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TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

GROEP CHE?<ISCHE T .::::CHNOLOG IE 

Onderwerp: De gasfaseoxidatie van benzeen over vanadiumkatalysatoren. 

Onderzoek in een "riser11 -reaetor. 

Opsteller:J~C.de Boer. 

Datum: 24 maart 1965. 

Samenvatting en conclusies: 

In de literatuur wordt behalve van de bekende vast bed en 

geflu!diseerde ~ed reactoren,ook melding gemaakt van reactoren waar 

de katalysatorkorrels in de gasfase warden gesuspendeerd.Dit laatste 

type biedt boven het vaste bed voordelen wat de warmtebeheersing 

betreft. 

Ve.rder is bekend dat bij verticaal pneumatisch transport in 

een riser van bepaalde afmetingen,sleohts een geringe .spreiding van de 

verblljftljd ,,oor zowel gas als vaste stof ~al optreden. 

Op grond van .deze gegevens werd een reactor gebouwd met het 

doel daarin benzeen te oxideren tot maleinezuuranhydridl,rnet een 

katalysator die in de gasfase werd gesuspendeerd. 

Een deel van bet onderzoek heeft zich beziggehouden met de 

bereiding van een geschikte katalysator. 

De resultaten van de proeven in de re3ctor bleken gering 

te zljn in vergelrjking met de literatuurgegevens.De oorzaak hiervan 

moet Yooral gezocht worden in de te beperkte eigenschappen van de 
' 

katalysator. 

Suggesties: 

Het verdere onderzoek zal speciaal moeten richten op de 

ontwikkeling van de katalysator.0eze moet voldoen aan de volgende 

eisen: 

• voldoende activiteit en selectiviteit 

• grote slttvastheid 

• smeltpunt boven 800 °c 
2 • specifiek, oppervlak van ea. 1 m per gram. 
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I. Inleiding 

De .. oxidatie van benzeen tot maleinezuurannydride(m.z.a.) over 

vanadiumpentoxide katalysatoren,is sinds lang het onderwerp van vele 

onderzoekingen.De meeste literatuur (in de vorm van patenten) geeft 

allerlei mogeljjke katalysatoren aan die de opbrengst ven deze reactie 

heten te verhogen.Relatief weinig aandacht wordt geschonken aan de 

kinetisehe aspecten van de reactie. 

Bekende ·uitvoeringsvormen van dit proces die ook industriele 

toepassing vinden,zjjn fixed bed en fluid bed reactoren. 

In enkele Amerikaanse octrooischriften(1,2) wordt gebruik gemaakt van 

reactoren waarin· de katalysator in de gasfase is gesuspendeerd. In deze 

patentschriften wordt e~n en ander ge1llustreerd met voorbeelden van 

de oxidatie van nartaleen en o-xyleen tot ftaalzuuranhydride.Bovendien 

wordt gesteld dat de oxidatie van benzeen ,tot m.z.a. eveneens goed 

uitvoerbaar is. 

In een artikel van Van Zoonen(3) over snelheidspf-ofielen en 

schjjnbare diffusieversehtnselen die optreden bt verticaal pneumatisch 

transport,wordt aangetoond dat onder zekere voorwaarden slechts een 

geringe verbljjfttjdsspreiding van zowel gas als vaste stof zal optreden. 

Deze eigenschappen maken het in principe mogehik om een "riser" ala 

reactor te gebruiken. 

Op gr,ond van deze literatuurgegevens is een reactor gebouwd 

met het doel daarin benzeen te oxideren met behulp van pneumatisch 

getransporteerde katalysatorkorrels. 

In dit verslag wordt het volgende besproken: 

• de reactie en derol van de katalysator 

• pneumatiseh transport van de katalysator 

• de reactor 

• experimeriten en conclusies 
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II.Toelichting op de reactie en de rol van de katalysator. 

