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Afdeling : Soheikundige Teohnologie. 

Groep Chemisohe Teohnologie. 

Datum Januari 1965. 

Het doel van bet onderzoek was na te gaan of 2-piooline 
omgezet kon worden in pyridine via een seleotieve oxidatie 
in de gasfase met vanadiumpentoxide katalysatoren. Dit 
bleek inderdaad mogelijk te zijn met redelijke resultaten. 

De beste resultaten waren: 
seleotiviteit 
conversie 
temperatuur 
voe ding 

circa 50 %. 
70 - 100 %. 
325 - 350 °c. 
160 Nl luoht per uur. 
30 - 45 gram piooline per uur. 

De gebruikte katalysator was een niet poreuze katalysator, 
bestaande uit 85 % v2o

5 
en 15 % kaolien. 

In bepaalde gevallen werd 2-pyridoin als bijprodukt gevormd. 
In andere gevallen werd ammoniumbicarbonaat.als bijprodukt 
gevormd. 
2-Pyridoin ( c5H5N - CO - CJIOH - c5H4N ) werd waarsohijnlijk 
alleen dan gevormd wanneer de bezettingsgraad van bet 
katalysatoroppervlak door geadsorbeerde organisohe radioalen 
relatief hoog was~ De vorming van deze stof pleit voor een 
dissociatieve adsorptie van piooline aan het katalysator
oppervlak. Ammoniumbicarbonaat werd alleen in aantoonbare 
hoeveelheden gevormd bij 350 °c. Aangenomen mag worden 
dat dit het gevolg is van een thermische reaotie, waarbi~ 
ammoniak gevormd wordt. Bij proeven zonder Jcatalysator werd 



aangetoond dat vanat 350 °c de thermisohe oxidatie van 

2-picoline een rol begint te spelen. 
De seleotiviteit, de oonversie en het percentage gevormd 

bijprodukt bleken afhankelijk te zijn van: 
1. de temperatuur. 
2. de molverhouding picoline/zuurstot. 
3. de flufdisatiesnelheid. 
4. de bedhoogte. 
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Hoofdstuk I. Inleiding. 

Pyridine wordt samen met pyridinehomologen ( waaronder 
2-picoline ) voornamelijk uit steenkolenteer gewonnen. 
Deze teer bevat ongeveer 0,1 % van deze stoffen. Verder 
komen pyridine en homologen voor in beenolie ( Dippels-olie). 
Vanwege de toenemende vraag naar pyridine en homologen 
worden de syntheses van dergelijke stoffen steeds belangrijker. 
De talrijke tot nu toe bekende syntheses.berusten meestal 
in hoofdzaak op de inwerking van ammoniak of ammoniumzouten 
op acetyleen of alifatische onverzadigde of verzadigde 
aldehyden, zoals aceetaldehyde, crotonaldehyde, acrolein 
of mengsels van deze stoffen met formaldehyde. Bij deze 
syntheses ontstaan altijd mengsels van pyridine en homologen. 
De opbrengsten zijn mcestal eohter vrij laag. 

Pyridine en homologen worden gebruikt ( 1 ) voor de 
denaturatie van ethylalcohol. Verder wordt pyridine gebruikt 
als oplosmiddel en als vluchtige in water oplosbare 
organische base voor het neutraliseren van zuren. Als oplos
middel wordt pyridine onder andere gebruikt bij de Darzan 
procedure. Ilierbij worden alcoholen in de overeenkomstige 
aldehyden omgezet en met thionylchloride opgelost in 
pyridine. Pyridine wordt ook als zurenacceptor bij allerlei 
reacties toegepast. 
In de textielindustrie wordt pyridine gebruikt voor de 
bereiding van zelan of velan. Met deze stoffen wordt de 
textiel nabewerkt om waterafstotende eigenschappen te 
krijgen. 
In de geneesmiddelenindustrie worden uit pyridine anti
ceptische stoffen als cetyl- en laurylpyridine vervaardigd. 
Verder wordt pyridine via 2-nitropyridine omgezet in 
2-aminopyridine. Deze stof is belangrijk voor de bestrijding 
van histamine ( bloedvatverwijding 'door bepaalde aminozuren ). 
In de ruuberindustrie wordt pyridine gebruikt voor de 
bereiding van verschillende soorten chemicali~n. 
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Veel pyridine wordt verwerkt tot piperidine, dat als 
raotieversneller kan dienen bij vuloanisaties. 
Evenals vele aminen werkt pyridine antioorrosief; bet kan 
als zodanig gebruikt worden bij bet beitsen van staal. 
Pyridine kan verder nog gebruikt worden voor de bereiding 
van insecticiden en voor de bereiding van pyridinederivaten 

in het algemeen. 

2-Pico)ine kan door dealkylatie omgezet worden in pyridine. 
Deze dealkylatie kan uitgevoerd woraenv~ een seleotieve 

oxidatie. 
Seleotieve oxidatie van 2-piooline kan plaats vinden in de 
vloeistoffase door 2-picoline te verwarmen in een waterige 

neutrale kaliumpermangannatoplossing ( 4 ). Bij 70 - 90 °c 
wordt 2-picoline praktisch kwantitatief omgezet in 
2-picolinezuur. Uit dit zuur ontstaat bij verhitting op 
160 °c pyridine door decarboxylatie. Wordt eohter gewerkt 
met een zure kaliumpermanganaatoplossing, dan wordt 

2-picoline volledig geoxideerd. 
Selectieve oxidatie kan ook uitgevoerd worden in de gasfase 
door katalytische gasfase oxidatie. Deze methode van oxidatie • 
is meestal het goedkoopste. 
De oxidatie van 2-picolirie over vanadiumpentoxide houdende 
katalysatoren werd reeds eerder onderzocht door Duitse ( 7 ) 
en Japanse ( 8 ) onderzoekers. Hun resultaten zijn in het 
kort samengevat in bijlage I ( pag.31). De opbrengsten van 
bun proeven ontbreken echter, zodat bun resultaten alleen maar 
kwalitatieve betekenis hebben. De Japanse onderzoekers 
vonden dat 2-piooline, bij een molverbouding picoline/zuurstof 
van 0,20 en een temperatuur van jOO - 450 °c, gedeeltelijk 
geoxideerd wordt tot pyridine. De Duitse onderzoekers 
werkten met 2-picoline-watermengsels. Zij werkten bij tempe
raturen van 380 - 400 °c en vonden dat de selectiviteit 
van de oxidatiereactie afhangt van de molverhouding 

picoline/zuurstof. 
Zij concludeerden, dat 
1. bij overmaat picoline (molverbouding picoline/zuurstof = 1,2) 

2-pyridoin via 2-pioolinealdehyde gevormd wordt. 
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2. bij een bepaalde molverhouding 2-piooline/zuurstof 
( = 0,24 ) 2-pioolinealdehyde gevormd wordt. 

3. bij een overmaat zuurstof ( molverhouding 2-piooline/ 
zuurstof < 0,24 ) pyridine ( via 2-picolinezuur ) 
gevormd wordt. 

Pyridine hebben deze onderzoekers zelf volgens de genoemde 
literatuur niet gemaakt. 
Het is moeilijk de resultaten van beide onderzoeken te 
vergelijken, omdat de Duitse onderzoekers met stoom als 
"verdunningsmiddel" gewerkt hebben. Deze stoom kan bovendien 
de activiteit van de katalysator betnvloeden. Verder was 
de katalysator in beide gevallen niet dezelfde. 
Zowel de Duitse als de Japanse onderzoekers hebben met een 
fixed-bedreactor gewerkt. 
Een fixed-bed heeft ten opzichte van een flutd-bed het 
voordeel dat de verblijftijdsspreiding in bet algemeen 
kleiner is. Een ander voordeel van het fixed-bed is, dat 
de verblijftijd meer gevarieerd kan worden. Bij een 

fluid-bed moet namelijk de lineaire g~ssnelheid binnen 
bepaalde grenzen liggen. llet fixed-bed heeft e6hter het 
nadeel, dat het warmtetransport in het bed niet zo goed 
is als bij bet flutd-bed. llierdoor kunnen plaatselijk hoge 
temperaturen ontstaan, die volledige oxidatie tot gevolg 
hebben. 

Pyridine en homologen zijn giftig ( 1 ). Dagelijkse 

doseringen van 0,33 - 1,5 ml zijn toelaatbaar, maar dose
ringen van 1,8 - 2,5 ml per dag zijn zeer gevaarlijk. 
Ze leiden tot ernstige nier- en leveraandoeningen en kunnen 
een dodelijke afloop hebben. De maximale toelaatbare 
ooncentratie in de lucht is 5 p.p.m. 
Vanadiumpentoxide is eveneens giftig. Vergiftigingen 
met deze stof zijn acuut; de rode bloedoellen worden vernield. 
De maximale toelaatbare hoeveelheid in de lucht is 0,5 mgr 
stof per m3• 
Voorzichtigheid is bij het doen van proeven due wel 
noodzakelijk. 
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Hoofstuk II. Theoretische aspekten. 

1. Flutdisati e. 

Bij een chemische reaotie in een flutd-bed, waarbij de vaste . 
stof deeltjes als katalysator optreden, zijn enkele tundamentele 

eigenschappen van het flutd-bed van belang ( 2 ). 

