .als tussenf'use ontstane 001:iplex werd met stoom 

"~ehydrolyseord, terwijl het ont~tane prodnk1: continu met 

stoom ;1er-rl a:fgcdest:Llleercl. 

2.2. 1testtltaten. 

i>e oxidatie van iso·)htnalzimrl opr;elost in diethylisophta

laat) levcrde onder vernteld.e omstandigheden in plaats vnn 

':et verwac11.te resorcinol slech ts t'enol, he t,<~eon v~rklaard 

kan ·worden door een snelle decarbo;~ylerinr· van '.et inter

mecliair ontstane: 

0 HOOC OOH 

~ 

De oxidatte in chinolino milieu levertle ge !ll ~rod~ct, 

hetgee'1 r.rnarsch~_Jnlijk te w.ijten is aan eon ontstane 

bindinn: tn' sen het chtnoline en het koper. 
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J. .1..nleiding. 

1Jat de oxidntieprocossen in do chemische tndustrie ·le 

laatste jaren erg hclangrijlc g811orden zijn,is het g~volg 

van er~n tweetal f'eiten: 

l.De uit.n;anc:ssto:ff'en· voor deze processen,de kooli,-ater

stof'fen, zijn door rle ontuikJ:elin ~en in de petrochemie 

in grote hoeveelheden te~en lar,e prijzen voorhanden.(f'ig.l) 

15 

~Iton 

t 10 

2 

-.... 

o, 

'42 

USA totaal 

USA. aardolie 

~W-Europa totac.11 

•51•54 '59 - jaar 

(fig .1) 

2. Doo.r de groti:l ontwikkelin.: van de chemische technolo-

1 engevolg·e v<-,n rlo reeds r:ednne onrlerzoekingen op het 

gebierl vo.n de O'Cidn.tiereakties hee1·t men een duidelijk 

beeld v:•n lrnt v··rloop,ho(}wel somr.ii~e punt~n no:: omstreden 

zijn • 

.Ll'lee grote indelin·;en ktmn~n tj'{~maakt worden: 

l.!Je autooxidntie. 

2 • .ue katn.lytische oxi..datLe,oncter te verclelen in 

a.lJe homor,o.:-to k::i.talyse 

b .~Jc , .cterogcne kat<ilyse. 

l-'e autoox:i.datie en de homoge:m katalytische·oxic1atie 

verlopen meestal in de vlooisto.f:fase,terwijl de oxidatie 

'iij de heteror;-ene katalyse meestal in de gasf'ase plaats

vinclt. 

Zuurstof' is zeer rea.~tief' 'en rear~eert als ecn biradicnal 

.u-o. 
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Door d:: i~roto reakti vi tei t ontstaun er meestal naast 

.1et gawenste hoofdprod 0.lkt vele bijprodukten, hoewel di t 

mede afhruigt van de rea'.<.ticomstan<lic:1cden.,.o gee:ft oxi

datie in de vloeistot'f'ase betere resultaten dan d.ie in de 

{','as:fase,doortlat on<ler mildere ornstandighetten wordt ge

werl<:t. 

J.1.1. ~e autooxidatie. 

::ie autooxidatie verloopt via 'et al;~emene schema van een 

radic aalketti.n:;mechani sme. 

rill + X = H. + XH -40 kcal/1:iol 

R. + .0-0. = ROO. 40-60 kcal/mol 

(1) 

( 2) 

. Het bij reaktie ( 2) ontstane peroxide ra<licaal ka11• op 

versch1llende 1·.rijzen verder rearc;eren 1) 

1 

Hydroperoxide is Jlet eerste tussenprodukt: 

ROO. + .RH -- ROOH + H. • ( 3) 

Ve kettinr;reaktie stopt,wanne·?r e'\n stabiel produk.t 

ontetaat,bijv: 

R. + R. -- R-R 70-100 kcal/mol (h) 

De oxidatiesnelheid hij n-paraff'inen ne:rnt met een 

toenemend aantal G-atomen toe.\ t'i{; 2> 

lor:- rel. 

reaktie 

snelh 

2 l :fig.·2) 

1 

0 

-1 

-2 

-J 
1 5' 10 - aantal t;-atomen 

I> zie litt. no 1 
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:;:Jaarnaas t word en n-parn:ffinen Hneller geo ':id.e-3rd dan 

v.~rtakte tgv e ~n toer,iemen<fo stabili tei t vnn het peroxide • 

. :1ij primaire_ en sekundairo koolwaterstof'f'en on ts ta: t 

het peroxid~ moeilijk,uoch dit valt snel uit elkaar en 

zodoende hlij.ft de kettin.;reaktie op gang. 1ertiaire 

koolwaterstof'f'en reageren daarentecen snel ,mitar de per

oxiden zijn org sta~iel. 

J.l.~. ~e katalytiRche oxtdatie. 