Over liet algemeen ·wordt aangenomen dat deoxidatie van benzeen 

over vanadiumkatalysa.toren kan worden 

bruto reactievergelijkingen(4,5,6,7~: ,, 
I. (II 
'/ 

2. m:z.a. + .; Di. 

le c ....... '-....... 
__!.... ll 0 

k-L -
c_,/ 

II 
0 

4 coi. + 

beschreven met de volgende drie 

+ z. Hz 0 t z C02 .,.. 4-So k.ca/ 
~o/ be1tz·•~,, 

Ha. o + 330 kcat 
h,ofht.z.a; 

1- 7~ Oz 
iJ 6 (02 + .3 i 0 + l<!O /cc,g/ 

c, 1-1, ~ 

~. ,,.,,o/ b t!n zee,, 

Bet mechanisme van de reactie wordt veelal geschetst als een oxidatie

reductie verschijnsel (5): 

koolwaterstof + katalysator - product + kat.vacaturen 

kat.vacaturen + zuuratof ---- geregenereerde katalysator 

Ioffe(4) ~oncludeert op grond van zijn experimenten het volgende: 

• het grqotste deel van de benzeen wordt geoxideerd door op het 

oppervlak van de katalysator geadsorbeerde zuurstof 

• s1echts een klein deel van de benzeen wordt geoxideerd door 

zuurstof van het v2o
5
-rooster 

• de oxidatiesnelheid van benzeen met de geadsorbeerde zuurstof 

is vele malen groter dan met de zuurstof van het v2o
5
-rooster. 

Dit betekent dat het oxidatie-reductie schema van de katalysator 

slechts ten dele de werking van de katalysator verklaart,en dat het 

alleen van belang is bij lage zuurstofconcentraties in het reactiegas. 

Verder merkt Ioffe nog op dat de reactie snelheden k
1

,k2 en.k
3 

van 

ongeveer gelijke grootteorde zijn, maar dat k
1
enkele malen groter is 

dan k2of k
3

• 
De invloed van de benzeenconcentratie op de reactiesnelheid is 

ongeveer van de eerste orde (4,5,9) terwtl bij zuurs~fconeentraties 

groter dan ca. 20 vol.% de omzettingssnelheid van benzeen onafhanke

lijk is van de zuurstofeoneentratie. 

De invloed van de temperatuur op reactiesnelheid kan worden gesehat 

met behulp van de formules die Ioffe geeft.Het blijkt dat de speeifieke 

reactiesnelheid k
1 

bij een temperatuursverhoging van bijvoorbeeld van 

400 °c tot 550°c, toe zal nemen met ongeveer een factor vijf. 
' 

Bij het doorlezen van de literatuur blijkt dat de opbrengst van de 

benzeenoxidatie aan m.z.a. , zelfs bij gebruik van de meest ingewikkelde 

katalysatoren,veelal niet hoger is dan ca.60 %,bij volledige conversie 

van benzeen. 
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BierToor zijri v'erschillende verklaringen mogelijk: · · 

. . 
• Gegeven de reactie benzeen + zuurstof = m.z.a. +.totale 

verbrandi~gsproducten(Tlgs. schema op p.4) met vanadiuapent

oxide, is het wezenlijk niet mogelijk 100% selectiviteit te 

bereiken • 

• De selectiviteit van .de reactie met een gegeven katalysator

samenstelling, moet kunnen worden verhoogd wanneer beperkingen 

van fysische aard worden verminderd of opgeheven. 

Gezien het feit immers dat algemeen wordt aangenomen dat eerder ge

noemde drie reacties steeds gelijktijdig optreden(p.4), is de vraag 

gerechtvaardigd of het wel mogelijk zal zijn zulk een katalysator 

(-samenstelling) te vinden, die slechts reactie 1 bevord&rt en de 

reacties 2 en 3 totaal onderdrukt. 

Verschillencie onderzoekers menen echter dat bij een gegeven katalysator

samenstelling een hogere selectiviteit bereikbaar moet zijn wanneer ook 

aan de volgende voorwaarden(van vnl. fysische aard) wordt voldaan: 

• ideal• isothermie in de reactor 

• geen verblijftijdsspreiding van reactanten en product 

• geen invloed van dif fusiebe1emmering van de gascomponenten 

naar en in de katalysator. 

De eerste twee voorwaarden spreken voor zichzelf, tenaanzien van de. 

derde kan nog het volgende opgemerkt worden.Hammar vermeldt in zijn 

studie (9) dat verhoging van de massasnelheid de opbrengst aan mez .• a. 

groter wordt bij gelijkblijvende omzettingssnelheid van benzeen.Hij ver-

klaar~ dit uit de betere sto~-overdracht rond de katalysator en de 

daar•i.t· volgende betere desorptiemogelijkheden van het product. 

