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T E C H N I S C H E H 0 GE SCH 0.0 L E I N D H 0 V E N 

SECTIE CHEMISCHE TECHNOLOGIE 

De bereiding van Melamine uit Ureum onder hoge druk. 

Afstudeerverslag van JoHoThomain., 



Onderwerp: De.bereiding van Melamine uit Ureum onder hoge druko 

Opsteller: J.H.Thomsin. 

Datum: April 19640 

Doel van het onderzoek: 

Het bepalen van de optimale reaktiecondities bjj de berei

ding van Melamine uit Ureum onder druk en het zoeken naar 

een geschikte katalysator. 

Het ontwerpen van een continu proces onder hoge druk. 

Samenvatting en conclusies: 
. 

De proeven werden ladingsgewijs uitgevoerd in een roterende 

autoclaafo Uit Ureum en Cyanuurzuur ((HOCN)
3

) werd bjj een 

reaktietemperatuur van 365°c een Melamineopbrengst van .±. 90% 

bereikt,berekend op de verbruikte hoeveelheid Cyanuurzuur. 

Drukverhoging domov. stikstof .was hierbij van essentieel belang. 

Bij de vorming van Melamine met alleen Ureum als grondstof 

werd een_ optimale reaktietemperatuur van 4oo0 c gevonden. 

De grootte van de druk was hierbij niet kritisch,maar toevoe

ging van stikstof bleek verstoppingen,door het bij de reaktie 

ala nevenprodukt gevormde Ammoniumcarbamaat,te voorkomen. 

Pogingen,om d.m.v. een katalysator en/of organisch dispersie

m!i.ddel de reaktietemperatuur te verlagen,leverden geen resul

taat op. 

Uitgaande van de bereikte resultaten bjj de ladingsgewijs uit

gevoerde experimenten,werd moboVo de uitgebreide literatuur 

over dit onderwerp een ontwerp voor een continue procesvoering 

voorgesteld. 

Suggesties voor verder onderzoek: 

1oBeproever van H3Bo3 ala katalysator onder atmosferische druk. 

2oZoeken naar een geschikt dispersiemiddel om·een betere 

temperatuurverdeling in de reaktor te verkrijgen. 

3.Bouwen,bedrijven en verbeteren van het procesontwerp. 

4.Zoeken naar een middel om het vrijkomende water te binden 

en aan de reaktie te onttrekken. 
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1.Inleidingo 

1.1.Eigenschappen,gebruik en productiea(1 9 2·,3.) 

Melamine,of 2 9 4,6-Triamino~1,3,5-Triazine,is een stikstofrijke en 

stabiele verbinding die de laatste decennia,als uitgangsmateriaal 

voor allerlei chemische proceasen,meer en meer toepassin.g vindt. 

De struktuurformule is: 

Hoewel deze stof reeds in 1834 bereid was door Liebig(4),duurde het 

nog een eeuw,voordat men zich op de produktie van melamine ging toe

leggen."Dit was omstreeks 1935 toen men ontdekte,dat de co-polymerisa

~ieprodukten van melamine en formaldehyde bijzonder goede eigenschappen 

bezitten zoals:Chemische resistentie,hittebestendigheid,slijtvastheid 

en een hoge specifieke weerstand. 

De grote stabiliteit is te danken aan de stabiele triazine-ring. 

Het. grootste gedeel te van de g_eproduceerde melamine wordt gebruikt 

voor de bereiding van melamine-formaldehyde-harseno 

De voornaamste toepassingen hiervan zijn: 

a.Spuitgietatoffen voor eet-en drinkgerei. 

b.Oppervlaktelag~n op hout,leer en papiera 

Coimpregneren van textiel voor grotere .kreukvastheido 

. d.Isolatiemateriaalo 

eoionenwisselaars. 

Verder wordt 'D'.lelamine,vooral de laatste jaren 9 ook nog toegepaat ala 

versneller blj 4e rubbe~vulcanisatie en bij de bereiding van geneesmid~ 

delen en hitte-bestendige verbindingeno 

De totale wereld-produktiekapaciteit was in 1963 ongeveer 120a000 ton 

per jaaroHiervan hebben de Verenigde Staten met. 700000 ton de grootste 

kapaciteit.Het verbruilt blijft hier echter .!. 40 % onder,zodat de melamine

producenten op 't o~enblik slechts op 60 % van hun totale produktie

kapaciteit werkenoDoor het feit dat men de·laatste jaren steeds meer 

toepassingsmogelijkheden vindt voor melamine., stijgt het verbruik sinds 

1961 met + 8% per jaaraMen verwacht dat deze stijging zich in de 

komende 5 jaar zal handhaveno 
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1.2.Bereidingsmethoden. 

De belangrijkste grondstoffen voor de melamine-bereiding'zijn van ouds

her cyaanamide en dicyaandiamide.Sinds 1960 wordt achter ook ureum 

als grondstof gebruikt.Daarnaast zrjn er vele processen gepatenteerd 

die uitgaan van andere atikstofrrjke grondstoffen,maar deze worden, 

voor zover bekend, nog niet op commerci\Ue schaal uitge'1'oerdo 

1o2o1.Bereiding uit Cyaanamide en Dicyaandiamide. 

Dicyaandiamide (NH2 .C(=NH).NHoCN) is het dimeer van cyaan,,.mide(NH2 .CN)o 

Deze uit kalkatikstof (CaNCN) bereide verbindingen zijn tot op heden 
\ 

de belangrijkste uitgangsstoffen voor de bereiding van melamine. 

De exotherme reaktie 

i D. H= -50 kcal o 
' 

wordt onder druk uitgevoerd.Opbrengsten tot 92% worden hierblj bereikt 

bij reaktietemperaturen boven 200°Co 

Extra ammoniak-druk van tenminste 100 atmo is gewenst om desaminering 

van melamine en ongewenste nevenreakties tegen te gaan. 

Door hoge eisen te stellen aan het vochtgehalte van de uitgangsstoffen 

en door toevoeging van andere stoffen,hetzlj ala katalysator,hetzlj ala 

warmtebuffer voor de reaktiewarmte,ia het mogelljk een opbrengat groter 

dan 95 % te bereikeno 

1a2o2oBereiding uit Ureum. 

Hoewel er sinds 1944 tientallen processen over de bereiding van 

melamine uit ureum (Co.Orn2 )2 ) zjjn gepatenteerd,worden pas vanaf 1960 

enkel~ hiervan toegepasto 

De grote moeil~"kheid hierbrj is de praktische uitvoering,waarblj vooral 

de grote corroaiviteit van ureum en zjjn ontledingsprodukten een 

struikelblok vormto 

De prooessen ztjn in te delen in 2 groepen: 

a.Processen verlopend btj verhoogde druk en meestal zonder katalysator. 

b.Processen verlopend onder normale of iets verhoogde druk en met 

een katalyaatoro 
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aoDrukproceeaeno 

Door verhitting van ureum in een corrosie-be.stendige autoclaaf zijn 

onder goad gekozen reaktieomstandigheden melamine-opbrengsten tot 98% 
te bereikeno 

B~na zonder uitzondering berekent men de opbrengst met behulp van de 

volgende reaktie-vergelrjking: 

) 

J:l"H2 
/J~ 

N N 
N I 

H N-C _,C-NH 
2 'N~ 2 

ER blijken steeds 6 grammol ureum nodig te zjjn voor de vorming van 1 

grammol melamineo 

De reaktie-omatan~igheden die worden vermeld lopen nogal uit•eno 

Temperaturen van 350-6oo0 c en drukken tot 400 atm. worden genoemdoDe 

verblijftijden die bij de continue processen warden vermeld varieren van 

1 minuut tot vele urenoDe continue processen warden meestal uitgevoerd 

in een buisreaktor om een uniforme verblijftijd te krijgeno 

Katalysatoren hebben op de reaktie ·weinig of geen invloedo Staffen 

zoals P- en B-verbindingen en NH4-zouten warden vaak toegepast om de 

reaktorwand tegen corrosie te beschermenoZij vormen een dunne opper

vlaktelaag, die verdere corrosie belet. 

De meeste processen verlopen onder de druk van de gassen. NH
3 

en C029 
die bjj de reaktie warden gevormdoVaak wordt een extra hoeveelheid NH

3 
gebruikt om twee redenen: 

·1.In continue processen ala dragergas voor het transport van het subli

merende mela~ine, 

2.Ter stabilisatie van het gevormde melamine,dat bij temperaturen boven 

zijn smeltpunt (354°c) ammoniak afstaat en d,aarbjj overgaat in onbruik

bare volgprodukten. 