Als kata1ysatoren worden (phrnikt: zouten van meerwaar

dige inetalen als ;.\ln,Co,Fe of' ratl.ika;,lvormers als HBr of' 

AnBr2 ·• 

a)De katalysatoren kunnen radikalen vormen volgens: 

. 3+ 2+ + nH + .'le - H. + Me + H 

Deze reaktie spe:·!lt ov0r hot al ·erne~n cec:i rirote rol 

ui tgezonclerd bij aroma ten. 

b) 
·ROOH + MeJ+_ HOO. + Me2 + + H+ 

ROOH + He2+~ HO. + MeJ+ + OH-

( 5) 

(6) 

Deze real;:tie zorG-t · dus voor de a.fbraa.1< van h•'!t ontstane 

hydroperoxide,zodat ~een explosieve menesels kunnen ont

staan. 

c) Een halor7eenverbind.in·:i; katalyseert d~ start van de 

kettini:-:reaktie: 

-
HBr + o., - Hr. + HO,,. ·- ... 

RH+Br.--. R. + HBr 

H. + o2 - HOO. 

( 7) 

( 8) 

(9) 

HOO. + HBr -- iWOH + Br. ( 10) 
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lJe ver~>chillende typen oxidaties onderscheiden ·zich in 

reak:tiesnelhe VI.\ fig J) 

verbrnil 

l peroxide katalyse 

l<atalyse 

autooxidatie 

-:--- ti jd 

3.2.1. 11e gasf'ase ox.idatie. 

JJe gas:fase oxtdatie '.::.an zowel met als zonder k.atalysator 

g·eschieden •. ·1eestal echter zal in technisch helan;','rijke 

proC•Js~en een katalysator gebruikt worden, vooruamelijk. 

oxirien van mecn:·waardif;e metalen •. \lgemcBn geldt voor d ~ 

:;nsfase oxid.atie het volgende: 

~)e radikaalconcentratie is 1:lein.J)ientengevol .e zal r1en 

om e·~n hehoorlijke reaktieGnelheid te !(rijgen ho!':ere 

t;e.: ipora ~uren uoeten aanwenden' 250-500° ~} 
Hicrdoo; .. echter is de speci.fici tei t g<-~rin , rhrz er 

word ··n 1.ieestal r;e~n hoce opbren;~sten van he t~ r:euenste 

i.•rodul::.t verkreg·cn. 

Uit1 eea !;ec'1nisch br1 Likbaar en recelbaar pro, ·~s tA VP.r-

1<rij o;en zal b.et r;ebruilc van katalysatoren n<><iif: zi,jn. 

~r is een ~root cevaar voor explosies. 

'J ~ •) afvoer van de '.·1armtc in dr) hand te hoiul•:n, st cl t 

::ie!l zicl1 vuak tevr·-~den i,1".'!t lage omzettinr,'en.vij de men, te 

.'~<'.1srase .oxidaties is voor do temperatuurregn.tin,"; eeri 

ze··r Ko 'Jtbare appar, t tuur no<J.ifc. 

J i 2 ;;e vloei"sto~fase oxidatic • . ,:;,. . . ~ 
Tegenover de gasrase oxidatie staat de vloeistoffase 

oxidatie.J.n het alc;eme~n zijn de omsta:n<~i~~heden. ~)ij deze 

reakties veel f:unstiger. 
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/;o is de radikaalkonce1itratle hoog,waardoor er een 

grote reaktiesnelheid is bij relatiof !age temperatunr. 
. . 0 

Deze lage temperaturen(l00-250 U)bevor<leren'dn uniformi-

tei t 'vun het produkt. 

ve selektiviteit is .erg groot door het gebruik van 

verdunningsmiddelen.(vetznren net eon klein i'lantal t,;.; 

atomen) 

Het is technisch niet moeilijk de afv-0er van reaktie

warmten te reeelen.vit ceschiedi: meestal <i.oor de ver

damping van net oplosmiddel.Uit is de ideale tempera

tunrregelinc. 

net is gemakkelijk bui ten de explosiep:renzen te b.lijven, 

omdat J:J.en in een vet mengsel kan werken. 

i.~auw ve~.,rant aan de oxidatic in de vloeL3tof'fase is die 

in emulsi es. dierbij zijn dn r"'akti ekomU ties nog rnllde:r, 

ter-.d j 1 to ch een grote reaktiesnelheid verkregen wore.. t. 

~en voorbe1~ld van deze processen in emulsies is de ox

idatie van cumeen tot t'enol en aceton • 

.:.en overztch t v: n de ~iestaande f"enolprocesse:1. 

Gedurende de eerste ··.rereldo.,rlog werd het henodigde fenol 

voor de hereiding van pikrlnezuur verkregen uit b<3nzeen 

via resp. een sul:f~nering en een verzeping. 

C "I ,..OJI NaOH •. 
6- 5.::; :.J. '20-350°C -

1.n een {;asf"ase proces, ;~eintroduce<3rd in 1923, voor de he

reiding van synthetisci: fenol toegepast in .t'enolformalde

hyde plastics, werd een proce~ ontwik'-:eld, "·aarbij de sul

t'onc~rin.~: geschieade met u 2so4 bij 170-180°c. 