In dit verband kan ook genoemd worden welk effect het toevoegen van 

sommige promotoren aan de katalysator heeft. Mars (5) interpreteert 

dit als volgt:door toevoeging van promotorpn,zoals P2o
5 

en K, ver

mindert bet aantal actieve plaatsen per oppervlakte eenheid;hierdoor 

daalt de productconcentratie in de k.8.talysatorporien,de deaorptie 

wordt daardoor bevordert en dientengevolge vermindert de kans op 

totale oxidatie. 

Verder verdient bet vermeling dat sommige onderzoekers vinden dat 

bij relatief hoge temperaturen,korte contacttijden en bij gebruik van 

niet poreuze katalysatoren,vaak hoge .selectiviteiten bereikbaar zijn, 

weliswaar bij lage conversies Tan benzeen(5,10). 
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De vraag of door keuze van een gesehikte katalysator,reaetie eondities 

en reactor e>ok bij votledige omzetting van benzeen,.hoge opbrengsten 

aan m.z.a.(btjv.80 of 90 %) bereikbaar zuilen zijn,is op grond van de 

huidige gegevens,niet te bantwoorden. 

De katalysatoren die gebruikt worden,hebben veelal de volgende 

eigensehappen gemeen: 
• 3 gew.dln.v2o5 ,1gew.dl.Mo03 ,o~1 gew,dl~ P2o5 met equivalente hoeveel-

heden (aard-)alkali zoals Na,K,Ca enMg, op drager; 

•. speeifiek oppervlak 1- 10 m
2
/g 

0 

• poriin vnl. 400-800 A • 

' 
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III Pneumatisch transport. 

In dit gedeelte zul1en enkele aspecten van vert.ieaal pneumatisch 

transport behandeld worden,die van belang zijn voor een goed begrip 

van de werking van de "riser"-reactor. 

Wanne•r in een verticaal opstjjgende gasstroom ''n korr.el tje vaste 

stof wordt gebracht, za.l dit deeltje meegevoerd worden als/;assllelheid /~• 
groter is dan de vrije valsnelheid van dat deeltje.De vrije valsnelheid 

is voor deeltjes van ''nzelf'de materiaal en voor &t§n bepaald gas, 

alleen. een functie van de diameter.Terwille van de eenvoudigheid wordt 

steeds aangenomen dat de deeltjes bolvormig zijn. 

Worden nu in de gasstroom meer deeltjes gebracht van verschillende . 

diameters,dan zullen deze met verschillende snelheden.meegevoerd worden. 

Dit heeft tot gevolg dat de snelle deeltjes tegen de langzamere voor

gangers botsen.De kleine, snelle deeltjes worden ten gevolge van deze 

botsingen veel meer vertraagd da·n de grote ,langzame korrels.Dit effect 

is onderzocht door Lewis c.s.(11 zie ook 12),De relatie tussen slip en 

korreldiameter is weergegeven in fig. I. Hier is a de slipfactor 

_ actuele slipsnelheid cZ'5 (,. 
a- vt"ije valsnelheid lvo 

De slipsnelheid is het verschil tussen gassnelheid en deeltjessnelheid: 

V i= T - V e • g p 

Wanneer nu de gassnelheid bekend is en vrjje valsnelheid,berekend kan 

worden, is met behulp van fig.I de slip,en daaruit de minimale gas

snelheid en de hold-up in de stljgbuis,te berekenen. 

De vrlje valsnelheid Yan een deeltje o.i.v.de zwaartekracht,kan als 

volgt berekend worden. 

I) ..[-a': (fs -f,J ·:: 
zodat: /~ 

1.) '110 c r1 t:/p fs 2) :i 
L .: c_. fJ 

In het gebied waarvoor de Wet van 

kan geschreven worden: 

~ :: f; . o/o de 
. ? 

.3) /lJ;, s . d1-l. f's; 
10?_ . 

21+ 
Stokes geldt, Re< 2 en C d-R• , , 



~- I 

-7-
In dit geva).is dus v onafhankelijk van de dichtheid van het trans-

····.· 0 
portgaa; he~geen door verschillende onderzoeker.s ook inderdaad is 

geconstateerd{11,1,). 