Het effekt van de grotere ammoniakdruk op de opbrengst is bij temperaturen 

boven 360°c zeer gering • .Bjj lagere temperaturen (300-350°c) wordt de 

opbrengst er enigzins door verhoogd (5)o 

I 
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boProcesaen verlopend onder normale of ieta verhoogde druk. 

Hierbjj worden meestal katalysatoren gebruikt met een groot inwendig 

oppervlak zoals Si02 ,Th02 ,Al2~,montmorilloniet(5) _e.aoe 

De gesmolten ureum wordt in een katalysatorbed_gepompt en gestript 

met ammoniakgasoHet katalysa.tor-bed kan zjjn een f'l.ui<l-bed,een vast bed 

of een combinatie van beide (6,?)oDe·reaktie-temperatuur is veelal 

iets lager dan bij de ~ruk-processen. 

Ook bljjkt het mogelijk te zijn om melamine zonder katalysator en druk 

te bereiden 9 maar he_t grote nadeel van 'di t procee is de enorme hoeveel-
. i 

heid NH
3 

die hiervoor vereist is (8). 
De opbrengsten°'deze processen zjjn in doorsnee ieta kleine; dan die 

welke worden bereikt blj de drukpI"ocessen,maar waarden tot 9:°" worden 

genoemd (6,7). 

1.2o3.Bereidin5 uit andere grondstoffen. 

Van recente datum is een methode om via cyaanbrollide melamine te 

bereiden.Het proces is ontwikkeld door de Standard Oil Company in 

de Verenigde Staten.(2) 

Men gaat uit van HCN dat samen'met NH4Br in een elektrolyae-cel met 

ion-selektief membraan,bij 4o0 c wordt omgezet tot cyaanbromide(CN.Br). 

Het gevormde CN.Br wordt met NH
3 

in een oploalliddel (dioxaan) oagezet 

in cyaanamide (CN.NH2 ),dat gedurende J uur in een autoclaat wordt verhit 

op 190-200°Coliierbij treedt trimerisatie tot melamine op. 

De netto-reaktie .is: 

3 HCN + 3 N~ 

Opbre~gsten va~ 85%,berekend op het niet omgezette HCH,wo?'d•n bereikto 

Dit proces worc!t nog niet toegepast in verband met de grote produktie

kapaciteit,die reeds 40% groter is dan de huidige conauaptieo 

Naast de reeds genoemde grondstoffen zijn er ook gepateriteerde proceaeen 

waarbjj men uitgaat van andere stoffen zeals Jtn
3

+cb2(9), HOH + NH
3

(10), 

HCN + N0(11) en combinaties van deze en andere atikstof'houderide 

verbindi~gen met ureumo 

Een overzicht van de literatuur over melamine en de bereidingsmethoden 

is te vinden in literatuur-verwljzing 5. 
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I 

1.3oCorrosieproblemen bij de Melamine-bereiding. 

Ureum en zijn ontledingsprodukten zijn in vloeibare toestand en bij 

hoge temperatuur sterk corroeiefoIIoge eisen worden dan ook gesteld 

aan de materialen die dienen voor de konatruktie van de reaktoreno 

Bovendien ~eroorzaakt corroaie verontreinigingen in het eindprodukt, 

waardoor vaak dure zuiveringsbewerkingen nodig zijnoSporen van meta

len en andere verontreinigingen hebben na.m.elijk een funeate invloed 

in de polymerisatie-reaktiea,waar zij ala inhibitors kunnen gaan op

treden. 

Het beste materiaal bltjkt titaan te zijnoBekledingen van de reaktor

wand met alliages ala Pt-Ru en HastelloyC worden bovendien als 

corrosie-beatendig voorgesteld,evenals de materialen grafiet,zilver, 

aluminium en' glaso 

2.Doel van het onderzoeko 

2o1oHet bepalen van de optimale reaktiekondities en hun invloed op 

het reaktieverloop in een ladingsgewijsproces onder druko 

2.2oHet zoeken naar een geschikte katalysator,waardoor de reaktie 

bij lagere temperatuur en/of druk kan worden uitgevoerdo 

2.3oHet ontwerpen van een continu druk-proces op basis van ureumo 
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3~Theoretisch gedeelte. 

3o1oReaktiemechaµismeo 

Ondanks het feit dat verscheid~ne publikaties en een groot aantal 

patenten handelen over de bereiding van .melamine uit ureum,is men 

nag steeds niet geheel zeker van het'reaktieverloop btj deze omzet

ting.Verschillende onde~zoekers hebben op grand van hun experimenten, 

waarbjj zjj nauwkeurig de verschillende tuasenprodukten analyseerden, 

een paging gedaan hiervoor een opl't8sing te vindeno 

Bij de pyrolyse van ureum zjjn in principe twee verschillen.~e reakties 

mogelijk: 

( 1) 

> HCNO + NH3 
(2) 

Werner(12),die het verloop van de pyrolyse van ureum btj 180-205°c 
bestudeerde in een open systeem,"kon in de reak.tieprodukten biuret, 

cyanuurzuur,ammelide,ammoniak en cyaanzuur aantonenoHieruit conclu

deerde h~ dat ureum alleet\ volgens reaktie-vergelljking (2) ·ontleedt~' 

3 HCNO 

HCNO + NH
3 

/.N'-.. 
HO-C:;.' C-OH 

I II 
(cyanuurzuur) 

N N 
~/ 

6H 

NH2co NH CO NH2 
(biuret) 

> 
~N, 

HO-C C-OH 
I II 
N~ N 
~c/ (ammelide) 

HH2 

(2) 

(4) 

Voor deze aanname pleit ook het werk van Matignon en Frejacques(13). 

De dissociatiespanning van ureum bjj 152°c is 1 atm. 
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' Bij verhitting van ureum ender 1 atm NH
3 

bleek dat de ontleding sterk wer 

terug-gedrongenoAmmoniak gaat de ontleding--van ureum tegen,wat wijst 

op de juistheid van Werner's theorie. 

Een tweede indikatie in deze richting is het werk van Lienhard(14)o 

Hjj berekende de dissociatiedruk volgens reaktievergelijking (1): 

• ( 1 ) 

Voor een temperatuur van 130°c vond hlj o,3.10-5atmo 

Volgens de berekeningen van Matignon(13),die uitgaat van reaktiever

geljjking (2),bedraagt de dissociatie-spanning btj 130°c reeds o,4atm., 

wat overeenkomt met de werkelijkheid. 

Men is er bovendien ook nooit in geslaagd om door pyrolyse van ureum 

cyaanamide te beFeid'eno Zelfs mob. v. de hydra ta tie-middelen zeals 

~hionylchloride(SOC12 ),gecoH2so4 en P2o
5

,heeft men ender normale druk 

uit ureum geen cyaanamide kunnen maken. 

In·aansluiting op het werk van Werner heeft Kinoshita(15) de ontleding 

van ureum bestudeerd,zowel in een gesloten ala in een open systeema 

Door de reaktie-temperaturen en de vullingsgraad van de reaktor te 

varieren en nauwgezet de verschillende tussenprodukten te analyseren, 

kwam hlj tot het volgende beeld van het reaktiemechanisme: 

3 HCNO 

+ cyanuurzuur 

ammelide arruneline melamine 

Bij verhitting van ureum boven zljn smeltpunt(133°c) ontstaat naaat 

ammoniak cyaanzuur,dat'met het ureum biuret geefto 

Dit evenwicht ligt ,chter boven het smeltpu~t van biuret(190°c) geheel 

aan de kant van cyaanzuuroBovendien is de polymerisatie-snelheid van 

cyaanzuur tot cyanuurzuur boven 190°c al vrij groot,zodat bij die tempe

raturen de hoeveelheid cyanuu~zuur snel toeneemta 
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Bjj de aminering van cyanuurzuur tot melamine,via ammelide en ammeline, 

komt water vrij,dat in hat systeem een' bel~ngrijke rol speelt.oHet water 

ontleedt ureum,me_lamine en alle tussenprodukten in NH
3 

en co2 ,zodat 

slechts maximaal de helft van het ureum in melamine_ kan worpen omgezet: 

3 NH2Co NH2 C3N6H6 + 3 H2o 

3 NH2CO NH2 t 3 H2o 6 NH 
3 + 3 co2 

6 NH2co NH2 
) c

3
N6H6 +· 6 lfH

3 
+ 3 C02o 

I 

Hunn(5) heeft de hydrolyse van melamine,in ~en autoolaaf btj temperaturen 

, tussen 300 en 450.0 c,quantitatief onderzochtoHieruit bleek dat melamine 

slechts langzaam door water wordt ontleedoDe totale omzetting van het re 

tiewater is daarom te wjjten aan de aanmerkel~k snellere hydrolyse van 

melamine-vormende tussenprodukten,zoale cyai,nzuur,biuret en eyanuurzuuro 

3.2oinvloed van de reaktiecondities.(5,15) 

a.Temperatuuro 

De reaktietemperatuur heeft grate invloed e>p de samenstellingva.n het 

reaktieprodukto 

Bjj 220-26o 0 c is de polymerisatie-snelheid van cy.aanzuur het grootsto 

Melamine wordt bjj deze temperaturen ea.l'lter nog nil.et gevormd(5).Tuseen 

275 en 360°c wordt via de tussenprodukten de eertlte melamine gevormdo 

Zelfs bij lange reaktietjjden bereikt men echter s1eohts lage opbrengsten 

aan melamine,omdat het grootste gedeelte van de t~eaenprodukten niet 

doorreageert tot melamine. 