Bij een nieuw proces ge ·rncht door vow Chem.Comp. in 1928 

wordt gehruik g·~maakt van'ch.loorbenzeen,dat gehyclroly

se,~rcl wordt met verdnnde lo:,g bij hoge temperatuur (3n 

ond•'.lr hoge druk • .ue hydrolys•} eeschiedt kontinu,waarbij 

de reaktanten i:::1 een pijpensysteem worden ·--cbracht. 
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~en ongewenste nevenreal::.tie levert di:fenylo:::ide, wa<'lrdoor 

do ef:ficiency van hat proces achteruitgaat • 

.. ij ;1et d11i ts-, 1{aschir,-proces word t benzeen via c:1loor

benzeen om1~ezet in f'enol bij at.rriosf'erisclle druk. met u 2 • 

C 11 Cl H 0 kat ' H Oler HCl 6 ' 5 + 2 2 30 o • l.J 6 5 l. + 

.!!;en me0r recent proces maakt {;ebruik van cumeen.verkre

gen ui t e-."n r· riedel- :raf'ts alkylatie van benzeen lilet 

propyl.een. 

Hierbij ontstaat aceton als eon nevenproduk1 • 

..LU het r·ecente proces van doH Ghem.wor,lt benze~zuHr 
++ ~;eoxideerd met lucht • wa~crbij uu als katalysator op-

treed t. net ont s tane t:1s senprodukt word t ::ellydrolyse ·)rd 

met stoom waar!-:iij .fenol' en 1,,,0 9 ontstam1.l1e reaktie ver-,.. 
lo opt onder atmosferische druk hij ca 2:.w

0
(.;. 

C J:i COOI.:I io Cu,2300~ -. 
6 l5 .J. + ~ -2 II

2
o,1 atm 

Al.le processen met ui tzon:dcrin.· van het laatstgenoemde 

verlopen in twee tra-r't)en.' tet Dow-f'enolproce s v irloopt 

in een .fase waardoor het made door do g-unstige re ..... c·. -c;ie

kondi ti•!s en op.hrengsten( tot 100,;) het meest aantrek1{e-

lyke 1s. 

'j. 4. lJe toepas sin1 :en van re.sorcinol. 

Ve toepassingen v:rn resorcLnol zijn lecLo. 'J olstaan word t 

met enkele t~ noem0n: nosorcinol word t g0 JruJkt voo:': 

de hcreidin~~ va."1 kl eqrnto'f:fcn, cenees 1nmdir~c do·?leindon, 

als ren, .. ens in de analyti ~.:che chemie, bij ~ 0 celluloid 

f'a:1ricar~c,voor d·a bereidinc van 2,4,6,-trinitroresorcinol, 

iu looistof'fen, in klee.fi-itof'fen in harsen en. r1.11)hn,r:;1 en 

i.n ph.armac au ti sche pre para r. ··n. 
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4. 1-'e oxiclatio van alkylbenzeen. 

4.1. ve oxidatie vnn tolue.en tot b~nzo~zm.tr. 2) 

4.2. 

Daze oxlrlatie 1~·eschiadt bi .i nomo~ene katalyse door. Go 

zouten,meestal het naphtenaat met broornbenzeen of' 

benzaldeh.yde als initiator.lll.J temperaturen V<lll Iho 0 en 
0 200 G en drukken van 1,5-8 atm levert dit opbrengsten 

aan benzo8zuur tot 50~ (mol %) berekend op het ine·ebrachte 

tolueen.llet mecha.nisme van de reaktie is geheel als 

vermel<l onder J.1.2. 

lJe oxirlatio van benzo"z'1ur tot :f'enol. 

Na j arenlange ar1,e.id is door de Galifornia He search co. 

en door . ..;ow Chern. Comp. een nieuwe eenvoudige fenol

synthese opt;ezet.ueze synthase vinat plaats bij een 

temperatunr v<,n ca.,250°...; en atmos:farische druk met Cu 

als katalysator,Mg als promotor en met lucht als oxidans 

in aanweziffheid van stoom. 

4.2.l ... et reakti.emechanisme. 3),4) 
lJe over-all reak.tie kan weerr':'eF,even Wol'.'den door; 

- + 

Het volr;ern..lc mechanisme wortlt aru1c;enomen: 

co 
2 

(1) 

(2) 

waarbij het tweewaardige (_,u++ is omgezet in hat ~~n- · 

waardige,hetgeen inderdaad 1>evestigd ward. door :;aeding c.s. 

daar het {~roene Gu++ van 1deur veranderde tot het wi tte 

._;u+ .Het ontstaan van het complex in reaktie (2) wordt 

als volgt gezien: 



_n_ 

zuicende wcrkin . van de ::::0=0 11;••00n I, 1) word t op ': e ortho

plaats ee~,: ele 1;:tronentekort tr)\veeg ''>"!hrac.~tt, <lat ~tan1·ev'1ld 

:.·1ordt door de vrije elektron~u vm1 he1; ·i-atorrni.(II) 

Nu ontstaat: 

en verder: 

0 
I .. · 0. u c . 1,U I• 

() .-"--0 
+ Vervol c;ens ~·tord ".: '1et 0u :·.i;ere ·enere :!rd <loor lac t i_n ~le 

oploss:ng te leidr:m. ierbij ontstaat w~er de g~-oen~ •_.n++ 

kle11r donkerd,~r worttenci ; .T1. ; ;. ten' .i tei t ::1et tnenemendc 

hoeveelhe i r1 ln··ltt. 



H 

K 

B 

G 

p 0 M L A 

L. roemotor. 

J. ~:toc:r. t~ener:..ttur. 

J:J. watc-:rres~rvo:ir • 

.•• de ct ... cJ.tiei<olor:·,. 