De maximale deeltjesdiameter waarvoor de formule van Stokes mag 

worden gebruikt,kan worden berekend door in formule 3) de voorwaarden, 

Re= 2 en• Cd:24/Re 1 in te vullen: 

5) d./J = [3 b 'Z z. J l/z, 
""«..IC. f. f. 1 sj 

Voor deeltjes met een groterediameter 

moet in formule 3) i.p.v. Cd• 24/Re de 

ingevuld.Deze laatste betrekking geldt 

leTert dan : 

6) 4}'
0

. "" f 2 d ~b fs ·1-] o,l'" 

dan de aldus te berekenen waarde 
0 6 waarde Cd= 18,0/Re • worden 

voor 2<Re ( 200 ( 14) .Dit 

L i7- ~ q' ~°'" . 
Ook uit de drukval over de' stijgbuis kan in principe de hold-up en 

de minimale gassnelheid berekend worden.Methoden hiervoor worden 

door verscheiden auteurs aangegeven(13,14,15). 

Vermeld dient hier ook te worden een studie van Van Zoonen over 

aetingen van diffusieverschijnselen en' snelheidsprofielen in een 

riser.Op grond van uitToerige metingen komt hij o.a. tot de volgende 

concluaies ( 3) : 

• Het snelheidsprofiel voor zowel gas als vaste stof, is na

genoeg parabolisch • 

• De deeltjesdichtheid aan de wand is groter dan in het midden 

van de ?"iser • 

• De radiale achijnbare diffusiecoefficienten voor dei gasmoleculen 

en de vaste stof deeltjea, zijn van dezelfde grootteorde. 

Deze radiale diffusie heeft een vermindering van de axiale 

dispersie tot gevolg; dit is equivalent met een kleine 

spreiding in de verblijftijd • 

• Grote variaties in superficieele gassnelheid en vaste stof 

belasting hebben slecJlts een geringe invloed op de geconsta

teerde eff~cten. 

De metingen werden verricht met kraakkatalysator ala vaste 

fase,in een riser van 10 m lengte en 5,1 cm diameter. 

De gemeten waarden van radiale en axial• diffusiecoefficienten 

corresponderen met1,6 -2,7 mengtrappen per meter voor het gas 
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en met 0 9 3.-1,0 mengtrap per meter voor de vaste atof. 

Hoewel Van Zoonen er op wijst dat schaalregels nog gevonden moeten 

worden, is het redelijk te verwachten dat een riser van 3 m lengte en 

1 cm diameter analoog gunstige eigenschappen zal bezitten t.a.v. de 

spreiding in verblijftljd van de gasmoleculen. 

Dit maakt bet in principe mogel~k een dergelijke riser te gebruiken 

voor sterk exother1J1e,heterogene katalytische reacties. 

Om een indruk te verkrljgen van de snelheden die b~ pneumatisch 

transport optreden, werden met behulp van snelle fotografie opnamen 

gemaakt van zandtransport in een glazen stijgbuis.De verkregen beelden 

waren moeilljk t' intepreteren. Zeker is echter dat de vaste stof 

deeltjea behaJ,ve een axiale snelheid ook een radiale snelheidscomponent 

bezitten.(Onderzoek verricht in samenwerking met het Lab. voor Fysische 

Technologi~) 

I 
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IV De riser.ala reactor; beachrjjving en werking. 

Een bijzondere eigenschap van de riser ala reactor voor heterogene 

katal;ytische reacties is,dat de katalysator in :verdunde toestand aan

wezig is en continu wordt Tervangen.Ontstaat in een vast bed reactor 

de reactiewarmte steeds aan dezelfde katalysatormaasa (met alle pro

blemen om deze warmte snel genoeg te kunnen afvoeren), in de riser 

wordt de katalysator steeds vernieuwd en de reactiewarmte kan zo met 

de Taste stof. worden afgevoerQ..Dit maakt het mogelijk om een goede 

temperatuurabeheersing in de reactor te realiseren.Dit gecombineerd 

met de te verwachten geringe verblijftijdsspreiding, maakt de veronder

ste.J.ling gerechtvaardigd dat zulk een riser geschikt zal zijn voor bet 

uitvoeren van aterk exotherme ,heterogene katalytische reacties. 