Boven 360°c stijgt de melamine-opbrengst anel en 'fO~dt de daarvoor beno

digde reaktietjjd verkleind van uren tot enkele minu,en0Hunn(5) verklaart 

dit door·aan te nemen dat boven 360°c het reaktiemec~anisme.veranderto 
Er treedt snelle depolymerisatie van cyanuurzuu.l' op: 

3 HOCN ------'), (HOCN)
3 

HOCN + N~ 
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Het vrjjkomende water zet tegeljjkertrjd alle tussenprodukten om in 

NH
3 

en C02 o 

boDruk. 

Daar bjj de verschillende reakties NH
3 

gevormd of gebonden wordt~kan 

men. verwacbten dat een drukverhoging door toevoeging van NH
3 

op de 

omzetting invloed zal hebben. 

Am.J)loniak stabiliseert het gevormde melamine,dat bjj temperaturen hoger 

dan zjjn smeltpunt(354°C) de neiging vertoont NH
3 

af te geveh en daarbjj 

over te gaan in respo melam,melem en melon. 

+ NH
3

,. (melam) 

Bovendien warden de aminerings-reakties van cyanuurzuur tot het tri

amine-deri vaa t melamine,door ammoniak versneldo 

De ontleding van ureum in cyaanzuur en ammoniak wordt echter door 

overmaat NH
3 

tegengewerkt (13,15). 

Het bljjkt dat een gunstige invloed van een overmaat NH
3 

op de melamine

opbrengst slechts optreedt blj temperaturen lager dan 360°c (5,15)a 

Bjj hogere temper.aturen ztjn de tussenprodukten dermate geaktiveerd, 

dat ook een lage·'druk voldoende is om door te reageren tot melaminea 
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4.Experimenteel gedeelte. 

4o1.Voorbereidende proevenjuitgangsstoffen Cyanuurzuur en Ureum. 

A.Apparatuur:De experimenten werden ladingsgewijs uitgevoerd in een . 

roterende autoclaaf met een inh~ud van 125 cm3 oOm de corrosie .tot een 

minimum te beperken,werd hiervoor een- autoclaaf ge~ozen met een binnen

wand van Remaniet HB,~en materiaal dat met aukses in de urewa-syntheae 

wordt toegepast.De samenstelling is ongeveer dezelfde ala van HastelloyB, 

dat door de American Cyanamid.Coo als zeer bestendig voor de melamine-
( 

synthese wordt voorgesteld (16)o 

Op de autoclaaf b_evond zich een manometer met Bourdonveer,een veili•gheids 

ventiel en een afsluiter (zie figo1)\De temperatuur werd gemeten m,,boVo 

een Pt-weeratandselement,opgenomen in een elektrisch meetcircuit. 

Dit weerstands-element werd,geisoleerd door een glazen omhulael,in een 

uitholling in het achtereinde van de autoclaat geatokeno -

csssssssssssl 
-&~1----1r,.c/w;.r..i1 

I % .3 

Figuur 1. 

1.glazen buis met reaktanteno 

2oautoclaaf. 

3.elektrische verwarmings

mantel. 

B.Experimenten: In eerste instantie werd gezocht naar een methode om 

op eenvoudige wijze in een drukproces melamine uit ureum te bereideno . . 
Volgenshet Office National de l'Azote(17) is het mogelJJ1t om,uitgaande 

van ureum en cyanuurzuur in een Molverhouding van ),1,melamine te berei

den met een hoog rendement.In een met zilver beklede autoclaaf van 

400 cm3 wordt daartoe 28g ureum en 20g cyanuurzuur gedaan.De autoclaaf 

wordt gesloten en verhit tot 320°c,waarbjj door de gaesen NH.3 en co2 , 

die bij de reaktie ontstaan,een druk wordt ontwikkeld van ± 80 ato 
0 Na een reaktietjjd van 30 mino op 320 C wordt de autoclaat weer gekoeld 

tot kamertemperatuur.Het reeultaat is een melamine-opbrengst van 98,7% 
berekend volgens: 
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) ( 1 ) 

Om bovenataand voorbeeld na te kunnen werken,moest allereerst het beno

digde cyanuurzuur worden bereid • 

. Dit geschiedde door ureum gedurende ?i uur bij een temperatuur tusaen 

180 en 200°c in o-Cresol te refluxen (18)o 

180-200°c) 
1 atmo (2) 

Na affiltreren en wassen met ethylalcohol,werd het cyanuurzuur in een 

vacuumdroogstoof enige uren bij 8o0 c gedroogd. 

Uit een titratie met 0,1n natronloog volg~ns Hantzsch (19) bleek,dat 

het cyanuurzuur een zuiverheid bezat van praktisch 100%. 

Het cyanuurzuur en ureum werden. in een pyrex-glazen cylindervormige 

buis in de aut6claaf gebracht,om direkt kontakt van de reaktanten met 

de autoclaafwand te voorkomen en daardoor de corrosie tot een minimum 

te beperken. 

Bij de berekening .van de benodigde hoeveelheden ureum en· cyanu.urzuur 

werd rekening gehouden met de verkleining van het werkeljjke reaktor

volume door de glazen buisoDit geschiedde om per cm3 reaktorvolume 
' ' . 

een zelfde hoeveelheid van de reaktanten te gebruiken ala in het beschre-

ven voorbeeldo' 

In tabel I zijn de resultaten van enige proeven weergegeven,alle uit

gevoerd bij 365°C,hoewel een reaktietemperatuur van 320°c in de bedoe

ling lag.Later bleek echter dat de temperatuurmeter steeds te laag aan

wees ( § 4.2) oDe opwarmtjjd bedroeg .t 1 uur en de reaktietijd 30 minuteno 

Het verachil tussen de proeven onderling is.alleen de stand van de gla

zen buie,die bij proe~ 1 was geplaatst met de vulopening gericht naar 

het afaluitstuk van Je autoclaaf en bjj proef '2 juist andereom.Bij proef 

3· werden de reaktanten rechtstreeks in de autoclaaf gebrachto 
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Tabel I. .ct~aktietemperatuur:365°c. 
, a 

1eakti~tjjd:30 min. op 36' C. 

Proef Ureum Cyan •. z. P t • qeaktie- Ammel. Melamine Desam. Rendem. on w 

1 

2 

3 

in g in g in at prod g in % in % in % in % 

7,8 
7,5 

P:' 8 

5,6 
5,4 

6,3 

45 
40 

1 

5,b 
4,9 
4,o 

5 

29 

30 

25 
11 

67 
70 

59 

27 

23 
7· 

Hierin is:P t .:druk van de ontwikkelde r-eaktiegassen. on w 
Ammel.:tussenprodukten zo,ls'Cyanuurzuur,Amme1ide en Ammelineo 

Desam.:volgprodukten (desamineringsprodo) Melam,_Melem en Melon. 

Bij proef 3 kon de druk niet worden afgelezen 9 omdat de manometer verstopt 
\ 

was met een kleurloze kristallijne stof,die later Ammoniumcarbamaat 

(NH4co
2

NH2 ) bleek te zijn. 

De stand van de glazen buis (proeven 1 en ')bleek ~iet erg belangrjjk 

te zijnain beide gevallen had zich het gevormde Melamine,iri praktisch 

zuivere vorm,afgezet in de glazen buia aan de kant van de afsluiter. 

Het plaatsen van de glazen buis met de opening gekeerd naar het bodem

gedeel te van de autoclaaf ,zoals bij proef 2 is gebeurd;,hee:f't echter het 

voordeel dat alle gevormde Melamine zich afzet in de glazen buis. 