J. waterKoelPr. 

• ;) i var.gva t • 

L • ! .. o e :vat met i j s • 

. ... t:oe1v·.t ,, ~t ·sroor i.j ·. 

E 

D 

~. droo~toren m~t ~aC12 
r'. OC::::: ausor1~tietor1 ':'.:. 

_1
1

• ther~.0f.v,t, e.l,~-~. 
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ne volgende stap is tle hydrolyse van hnt ontstan<:: 1complex 

met stoom: 

~ Cdu11 

r7'Yu- 0 -o· 
V ,I 

H 0 
2 .. 6 COOll 

+ 
~ 

waarnn. tenslotte het ontstanf' salic-:rlznur zeer snel 

decarlioxyle0rt: 

0 01{ 

GOU 0 011. 

+ 
~ 

Ui t het bovensta<:.nde mechanisme blijkt, dat de vll-p::roep 

ortho tov. de GOOH-r~-roep ga~,t zitten,welk feit door 

0choo en VeenlRlld is bewezen met behulp van tracers. 5) 

4.2.2. De apparatuur. 

l5) 

v oor de apparatnur zij allere;Jrst vorwezen nnar hijeaande 

tekeninr.ue verwarr:dnr,- geschiec1de met Cr-!'H weerRtand."'

drc ad .ve reaktor(A}wa1-: oen quick:flt9uie van 60 Cm lenctc 

en 5 cr1 diameter.6en lttcht-stoon menr,sol uerd beneden aan 

de reaktor toeGevoerd. Hoerin'.~ ge:c;chi ar1de mbv. e0n vi hro 

mixer.De hoeveclhe~en toe~evoerde lucht werdon ~emeton 

not een flow-m0tcr( ::'
1

) •1.Tater 1.'erc~ 5esupple0rd aan een dr.1v. 

een oven verw·arnde me talon pi jp{D) , ·.1aa.r het werd verdampt 

en ,emenGd J.iet lucht.iJe hoeveelheden tocf::evoerd water 

werden c;er:eten 1~-:~t er'-:·1 rotametor\F 
2

) .Het lucl;t stoom 

r.1engsel "'·ercl r;el·rach t op een ternperab.rc1r boven do reakti e-
a 

terup.-:~r::.1t1~.ur ca. 250 ';. Vers benzot!zuur werd toecevoecd 

aru1 de top van do reaktor ui t eon ver,·rnrmd. vnt ( G) .De 

verschillen<le verbindingen werden r;emaal;::t met slijpstukken • 

.ue in de real:tor ontstane '~ampen wer<len gevoed aan ecn 

destillatiekolom (H) van 1 m lenp;te vn.n het type Vigreux. 

De ui t deze kolom komondo dampen 1.-crden gekoelcl en de 

ontstnn'.) vJ.oeistof' wcrd opg·evanc;en hij (x). 
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:t.,en vloeistof' l voornamc1ijk :fenol en water J werd ver

krer~en.".;e niet r,-ekondensecrde r~assen were.en achteroan

vol~ens r;eleid door ij s, droo c; i,i s, ca-.:1., om het ontstane 
1~ 

water, f'enol en benzeen te vi:rwijderen en Ascari te 0111 

mt ontstane co
2 

op to vangen. 

h.2.1. :le uitvoorin.n:. 

250 g vast benzo!z·~ur werden c·enenecl met 13,6 g .1g0 

en aenoe·,~ basisch 1'::opercarbonaat om 0,07 mol i.;u(II)

~>enzoaat te krijgen \ 7, 5 g hasisc'1 carbonaat). Het mengsel 

\/erd samenges1101 ten in een be:,erglas en lang·znarn verhi t 

tot 210°c.Gedurende deze verhittinr; ontweken u
2
o en co2 

waarbij ..ig- en Cu-benzoaat gevormd werden.ue elektrische 

ver:,-<\r1Jinr:;en werd en aange;;-;et. :-J adat de temperatunr in de 
0 rcaJ<.tor gestegen ,,.·as tot 200 G, werd de gcsr.101 ten oplossint7 

inde rea:.tor gehracht.,iet roeroechanisme werd aant~ezet. 
. 0 

Nadnt de temperatuur tot 2JO C gestecen was,werrlen lucht 

en water aangezct r:1et resp. hoeveelheden van 0, 5 l/min. 

en 1,0 f:/I'.l.in.Op clit punt wi~s de neiginc tot sublimeren 

van het benzo~zuur croot.0it .werd voor~comen door van te 

voren enic; f'er 1.ol aan het reaktiemengse1 toe te voegen. 

I•'enol en benzo~ZU1.1r vorr.ien nl. e-:n laae: smeltend mengsel. 

!let ontstane f'enol destilleerde met water continu over 

en werd in een vat op{';evo.ncen. ~Fenol is vluchtig met stoora} 

4.2.4. ne ver'v-er'~in°· van het ren:::.ti~me·..,_gsel. 3J 

J~en nauwke,1ri,-::; a:fgewogen ho eve 'lheid menr;sel ( 50 g) 

werd- :fijngewreven in een vij zel en ;·;emen' ·d met 300 ml 

aether .in een scheitrec:·1ter.ue slurry werd ce~xtr<iheerd 

1:ret 50-75 ml 5~1,-ig HCl or.i het ·.;u-henzoaat te ontleden. 