Zoals reeds is opgemerkt is een groot verschil tusse.n fixed bed en 

riser reactor gelegen in de hoeveelheid aanwezige katalysator in de 

reactor.Een he1angrijk criterium is immera hoeveel katalyaatoropperTlak 

beachikbaar .is.vonr de reactanten en de tijd gedurende welke de reactie 

kan plaats Tinden. Men kan dit samenvatten in de grootheid: 

Hoeveelheid reactant toe evoerd t .. dX verblijftijd 
Hoeveelheid kat. ~opp. ·aanwezig 

Het is helaaa niet goed mogelijk om de verschillende resultaten in 

de literatuur ve~eld, op grond van deze grootheid met elkaar te 

Terge,ijken.De moeilijkheid is namelijk dat bijna nooit en katalysator

aamenatelling en atructuur (apecifiek opperTlak,porieverdeling)Z~" 

gegeven. 

Voor een beschr~ving van de reactor wordt verwezen naar fig.II. 

Vanuit het flu.id bedf.B,dat dienst doet ale katalyaator voorrraadyat, 

atroomt de katalysator 0.1.v. het eigen gewicht, door standpijp S 

naar beneden.De katalyaatorkorreltjea worden door de luchtstroom I 

meegevoerd.Doormiddel van de gasstroom V wordt de doorstroming in de 

bocht van de standpijp Yergemakkelijkt.Reactant komt bij II binnen. 

Vaate a~of en gas worden in cycloon C gescheiden. 

De katalysatorstroom kan bepaald worden door de tijd te meten die 

nodig is om de bol B onder de cycloon, te vullen. 

Gaastroom IV bevordert de doorstroming van de vaste stof naar het 

fluid bed.Het fluidiaatiegas wordt bjj III ingevoerd. 

1,2,3 en 4 zijn thermokoppelmeetpunten. 

Van de gasstriomen I t/m V kunnen doorgestroomde hoeveelheid en dnk 

worden gemeten. 



I 

-10-

De gasstromen VI en· VII word en gekoeld met vloeibare .. stiks:tot en 

onderzocht op product. 

Fluid bed, standpijp en reactor worden electrisch Terwarmd.Het total• 

Termogen is ca. 4 kW .De verwarming rond het fluid bed wordt automatisch 

geregeld op ae wandtempratuur van het bed. 

De isolatie bestaat uit opeenvolgende lagen Tan 1 cm asbestkoord, 

2 15 cm asbestschalen, 4 cm glaswoldeken afgedekt met tinfolie. 



-11-

V Experimenteelgedeelte,berekeningen en conclUsies9· 

Katalysator onderzoek • 

Het pneumatisch transport stelt hoge eisen aan de sterkte en 

sl~tvastheid van dekatalysator korrels. Bij het zoeken naar een 

dergelijke stof bleek een mengsel vanadiumpentoxide en kaolien goed 

te voldoen: de verliezen bleken miader dan 0,01 % van de getrana

porteerde hoeveelheid. 

De katalysatorkorrels werden als volgt bereid: 

85 gew.% v2o
5 

en 15 gew.% kaolien werden gedurende ongeveer 4 uren 

goed gemengd in een kogelmolen.Dit mengsel werd gedurende minstens 

16 uren gebakken ~ij 750- 900 °c. De afgekoelde massa werd gebroken 

en gemalen en de gewenste fractie (75- 250µ,) werd uitgezeefd.(17) 

Uit proeven met ~en fixed bed reactor, speciaal gebou~d om snel de 

werking van een katalysatorlllonster te kunnen controleren, bleek dat 

deze katalysator {type I) een redelijke activiteit bezat.(zie ook 18). 

Het porievolume, de porieverdeling en het specifiek oppervlak werden 

bepaald met met behulp van de kwikpenetratiemethode,zie fig III. 

(Deze bepaling werd uitgevoerd in samenwerking met het Lab. voor 

Instrumentele Analyse) r 
' 

Voorta werden pogingen o~dernomen om het specifiek oppervlak van de 

katalysator te vergroten.(zie ook 19).Het lukte echter ni1t om een 

materiaal te verkrijgen dat sterk genoeg was voor pneumatisch trans

port. Voor een meer uitvoerig verelag van deze experimenten zie (19). 

Proeven ia d.e !"•actor. 