Er zijn twee soorten flutd1satie: 

1. homogene tlutdisatie 

2. heterogene flutdisatie. 

llomogene flutdisatie treedt op bij lage gassnelheden. Er treedt 

dan geen vorming van gasbellen op. De vaste stof deeltjes 

bewegen weinig ten opzichte van elkaar. Bij heterogene flut-

di sati e treedt wel bellenvorming op. Deze bellen schieten met 

grote snelheid door het bed heen. Er is ee~ afzonderlijke 

gasfase in hct bed aanwezig. De vaste stof ac~ltjes bewegen 

nu wel ten opzichte van elkaar ( meesleuring en back-mixing ). 

In een flutd-bed is op de eerste plaats een homogene tempe

ratuurverdel ing van belang. Daarvoor moet het warmtetransport 

in het bed goed zijn. AlB een temperatuurgradi~nt in het 

flutd~bed aanwezig is kan moeilijk over de temperatuur van het 

bed gesproken worden. Bovendien leidt dit tot verwarring als het 

reactiemechanisme afhank~lijk is van de temperatuur. Bet 

warmtetransport in een flutd-bed is het beste bij heterogene 

flutdisatie, omdat dan de vaste stof de.el tjes het me est in 

beweging zijn. 

Het stoftransport tussen de gasfase en de vaste-stof-fase 

is ook van belang. Het stoftransport hangt voornamelijk af 

van de dikte van de laminaire gasfilm rond de vaste stof 

deeltjes. Daze laminaire laagdikte is groot bij homogene 

flutdisatie en klein bij heterogene flufdisatie. Vanwege 

de gasbellen is bij heterogene flutdisatie de gas - vaste 

stofverdeling niet gunstig. 

Een groot deel van de reactanten in de bellen komt niet 

in aanraking met de vaste stof. 

De toepassing van flutdisatie is begrensd ( 2, pag. 174 - 180 ) 
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door het optreden van: 

1. verblijftijdsspre1ding 
2. slijtage van de vaste stof deeltjes 
3. samenklontering van de vaste stof deeltjes. 
De faktoren die de verblijftijdsspreiding belnvloeden zijn: 
1. de lengte-diameterverhouding van het bed 
2. de distributie van het fluldisatiegas door de poreuze plaat 
3. de lineaire gassnelheid en de deeltjesdiameter 
4. de mate van menging van de vaste fase. 

De verblijftijdsspreiding is het kleinst bij homogene 
fluidisatie en het grootst bij heterogene flufdisatie. 
Slijtage van de vaste stof deeltjes heeft tot gevolg dat er 
"fines" ontstaan, die door bet fluidisatiegas mcegevoerd 

word en. 
Een nadeel van het fluid-bed is verder nog het "dilute-bed" 
dat altijd boven het fluid-bed aanwezig is. Dit dilute-bed 
bestaat uit katalysatordeeltjes die enige tijd door het 
flufdisatiegas mcegevoerd worden en dan terugvallen. In dit 
gebied is nog altijd een beetje lcatalysator aanwezig, terwijl 
de temperatuur nog een hoge waarde heeft. Er kunnen dus nog 
altijd thermische of katalytische reacties optreden in bet 
dilute-bed. 
Bezien we het geheel, dan is de grens tussen homogene en 
heterogene flutdisatie een gunstige fluidisatie voor het 
uitvoeren van een katalytische chemische reactie. Deze 
grens ligt meestal bij ongeveer 1t x de minimum fluidisatie
snelheid. 

2. De ohemische activiteit van de katalysator. 

Vanadiumpentoxide houdende katalysatoren worden veel gebruikt 
bij diverse oxidatieprocessen. Bekende voorbeelden zijn: 
1. benzeenoxidatie tot maletnezuuranhydride 
2. naftaleenoxidatie tot ftaalzuuranhydride 
3. so2-oxidatie tot so3• 
Vanadium bezit verschillende waardigheden, n.l. 3,4 en 5. 
Het blijkt dat v2o5 gemakkelijk gereduceerd kan worden bij 



- 6 -

temperaturen van 300 - 600 °c. De lagere vanadiumoxides 
kunnen bij deze temperaturen gemakkelijk geoxideerd worden 
tot v2o5. Onder normale werkomstandigheden is v2o5 in 
gedeeltelijk gereduoeerde toestand aanwezig. Dit ondanks de 
aanwezigheid van voldoende zuurstof in de gasfase. In de 

katalysator kunnen v2o3, V2o4 , V2o4 , 34 en v2o5 aangetoond 
worden. Zuiver v2o

3 
en v2o4 blijken katalytisoh niet aotief 

te zijn, zodat geconoludeerd mag worden dat deze oxides 
een ondergesohikte rol spelen. De genoemde versohijnselen 
vormen de basis van de verklaring van het katalytisch gedrag 

van v2o5 door een oxidatie-reductie-meohanisme. Dit 
mechanisme kan bestaan uit de volgende stappen: 
1. chemiesorptie van de koolwaterstoffen aan het katalysator

oppervlak 
2. reactie van de geadsorbeerde koolwaterstoffen aan het 

katalysatoroppervlak met de zuurstof van de katalysator 
3. desorptie van tussen- of eindprodukten 
4. aanvulling van de zuurstof van de katalysator vanuit de 

lucht. 

Sachtler en de Boer ( 10 ) hebben de diverse adsorptie
mogelijkheden van propyleen op overgangsmetaaloxiden nagegaan. 
In analogie daarmee lean gezegd worden: 
1. adsorptie van 2-picoline aan het katalysatoroppervlak 

door opening van een C = C dubbele band, b.v. 

of: 
CH-CH 

cn3-c/ 'n 
\ / 

N=CII 

N-CH 

I ' cn3-c\ /cH 
CH-CH 

7/h/7)7777 

/CH-CH 

cn3-c 'CH 
\ / 

N-CH 

I ! /17777 ?m 
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In beide gevallen gaat bij adsorptie de aromatische struk
tuur gedeeltelijk verloren. Daardoor zal deze adsorptie niet 
zo gemakkelijk gaan. De aromaatkern is namelijk door reso
nantie gestabiliseerd. 
Na adsorptie kan reactie met de katalysatorzuurstof optreden. 
Deze zuurstof kan behalve de methylgroep ook de aromaat
achtige kern aantasten. Er kunnen dan allerlei nieuwe radicalen 
aan het katalysatoroppervlak ontstaan. Deze radicalen kunnen 
verder reageren met de zuurstof van de katalysator of ze 
kunnen desorberen. Bij een lange verblijftijd aan het 
katalysatoroppervlak zal uiteindelijk volledige oxidatie 
optreden. Wat er met de stikstof gebeurt bij volledige oxidatie 
is moeilijk te zeggen. Sommige auteurs { 7 ) menen dat kleine 
hoeveelheden HCN ontstaan, maar zij hebben dit nooit experi
menteel aangetoond. 

Aan het katalysatoroppervlak kunnen radicalen ontstaan als: 

CH-CH 

I ~ 
OHC--C CH 

\ / 
en 

Cil-CH 

# ~ 
cu

3
-c c=o 

\ / 
N-CH N-CH 

»h~7i777 /77/T)r/77 
Deze aromaatachtige radicalen kunnen desorberen onder vorming 
van een dubbele band, waarbij produkten ontstaan als: 

CH-CH 

I ~ 
OHC-C CH en 

\ / 
N=CH 

Ze kunnen ook combineren met H of OH radicalen en desorberen, 
hetgeen produkten levert als: 

CH-CU 

I ' orrc-c CH en 

\ I 
NII-CHOU 

Het is ook nog mogelijk dat twee aromaatachtige radicalen 
met elkaar oombineren onder vorming van een soort dimerisatie
produkten als: 
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CH-CH 

onc-c~ '-cH " / NH-CH 
I 

NII-CH 

I " OHC-C CH 

\en-cl 
Bij deze produkten zijn de aromaatkernen met een of twee 
bindingen direkt aan elkaar gekoppeld. 

2. Adsorptie van 2-picoline aan het katalysatoroppervlak 
door dissociatie van de moleculen. 

CH-Cll / ,_ 
en N 

#cu-cu 

CII~ 'N 

"cH=c/ 
'CH H 

2 

vfr//vd//l 

" I CH=C 

' cn
3 

Deze adsorptie is de meest waarschijnlijke. De waterstofatomen 
op de O(plaats van een onverzadigd systeem zijn immers 
bijzonder aktief bij radioaalreacties. Deze vorm van adsorptie 
zal niet zo gauw tot volledige oxidatie leiden, omdat de 
struktuur van de aromaatkern behouden blijft bij de adsorptie. 
Door reactie met de katalysatorzuurstof kunnen verschillende 
andere radicalen aan het katalysatoroppervlak ontstaan, zoals: 

~CU-CI' ~en-en 

CH N en cf 'N 
" I 'cH=c/ 

' 
cn=c, 

c=o H-C-OH 

lll;Jll/7 77/)/77/ 
Deze radicalen kunnen combineren met II of OII radicalen en 
desorberen. Zo kunnen 2-picolinealcohol, 2-picolinealdehyde 
en 2-picolinezuur ontstaan. 2-Picolinezuur is boven 160 °c 
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niet stabiel; bet decarboxyleert onder vorming van pyridine. 