LJe metaal.k.atalysatoron werdcn aldns verplaatst naar de 

water:fase • .Jeh hoeveolheid donlcere materie (teer) was 

aanwezig aan het grensvla' . .:. wator-aether •. }eze werd ver

wijderd umv. :fil tratie over een van te voren ;jewogen 

"esinterd elasfilter.;,et gewicht van de te:~r werd ver

voli:;ens bepaald na droging over P 
2

o
5 

in een vakumn

exsiccator. 
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i)e aetherfn.se werd verdund tot 500 ml. :--teeds 100 nl 

'·rerden r,-e~xtra'.10 ~rd met twee parties van eGn oplo~:o,inF 

van 1'i o.-bic<1rbonar1t, om het benzof!zuur te ver·Jijderen. 

ve c;okombinecrde blkarbonaat extrakten 1·10rden aane;ezunrd 

met gee. uCl om het benzot!znur te precinit'°ron •. 'ia opnieuw 

extruheren u~t aPther werd deze a:f;;ed«.mpt en .l10t 1~et·:icht 

aan benzoUz• t:1r rJe!'Jaald. Up dezeLfdo t·1i.jze werden d 1} 

ge~<:ombinccrde aetherf:0.sen ge~xtrnheerd met twee parties 

5 ;-ig NaOH om het :fcnol te ver.djderen • .ui t werd vervolgens 

bepaald als onder 4.~.5. 

4.2.5. ve analyse van het .f'enol. 6) 
De analyse van het :fenol 1·;e«chiec!de voleen:; <le brome

rini':Smethode. 

Hr 

C H - ur r 
+ 3HHr 

Als een van de posi ties ?- , 4 of' 6 is :1e;>;et zal het , ;r 

c;esubstitueeru word.en op do nog vrije ortho- of' para

plaats.1:-e n oplossin°, van J'~Dr en K ·r,1
3 

wordt r;ebrnikt. 

wrumeer deze oplossi.nr": wordt aan.r;eznnrd, '.~omt Br2 vrij. 

het overschoL aan tlr
2 

wordt iodor.tetrisch bep<-ald. 

Hoagentia:O,l N bromaat-')ronide:2,78 G anhydrisch. Dr 

en 10 r; 1\.Bro
3 

wor(lnn in a
2
o opgelost, waar:n.a <in oplossing 

tot 1 liter wordt verdun<!. 

Procedur,~; Ben monster. ctnt 0, 02 <»equivnlenten sto:f hevat 

wordt opgelost in wnter,waarn~' de oplossinr; worcit verchmd 

tot 1 liter.{Ben in H2u onoplosbaar :fenol wordt eerst 

opc;elo st in eon· minimum aan N aOII) .100 ml worden nn in een 

erl~nmcyer ::et incenlcpen stop .-:,e' ::."acht en 50 ml hromant

bromide rl}nc;ens vor,1en toe·~egevoec-d •.. n he:ftie schndde~1 

worden aun de oplossinr~ 5 ml r;ec .. JiCl toet;evoce;d. -•OG'maals 

.schudden en d~ oplossinr:- 15 mi.ri. la ten staan. •'ervolgens 

worden 2 ::: .KJ toeGevoer;(l en het vrijr;ekonnn J 2 wordt 

r;eti treerd :.;et 0, 1 ,-; th:iosulf'aat. •Jen hlnnco bep~.1 inr. 

,.,ordt ce<lann a3ll. 50 nl bronaPt-brornide o;:;lossinr;. 



ml blanco - al monst~r = A 

% .f'enol 
= ~ thl.osnlf'aat x r:,..,l.gew.f'en.ol -x 1000 

g conster x ~woo x 1, 

w~arbij B is liet anntal ir atomen,dat gesuJ,stitueord is 

in de te bepalen stor. 

Daze methode geldt zowel voor f'enol als voor resorcinol. 

4.:..:. 6. L(.esul ta ten. 

ui t ta.bel l blijkt, dat Vhn de verschillende soorten ka

talysatoren het ..;u(II)benzoaat het rneest aktief is,om 

welke reden bij alle experi1•1enten als lcatalys<.~tor ._,u(II) 

gebruikt werd • 

• Je omzettin1;en bl~1 de oxi:'latie lJenzo!znnr --fenol bedroe

gen hij het c-ehruik. v<m promotoren tussen de 77 en 100~ 

berekcnd op de hoeveclheid omr~ezet henzo~znur • .c.1ni5e 

resnltnten ver~e;.re· en door Kaeding c.s. zijn in tabel 2 

In tnhel 3 tenslotte zijn de invlocden van varin.ties in 

de hoeveel1ioden reak.tiekomponenten wecrgeG'even. <1.et blijkt 

<tat r:1.·)t toenemende hoeveelheid water het percentage :feno.l 

stijgt hetr;een gepaard ;~ani' met oen af'name van de hoeveel

He.id toerachtige proch1kten.1'evens blijkt,dnt het percenta

r;e fenol af'tiank.eli jk is vnn het .->oort promo tor, wm.1.rlnj 

: ;f.' ue ue:~ t.d resul ta ten levert. 