In tabel I zijn een aantal gegevens opgenomenvan enkele proeven uit 

dit onderzoek~Ter vergelrjking zijn ook gegevens vermeld uit de 

patentschriften van Rollman (1,2) en uit het verslag van De Lau'(18). 

De opbrenst aan m.z.a. bij proeven met benzeen en kat.II, was zeer 

gering.Om aan te tonen dat het principieel wel mogelijk zou zijl in 

deze reactor een dergelijk experiment uit te voeren, werden enkele 

proeven gedaan met o•xyleen ale reactant. Het was bekend dat deze 

stof gemakkeljjker te oxideren:eou zljn dan benzeen.Inderdaad werd nu. 

onder nagenoeg gelijke omstandigheden welproduct g~vormd. 

Ook werd gebruik gemaakt van een commerciele katalysator, die geschikt 

beet te zijn voor de naftaleen oxidatie in een f;Luid bed. Deze (type I) 

katalyaator heeft een •inatena tienmaal groter oppervlak dan type II 



Tabel I 

1 2 ~ 4 5 a~,l.au de Lau eat .. t 

Reactor l•n1rt• m 3 3 3 3 3 1,5 1,5 2,25 

diameter cm 
·. 1 1 1 1 1 1 1 1,4 

leactant C6B6 C6H6 C8H10 C8H10 C6H6 C6H6 C6H6 Q8H10 

Cone. mol % in lucht 1 1 o, 1 o, 1 1 1,5 1,5 1,4-4 

Katalysator II II II II I II I V205 

deeltjesgrootte .,µ- 75-250 
I 1l:::>-- ·. - - 100-250 830 

Transportlucht l/min 10,5 11 10,5 9 9 12,5 12,5 

G.aaanelh'-td •I• 5,5 5,7 5,5 4,7 4,7 6,5 6,5 4,5 

', Verb].jj f tijd s 0,55 0,53 0,55 o,64 o,64 0,23 0,23 0,5 

latalysatortransport 72 75,5 53 50 14 30 
kg('u 

v gea. m/s 3,8 4,o 3,8 3,0 p 
I 

Hold up g 15,5 15 11,5 14 

Kat. cone kg/m3 66 68 .. 49 60 16 
' 

kat. vol. conc.m3/m3 
2,2. 2,3. 1,6. 2,0. 

io.:.!_ -3 0 -3 _10-3 
Aa11getoo11d product 

._10_ 1 -
, 
in % v.~.toevoer 1 poren sporen 2,4 2,6 2,0 spore1111p<>ren 60 

Teap. gas in oc 320 B25 320 3~0 330 5o8 

uit 0 c 410 412 405 410 412 400 400 550 

Temp. kat. in oc 
400 410 405 390 395 400 400 533 

uit oc 410 412 405 410 412 400 400 550 

I 
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Ret is zeker gunstig om bij hogere temperaturen te werken. 

Dit is echter niet mogelijk gebleken,daar bij een wandtemperatuur Tan 

het fluid bed van 450-500 °c, na enige tijd sintering Tan de katalysator

korrels optrad.(smeltpunt ca. 650 °c).Dit bemoeilijkte de circulatie van 

de Taste stof en maakte deze vaak geheel onmogelijk.Opvallend is dat 

Rollmann(1,2),die met nagenoeg zuiver v2o
5 

werkte(smpt.650-690 °c), 
Yan deze moeilijkheid geen melding maakt:hij werkte immers met Ju.ta,.. 

•. . . 0 
17sator temperaturen Yan ca. 550 01 

Bo"t'endien moet men zich bij de resultaten door Rollman·veraeld,af'vragen 

of het wel mogelijk is conversies Tan bijna 100 % te realiseren met 

een zo kleine katalysatorconcentratie in de ractor. 

De in tabel Termelde opbrengsten zjjn lager dan de hoeveelheid 

werkelijk geTormd product.Ondanks een Terbeterd opvangsysteem t,o,T, 

dat Tan De Lau, kon toch niet alle geTormde product gecondenseerd 

word en. 

Voorbeeld Tan berekening van enkele grootheden. 