De aromaatradicalen kunnen ook met elkaar combineren 

onder vorming van produkten als: 

2-pyridoin 

()_" IH 0 c-c~u) 
N I N 

n 

en 2-pyridil 

Bij deze dimerisatieprodukten zijn de aromaatkernen met 
elkaar verbonden door aldehyde- en alcoholgroepen. 

lloe de adsorptie aan het katalysatoroppervlak plaats vindt 
is nog geen uitg~maakte zaak. Dowdon ( 11 ) verklaart het 
ontstaan van aldehyden bij oxidatiereacties met overgangs
metaaloxides als katalysator via geadsorbeerde hydroperoxide

oomplexen ( pi-oomplexen ). 
Deze complexen worden gevormd tussen de 3d metaalorbitals 
enerzijds en de "lone pair" orbitals ( 2p-orbitals ) van de 
zuurstofmoleculen anderzijds. 

I 
:/0 

O-M---

0/ I 
0 

RH • 

I 0 

o-lr< O=CHR' 

o/I 
0 

R 

I/on 
o-M---o/I 

0 
I 

--
1 on 

0-~/ OOCII R' o/I 2 

0 

:/o 
0-M-- -

o/I 
+ R'CHO 

0 

llet ractieschema voor de oxidatie van picoline over vanadium 
katalysatoren kan als volgt samengevat worden: 
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2-piooline R = geadsorbeerd radioaal 

desorptie 

0 kat. 

adsorptie 

bijprodukten 

des. 

okat. R2 

ad~3 R 

pyridine .------------ 2-pioolinezuur 

De mogelijkheid van verschillende reactiewegen is in de figuur 
aangegeven door R2 , n

3 
en n4 • Hoeveel reaotiewegen er zijn· 

is onbekend. 
Het verloop van de brutoohemis~he reactie kan met enkele 
begrippen omschreven worden: 

1. Conversie. 
De conversie geeft bet percentage 2-picoline dat omgezet is. 

2. Selectiviteit. 
De selectiviteit geeft bet percentage van het omgezet 
2-picoline, dat omgezet is in pyridine. 

3. Opbrengst. 
De opbrengst geeft het percentage 2-piooline dat omgezet is 
in pyridine. Opbrengst = oonversie x selectiviteit. 

De selectiviteit van de katalysator kan verhoogd worden door 
andere stoffen aan de katalysator toe te voegen. Hoe deze zo 
genoemde promotoren precies werken is niet bekend. Aan v2o5 
worden meestal zure promotoren toegevoegd, zoals Moo

3 
en P2o

5
• 

Aangenomen kan worden dat basische stoffen in de katalysator 
de bij de oxidatie gevormde zuren bintlen onder vorming van zouten. 
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Deze zuren zouden dan aan vergaande oxidatie blootstaan. 
Oxides lager dan v2o5 hebben basische eigenschappen en kunnen 
dus de organische zuren sterk binden. De zure promotoren 
kunnen de basische stoffen in de katalysator binden, waardoor 
binding van de organische zuren minder wordt. 
De promotoren kunnen verder invloed hebben op de reactie

snelheid en op de struktuur van de katalysator. 

3. De fysische activiteit van de katalysator. 

Fysisch gezien zijn er twee soorten katalysatoren: 
1. niet poreuze katalysatoren ( zonder inwendig oppervlak ) 
2. poreuze katalysatoren ( met inwendig oppervlak ) 
Poreuze katalysatoren zijn meestal op een drager aangebracht 
om sinteren te voorkomen. Bij deze.katalysatoren is de oonversie 
per gram katalysator groter, omdat het actief oppervlak per 
gram groter is. Een poreuze katalysator kan eohter een 
ongunstige invloed hebben op de selectiviteit. Dit komt vaak 
voor bij reacties, wnarbij volgreacties een rol spelen. Bij 
de oxidatle van 2-picoline tot pyridine kan volledige oxidatie 
gezien worden ala een volgreaotie • . 
Het transport van 2-picoline naar binnen en het transport van 
pyridine naar buiten in ~e pori@n vindt plaats door diffusie. 
Ilierdoor treden lange verblijftijden in de katalysatorporien 
op, waardoor de kans dat pyridine verder geoxideerd wordt 
toeneemt. Bovendien zal de pyridineconcentratie met de pori~n
diepte toenemen. Als de volgreactie afhankelijk is van de 
pyridineconcentratie zal in de katalysatordeeltjes de snel
heid van de volgreactie toenemen. Verder zal de temperatuur 
in het katalysatordeeltje groter zijn dan aan het oppervlak 
door slechter warmtedissipatie. Dit resulteert in meer 
oxiderende omstandigheden in de katalysatordeeltjes. 
Er kan dus geconcludeerd worden dat de selectiviteit van de 
oxidatiereactie bij niet poreuze katalysatoren groter zal zijn. 
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Iloofdstuk III. Voorbereidende werkzaamheden. 

1. Beschrijving van oe gebruikte apparatuur. 

De gebruikte apparatuur ( figuur 1 pag. 13 ) bestond uit een 
flutd-bedreactor, een toevoersysteem en een opvangsysteem. 
De reactor ( figuur 2 pag. 14 ) werd overgenomen uit de 
literatuur ( 9 ). In deze literatuur werd hij gebruikt voor 
oxidatieve dealkylatie van methylnaftaleen tot naftaleen 
over vanadiumpentoxide houdende katalysatoren. Apparatuur
gegevens zijn verwerkt in bijlage 2 ( pag. 32). 

Aan de reactor bevonden zich 4 drukmeetpunten ( P0 t/m P3 ), 
zodat op verschillende plaatsen de statische druk gemeten 
kon worden. Deze druk werd steeds gemeten ten opzichte van Pi. 
De drukmeting werd uitgevoerd met een U-buismanometer, 
gevuld met water. Gedurende de proeven werden drukmetingen 
uitgevoerd om te controleren of de katalysator in de reactor 
nog flutdiseerde. De druk in de reactor kan bij berekeningen 
gelijk gesteld worden aan 1 atmosfeer. 
Op 4 plaatsen waren in de reactor temperatuurmeetpunten 
aangebracht ( Ti t/m T4 ), zodat de temperatuur op verschillende 
plaatsen gemeten kon worden. Deze metingen werden uitgevoerd met· 

behulp van koper-konstantaan thermokoppels. In de reactor 
was nog een vertikale buis aangebracht -om als het nodig mocht 
zijn het bed te koelen ( kokende vloeistofmet~ode ). Uet bleek 
later dat deze koeling overbodig was. In de buis werd toen 
een vijfde thermokoppel aangebracht om de temperatuur in het 
midden van het bed ook te kunnen meten. 
Het bovenste stuk van de reactor was een stuk breder gemaakt, 
om de lineaire gassnelheid te verminderen. Ilierdoor bezonken 
de eventueel met het flutdis&tiegas meegevoerde katalysator
deel tj es, In de afvoerpijp van de reactor werd een prop 
glaswol aangebracht om ook de "fines" in de reactor te houden. 
Beneden in de reactor was cen poreuze plaat aangebracht, 
waardoor het reactiemengsel naar binnen kon stromen. 
Deze plaat was met schroefjes aan de onderste flens bevestigd. 
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Om de reactor werd een laag asbestpapier. twee verwarmings
draden ( v1 en v2 ) en een laag isolatiemateriaal aangebracht. 
De verwarmingsdraden bevonden zich alleen rond de onderste 

helft van de reactor. 

Het toevoersysteem bestond uit verschillende 
onderdelen. Het centrale onderdeel was een 
menger ( figuur 3 ). In deze menger·werden 
warme lucht en 2-picoline gemengd, waarbij 
de 2-piooline verdampte. De lucht werd aan 
de menger toegevoerd uit een persluchtlei-
ding ( 6 atm.) via een reduceerventiel en 
een flowmeter ( grafiek I ). De lucht werd 
voorverwarmd met een verwarmingsdraad ( v3 ). 
Met deze draad werd tevens de menger op 
temperatuur gehouden. 
De 2-picoline werd toegevoerd uit een voor
raadvat via een regelventiel en een flow
meter ( grafiek II ). De 2-picoline werd 
met behulp van luchtdruk uit het voorraad
vat geperst. De luchtdruk ( ca 1,3 atm.) 
werd constant gehouden met een constantdrukventiel, 
Ilet lucht-2-piaolinemengsel werd via een buffer
vat naar de reactor gevoerd. De reactortoevoer 
en het buffervat werden verwarmd met een gloei
draad ( v4 ). De reactortoevoer was nog getso~ 
leerd met isolatiemateriaal. 

op ware 
grootte 

f iguur 3 
Bet opvangsysteem bestond uit twee koude vingers. De eerste 
koude vinger werd gekoeld met ijs; de tweede werd gekoeld 
met vloeibare lucht. De afvoerbuis van de reactor werd 
verwarmd met een verwarmingsdraad ( v5 ) om condensatie 
van de reactieprodukten te voorkomen. 