Ue invloeden van de tempcratuur is niet va::1 1:;elang, 

zolan~; deze boven. een hepan.lcle grens hlijft. 

Uok variatie in de hoeveelheid ~u(II)heeft geon invloed 

op de :f enol opbrenr:s t. 

1dj de hovcn'.:;enoericle exporiment"'?n warden de reakti~s 

ui. tc:evoerd met pnur bcnzo~zuur. u.ndere pro even toonden 

ccllter nun, clnt de oxidati~ ook kan plaatsvinden in op

losmiddeien als henzeen, tol-:1er)n, :1.i trobenzP. :~n, diphenylaether 

or decalin0. ~en proe:f ui tf.'evoerd net ::tl s oplosr.tiddel de 

aethyle~1ter van ben'.3o~zuur gar evene ~n.·:; e~n eoed resul

tant.\. tet~)el h). b:en or1zettirv;' va .. 1 9l'fo werd bereikt. 

( Oplosbaar11eid benzo~?.unr i.n :~et 11ylbcnzoaat ~oter dan 

20/100 bij l00°C) 



s. 

5.2. 

lJe oxidntie v:m di-al1~ylbenzenn. 

..!.Je oxidatie van n-:x~'le.:n tot isophtaalznur. 7) 

c;ooH 
isophtaalzw1r '~an. r;egchi.eden 

rnet Go:-ncetn2t nls katalysr tor en e·:m 1:eton als <ikti

vn.tor.1let keton behoort ee!l -m~thylo•ni~roe 01 te he~Jhen 

( -1;u
2
-). :~o act ·.vecrt nethyl-ueth711::.eton de reaktie, ter•d jl 

aceton .c~·ei:~n aktiverend'~ '.!~r'::.in.", ~1e2ft. 

JJe reaktie verloopt onder milde kondities nl. bij 

at:,1onferische dr:tk en ee:1 temperattr1r van 90°e.11e mruc.imaal 

verkregen op 'rengst aan isophtaalzu:1r bedraaet 90 :.De 

rea:;:tie verloo!lt r;ehe8l analoo,c: aan die van tolueen __. 

benzo~7.' n1r. 

ve oxida tie van t sophta. ·lz~mr. 

5.2.1. Het reaktienechn.nisne. 

Let reaktiemechanisme •-1ordt verondersteld r;eheel te 

verlopen als dat hLj de o:xid;!tie benzo~znnr _.. fenol. 

De over-all real:tie zo·• nu I::unnen zijn: 

5. ~~. 2. De apparatnnr. 

o: 
Oli 

resorcinol 

Bij t;edan•~ experlnenten werd dezel f(Le apparatuur r;c 1•rd'::t 

als am1ae~aven in ~.2.4. 

5.2.3. Le analyses. 

Voor de analyse~5 van iet rea .. ktiemen,crsel evenals <lie 

van het r·enol zij ver.iczen naar ti. '..4. e;:. l~.2.5. 

Fenol en re sore inol l resp. ~;:n. 182 en 281 °c: )'~onden e

scheiden ·worden op een c rornatocraf'isci1.e kolom. 

ko .. lom: siliconenolie op dr<~c,·er 2 1:1 len[;te. 

t 220 °c '"'ruk·O !"! 
1'"'""/c··2 

· ..'lr"'"'"rrr"c· • ire et:!p • : ; 't • . , ;> ,.,~·. , , , u .... , , ·~ , , C'."" • .., • 



-15-

5.2.li. LitvoerL1g en rcsnltaten. 

11ij de ui tvor~ri:"l'" van., 0..e pro even met :t sophtf~alz n1r 

was het onnoc,-el i.jk Ol'!l ili t to caan van een sr.:tel. t van het 

t;enoemde z· 1 :1r,o:.,tdnt di.t n::1s smelt bij ~1:n°c; en vcJrvol

cA:ns bL ,ina C''~l,lj\: ti jdi~ s11blirneert • ~ovondie.n tre0d t een 

'':edi'!·~l telijk:e vr~rJ::olin~ on. 

~Jn cleze reden wert'i :tit ;ez;Len ;:iaar een oplos:1iddel .Het 

te r~ebruiken oplosniddel 1c10est niet alle•-"n isop.11taalzu.1tr 

oplossen, maar ook bove.1 di3 reak tietenperatmL'::' l;:ol~en om 

1tet proces ;>ij atr.iosf'erischa druJc te ::; nmen ui tvoeren. 

Op de eorste pl a<•. ts ''leken rHnethylf'ornamide : { CJI
3

) 
2

NHO; 

\:p.153°0 en dimethylsulf'oxidc: ( cII
3

) 
2

:::>o ;kp.189°;:_; geschikte 

oplosmidd.elen.ln het oxid::i.tleve nilieu ontlcden zij echter. 

Orndat deze oplos!•!idd~len sterk :Jolair zijn ~.;erd nu <;e

dacht an.n een a.""tdere s terk polaire bindln.r.- met een .. 
--·"- gro'3p zoals het pyr:i.dine en het chinolin~. 