Hierdoor kan de Melamine met de glazen buis gemakkeltjk quantitatief 

uit de autoclaaf worden verwjjderd. 

Ondanks dit voordeel bleek,dat ook bjj de proeven waarblj een g1azen 

buis werd gebruikt zich op het afsluitler-gedeelte van de autoclaaf 

witte doorschijnende korsten afzetten,die inmeerdere of mindere mate 

de manometer en afsluiter verstopten. 

Spoedig bleek dat deze kristallijne _stof een verbinding is van de gas

vormige reaktieprodukten NH
3 

en co2 .Deze stof ,Ammoniumcarbamaat geheten, 

heeft een zeer grote dampspa:nning bjj hogere temperaturenoVerhit men de 

krist~llen onder atmosferische druk tot 6o°C 9 dan sub1imeert de stof in 

korte tijd vo~ledig en gaat daarbij overin NH
3 

en co2 in een Molverhou

ding_ van 2 : 1 • 

Het zich plaatselijk afzetten van het gevormde Melamine in de glazen 

buis en het Ammoniumcarbamaat in de autoclaaf ,beide a.an de kant van de 

afsluitflens,werd veroorzaakt door de inhomogene temperatuur•verdeling 

in de autoclaaf. 
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Het afsluitstuk met daaraan de manometer,het naaldventiel en het 

veiligheidsventiel (zie fig.1),bevond zich~buiten de elektrische oven 

en bereikte daardoor een aanmerkelijk lagere'temperatuur dan het cylin

dervormige deel van de autoclaaf .Hierop wijst ook het feit dat de desa

mineringsprodukten,die worden gevormd bij de hoogste temperaturen,voorname 

lijk. in het _tegenovergestelde en hetere deel van de autoclaaf waren te 

vinden. 

Uit de resultaten van de drie proeven in tabel I blijkt dat de opbrengst 

aan Melamine ver onder de verwachte waarde van 98,7% bleef .Opmerkelijk 

· is echter de grote hoeveelheid desamineringsprodukten.Men zou kunnen 

veronderatellen,dat het reeds gevormde Melamine9onder afgifte van NH
3

, 

voor een groot gedeelte hierin is overgegaan.Hiervoor spreken echter 

niet de lage waarden van de ontwikkelde druk (z 40 at). 

In een poging om.door extra druk op het systeem te zetten desaminering te 

gen te gaan,werden enkele proeven genomen waarbij 9 nadat het ureum en het 

cyanuurzuur in de autoclaaf waren gebracht,atikstof met een druk van 

40'at in de autoclaaf werd geperst. 

In tabel II zijn de resultaten van deze proeven opgenomen. 

Tabel II. Re~ktietemperatuur:365°c x) 

Reaktietijd:30 min.(uitgez.proef 2) 

Stikstofdruk:4o at(bij 20°c) 

Proef Ureum Cyan ... z. Druk .rteaktie- Ammel. Melamine Desam • .rtendem. 

1 

2 

3 

in g in g 

7,5 .. 5,3 

7,5 . 5,3 

5,3 

at prod. g 

-164 

163 

154 

5,8 
8,4 
6,o 

in % 

7 

in % in % in % 

21 87 

75 

-):Monsters met een Melamine-gehalte van minder dan 15% zijn 

niet b.etrouwbaar te analyseren (zie § 4o5). 

Bij proef 2 werd de autoclaaf na het opwarmen tot 365°c direkt daarna 

weer afgekoeld tot kamertemperatuur in z 2 uur. 

Na analyse van het rtaktieprodukt bleek dat er praktisch geen omzetting 

van ureua had plaatsgevondenoWaarschijnlijk is de reaktietijd(1 a 2 min op 

365°c) te kort gewe~st om voldoende reaktie, te geven. 

x):Ook nu was die bedoeling 320°C.Bij ijking enige tijd later bleek 

de werkelijke reaktietemperatuur echter 365°c te zijn geweest. 



Het toevoegen van extra stiktofdruk bleak op twee manieren een grote 

verbetering te zjjn: 

a.Zoals in tabel II te zien is (proeven 1 en 3),werden onder dezelfde 

omstandigheden als bjj de voorgaande proeven (tabel I),hi~rmee veel 

betere Melamine-opbrengsten bereikt.Blijkbaar is bet due bij deze re~ktie 

mogelrjk om de desaminering door drukverhoging tegen te gaan. 

Opmerkelijk is ook de grote drukontwikkeling.Daar N2 ale een vrijwel 

ideaal gas is te be,schouwen,kan men m.b.v. de ideale gaswet berekenen, 

dat de partiaaldruk va·n N2 bjj 365°c .:!:. 85 at moet zjjn.Als men deze waar 

aftrekt van de tot~al ontwikkelde druk,dan 
r 

ziet men dat de druk van 

de reaktiegassen ongeveer zo groot was ala voorepeldwerd in de litera-
,. 

tuur ( 17). 

- b. Verstoppingen van de manometer kwa.men niet meer voor .• Hoewel het 

moeilijk is hiervoor een verklaring t.e geven ,kan men zioh indenken 

dat de kristallisatie-snelheid van het ammoniumaarbamaat,m.a.w. de 

trefkans van 2 molekulen NH
3 

met 1 molekuue co2 ,verkleind wordt door 

de verdunning met de N2-molekulen. 

Opmerking: De temperatuurmeting werd later geijkt ( § 4.2),wa~rbij bleek 
. 0 . 

dat de temperatuur,die werd lngeeteld op 320 C,in werkelijkheid steeds 

ongeveer 45-50 graden hoger is geweest.Het is daarom ook begrijpelijk 

dat een belangrrjke desaminering optrad,die bij de vermeende 320°C niet 

verwacht kon worden.Desaminering treedt namelijk pas op bij temperaturen 

hoger dan .:!:. 350°c (zie § 3.2). 
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4.2.Synthese van Melamine uit Ureum,zonder katalysator en/of andere 

reaktant. 

Nadat de preeven om m~t behulp van cyanuurzuur en ureum in een autoclaaf 

melamine te bereiden,zij het met teevoeging van extra stikstof,tet bevre

digende resultaten hadden geleid,werd onderzocht of dit ook zonder cya

nuurzuur mogelijk is.In plaats van cyanuurzuur en ureum werd hierbij uit

gegaan van een twee maal zo grote hoeveelheid ureum: 

In tabel III zijn de resultate_n van enige proeven weergegeven. 

Bij de proeven 1,2 en 3 werd de autoclaaf pas geepend,nadat hij was afge

keeld tot kamertemperatuur. 

Nadat het reaktieprodukt uit de reakter was verwijderd,werd het ammonium

carbamaat in + 2 uur afgedampt door verhitting in een dreogsteof bij 8o0 c. 

Daarna we rd de rest van het reaktieprodukt geanalyseerd ( zie § 4 o 5). 

Omdat het ammoniumcarbamaat vooralsneg al~ een hinderlijk bijprodukt 

werd beschouwd,werd bij de proeven 4,5 en 6 de druk van de autoclaaf 
0 .· ' 

tijdena het afkoelen bij + 100 C ,afgelaten.Hierdeor kenden het gevermde. 

NH
3 

en co
2 

met· de aanwezige N
2 

gretendeels entsnappen,voerdat kristal

lisatie van ammeniumcarbamaat e~trad.(darnpap.van NH4co
2

NH2 bij 6oec is 1at 

Preef Ureum D:ruk Reaktie-

in ea at ,Ered. ea 

1 15,4 190 9,6. 

2 15,4 173 6~4 

3 15,7 187 7,0 

4 14~9 195 6,7 

5 15,7 184 6~8 

6 14,9 190 4'14 

Tabel III. REaktietemperatu,ur: 365°c. 

aeaktietijd: 30 min. op 365°c. 

Stikstofdruk: 40 at.(bij 20°c) 

Ammel. Melamine Desam. Rend em. Opmerkingen. 
·' 

in % in % in % in % 

8 12 79 21 

8 + 4 86 + 5 te wenig Mel. 

1 5 93 6 veer geede ana-
+ + - lyse. 

7 9 . 82 12 

13 85 16 

97 1 83 temp. 365ec. 