2-Picoline lost polyvenylchlorideslangen op, terwijl rubber 
en kranenvet ook aangetast worden. In verband met deze 
eigenschappen moest de apparatuur zoveel mogelijk uit '~n stuk 
opgebouwd worden. Polyethyleen en teflon werden door 2-picoline 
niet aangetast, zodat deze stoffen gebruikt konden worden. 
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Zo werd de flowmeter waardoor het 2-picoline stroomde met 

behulp van polyethyleenslangen in bet circuit opgenomen. 

Teflon kon gebruikt woraen als afdichtingsmateriaal. De 

glas-metaal verbindingen werden gemaakt met behulp va.n 

plastic-steel. Dit verbindingsmiddel kon gemakkelijk een 

temperatuur van enkele honderden graden verdragen. 

Tijdens de proeven werd met explosieve gasmengsels gewerkt. 

Explosiereacties zijn radicaalreacties, waarbij uit ~~n 

radicaal meerdere nieuwe radicalen ontstaan. 

Vaste stof deeltjes hebben de eigenschap radicalen weg te 

nemen. In een katalysatorbed is de kans op explosie dus zeer 

gering. 

In de reactortoevoerbuis en in het buffervat zouden wel 

explosies kunnen optreden. Daarmee moest steeds rekening 

gehouden worden. Ilet dragen van een veiligheidsbril was in 

ieder geval noodzakelijk. 

De explosiegrenzen van 2-picoline-luchtmengsels liggen 

ongeveer bij 1 en 15 volume % 2-picoline. 

2. Analysemethode. 

Het reactiemengsel kon met behulp van gas-liquidohromatografie 

geanalyseerd worden. Ilet was natuurlijk onmogelijk bij voorbaat 

reeds rekening te houden met alle produkten, die bij de 

reactie zouden kunnen ontstaan. Bij het bepalen van de 

kolomvulling werd in eerste instantie alleen maar rekening 

gehouden met water, pyridine en 2-picoline. In de literatuur 

( 10 ) werd gevonden, dat voor het scheiden van pyridine

homologen en water een vulling van 20 % polyethyleenglycol 400 

op ohromosorb ( 60 - 80 mesh ) erg geschikt was. 

Met dit mengsel werd een 4 m kolom gevuld. Na stabilisering 

bij 120 °c werd de temperatuur van de kolom ingesteld op 

110 °c. Verdere gegevens zijn verwerkt in bijlage 3 ( pag.33 ). 
De verkregen kolom bleek echter ongeschikt te zijn voor 

kwantitatieve analyse door het optreden van tailing. Een 

verklaring van deze tailing kan gegeven worden door aan te 

nemen dat er ook adsorptie aan de d~ager optreedt. 

Een nieuwe kolom van 20 % P.E.G. 400 op gaschrom ( 60 - 80 mesh ) 
werd gemaakt. De tailing was bij deze kolom aanzienlijk minder. 
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Deze kolom kon voor kwantitatieve analyse gebruikt worden. 

Voordat deze kolom gebruikt kon worden moest ze eerst geijkt worden. 

Bij deze ijking werd zowel voor water, pyridine als 2-picoline 

de piekoppervlakte bepaald als funktie van de hoeveelheid 

ingespoten stof in mg. De piekoppervlakte werd door weging 
2 bepaaldg 100 cm Van het recorderpapier kwa~en overeen met 

560 mg. Dit werd gedurende de analyses nog enkele malen 

gecontroleerd. De resultaten van de ijking zijn weergegeven 

in grafiek III. Van een mengsel van water, pyridine en 

2-picoline kan nu de samenstell~ng bepaald worden door 

weging van de piekoppervlakten. 
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Hoofdstuk IV. Proeven. 

1. Thermische oxidatie van 2-picoline; proeven met zand~ 

Om na te kunnen gaan of 2-picoline ook thermisch geoxideerd 

wordt, werden enkele proeven gedaan met zand in de reactor. 

Ilet zand was van te voren uitgegloeid ( 6 uur op 900 °c ). 
Aangenomen mag worden dat het zand katalitisch niet aktief is. 

Bet zand werd gebruikt om de omstandigheden als temperatuur 

en verblijftijd zoveel mogelijk na te bootsen. Uit de 

proeven bleek dat 2-picoline thermisch geoxideerd kan worden. 

In het verkregen reaktieprodukt was een vaste kleurloze 

stof aanwezig. Na analyse bleek de vaste stof NH4Hco3 te zijn 

( sublimatiepunt 107 °c ). Dit carbonaat zou in d~ koude 

vingers gevormd kunnen worden uit ammoniak, koolzuurgas en 

water. Het ammoniak zou dan bij de thermische oxidatie van 

2-picoline gevormd kunnen worden, hetgeen niet onmogelijk is. 

Van het reactieprodukt werd na waging 5 1"1 in een gaschroma

tograaf ingespoten. Hieruit kon de gewichtsverhouding water

pyridine-2-picoline bepaald worden.Andere stoffen dan deze 

en ammoniumbicarbonaat konden niet aangetoond worden. 

Vervolgens werd zoveel water aan het re~ctieprodukt toegevoegd 

dat al het zout oploste. Het carbonaat werd neergeslagen 

als bariumcarbonaat met behulp van bariumchloride. Na 

affiltreren, drogen en wegen van het neerslag kon de hoeveel

heid ammoniumbicarbonaat bepaald worden·. Door· deze hoeveelheid 

af te trekken van bet totale gewicht van het reactieprodukt 

kon bet gewicht van het water-pyridine-2-picolinemengsel 

bepaald worden. 

Er werden 5 proeven gedaan ( A t/m E ). Hierbij werd de 

temperatuursafhankelijkheid van de thermische oxidatiereactie 

bekeken. De gegevens en de resultaten van de proeven zijn 

verwerkt in bijlage 4 ( pag. 34). De resultaten zijn weergegeven 

in grafiek IV, Er dient wel opgemerkt te worden, dat de 

verblijftijd niet bij alle proeven hetzelfde was. Met toe

nemende temperatuur nam de verblijftijd af. De selectiviteit 

van de reactie neemt toe tot 400 °c en begint dan weer te 

dalen, terwijl de zoutvorming eerst bij deze temperatuur een 
rol begint te spelen. Het ligt voor de hand om aan te nemen 
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dat beide verschijnselen met elkaar in verband staan. 

Veel meer kan uit deze paar proeven niet geconcludeerd worden. 

Het belangrijkste is dat aangetoond is dat 2-picoline 
ook thermisch geoxideerd wordt. 

2. Proeven met poreuze katalysator. 

De gebruikte katalysator was een commerci~le ftaalzuur

anhydridekatalysator. Van deze katalysator was alleen bekend, 

dat hij op een drager was aangebracht en dat hij poreus was. 

Ilet specifiek oppervlak van deze katalysatoren ligt meestal 

tussen 1 en 10 m2/gram. De dichtheid van de katalysator was 

0,7 gr/om3• Van de katalysator werd een flutdisatiecurve 

opgenomen ( grafiek V-A ). De minimum flutdisatiesnelheid 

lag bij een debiet van ongeveer 36 Nliter lucht per uur. 

De curve werd opgenomen bij 300 °c. De drukmetingen werden 

gedaan van grote naar kleine gassnelheaen, omdat de tempe

ratuur bij kleine gassnelheden moeilijk in de hand te houden 

is ( slechte warmtetransport in het bed ). De curve vertoont 

dan ook geen "knik" bij minimum flutdisatie. 

Er werden 3 proeven onder ctezelfde omstandigheden gedaan, 

om na te kunnen gaan of de activiteit van de katalysator 

constant bleef. Gegevens en resultaten van deze proeven zijn 

verwerkt in bijlage 5 ( pag.35 ). Ilet bleek dat de activiteit 

van ae katalysator afhankelijk was van de tijd dat de katalysator 

gebruikt· was. Dit komt tot uiting in grafiek VI. De conversie 

blijkt met de tijd toe te nemen, terwijl de selectiviteit 

met de tijd afneemt. 

Bij de reactie werd verder een. aanzienlijke hoeveelheid teer 

en kool gevormd. Deze stoffen hadden zich op de reactorwand 

en op de katalysatordeeltjes afgezet. 

Door middel van een stofbalans kan uitgerekend worden hoeveel 

water bij de reactie gevormd zou moeten worden.· Deze hoeveel

heid is groter dan de gevonden hoeveelheid. Dit verschil wordt 
verklaard door de teervorming. 

De hoeveelheid benodigde zuurstof kan ook uitgerekend worden. 

Deze blijkt van dezelfde orde van grootte te zijn als de 

aanwezige hoeveelheid zuurstof en bij de tweede en derde proef 
is de benodigde hoeveelheid zuurstof zelfs groter dan de 
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aanwezige hoeveelheid zuurstof. Dit heeft onvolledige oxidatie 

tot gevolg in de katalysatorpori~n en resulteert in teer- en 

koolvorming. 
Koolstof kan ook als katalysator optreden bij oxidatiereacties. 
Ilet katalyseert dan de volledige oxidatie. Dit kan een verkla

ring zijn voor de afname van de selectiviteit en de toename 

van de conversie gedurende de proeven. 
Een oplossing voor het probleem zou kunnen zijn bij veel 

kleinere molverhoudingen 2-picoline/zuurstof te werken. Dan 
zal waarschijnlijk de selectiviteit afnemen, doordat bet 
2-picoline volledig geoxideerd wordt. De activiteit van de 

katalysator is immers groot genoeg. 
Temperatuurverlaging zou ook een oplossing kunnen zijn. 