0 
N 
•• 

Aru:1::;ezien het ch.inol ine een. 1;nns ti n;er koo' . 1 )~1n t heeft 

werc1 di t ;;-enonen •. <aj proeven :ln di t milieu ui tgovoerd 

konden slechti::' sporen fenolen \:Ord0n aaneetoond, ·t.etf~een 

verklaarli werd door ann te nemen dat hat oplosmidclel 

re;...ge Jr<le met de· Uu-k2: talysa tor tot een chelaa t, welke 

aannnme versterkt werct door het feit,dat in de quantitatie

v0 analyse Cu met chinoline-achtige s!.of:fen ·wordt .:;epre

clpi teord. 

N 
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Vervolgens \'lerd nu als oplosr.iid,:e1 de diethy~estet· van 

isophtn.alzu:~r r;enonen J..) e~1 hct ble<~k dat :t sophtnalzuur 

er inder<lac;.d in ooloste,~1oew0l utterst l<mr7zarua. 

12 c; isorihtaoJ.:>:nnr/ li\Q ·~ dietlr::lir;ophtalaat h ij 250° .. ; 

kp. 2ss 0c;~ecorri~e0r0 Jo2°c. 
lHj !1et ge1n·uik v;·m Cu(II)benzoa:.t als kataly ator ?·:on 

Wl f'enol wor<l0n aan;;·e toond. ;let on tstc~ne .fenol zo1.1 echter 

a:fkomstir: kun?ien :;;i jn van de oxtdatie van het benzo~zunr 

van de ka;,alysator. 

1Jaarom wer<l e .:·~ volgencl experinen:t ui. t;·~cvoerd met aLLeen 

isophtaalzunr, basiscl1 .i<:operkar1:io:na;>t als '~atalysator en 

~1,..:o als pronotor.:t:Lerbij Herd v66r de uitvoer:nG van de 

oxidatie 1 -:.et isoph t aalz1.:.11r, <le katalysator 0:1 de :)ro1.1otor 

in het diethyli.sophtalaat ,0·e1Jracl1t en verhi t tot enn 

ter:1perat111r van 250 °c. ~Ii erbi j ontG tondc~1 dan <le (Ju- en 

;.r:-:-zo:iten van isophtaalznnr. 

c.en proe.f met deze ;,~out .m :Ln oplossin:; toonde ao.n dat 

in pl<:ats van het ver\vaclite resorcinol f'enol ontstond. 

lJe analy~e gescJd ef1 de chrouator,raf'i sch. J•i t lei<J.l:e tot 

de veronderstelling d~t alleen op de rl1~hel ge~(tiveerde 

Dosi tie -:- ~::0111plexvormin;; optrcerlt waarna heide karboxyl 

croc:'.)cn hun \JO,, a:fsta<;'.11. 
'~ 

0 0 

I II 
l!O-C 0 C-<ld -

Jlij de oxicl<-tie van salicylz1rr 

al le :)n :fe:10l en t:;e~n resorc lnol, 

-
Oil OCOO;j 

versterktn:~ is v<;>ar de vrn•on0.erstellin··. 

0 . 

~ 

') ,, () + ,_t,;_2 

ontstac:ct 

hetr~een een 

Uit para..."iydrox:.'benzo~7'n11r ontstaat :,1aast i'enol 001~ 

resorcinol. Ji) 

Voor de rue~r gcdetailleerde reHultntan zij vun1ezen naar 

ta~' el ti. 

I)Voor lie bereLdint" zie:Vogel,:rn.ct.urg.Chem. ,i.·a,;.781. 



<• • . I~on1~lnsies: 

Vi t gedane e:~peri1;1e11ten blijkt, dat bij de oxirlatie van 

isophtanlzm~r met Cu(II) als katalysator en :'tf;O als 

pro;1ioto.:- in het c,-esc·d.kte orylosnlddel evenals hi,j ·d<3 

oxirlatie van h~nzo~zuur f'enol ontstaat wan.rechijnlij.:{ 

door een snetle dekarboxylatie vun het ontsta.ne tussen-

Hooe 

~lekend is dat bij ct.e o:ddatie van salicylzuilr 

alleon fenol ontstaat en creen resorctnol tt~. 

een snelle dekarboxylatie van hot c,-enoCI:tde z 'nr, 

OH OCOOH 

he t,r;e :n eO':. vers terl:in voor de verondors tellin·; is. 

Ook zon het mocelijk zljn,dnt isophtaalzuar en/of' 

diethylisop~Ltalaat ontleden ( ontlocdt) tot 1Jenzo!zunr 

:letr:-ecn daarna weer tot f'enol wor\!t geoxidecrd.cdervoor 

is ec 11ter ceon reden op te gevcn. 

Untlndinr: van de ester met stoom tot zuur en alk.ohol 

is niet op{Set:'eden,daar d'} hoevcclher:en ester vo<.>r en 

na de rea'::tie gelijk zijn. 

Eindhoven, .'27 aar;·.1964 



7. 'l'alJGllen. 

tabel 1. 

benzo~znur 

mmo1 

36, R 

27,1 
27,1 

29,0 

JO,l 

l~2 

lf7, l 

50,0 

50,0 

39,9 
hl,4 
h6,h 

/11t2 . 