Gegevens: I . 
lucht van 400 °o: 

katal7sator II: 

loe gestort 

korrelverdeling: 

75-250 ,µ.., 
250-300 µ_ 

210-250 r-
1~0-210 ~ 

105-150 ~ 

75 -105 ,,µ-

< 75 ,M..-

fl =0,527 k:g/m3 

? =3,2.10-5 kg/m.s 

f5 =3000 kg/m3 

~; =1400 kg/m3 

0,9 gew.% 

21,0 " 
26,9 " 
31,1 " 
16, 1 " 
3,8 " 

De gemiddelde korreldiameter: werd berekend met de formule: 

dp = :: 
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De maxi.male korreldiamet.er waarvoor de f OI"mule van . Stokes mag word en 

toegepaat,wordt berend Diet formule 5) p.7f dpmax. =135 f'.• 
De minimum transportgassnelheid is gelijk aan de slipsnelheid van het 

grootste deeltje.Voor d = 250_,M.. is de vrije valsnelheid berekent 
p 

met formule 6) p.7, v
0
= 1,93 m/s.Uit fig .I wordt voor dp= 250 ~ 

een waarde voor a ge:vonden, a=1,22.De slipsnelheid is dus: T
8
= 2,3 m/s. 

De superticiele gassnelheid moet due groter zijn dan 2,3 m/s. 

Bij de proeTen bleek dat bij lage vaste stof belastingen v min=3 m/8 
.. · g 

moest zijn; bij hogere belasting moest v min.= 4--5 m/s zijn om een 
•· . g 

.stabiele stroming te verkrijgen.Een verk.1aring hiervan ligt in het 

fiet dat a o~k nog afhankeUjk is van de vaste stof belasting ,G
8

• 

De in fig.I weergegeven waarden van a zijn geldig voor G _. 0 • s 
Een kwant~ieve formulering van a = fu( G ) is echter niet bekend. 

8 

Voor de verdere berekeningen wordt gebruik gemaakt Tan de gemiddelde 

slip,di~ wordt berekent voor de gemiddelde dp=137 )+ .Uit fig. I 

.vindt men dan T = 0,92 m/s en a • 1,8, zodat v = 1, 7 m/s. 
0 s 

De katalysator hold up ,in grammen,kan nu ala volgt berekend worden: 

H L • S .1000 
= ; 3600 

p 
Voor L= 3 m, vg= 5 m/s , v

8
= 1,7 m/s , S = 50kg/uur, wordt dan 

gevonde~ H=12,5 g. 

De hoeTeelheid zuuranhydride werd bepaald door middel van titratie 

met 0 1 1 N NaOH-oplossing met phenolphtaleine ala indicator. 

I 



~-

IJjat van gebruikte symbolen. 

a :alipfactorv./v • 
. 8 0 

g ;versnellin van de zwaartekracht 

B katalysator hold up g 

Gs 
d 

p 
s 
L 

D 

vaste stof belasting 

deeltjesdiameter m 

vaste stoftransport 

lengte reactor m 

kg/m2 .s 

kg/uur 

diameter reactor m 

superficiel• gassnelheid 

vrlje valanelheid · m/s 

slipsnelheid m/s 

deeltjessne].heid(= v -v ) g 8 

gewichtsfractie met 

dichtheid kg/m3 

viscos.:i.tei.t kg/m.s 

d p,i 

m/s 

m/s 

2 = 9,81 m/s 
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Concluaies. 

• Bet bl•ttk. mogeljjk in een riser-reactor benzeen tot m.z.a. 

te oxideren 
• De opbrengsten waren laag omdat gunstige reactieomatandigbeden 

niet konden worden gerealiseerd.Dit was vooral te wijten aan 

de t' beperkte mogelijkheden van de katalysator • 

• De slijst"Yastheid van de experimentele katalysator bleek 

uitstekend te zjjn. 

Suggeatiea voor Terder onderzoek. 

• Bet verdere onderzoek zal zich in de eerste plaats moeten 

bezighouden met de ontwikkeling van de katalysator,die aan 

de volgende voorwaarden moet voldoen. 

1. vold.oende.activiteit en selectiviteit 

2 •. voldoen.d grote sljjtvastheid · 

3. smeltpunt Toldoende hoog, boven 800 °c, of 

'+. spec.ifiek oppervlak van tenminste 1 m
2 

/ g 

• Vergroting Tan het katalysatortransport kan worden bereikt 

door verbreding van de standpijp. 
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