Zeals uit tabel III blijktvis het ender dezelfde reaktie-emstandigheden 

als bij ~e voergaande proeven (tabel II) niet megelijk om rechtstreeks 

uit ur~um melamine te bereiden met epbrengsten die van dezelfde greotte 

zijn. 
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SBn uitzondering vormt het resultaat van proef 6.Tijdens de reaktie, 

waarbrj de temperatuur door een elektrisch~ regelaar op 365 ~ 10°c werd 

gehouden,trad in het temperatuur-meetcircuit een defekt op.Hierdoor 

zjjn van deze proef reaktie-temperatuur en - ttjd niet bekend•Door het 

uitvallen van de automatische regeling is de temperatuur opgel~pen e~ 

waarschjjnlrjk beduidend hoger geweeat dan 365°c. De reaktie-gassen 

werden trjdens het afkoelen afgelaten op het moment dat de manometer nog 

.:!:. 115 at aanwees. 

In verband met het gunstige resultaat van proef 6,werd aan de hand van 

bovengenoemde,min of meer vage gegevens,getracht deze proef zo snel 
I 

mogelrjk te herhalen. 

Hierbij we rd gekeken naar de inv1oed van: 

·a.Het moment waarop de reaktiegasse~ worden afgelaten, 

b.Hogere reaktie-temperaturen. 

De resultaten van de proeven die hierop een antwoord zouden moeten 

geven zrjn opgenomen in tabel IV. 

De 7 proeven zrjn daarom niet alle onder dezelfde reaktiecondities 

uitgevoerd. 

Tabel IV. 

Proef Ureum N2-druk Tot.druk T Ttjd Reakt. Mel. Rendem. Opmerkingen. max • 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

. 0 ~ in g in at in at . ~ .. c min prod.g ;o 

15,0 40 177 

15,3 40 190 

15,0 40 210 

15,3 40 215 

15,2 40 204 

15,0 1 ( 82) 

15,5 1 21 

400 ~ 5 

410 + 2 -
400 + 2 

365 30 

6,5 

6,7 

4,5 

5,2 

5,0 

6,o 

11,3 

13,4 

96,2 

96, 1 

95t1 

90,3 

12, 1 

in % 

14,o PA='J..15 at 

16,8 PA= 80 at 

82,4 T•meting 
defekt. 

93,3 

89,5 PA= 40 at 

Verstopt 

1394 

Brj de proevei 1 en 2 werd de invloed van de druk op het moment van 

aflaten van de reaktiegassen (PA) onderzocht.Het blijkt dat het aflaten 

van de reaktiegassen,zoals verwacht kon worden,geen invloed heeft op 

het uiteindeljjke resultaat.Het is slechts een hulpmiddel om te voorkomen 

dat men last ondervindt door mogeljjke verstoppingen door ammoniumcarba• 

maat brj lagere temperaturen. 
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Proef 3 is een mislukte paging om bij hogere reaktie.-.temperatuur te 

werkenoOok ditmaal raakte de temperatuurmet'ing defekt. 

Opmerking:Om meer zekerheid te verkrijgen over de werkelijk in de auto

claaf heersende temperatuur tijdens de reaktie,werd hierna 

de temperatuur-meting geijkt,zoals beschreven is aan het eind 

v~n deze paragraaf. 

Het was wel duidelijk dat voor een goede melamine-opbrengst temperaturen 

van het niveau van de met de gebruikte apparatuur maximaal bereikbare 

moesten word~n toegepast.Daarom werd beslot~n om met een maximale op

·warmsne.lheid te werken en,nadat de totaaldruk tot + 190 at was opgelopen, 

het opwarmen gedurende nog eens 30 minuten voort te zetten. 

Dit werd uitgevoerd in de proeven 4 en5.Het maximale vermogen van de 

. elektriache verwarmingsoven,waarin het cylindervormig deel van de auto

claaf at·eekt, is 3, kW .De maximaal bereikbare temperatuur bleek .:t 4oo0 c 

te zjjn. 

De druk van 190 at werd bereikt bij een temperatuur van ~ 360°c waarna 

de temperatuur in 30 minuten opliep tot + 4oo0 c.De maximale temperatuur 

werd slechts enkele minuten,voordat de verwarming werd uitgeschakeld, 

bereikt. 

Zoals uit tabel IV blijkt werden bij deze hoge reaktie-temperaturen 

goede opbrengsten verkregen.Bij proef 4 werd evenals bij de proeven 1 en3, 

de druk afgelaten bjj .:t 180°c (1~5 at).In het geval van proef 5 werd nog

maals de invloed.van het al of niet aflaten van de reaktie-gassen be

proefd.Hierbij werd de druk pas bij kamertemperatuur afgelaten en zoals 

.uit tabel IV bljjkt ,levert dit geen noemenswaardige verandering opo 
' ' . 0 

Nadat bij reaktietemperaturen van .:t 400 C in de proeven 3,4 en 5 op-

brengsten van ·.:t 90 % 'war en bereikt, werd nagegaan of .. hierbjj de druk ver

hoging door N2 'even ess:ntieel is als bij de reaktie van cyanuurzuur 

met ureum.Dit werd uitgevoerd bij 365 (proef ?) e~ bij 4oo0 c (proef 6). 

In tegenstelling tot de •oorgaande proeven werd hierbij geen extra N2 
toegevoegd. 

Bij proef 6 bleek na opening van de autoclaaf de glazen buis tijdens de 

reaktie te zijn gesprongen.Omdat zowel de manometer als de afsluiter 

volledig waren verstbpt,kon de druk bij deze reaktie niet worden afgelezen~ 
De opbrengst kon niet worden berekend,omdat te veel van het reakprodukt 

verloren ging bij het schonnmaken van de afsluitflens van de autoclaaf.· 

Van een monster van 1 g werd het melamine-gehalte bepaald. 
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Daar men zonder grove fout mag aannemen dat dit gehalte (90,3%) re

presentatief is voor het gehele reaktiepr.odukt ,volgt hieruit · dat de druk

verhoging op. dez~ reaktie weinig of geen invloed. heeft.In ieder geval is 

van een dermate grote invloed ala bij de reaktie van eyanuurzuur met ureum 

geen sprake.Belangrijk bleef echter ook nu de drukverhoging,omdat hi~r

door het produkt veel gemakkelijker uit de autoclaaf kon worden verwij

derd en verstoppingen zo goed ala niet optraden. 

Ook bij de lagere temp,eratuur van 365°c heeft drukverhoging op het re

sul taa t van de reaktie geen invloed,wat blijkt uit een vergelijking van 

de proeven 1 en 7. 
( 

Een mogelijke verklaring van de verachillende invloed Tan drukverhoging ,. 

op de reakties: 
\ . 

(1) 

en 

(2) 

kan als volgt luiden: 

Bij het verloop volgena reaktievergelijking (1) komen per grammol mela

mine 6 grammol gasvormige nevenprodukten vrij.Een verloop volge1us ver

gelijking (2) levert echter 9 grammol NH3 en co2 .Daar melamine de nei-
o ging vertoont om bij temperaturen hoger dan .± 350 C NH3 af te staan, 

is het waarscMjnlijk dat drukverhoging in het geval van reaktie (1) 

meer invloed zal hebben,wat betreft h't tegengaan van deze deeaminering, 

dan bij reaktie (2). 

Conclusie: 

Uit de experimenten uitgevoerd in een autoclaaf bleek het mogel~k te 

zijn om rechtstreeks uit ureum melamine te bereiden,met een opbrengst 

van 90 a 93 %.Bovendien ishet te verwachten dat dit,door betere metho

den om het produkt quantitatief uit de reaktor te verwjjderen,opgevoerd 

kan worden tot .± 96 %. 
De meest gunstige reaktie-temperatuur is 4oo0 c.Hogere temperaturen 

konden ~et de gebruikte apparatuur niet worden onderzoeht.Van een 

bepaalde reaktietjjd kan men bij dit pror:es,in t'egenstelling tot een conti

nue procesvoering,moeilijk spreken,011dat de reaktanten met. de reaktor 

werden opgewarmd en afgekoeld. 
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Daar echter bjj de temperaturen lager dan 4oo0 c de opbrengsten veel lager 

waren,is het te verwachten dat het groots~e gedeelte van de omzetting 

zich voltrokken heeft in de paar minuten dat de reaktor zich op een 

temperatuur van + 4oo0 c bevond. 

!Jking van de temperatuurmeting: 

Dit geschiedde door de aµtoelaaf te vullen met voldoende water om 

.volledige verdamping te voorkomen en de,m.b.v. de afgelezen druk 

en de bekende temperatuur-druk-relatie va~ verzadigde waterdamp,gevon

den temperatuur te vergeljjken met de waarden aangegeven door het temp.

meetinstrument. 

Het bleek dat de temperatuu~ van 320°C,bjj de opwarm-en reaktietjjd die 

bjj de proeve.n gebruikeljjk waren,in werkeljjkheid steeds .:!: 45 graden 

hoger is gewees~. 