... 18-

katalysrtor 
benjrn-

aat er run 

Gu 2,04 

1..;o 1,31 

co 3, 7:') 

i'~i :;,06 

1"-l 2,51 

Cd 2,15 

J;n 2,81t 

u 2,61 

u 6,20 

At; l, ()i) 

re '~,Bl 

Sn 2, L~h 

h' 1,o2 

temp. tijd f'enol 
0, h. mmol '/ 

240 1,5 1,8 

2ho 1,) -
240 1,5 -
2~W 1, 2.) 0,2 

280 1,25 -
280 2,0 -
2530 2,0 -
2:·:·.o 2'1 'r) 0,06 

28() 20 '0 !) , 06 

200 2,0 -
:?40 ;~, 0 -
2r~t) :2, 0 -
240 1,75 0,03 
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tabel 2. 3) 

benzo~7'. 

toec;ev. 2,47 5,10 2,12 6,86 2,65 
mol 

o., 'r.101 a) 0,58 1,71 0 , Ii 7 2 '6 ·~ o,64 
Jn,mol 0,056- 0,079 n,057 n,069 0,057 

oro' to tor 
type Na K rrc ;.ig Ba 

moL 0,256 0,388 0,198 0' 14 0.19 

tijd 
h. :) '8 19,8 .) '8 29 li' 5 

temp. 
oc 239 230 235 231 231 

lucht 
l/min 0 t "J 0,33 0, '33 0,5 0,5 

l 0 
g?min 1,12 1,23 1,17 1,08 1,08 

.fenol 
mol 0,95 2, '54 0,87 '~, 4 5 1,09 

co., 
mo I 1,15 '3' l~ 2 0,94 5,26 1,27 

benzo~z 

restere1 Ld 
mol 1, '.?2 1,64 1,28 1,27 l,2R 

teer 
r.101, h} 0,021 0,059 0,016 0,57 o,o:n 
f'enol 

';v, b) 7<.> 77 89 100 Bl~ 

a)herekend uit c;·ewicht o2 ontler aanname o2= 2C0 2 
b) al le teer verondorsteld als c6H

5
coou + c6a

5
oH 
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tab el 3. 8) 

vari a:)ele te~r nentral r,f'enol co
2 

cra..'1 gr run '.~ 

11ater 
g/min. 

0,56 32 62 77 196 

1,09 15 43 82 157 
1,98 7 19 85 115 

promo tor 
rnol 

ceen 14,4 47 71 l6J 

Hg-0,057 16,3 li2 81 171 

:·1e-O, 17 11,> ho 85 172 

Na-0,056 1li • 
' .J 35 79 150 

L -0,0.57 16 !19 75 21li 

Co-0,056 10,G 36 75 61+ 

t;o-0, 028 16,3 11,G 77 60 

Li-0,314 9 9 83 6J 

Jln-0, l9i) 9,1 8t1 7R 56 

Ni-0, 02[', 11 22 81 () l+ 

0 te:np. C 

230 14,5 71,3 77' lj. 1:57 
2/f o 11,.5 2·"1 t 3 8'" ,, :> ' . 161 

~!h4 10,9 '.!6 '6 8:)' ~ 159 

lucht 
l;min 

0,25 8,J JO ,1 86,6 163 

()' 5 1li. t 5 71, ., 77,4 l'JS 

1,0 18,4 77 76 'l.J l !J4 

'.!. '4 ::o • ~~ 9 (1 I ') 6i~ I b l<ih 

i..:u ++ 
mo.l 

0,028 7 46 T~' ~ 150 

0,056 15 71 78' '1 l!J7 
0, ll:Z 1 ') t)J 70,7 160 
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tabel h. 

oplosmiddel 
soort - ethylhz. chino!, diethyl ,,iethyl 

gram - 300 550 ~IW lb7,5 
zuur toe{~ev. 

soort · bz. : bz, -- iso. bz. iso·. bz i5o. 
.cam 2,35 o,4~1 0,27 o,)J v,~1 u,~J 0,24 

u.,, mol, b) o,47 0,046 - 0,070 0,075 
koper l<:at 

. 

type bzt. bzt. bzt. bzt. isophtt. 
mol 0,07 0,039 0,052 ,) , 067 0 ,039 

MgO,mol 0,34 0,17 0,113 O,lh'3 0,17 

tijd,h 6 3 3 3 3 
' 0 
temp. C 235 215 212-240 263 288 

, 

lucht,1/min 0,5 o,s o,)-o,:-~ () '7 o,4-o,6 

H20,g/min 1 0,9-1,1 1,2 (), 5 0,9 

:fenol,mol,b) o,so 0,10 sporen 0,10 0,088 aJ 

-
ZUllT rest. 

soort bz bz bz + iso iso. bz. iso. 
f;ram 1, 53 o,3s3 niet bep. P,21 0,.31 0,155 b) 

te or f rrrrun 60 2 2,0 4,J 4 

oplosmicl. 
r 0 s t • r,-rruil - JOO 510 240 167,3 

f enol, ,; 97,5 91 - 91 98 c) 

a) herekend uls u 2= 2C0
2 

b) aru1Genornen dnt alle0n benzo"zunr is omeezet. 

c) 1- mol teer "" 1 mol i.sophtaJaat + 1 mol fenol 

d) in de nolen fenol zijn de teerprorlnkten inber~repen. 

bz. = benzo~zw.ir 

iso.= isophtar:..lzunr 

bzt.= henzoaat 

isoplltt. =isophtalaat 

chino! = chinoltne. 
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