Bij 260 °c bleek echter dat de katalysator al praktisch 

niet meer werkte. 
Er kan ook een minder acticve katalysator genomen worden, 

een katalysator zonder inwendig oppervlak. 

). Proeven met niet poreuze katalysatoren. 

De gebruikte katalysator was een op het laboratorium gemaakte 
v2o5-katalysator. De katalysator was op de volgende wijze 

bereid: 
85 delen v2o5 werden gemengd met 15 delen kaolien in een 
kogelmolen en daarna gedurende 15 uur gestookt bij 720 tot 780 °c. 
De smelt werd uitgegoten en na afkoeling gebroken, gemalen 

en op grootte gezeefd. De fractie van 100 - 250~ werd ver

zameld en stofvrij gemaakt. 
Het kaolien werd toegevoegd om de hardheid van de katalysator 
op te voeren. Vanadiumpentoxide zelf is een zacht materiaal. 
Een katalysator moet redelijk hard zijn, anders slijt hij 

te snel af in een flufd-bed. 
De dichtheid van de katalysator was 1,5 gr/cm3. Bet specifiek 
oppervlak van de katalysator kon berekend worden met behulp van 

s = 6 (1 - £. ) 
dp 

Uit deze berekening volgde: 

s = 

cm2/cm3 
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Een flutdisatiecurve van de katalysator is weergegeven in 
grafiek V B. De drukmetingen werden gedaan van hoge naar lage 

gassnelheden, waardoor de "knik" bij minimum flutdisatie 

ontbreekt. De minimum flutdisatie lag bij een debiet van 
ongeveer 72 Nliter lucht per uur. De curve· werd opgenomen 

bij '.500 °c. 

Eerst werden twee proeven gedaan bij dezelfde omstandigheden. 

Ilet bleek uit deze twee proeven, dat de activiteit van de 
katalysator praktisch niet veranderde. Gegevens en resultaten 
van de proeven zijn verwerkt in bijlage 6 ( pag.36). 

Er kan nu oak iets gezegd worden over de reproduceerbaarheid 
van de meetresultaten, alhoewel uit twee metingen niet veel 

geconcludeerd kan worden. De selectiviteit was bij de eerste 
proef 42 % en bij de tweede proef '.57 %. Voor de conversie werd 
in beide gevallen toevallig dezelfde waarde gevonden, 
namelijk 48 %. De gevonden selectiviteiten verschillen ongeveer 

10 -·Met een dergelijke fout moet bij de proeven.steeds 
rekening gehouden worden. 

Als voornaamste foutenbronnen kunnen genoemd worden: 

1. instelfouten flowmeters 
2. instelfout temperatuur 
). temper~tuurfluctuaties 
4. onnauwkeurigheden, ingevoerd door afrondingen bij het wegen 

5. meetfouten bij de analyse van het reactiemengsel. 

In bet reactiemengsel was een gele vaste stof aanwezig. Nadat 
het reactiemengsel gewogen was, werd de gewichtsverhouding 

2-picoline-pyridine-water bepaald met behulp van de gaschroma
tograaf. De opgeloste vaste stof in het reactiemengsel kwam 
niet meer uit de kolom. Dat de vaste stof in de kolom niet 
ontleedde in 2-picoline of pyridine werd later aangetoond 

door 15}"1 van een 10 ~-ige oplossing van de stof in aceton 
in te spuiten. 
De hoeveelheid vaste stof in het reactiemengsel werd bepaald 
door de vloeibare fase onder vacuum bij 100 °c af te destilleren. 
De vaste stof werd gedroogd in vacuum ( 1 mm Hg ). Het 

gewicht van de vloeibare fase werd bepaald door het gewicht 
van de vaste fase af te trekken van het totaal gewicht 
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van het reactiemengsel. 

Van de vaste stof werd na omkristallisatie een infraroodop~ame 
gemnakt. Deze opname leek heel veel op die van 2-pyridoin. 

Dit wil zeggen dat de voornaamste pieken identiek waren. 

Enkele kleine pieken die bij de onbekende stof wel voorkwamen 

ontbraken bij 2-pyridoin. Deze kleine pieken kunnen veroor

zaakt warden door verontreinigingen; de gebruikte stof had 

geen zuiver smeltpunt. ( 145 - 148 °c ). Het smeltpunt van 

2-pyridoin is 155 °c. 
In de literatuur ( 6 ) werd gevonden dat 2-pyridoin met een 

gele kleur in verdund zoutzuur en met een rode kleur in 

verdund azijnzuur oplost. De onbekende stof gaf deze kleuren

reacties ook te zien. Aangenomen mag warden dat bij de reacties 

als bijprodukt voornamelijk 2-pyridoin gevormd wordt. Een 

ander produkt dat gevormd zou kunnen worden is 2-pyridil 

( moleoulairgewicht 212 - gele kristallen - smeltpunt 154 - 155 °c) 
In de literatuur ( 7 ) werd 2-pyridoin gemaakt door oxidatieve 

dealkylatie van 2-picoline over vanauiumpentoxide houdende 

katalysatoren. Bij de berekeningen werd aan~enomen, dat de 

vaste stof 2-pyridoin ( moleculairgewicht 214 ) is. Dat deze 

stof gevormd wordt pleit voor de adsorptie van 2-picoline aan 

het katalysatoroppervlak door dissociatie van 2-picoline

moleculen ( pag.8 ). 

4. Proeven 2 en 3. 

Bij deze proeven werd onderzocht in hoeverre de selectiviteit 

en de conversie afhankelijk waren van de gassnelheid. De 
andere grootheden werden constant gehouden. Bij de proeven 2 

werd gewerkt met een bedhoogte van 17 cm ( 3 x de diameter ); 

bij de proeven 3 werd gewerkt met een bedhoogte van 34 cm 
( 6 x de diameter ). Over de invloed van de bedhoogte kon 

dus ook iets gezegd worden. De gegevens en de resultaten zijn 

verwerkt in bijlage ·7 ( pag.37 ). Bij beide proeven werd 

2-pyridoin als bijprodukt gevormd. 
In de grafieken VII t/m IX zijn enkele grootheden als funktie 
van respektievelijk de superficiijle gassnelheid u , de space 

0 
velocity en de verblijftijd uitgezet. Op deze grafieken 

wordt nog teruggekomen. 
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5. Proeven 4,5 en 6. 

Bij deze proeven werd de invloed van de molverhouding 

2-picoline/zuurstof en van de temperatuur op de selectiviteit 

en de conversie bekeken. De reactietemperatuur bij de proeven 
' 0 

4,5 en 6 was respectievelijk 300,325 en 350 c. De ~egevens en 
de resultaten van de proeven zijn verwerkt in bijlage 8 

( pag. 39). In grafiek X zijn enkele grootheden als funktie 

van de molverhouding 2-picoline/zuurstof uitgezet. Opmerkelijk 

was dat bij 300 °c 2-pyridoin en bij 350 °c ammoniumbicarbonaat ge

vormd werden. Bij 325 °c werd geen bijprodukt gevormd. 
Hierop wordt nog teruggekomen. 

6. Verklaring van de resultaten van de proeven met de niet 

poreuze katalysator. 

Aa~g~n~m~n_mag_w~r~e~,_d~t_pyridine bij de heersende temperatuur 
veel beter tegen oxitlatie bestand is dan 2-picoline. Dit werd 

in de literatuur ( 8 ) proefondervindelijk bepaald. De 

oxidatie van hct in de gasfase door decarboxylatie gevormd 

pyridine zal dan een ondergeschikte rol spelen. 

Het !:eE;cti~s.£h~m_!! kan vereenvoudigd als volgt weergegevenworden: 

2-picolinezuur • pyridine 

des. j 
0 0 

. ads• • R1 kat, R21R3 ka-;, R3 R4 des, i. C02 + H20 l des. des. 

2-picoline 

2-picoline 2-pyridoin 

In dit schema is de rnogelijkheid van verschillende reactiewegen 

opengelaten door naast elkaar R2 en n
3 

en n4 en n
5 

te noemen. 

1. Er zijn drie grootheden die met elkaar in verband staan, 
te weten: de adsorptiesnelheid van 2-picoline, 

de desorptiesnelheid van de geadsorbeerde radicalen, 

de mate waarin het oppervlak door radicalen bezet is. 
( oppervlaktebezetting ). 
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De adsorptie.snelheid neemt af ~et toenemende oppervlakte
bezetting, terwijl de desorptiesnelheid toeneemt met de 
oppervlaktebezetting. De oppervlaktebezetting wordt onder meer 
bepaald door de verhouding adsorptiesnelheid-desorptiesnelheid. 
De oppervlaktebezetting zal waarschijnlijk met de temperatuur 
afnemen. De maximaal mogelijk oppervlaktebezett1ng neemt in 
elk ge~al af met de temperatuur. 