De oorzaak van deze fout is tweeerlei.De eerste en grootste fout was 

een verkeerde nulpuntsinstelling van de temperatuurmeter.Deze kon wor

de·n verholpen door in het elektrisch meetcircuit een variabele weer

stand van 0-1051. op te nemen,waardoor de totale afwjjking met ongeveer 

.30 graden kon worden verminderd.De weerstand werd zo ingesteld,dat de 

temperatuurmeter bjj het begin van de opwarmperiode ook werkelijk de 

omgevingstemperatuur van de autoclaaf aanwees. 

De tweede en tevens permanente afwijking van 10-15 graden was te wjjten 

aan de grote warmte-overgangsweerstand tussen het inwendige van de au
toclaaf en het temperatuur-meetpunt. 

De temperaturen,vermeld in de tabellen,zijn opgegeven met de werkelijke 

waarde,verkregen na correctie mob.v. een ijkgrafiek. 
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4.3.Proeven met een katalysator om de reaktiecondities milder te 

kunnen kiezen. 

Na een uitgebreide studie van de patentliteratuur over de bereiding 

van melamine op ba.sis van ureum onder druk, bleek dat de resul tat en 

zoals die zijn vermeld in §.4.2 overeenstemmen met ~at andere onder

zoekers hebben gevonden.Zonder katalysator en in een_gesloten eysteem 

kan b:ij temperaturen varierend van 350-6oo0 c uit ureum melamine worden 

bereidoUit een combinatie van alle gegevens uit de literatuur bljjkt 

duidel:ijk dat 4oo0 c voor deze omzetti~g cie meeet ideale r.eaktie-tempe

ratuur isoDe melamine-vorming begint op te treden boven 360°co .· 
Vrij lange reaktiet-ijden zijn bij deze. temperatuur nodig om een redeljjke 

opbrengst te verkrijgenoMet stijgende te~peratuur neemt·de omzettings

snelbeid toe,waartegenover staat dat ook de desamineringsenelheid van 

bet gevormde melamine toeneemt. · 

~en gescbikt compromis blijkt 4oo0 c te zijn zoals dat b.v. duidelijk 

bl:ijkt uit de gegevens van een patent van de American Cyanami~ Co.(20). 

Zoals reeds eerder werd vermeld,ia het tot voor kort niemand gelukt 

om b:ij de syntbese van melamine uit ureum volgens 

een opbrengst van meer dan 50 % te bereiken (5).Het gevormde water 

ontleedt namelijk 2:owel ureum en melami~ ala de tussenprodukten vol• 

ledig onder de vorming van NH
3 

en C62 • 

Bij bestudering va~L de literatuur,voor het merendeel inde vorm van pa

tenten,viel een JaLpans patent op(21 )_ dat de indruk wekte op twee manie

ren met de algemene opvattingen over de synthase van melamine uit ureum 

te willen breken: 

a.Door ·toevoegen van een katalysator in de vorm van H
3

Bo
3 

of (NH4)2HPo4 
zou bet rnogel:ijk zijn om uit 100 kg ureum 66 kg melamine te bereiden. 

D.woz• een opbrengst van 188 % of 94 % berekend op bovenstaande reak

tievergel:ijking.De hoeveelheid H
3

Bo
3 

hiervoor nodig is 5 kgo 

b.Deze in een autoclaaf uitgevoerde reaktie zou b:ij een reaktie-tempe

ratuur van 180 tot 200°c verlopen. 

De rol van de katstlysator wordt ala volgt voorgesteld: 
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/NH-C=O ,. 
B-NH-C=N 
\ NH 
NHCON~2 

) 

-H 0 
2 ) 

/NHCONH2 B-NHCONH2 'NHCONH2 

) 

/ H-Cl N 
B-NH-C 

\ 

II 

NH-~=N 

/HCONH2 
+ B~NHCONH2 

\mcONH2 

( 1 ) 

(2) 

/NHCONH2 
B-NHCONH2 
~NHCONH2 

(4)=(2) 

enz. 

en tenslotte 

(5) 

Netto reaktie: 

3 CO(NH2 )i~ 

Na bestudering van het origineel,uitgegeven in het Japans,kon warden 

opgemaakt dat reaktie (1) begint bjj ~ 150°c.Reaktie (2) zet in als 
' ' . 0 

de temperatuur g~~stegen is tot 160 C.De opwarmperiode bedra~gt on-

geveer 90 m:lnute11,waarna de temperatuur gedurende 39 min. tussen 

180 en 200°c wordt geho?den om de melamine-vormende reakties (3) en (5) 

af te laten lopen. 

Daar uit de vullingsgraad niet duideljjk werd welke drukken t:ijdens de 

reaktie worden ontwikkeld,werd dit b:ij de proeven mede onderzochto 

In tabel V z:ijn de resultaten weergegeven van de proeven die werden 

uitgevoerd in een autoclaaf met een inhoud van 1000 cm3• 
I 



Proef Ureum T 

g/ml 

1 0 I 1 

2 0' 1 

3 0,2 

4 0,3 

5 o, 1 

6 0,2 

7 20 g 
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Tab el 

Opwto Reakto max t"d oc .mino lJ mino 

200 45 120 

200 60 30 

200 75 30 

200 40 30 

250 70 ·30 

35ox)85 .:t 3 
200 30 30 

Vo 

p 
ant. 
at 

10 

·15 

25 

30 

77 

(70) 

11 

Ureum Amm. Mel. Rend. Opmerkingeno 

95 
64 11 

69 

83 

28 33 

.18 3 

85 3 

3 
54 

1 

10 

9 

?6 

geen omzetto 

verstopping 

kat:2 g 
(NH4)

2
HP04 

x) : Die werkeljjke temperatuur is nie t beke!1d 1maar ligt 

tussen 350 en 400°Co 

Bovenstaande resultaten zjjn uitgedrukt in gewichtspercentages van de 

hoeveelheid ureum waarvan werd uitgegaano 

Daarbij is:Ureum in%= Het percentage ureum dat niet is omgezetoDit wordt 

gevonden door bepaling van het gedeel te dat in een <; , ~ . 

hoeveelheid water oplost,die geljjk is .aan het gewicht van het 

reaktieprodukto 

Ammo in % = De slecht in water oplosbare tussenprodukten 

cyanuur:~uur, ammelide en ammeline, die bjj de melamine-bepaling 

warden afgefiltreerd ( 4o5)o 

Mel. % =melamine percentageo 
./ 

Rend.% = De opbrengst aan Melamine in % berekend op de reaktie: 

Conclusie:Het de resultaten vermeld in tabel V kan beslist niet tot een 

gunstig effekt van de katalysator op de omzetting worden beslotenoOok 

bij de proeven met verschillende vullingsgraad van de reaktor (noo2,3 en 4) 

is er geen waarneembare invloed op de opbrengst te ontdekkeno 

De invloed van hogere reaktie-temperatuur (no 4.5 en 6) is in zoverre 

gunstig 1 dat bij hol~ere temperatuur,tussen 350 en 4oo°C 9 van een redeljjke 

opbrengst sprake isoDaar dezelfde resultaten btj deze temperaturen kunnen 

warden bereikt zonder toevoeging van H
3

Bo
3 

(zie 4o2) en er bovendien 

geen sprake is van een opbrengst van meer dan 100 %,kan men hieruit slechtf 

de conclusie trekken,dat H
3

Bo
3 

niet als katalysator,in de melamine

synthese onder hoge druk,gebruikt kan warden. 
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Een groot nadeel,toOoVo de methode zonder H
3

Bo
3

,vormde bovendien het 

feit dat bij de hogere temperaturen (noo5 eu 6) de autoclaaf zeer moeilrjk 

open te krijgen was.Waarschijnlijk was dit te Wijten aan de overgang van 

B
2
o
3 

in een glasachtige toestand oHetreaktieprodukt,dat zeer hard was 9 

had zich aoh.wo als een soort kit afgezet op het afsluitstuk en de wand 

van de autoclaaf. 