De adsorptiesnelheid wordt verder nog bepaald door de 
2-picolineconcentratie in de gasfase en door de flutdisatie
snelheid. De desorptiesnelheid wordt nog bepaald door de 
concentratie van betreffende moleculen in de gasfase en door 
de flutdisatiesnelheid. Bij de desorptiesnelheid speelt de 
aard van het geadsorbeerde radicaal ook nog een rol; sommige 
radicalen worden sterk geadsorbeerd, andere niet. 
In feite komt het er meestal op neer dat de adsorptie- en de 
desorptiesnelheden voor een groot gedeelte bepaald worden 
dbor de diffusiesnelheden van de ga~fase naar het katalysator
oppervlak en omgekeerd via een grenslaag rond de katalysator
deel tj es. 

2. Wat er aan het katalysatoroppervlak met de geadsorbeerde 
radicalen gebeurt hangt af van de verhouding van de reactie
snelheid van de~racticalen met de katalysatorzuurstof en de 

desorptiesnelheid van de radicalen. 

De reactiesnelheid van de geadsorbeerde radicalen aan het 
katalysatoroppervlak met de katalysatorzuurstof hangt af van 
de bezetting van de radicalen aan het katalysatoroppervlak 

-
en van de neiging van de katalysator om zuurstof af te staan. 
De neiging van de katalysator om zuurstot af te staan zal 
toenemen met de temperatuur. De hoeveelheid zuurstof in het 
katalysatoroppervlak speelt hierbij ook een rol. Deze wordt 
behal ve door de reac,tiesnelheid bepaald door de zuurstof
adsorptiesnelheid. L>:e zuurstofadsorptiesnelheid wordt weer 
bepaald door de difflusiesnelheid van de zuurstof naar het 
katalysatoroppervlak en door de neiging van de katalysator 
om zuurstof op te nemen. llierbij sp~elt de zuurstofconcentratie 

in het katalysatoroppervlak dan ook weer een rol. 
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3. De diffusiesnelheden nemen w~inig toe met de temperatuur. 
De chemische reactiesnelheden nemen sterk toe met de tempe
ratuur. Bij hoge temperatuur zullen de diffusiesnelheden 
snelheidsbepalend zijn, bij lage temperaturen zullen de 
chemische reactiesnelheden snelheidsbepalend zijn. Voor een 
verklaring van de resultaten wordt aangenomen dat de reactie
snelheden zowel afhankelijk zijn van de diffusiesnelheden als 
van de chemische reactiesnelheden. 

Grafiek VII. Proeven 2 en 3. - - - -- -
Variabelen: gassnelheid en bedhoogte. Temperatuur: 300 °c. 

1. Ui t grafiek VII C bl ijkt dat het percentage vol 1 edig 
geoxideerd 2-picoline afneemt met toenemende gassnelheid. 
Dit komt omdat de diffusiesnelheid toerieemt met toenemende 
gassnelheid. llierdoor wordt de kans dat een geadsorbeerd 
radicaal ~esorbeert, alvorens verder geoxideerd te worden, 
groter. Het percentage volledig geo~ideerd 2-picoline is 
praktisch onafhankelijk van de bedhoogte. 
Dit kan verklaard worden, als aangenomen wordt dat de beweging 
van de katalysatordeeltjes in het bed en de terugmenging in 
de gasfase klein zijn ten opzicht~ van de reactiesnelheid. 
Bij hoge gassnelheden is dit dus niet tielemaal exact. 
Zowel de zuurstofconcentratie als de 2-picolineconcentratie 
in de gasfase nemen dan met de bedhoogte af. De diffusiesnel
heden van zuurstof en 2-picoline naar het katalysatoroppervlak 
via de grenslaag nemen dan ook at. Hierdoor zal bij toenemende 
bedhoogte de oppervlaktebezetting ook afnemen. Dit heeft weer 
tot gevolg dat de desorptiesnelheid van de geadsorbeerde 
radioalen afneemt. Dit gaat door totdat er evenwicht bereikt 
wordt. Bet resultaat is in ieder geval dat er minder geadsorbeerde 
radicalen aan het oppervlak aanwezig zullen zijn 1Jij toenemende 

bedhoogte. 
De chemische reactiesnelheid aan het katalysatoroppervlak 
zal ook afnemen bij tocnemende bedhoogte omdat de diffusie
snelheid van de zuurstof kleiner wordt, waardoor minder 
zuurstof in het katalysatoroppervlak aanwezig zal zijn. 
Beide effekten, het kleiner worden van de desorptiesnelheid 
en het kleiner worden van de ohemische reactiesnelheid.bij toe
nemende bedhoogte compenseren elkaar bltjkbaar. Hierdoor wordt 
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het percentage volledig geoxide~rd 2-picoline onafhankelijk 

van de bedhoogte. 

2. Indien het percentage volleaig geoxideerd 2-picoline 

afneemt met toenemende gassnelheid, dan zal het percentage 

gevormd 2-picoline en 2-pyridoin toenemen met de gassnelheid. 

Welke van beide stoffen gevormd wordt kan afhankelijk gesteld 

worden van ae bezetting van het katalysatoroppervlak door 

geadsorbeerde radicalen. Bij hoge gassnelheden is de diffusie

snelheid groot, waardoor het katalysatoroppervlak goed bezet 

zal zijn. De kans dat twee radicalen samen desorberen onder 

vorming van een soort dimerisatieprod~kt neemt dan toe. 

Bij hoge gassnelheden zal meer 2-pyridoin gevormd worden en 

minder pyridine. Dit komt tot uiting in de grafieken VII A en 

VII D. 
!rt het voorafgaande werd reeds gevonden dat bij toenemende 

bedhoogte de oppervlaktebezetting afneemt. Bij een hoger bed 

zal dus relatief meer pyridine gevoimd worden dan 2~pyridoin. 

Dit klopt met de gevonden resultaten in de grafieken VII A en 

VII D. 

3. Dat de conversie ( grafiek VII.B) bij dezelfde gassnelheid 

bij een hoger bed grater is dan bij eei lager bed komt omdat 

de verblijftijd bij het nogere bed groter is. 

Dat de conversie in beide gevallen afneemt met de gassnelheid 

komt omdat de verblijftijd. kleiner wordt bij toenemende 

gassnelheid. Een anctere oorzaak is het optreden van bellen

vorming bij hoge gassnelheden. Hierdoor komt een gedeelte van 

het 2-picoline niet in aanraking met de katalysator. De 

invloed van beide effecten blijkt groter te iijn dan de invloed 

van de grotere diffusiesnelheid bij hoge gassnelheden. 

Grafiek VIII en IX. -----------
Hier zijn enkele grootheden nog eens uitgezet als funktie 

van de space velocity en de verblijftijd. De hoeveelheid 

gevormde 2-pyridoin per mol 2-picoline is met een faktor 

twee vermenigvuldigd, omdat uit 2 moleculen 2-picoline 1 molecuul 
2-pyridoin gevormd wordt. 
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Gr~f!e! !• Proeven 4, 5 en 6. 
Variabelen: temperatuur en molverhouding 2-picoline/zuurstof. 
Gassnelheid 159 Nl/uur. 

1. De conversie ( grafiek X B ) blijkt sterk temperatuurs

afhankelijk te zijn. Bij de proeven bij 350 °c blijkt de 

conversie in alle gevallen 100 ~ te zijn, terwijl bij lagere 

temperatuur de conversie steeds kleiner wordt bijtoenemende 

molverhouding 2-picoline/zuurstof. Het lijkt alsof de kataly

sator per tijdseenheid maar een bepaalde .hoeveelheid zuurstof 

afstaat, afhankelijk van de temperatuur en van de oppervlakte

bezetting. De oppervlaktebezetting neemt toe met de mol

verhouding 2-picoline/zuurstof en neemt af met de temperatuur. 

2. Bij lage temperatuur ( 300 °c ) nee•t bet percentage 

volledig geoxideerd 2-picolinetoemet de molverhouding 

2-picoline/zuurstof. Iliervoor is nog geen verklaring gevonden. 

Bij hoge temperatuur ( 350 °c ) neemt het percentage vol:'ledig· 

geoxideerd 2-picoline af met de molverhouding 2-picoline/zuurstof. 

Dit kan verkaard woraen omdat de oppervlaktebezetting bij 

toenemende molverhouding toencemt. De kans dat een ge'deeltelijk 

geoxideerd radicaal verder geoxideerd wordt neemt at~ omdat 

er veel radicalen aan het oppervlak aan~ezig zijn. De zuur~tof 

van ae katalysator kan dan ook met een nog niet geoxideerd 

radicnal reageren. Bij de proeven bij lage temperatuur ( 300 °c. ) 
schijnt nog een ander effect een rol te spelen. Bij 325 °-c 
blijkt het percentage volledig geoxideerd 2-picoline onaf

hankelijk t~ zijn van de molverhouding 2-picoline/zuurstof. 

Bij aeza temperatuur schijnen beide effecten elkaar juist 

te compenseren. 

3. Voor de seleotiviteit ( grafiek X A ) geldt pr~oies het 

omgekeerde ale voor het percentage volledig geoxideerd 

2-picoline. Bij 300 °c wordt 2-pyridoin gevormd als bijprodukt; 

bij 350 °c wordt ammoniumbicarbonaat gevormd en bij 325 °c 
wordt praktisch geen bijprodukt gevormd. Dat bij 325 en 350 °c 
geen 2-pyridoin gevormd wordt kan verklaard worden, omdat bij 

deze temperaturen de oppervlaktebezetting kleiner is dan bij 

300 °c. 
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Bij 350 °c kan de thermische ontledingsreactie een rol 

beginnen te spelen, hetgeen dan de vorming van ammonium

bicarbonaat verklaart. 