-24-

4o4aProeven met een inert organisch dispersiemiddel om een betere 

temperatuur-verdeling in de autoclaaf te krpgeno 

Bij endotherme reakties uitgevoerd in een autoclaaf ,waarbij de verwarming 

van buitenaf moet geschieden 9 is het onvermijdelijk dat er een temperatuui-$

gradient in de reaktor optreedta 

Daar het gevormde melamine bij temperaturen boven zijn smeltpunt (354°0) 
de neiging vertoont ender ontwikkeling van NH

3 
over te gaan in desamine

ringsprodukten, is het duidelijk dat een hete reaktorwand hierdoor een 

ongunstige invloed kan hebbenoDoor betere aenging van de reaktorinhoud 

kan deze ongunstige invloed verkleind worden.Het verbeteren van de 
( 

menging kan bereikt worden door het gebruik van een organieche vloeietof 

als dispersie-middel voor het ureum (22)o 

-De vloeistof heeft een betere warmte'geleiding dan de .aanwezige gassen 

en voorkomt bovendien samenklomteren van ureum en de reaktiAprodukteno 

Hierdoor wordt het mogelijk een ~ermate homogene temperatuur-verdeling 

in de autoclaaf te verkrijgen 9 dat de invloedvan een te lang contact 
WOP'~t 

met de reaktorwand sterkvverkleindo Bovendien is het hierdoor ook.moge-

lijk bij lagere reaktie-temperatuur 'ce werkenoEen ophrengst van 80 tot 90% 

kan warden bereikt bij reaktie-ternpera turen tuesen i~o en 3'.00°Co 

Daar praktisch alle organische vloeistoffen bij temperaturen boven 300°c 

on tleden ( thermisch kraken) 9 zijn ala even tueel diepersie-middel alleeait ge• , 

schikt hoogkokende vloeistoffen die inert zijn bij de reaktiecondities 

waaronder gewerkt wordto 

Volgens het betreffende patent (22) zijn hiervoor het meest geschikt: 
V' 0 

Dek.ahydronaftaleen (Dekalien) = c10H18 ;kpto :!;. 190 Co 

Tetrahydronaftaleen (tetralien) = c10H12 ;kpt. 207,6°Co 

Dowtherm = 73,5 % diphenyloxide + 26,5 % diphenyl; kpto 260°Co 

Daar in deze vloeisto!fen ureum en zjjn ontledingeprodukten in gedisper

geerde vorm zjjn te houden,wordt hiermee tevens een mogeljjkheid geaohapen 

om het proces continu uit te voerenoDe organiache vloeistof. kan dan name;.. 

lijk tevens dienen als transportmiddel van het gevormde melamine,dat 

later kan worden afgescheideno 

In enkele proeven waarvan de resultaten vermeld zjjn in tabel VI,werd 

de invloed van Dekalien op de reaktie onderzochtoDe gewichtshoeveelheid 

dekalien was daarbjj evengroot ala de hoeveelheid ureumo 

De percentages ureum en ammoniumcarbamaat in het eindprodukt konden niet 

warden bepaald,omdat direkt na de reaktie het dekalien werd verwijderd 

door wassen met methanol en affiltrereno 
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Hierdoor werden tevens het grootste gedeelte van het U'l'ettm en het 

ammoniumcarbamaat in de methanol opgelost en hiermee weggespoeld. 

Proef Ureum T max 

1 

2 

3x) 

4 

5 
6 

7 

B 

g/ml- 0 c 

0' 1 

0,2 

0,3 
o, 1 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

250 

250 

250 

300 
300 

300 

350 
200 

Reakt. 
tijd . . min 

20 

20 

20 

15 

15 

30 

15 

30 

Tabel VL 

Ponto Ammelo Melamine Rendemo Opmerkingen 

at 

30 

75 

101 

1B9 

170 

2Bo 
35 

15 

13 

5 

31 

33 

31 

4 

4 

3 
4 

6 

5 
27 

11 

9 
8 

16 

15 

77 

massa bjj Bo0 c 
nog vloeibaar 

geen omzetting 

x):Druk niet gemeten.Manometer kon niet worden gebruikt,omdat 

de au.toclaaf voor meer dan de helft was gevuldo . 

Conclusie: Door b,ovenstaande resultaten wordt de bewering,dat het moge

lijk is om door toievoeging van dekalien aan het ureum in een autoclaaf 

bij temperaturen tussen 250 en 300°c melamine te bereiden met eenopbrengst 

van 70 a 80 %,geenszins gestaafdQ 

Ook is de invloea van de vullingsgraad van de autoclaaf,en de daarmee 

samenhangende grootte van de ontwikkelde druk op de opbrengst,niet waar 

.te nemen (proeven 1 9 2 en 3)o 

Wel is duidelijk een temperatuursinvloed aanwezig,wat blijkt uit een verge

lijking van de.resultaten van de proeven 2,5 en 7oDe $Oede opbrengst van 

proef 7 werd echter bereikt bij een reaktie-temperatuur van 350°CoEen 

nadeel is bovendien dat dekalien bij deze temperatuur ontleedt,wat extra 

zuiveringsbewerkingen eist en een verlies aan dekalien betekento 

Een poging om zowel dekalien ala H
3

Bo
3 

aan het ureum in de autoclaaf 

toe te voegen (proef B).had geen sukseso 

Met het oog op een eventuele continue doorvoering van het proces, kon 

toch iets positiefa tijdens de uitvoering van.bovenstaande proeven worden 

opgemerktaBij proef 2 werd de rotatie van de autoclaaf tijdens het afkoe

len gestaakt 9 terwijl de temperatuur van de autoclaaf nog ± Bo0 c bedroego 
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Bij het openen van de autoclaaf ,die intussen verder was afgekoeld tot 

kamertemperatuur,bleek dat de gehele feaktorinhoud zich had verzameld 

in het diepste gedeelte van de autoclaaf oDaar de autoclaaf roteert 

met zijn lengteaa in horizontale richting wil dit zeggen aan.een zijde 

van de cylinderc 

Omdat het reaktiemengsel,bij de proeven waarbij de rotatie niet ttjdena 

het afkoelen werd gestaakt,zich steeds ala een vaste korst had afgezet die 

was verdeeld over de ~ehele reaktorwand,kan men concluderen dat het reak~· 

tiemengsel zich boven 8o 0 c in een min of meer vloeibare toestand bevondo 

Dit kan belangrijk zijn voor een continue werkwijze,omdat daarbij het 
r 

transporteren van het reaktieprodukt uit de reaktor vaak·e~n groot pro-

bleem vormtoBovendien geachiedt de verdere verwerking die daarop volgt 

·meestal bij temperaturen boven 8o0 c om uitkristalliser-en van aaaonium

carbamaat te voorkomeno 
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4o5oAnalysemethodeo 

Melamine kan worden bepaald door potentiometrische titratie met H2so4C23) 

) 

.Het omelagpunt ligt tussen de pH-waarden 3 en 4o 

Ala men voor iedere titratie de normaliteit vanhet zwavelzuur stelt, 

is bet mogeljjk met een nauwkeurigheid van 0,2-0,3 % te bepaleno 

Btj de reaktie storen de tussenprodukten cyanuurzuur,ammelide en amme

line en' de volg~roduk.ten melam,melem en melon. 

Deze twee groepen'van verbindindingen kunnen echter door bun slechte 

oplosbaarheid in water,vooraf worden afgefiltreerdo 

De gevolgde procedure is ale volgt: 

Het reaktieprodukt wordt gewogen en daarna enige uren verhit op ± 80°c 
in een droogstoof ,waarbij het ammoniumcar~amaat ontwtjktoNadat het reetant 

is fijngewreven in een mortier,wordt hiervan nauwkeurig 1,0 g ingewogen 

voor de analyseo Dit wordt quantitatief overgebracht in een bekerglas 

gevuld met + 400 ml gedesto water en enige minuten gekookt ender voott

durend roereno Hat niet opgeloste deel wordt hierna onmiddellijk afgefil

treerd moboVo een·'filterkroeeje (type G4),gedroogd bij 10o0 c en gewogeno 

Hieruit berekent men bet percentage desamineringsprodukteno 

. Het filtraat wordt afgekoeld tot kamertemperatuur en_na ± 2uur wordt 

mob o v o .een zelf de !11,terkroesj e de ui tgekris talliseerde hoeveelheid 

tussenprodukten.afgefiltreerd en gewogen. 

Het overblijvende filtraa·t is een oplossing van melamine en eventueel 

neg aanwezig ureum in watero Ureum stoort de titratie nieto 

Deze oplossing wordt nauwkeurig aangevUld tot 500 mlo Hiervan wordt 

100 ml gepipetteerd in een bekerglas en onder voortdurend roeren en 

doorleiden van koolzuurvrlje lucht 9 getitrecrd met 1 n H2so4 om de oplos

sing tjjdens de titratjie. niet onnodig te verdu.nneno 

Ale elektroden dient een combinatie van een glas- en een calomel-elektrode, 

De pH van de oplossing en het spanningeverschil tussen de elektroden 

wordt gemeten met een gevoelige pH-meter( Electrofact 6050)0 
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De afgelezen waarden worden tegen de verbruikte hoeveelheid H2so4 
uitgezet in een grafiek (zie figo2)e 

J 

If< 

II.. 