Bij 300 °c neemt het percentage gevormd 2-pyridoin toe met 

de molverhouding 2-picoline/zuurstof, omdat dan de opper

vlaktebezetting toeneemt. Bij 350 °c neemt de vorming van 

ammoniumbicarbonaat toe met de molverhouding 2-picoline/ 
zuurstof. Kennelijk is de thermische oxidatiesnelheid afhankelijk 

van de 2-picolineconcentratie in de lucht. 
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IIoofdstuk v. Conclusies en suggesties voor verder onderzoek. 

1. Conclusies. 

De vorming van 2-pyridoin als bijprodukt pleit voor het 

mechanisme van de dissociatieve adsorptie van 2-picoline aan het 

katalysatoroppervlak. Het andere mechanis.me ( opening van de 

dubbele band ) zal in ieder geval een ondergeschikte rol spelen. 

2-Pyridoin wordt als bijprodukt gevormd bij grote oppervlakte

bezettingen van de katalysator, terwijl ammoniumbicarbonaat 

bij hoge temperatuur als bijprodukt gevormd wordt. De vorming 

van bijprodukten moet vermeden worden daar dit de selectiviteit 

van de reactie verlaagt. De vorming van bijprodukten is boven

dien ongunstig bij de isolatie van het gewenste produkt. Bij 

een reactietemperatuur van 325 °c werd geen bijprodukt gevormd. 

Wat dit betreft is deze temperatuur dus vrij gunstig. 

De bijproduktvorming blijkt sterk van de temperatuur afhankelijk 

te zijn. Bij 400 °c treedt al volledige oxidatie van het 

2-picoline op. 
Dit leidt tot de conclusie dat in.bet kntalysatorbed het 

warmtetransport in ieder geval goed moe"t zijn om temperatuur

schommelingen te voorkomen. lliervoor is een flurd-bed het 

meest geschikt. 

2. Suggesties voor verder onderzoek. 

De invloed van promotoren op de reactie kan bekeken worden 

door met katalysatormengsels te werken. Voor een meer funda

mentel e opzet moeten diverse adsorptieisothermen van de 

reactanten en de produkten bepaald woraen. 

De invloed van stoom op de reactie kan bestudeerd worden 

door ~-picoline-watermengsels te gebruiken. IIierdoor neemt 

de vorming van 2-pyridoin waarschijnlijk af, daar er meer 

II en OH radicalen aan het katalysatoroppervlak komen. 

Of pyridine ook verder geoxideerd wordt kan nagegaan worden 
door pyridine-luchtmengsels over de katalysator te leiden. 



- 30 -

Doo~ lucht-stikstof- of lucht-zuurstofmengsels te gebruiken 

kan de invloed van de zuurstofooncentratie op de reaotie 
bepaald worden. De zuurstofconoentratie kan de selectiviteit 
bernvloeden. 

llet is verder gewenst de reactie in een fixed-bed uit te 
voeren bij hogere temperaturen en kleinere verblijftijden. 
De resul ta ten hiervan lcunnen dan vergeleken worden met de 
resultaten van de proeven met het flutd-bed. 

De gemiddelde deeltjesgrootte van de katalysatorkorrels is 
van belang. Bij kleinere deeltjesgrootte neemt het aktieve 
oppervlak per om3 katalysator toe. IIierdoor kan de vorming 
van 2-pyriuoin wellicht onderdrukt worden. Het aantal 
geadsorbeertie radicalen neemt dan immers per oppervlakte
eenheid van ae katalysatorkorrels af. 
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Iloofdstuk VI. Bijlagen. 

1. Resul ta ten van de Dui tse ( 7 ) en de Japanse ( 8 ) 

onderzoekers. 

literatuur 7 7 8 

katalysator 20 % v2o5 - 20 ~ V205 - v2o
5 

op 

Moo3(7 : 3) Moo3 ( 7 : 3 ) puimsteen 

op silicagel op silicagel 

temperatuur 
oc 380 - 400 380 - 400 300 - 450 

hoofdprodukt ~-pyridoin 2-picoline pyridine 

aldehyde 

luoht 1/uur 25 25 18 

picoline 

gr/uur 25 5 3 

water gr/uur 75 .95 -
stoom l/uur 225 285 -
molverhouding 

pio./zuurstof 1,2 0,24 0,20 

beddiameter om 2,5 2,5 1,6 

bedhoogte cm 10 10 - 7,5 - 15 

U
0 

cm/sec 16 19 6 

verblijftijd 

sec ( = 0,5 ) 0,3 0,25 o.s 
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Bijlage 2. Apparatuurgegevens. 

reactor: 

poreuze plaat: 

verwarmingsdraden: 

voorraad vat picoline: 

menger: 

buffervat: 

reactortoevoer: 

koude vingers: 

materiaal: 

materiaal: 

merk: 

poriediameter: 
plaatdikte: 

u = 105 = Q/ 

lengte: 

materfaal: 
weerstand: 

materiaal: 
inhc;md: 

materiaal: 

materiaal: 
inhoud: 

materiaal: 
inw. diameter: 
lengte: 

materiaal: 
diameters: 

p 

chroomnikkelstaal 
remaniet 1880 

D.E .. W. siperm a3_4 
80 

3 mm 
m3/m2 sec 

8 meter 
8 meter 
4 meter 

5 meter 
7 meter 
kanthaal 

mm wk. 

14,9 ohm per meter 

n.v.s. 316 
1,5 liter 

pyrexglas 

pyrexglas 
4 liter 

n.v.s. 316 
10 mm 
2 meter 

pyrexglas 
5 en 12 om 
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BiJlage 3. Analysegegevens. 

detectie 

versterker en recorder 

gevoeligheid 

brugstroom 

papiersnelheid 

dragergas 

optimale gassnelheid 

temperatuur 

katharomcter 

Becker 

1 

150 mA 

4 ( 1 om/minuut ) 

waterstof ( 2,3 atm ) 

1 om3/seo 

110 °c . 
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Dijlage 4. Overzioht van de proeven met zand. 

reactorvulling 
bedhoogte 
luchttoevoer 
picolinetoevoer 
molverhouding pic./zuurstof 
gem. gassnelheid u

0 
gem. verblijftijd ( = 0,5) 

proef nr. 

temperatuur oc 

opbrengst gr/uur 
opbrengst zout gr/uur 
opbrengst zout mol/uur 

water 
analyse gew. % pyr. 

pie. 

water 
opbr. mol/uur pyr. 

pie. 

omgezet pie. mol/uur 
selectiviteit % 
conversie % 
mol gevormd zout 
mol omgezet plc. 
mol volledi~ feoxideerd 
mol omgezet p c. 
verblijftijd sec. 

pie. 

615 gram zand 
20 cm 
66 Nl/uur 
23 gr/uur = o,24 mol/uur 
0,44 
1,5 om/sec 
6 - 7 sec 

A B 

300 400 

21 21 
0 0,2 
0 0,003 

14,5 32,7 
1,8 14,8 

83,7 52,5 

0,17 o, 38 
0,005 0,039 
0,19 0,12 

0,05 0,12 
10 32 -
21 50 

0 2 

90 66 

7,5 6,4 

c D 

500 '.550 

20 20 
2,3 0,1 
0,029 0,0001 

21,3 24,4 
8,6 5,4 
70,1 70,2 

0,21 0,26 
0,019 0,014 
0,13 0,15 

0,11 0,09 
17 16 
46 38 

26 1 

57 83 

5,6 6,9 

E 

450 

20 
1,1 
0,014 

29,5 
11,9 
58,6 

. 
o, 33 
0,028 
0,13 

0,11 

25 
46 

13 

62 

6,o 
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Bijlage 5. Proeven met poreuze katalysator. 

reactorvulling 

bedhoogte 

luchttoevoer 

picolinetoevoer 

molverhouding pic./zuurstof 

gem. gassnelheid u
0 

verblijftijd ( = 0,5 ) 
temperatuur 

proef nr. 

opbrengst gr/uur 

water 

analyse gew. % pyr. 

pie. 

water 

opbr. mol/uur pyr. 

pie. 

omgezet pie. mol/uur 

conversie ~ 

selectiviteit % 

uit stofbalans: 

gevormd water mol/uur 

gevormd co + co2 mol/uur 

uit de stofbalans: 

benodigde zuurstof in mol /uur 

voor oxidatie tot H2o en co2 
oxidatie tot n2o en CO 

gemiddelcte gebruiktijd in uur 

van de katalysator 

240 gram v2o5 - katalysator 

18 cm 

66 Nl/uur = 0,73 mol zuurstof/uur 

22,6 gr./uur = 0,243 mol/uur 

o,43 
1,33 cem/sec 

6,8 sec 

300 °c 

1 A 

21,5 

31,1 
~4,6 

44,3 

0,370 
0,067 

0' 10.2 

0,141 

58 
48 

0,326 -
0,512 

o,675 
0,419 

1t 

1 B 1 c 

16 13 

41;1 5t,3 
34,4 41,3 
211 '5 7,4 

0,370 0,370 
0,070 0,068 
0,042 0,010 

0,201 0,232 
83 96 
35 29 

0,529 o,642 
0,856 1,053 

1,120 1,374 
0,742 0,848 

3 4! 
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Bijlage 6. Proeven met niet poreuze katalysator. 

reactorvulling 

bedhoogte 

temperatuur 

molverhouding pic./zuurstof 

luchttoevoer 

p~colinetoevoer 

gassnelheid 

verblijftijd 

opbrengst gr/uur 

opbr. vaste stof gr/uur 

water 

analyse gew. % pyr. 

pie. 

conversie % 
selectiviteit % 

gemiddelde gebruiktijd 

in uur 

680 gr v2o
5 

17 cm 

300 °c 
0,12 

159 Nl/uur 

16,4 gr/uur 

3,3 cm/sec 
2,6 sec 

17,3 

1,5 

28,5 

17,3 

54,2 

48· 

42 

3 

16,7 

1,5 

27,5 

16,3 

56,2 

48 

37 

5 
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Bijlage 7. Gegevens en resultaten proeven 2 en 3. 

1. Proeven 2. 

reactorvulling 

bedhoogte 

temperatuur 

molverhouding pic./zuurstof 

s.v. space velocity 

proef nr. 

lucht Nl/uur 

toevoer pie. gr/uur 

pie. mol/uur 

opbrengst gr/uur 

opbr. vaste st of gr/uur 

water 

analyse gew. % pyr. 

pie. 

water 

opbr. mol/uur pyr. 

pie. 

omgezet pie. mol/uur 

conversie ~ 

selectiviteit % 

gassnelheid u
0 

cm/sec 

verblijftijd sec 

SQV. 

mol vaste stof {M=214~~ 
moi omge~et pic. 

2 A 

159 
16,4 

0,176 

17,0 

1,5 

28,0 

16,8 

55,2 

0,24 

0,033 

0,092 

0,084 

48 

39 

3,3 
2,6 

35,3 

8 

680 gr v2o
5 

= 0,465 liter 

17 cm 

300 °c 
0,12 - 0,13 
gram picoline per uur en per 

liter katalysator 

2 B 2 c 2 D 2 E 2 F 

219 108 276 189 81 

20,6 10,2 25,7 18,4 7,6 
0,221 0,110 0,276 0,198 0,082 

21,2 9,8 25,3 19,0 5,3 

3,0 0,4 3,2 2,1 0 

27,4 32,0 14,6 25,0 44,0 

·17,5 26,8 7,1 17,7 36,6 

55,1 41,2 78,3 57,3 19,4 

0,27 0,17 0,19 0,23 0,13 
0,040 0,032 0,021 0,038 0,025 
0,108 0,042 0,194 0,104 0,011 

0,113 0,068 0,082 0,094 0,071 

51 71 31 48 87 

35 41 26 40 35 

4,6 2,3 5,6 3,9 1,7 

1,9 3,8 1,5 2,1 5,0 

44,3 22,0 55,3 39,6 16,3 

12 3 18 10 -



2. Proeven ). 

reaetorvulling 
bedhoogte 

temperatuur 
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molverhouding pie./zuurstof 
SoVo = space velocity 

proef nr. 

lueht Nl/uur 
toevoer pie. gr/uur 

pie. mol/uur 

opbrengst gr/uur 
opbr.vaste stof gr/uur 

water 
analyse gew. % pyr. 

pie. 

water 

opbr. mol/uur pyr. 
pie. 

omgezet pie. mol/uur 
conversie % 
selectiviteit % 

gassnelheid cm/sec 
verblijftijd sec ( = !-) 
s. v. 
mol vaste stof ~M=214l % mot omgezei pic. 

1370 gr v2o5 = 0,930 liter 
34 cm 

300 °c 
0,12 - 0,13 
gram picoline per uur en per 

liter katalysator 

3 A 3 B 3 c 3 D 

219 159 108 135 
20,6 16,4 10,5 12,6 
0,221 0,.176 0,113 0,135 

22,7 16,2 10,4 13,0 
3,4 1,0 0,4 o,6 

32,3 36,0 45,1 50,5 
21,7 30,0 35,8 38,5 
46,o 34,0 19,1 11,0 

0,35 0,30 0,25 0,35 
0,053 0,058 0,045 0,061 
0,096 0,056 0,020 0,015 

0,125 0,120 0,093 0,120 
57 68 82 89 
42 48 48 51 

4,6 3,3 2,3 2,8 
3,7 5,2 8,0 6,2 
22,2 17,6 11,3 13,6 

13 4 2 2 

3 E 

189 
17,5 
0,188 

17,7 
2,3 

40,7 
28,5 
30,8 

0,35 
0,056 
0,051 

0,137 
73 
41 

3,9 
4,4 
18,8 

8 
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Bijlage 8. Gegevens en resultaten proeven 4,5 en 6. 

1. Proeven 4. 

reactorvulling 680 gr V205 = 0,465 liter 
bedhoogte 17 om 
temperatuur 300 °c 
luchttoevoer 159 Nl/uur 
zuurstoftoevoer 1,44 mol/uur 
gassnelheid • 3,3 cm/sec • 
verblijftijd 2,6 sec 

proef nr. 4 A 4 B 4 c 4 D 4 E 4 F 

toevoer pie. gr/uur 24,4 44,6 11,7 16,4 34,0 6,o 
toevoer pie. mol/uur k),262 0,480 0,126 0,177 0,366 0,064 
molverh. pic/zuurstof b,18 0,33 0,09, 0,12 0,25 0,045 

opbrengst gr/uur 124,4 43,5 12,8 17,0 34,8 7,1 
vaste stof gr/uur 1,7 3,5 0,8 1,5 2,5 0 

water 20,4 19,3 27,5 23,0 21,7 49,8 
analyse gew. % pyr. 11,8 10,9 19,0 17,9 12,3 29,6 . 

pie. 67,8 67,8 53,5 59,1 66,o 20,6 

water b,26 0,43 0,18 0,20 o, 39 0,19 
opbr. mol/uur pyr. b,034 0,056 0,028 0,035 0,050 0,027 

pie. b,166 0,303 0,067 0,098 0,229 0,016 

omgezet pie. mol/uur I0,098 0,177 0,059 0,079 0,137 0,048 
convcrsie % 37 37 47 45 37 75 
selectiviteit % 35 31 48 44 36 56 
mol vaste stof ~M=214 }i 8 9 6 9 9 mo! omgezet pie. 1 -
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2. Proeven 5. 

reactorvulling 680 gr v2o
5 = 0,465 liter 

bedhoogte 17 om 
temperatuur 325 °c 
luchttoevoer 159 Nl/uur 
zuurstoftoevoer 1,44 mol/uur 
gassnelheid 3,45 cm/sec 
verblijftijd 2,45 sec 

proef nr. 5 A 5 B 5 c 5 D 5 E 5 F 5 G 

toevoer pic.gr/uur 16,4 21,8 11,6 34,0 8,8 27,0 44.6 
toevoer pic.mol/uur 0,176 0,234 0,125 0,366 0,095 0,290 0,480 
molverh.pic./zuurstof 0,12 0,16 0,085 0,25 0,065 0,20 0,33 

opbrengst gr./uur 15,7 19,5 11,0 3.3,0 9,2 26,3 44,0 

water 42,6 37,6 50,6 32,0 51,4 37,2 34,2 
analyse gew. % pyr. 34,0 33,4 35,8 25,0 35,5 29,2 25,0 

pie. 23,4 29,0 i.3,6 43,0 13,1 33,6 40,8 
. 

water 0,37 o,41 0,31 0,59 0,26 0,54 o • .s.4 
-

opbrengst mol/uur pyr. 0,068 0,083 0,050 0,105 0,041 0,097 0,140 
pie. 0,040 0,061 0,016 0,153 0,013 0,095 0,19~ 

omgezet pic.mol/uur 0,136 0,173 0,109 0,213 0,082 0,195 0,287 
conversie % 77 74 87 58 87 67 60 
selectiviteit % 50 47 46 49 50 50 ·49 
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3. Pro even 6. 

reaetorvulling 680 gr V205 = o,465 liter 
bedhoogte 17 cm 
temperatuur 350 °c 
luehttoevoer 159 Nl/uur 
zuurstoftoevoer 1,44 mol/uur 
gassnelheid 3,6 om/sec 
verblijftijd 2,35 sec 

proef nr. 6 A 6 B 6 c 
-

toevoer pie. gr/uur 32,0 16,4 44,6 
toevoer pie.mol/uur 0,344 0,176 0,480 
molverh. pie./zuurstof 0,24 0,12 0,33 

opbrengst gr/uur 33,4 16,0 40,4 
vaste stof gr/uur 1,0 - 5,8 

water .54 '3 66,7 42,3 
analyse gew. % pyr. 45,7 

. 
33, 3 57,7 

pie. - - -
water 0,98 0,59 0,82 

opbrengst mol/uur pyr. 0,188 0,067 0,252 
.. pie • - - -

omgezet pie. mol/uur 0,344 0,176 o,480 
conversie % 100 100 100 
selectiviteit % 54 43 53 
mol vaste stof {M=72l 
mo! omgeze! pic. % 4 - 15 
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