10 

Jo Air. 

Jo 

0 
0 qz. ~" I.ti 1,L /, I. '·' 

----- ,,,,_/ H1 So., 1. o-.. 
Figuur 2 

Titratiecurve van praktisch zuiver melamine (97%). 

Deze titratiecurve heeft een bijzonderllJid die alleen optreedt bij 

titraties van monsters met een melaminegehalte van meer dan 15 %0 

Ongeveer halverwege het eindpunt (=buigpunt in de curve) treedt een 

discontinurteit op,die gepaard gaat met de vorming van een neerslago 

Dit neerslag heeft op het eindpunt geen invloed (23)o 

Bij monsters met een melaminegehalte van minder dan 15 ~ is bet moeilijk 

het buigpunt in de curve nauwkeurig te bepalenoDe uitkoasten zijn dan 

ook voor deze lage melamine-concentraties min of meer onbetrouwbaaro 
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5. Resultat9n en conclusies. 

Bij de voorbereidende proeven van par. 4.1., waarbij werd uitgegaan 

van ureum en het tussenprodukt cyanuurzuur, kon bij een reaktie

temperatuur van ! 365°c een verbetering van de opbrengst van 25 tot 

ongeveer 9<ffo warden bereikt door drukverhoging. Door drukverhoging, . 
die werd bereikt door bij kamertemperatuur stikstcf van 40 at. in de 

autoclaaf te persen, werd waarschijnlijk de desaminering van het 

reeds gevormde melBJ1ine tegengegaan. 

Dat de stabilisatie van melamine bij deze hoge temperatuur door toe

voeging 'an stikstof kan warden bereikt, wijkt af van de gangbare 

mening, dat desaminering slechts door een overmaat all.tloniak kan warden 

teruggedrongen. 

In de synthese van melamine uit ureum alleen had drukverhoging geen 

resultaat.(par.4.2.). Dit komt waarschijnlijk door het _feit dat bij 

de~e omzetting per gramnolecuul melamine meer gasvormige produkt•n 

ontstaan en daardoor de invloed van extra stikstofdruk wordt verkleind. 

Het toepassen van 40 at. stikstof bleek echter in alle gevallen wel 

erg nuttig in verband met h~t voorkomen van verstoppingen, vooral 

van de manometer, door ammoniumcarbamaat. 

Als meest gunstige reaktietemperatuur voor de omzetting van ureum in 

melamine werd 4op0 c gevonden. Bij deze temperatuur konden optimale 

omzettingen warden bereikt met een korte reaktietijd. De reaktie

duur kan kort genoemd warden, omdat de optimale reaktietemperatuur 

in de opwar~- en afkqelperiode slechts ~~n ! twee minuten in de reaktor 

heerste. Het_ is juis_t deze betrekkelijk korte reaktietijd die het 

proces in principe geschikt maakt voor een continue'werkwijze. De ge

dachten gaan hierbij uit naar een smalle pijpreaktor, omdat daarbij 

de verblijftijdsspreiding het kleinst is. 

Fogingen om .door het toevoegen van een katalysator zoals s
3

Bo
3 

en/of 

een dispersievloeistof zoals dekaline opbrengsten te bereiken van 

meer dan 5o% volgens 

3 CO(NH2) 2 I ) (C3N3) (NH2) 3 ' + 3 H20 
of van meer dan 100% volgens 

wat op hetzelfde neerkomt, hadden geen sukses. 
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Ook de beoogde verlaging van de reaktietemperatuur werd hierbij 

niet bereikt. ( § 4.3. en 4.4.). 
Uit de proeven Wa'1rbij dekaline werd gebruikt, bleek echter dat het 

mogelijk is de reaktieprodukten, die bij afkoeling en•l vast worden, 

in een min of meer vloeibare en daardoor tranaportabel• Torm te 

houden tot 8o0 c. Dit kan voor een continue werkwijze van belang zijn. 
0 . 

Temperaturen van 350 C en hoger zijnechter voor organisch• Tloeiatof-

fen, zoals dekaline, te ~oog in verband met de ontleding die optreedto 

Bij andere in de patentliteratuur ala katalysatoren voor de hogedruk

synthese genoemde stoffen, zoals NHtfl, (NH4)2HP04, (NH4)2so4 en P-

en B-verbindingen, is het katalytisch effect niet erg duid•lijko 

Zij worden meestal slechts toe.gepast om, door middel van ••~ beecher
\ , 

mend oppervlaktelaagje, dat zij met het reaktieraateriaal vor11en, te 

sterke corrosie van de reaktor te voorkomeno 

Uit het voorgaande blijkt, dat een echte katalysator Toor de 11ela11ine 

bereiding ender druk moeilijk te vinden is, in tegenatelling tot de 

processen verlopend bij atmosferische of iets verhoogde druk,, (Zie § 1.2.2.) o 

60 Opzet van een continue hoge-druk proces. 

6,1 Patent literatuur 

Bij de ontwikkeling van een plan voor een continue uitvoering van het 

proces onder druk, werd in de daarover~bestaande literatuur vanzelf

sprekend aansluiting gezocht met de bevindingen, die bij de ladings• 

gewijze uitvoering waren opgedaan. 
0 Hoewel in meerdere patenten 400 C of .een te11peratuurgebied van 350 tot 

450°c en een druk van ongeveer 100 at. worden aangeduid ala de meest 

geschikte reaktiecondities voor een continu drukprocee, zijnde metho

den niet alle even gemakkelijk uitvoerbaar. 

De voornaamste problemen die bij de synthese van melamine uit ureUll 

een rol spelen zijn de volgende: 

ao Bij de temperatuur en druk, die nodig zijn om melamine uit ureu11 te 

bereiden, is het reaktiemengsel sterk corrosief. 

~en groot probleem vormen daardoor de constructiematerialen, waar

voor alleen de kostbare, zeals goud, zilver, titaan, tantaal, 



-31-

Hastelloy B.enz. het meest geschikt, maar ook nog niet afdoende 

corrosiebest~ndig zijn. Dit is een ~an de ~edenen, een van de 

voornaamste, dat ureum als grondstof voor de melamine-bereiding 

op industriele schaal nog zo weinig toepassing vindt. 

baDe reaktie: 

6-CO(NH2)2 (C3N3)(NH2)2 + 6 NH3 + 3 co2 

is sterk endotherm. (~H400oc = +70 kCal). 

De reaktiewarrite bij 4oo0 c en 100 at. bedraagt 70 Kcal per Mol 

riela.mine.(24)0 

Bovendien kost het opwarllen van ureull en aI1I1oniak, dat vaak wordt 

gebruikt als dragergas voor het transport van het dampvormige 

melamine, tot 4oo0 c veel energie. DC1.ar de energie raeestal van 

buitenaf wordt toegevoerd, moeten de gebruikte constructiematerialen 

goed warmtegeleidend zijno 

c.Aan het gevormde melamine, dat voor het grootste gedeelte dient als 

grondstof voor kunststof fen, worden hoge eisen gesteld voor wat 

betreft de zuiverheid. Mede door de corrqsie van het reaktormateriaal 

wordt de melamine verontreinigd, waardoor vaak extra zuiverings

bewerkingen nodig zijn. 

doBij de reaktie ontstaat NH
3 

en co
2 

in de Molverhouding 2:1. Deze 

gassen moeten worden af gescheiden en terugevoerd naar een ureum

fabriek of op andere wijze worden verwerkt, om een economische proces

voering mogelij~.te maken. 

e.Daar zowel melamine ala de tussen-en volgprodukten hoogsmeltende 

stoffen zi~n, kunnen door een plaatselijke temperatuurverlaging 

verstoppingen optreden. 

Een schijnbaar eenvoudige uitvoeringswijze van een continu proces, 

dat het probleem van de sterke corrosie bij de melaainevorming zo 

goed als uitschakelt en bovendien goed aansluit op de resultaten, die 

werden bereikt in de autoclaafproeven, wordt beschreven in lit.(25). 

~. reaktiecondities moeten, volgens de schrijver, z6 worden gekozen, 

dat de omzetting van ureum in melamine in de gasfase plaatsvindt, 

want de grootst• corr~sie treedt op aaar, waar de reaktanten in vloei

bar• of vaste vorm met het reaktormateriaal in aanraking komeno 



-32-

Door het ureum in vloeibare toestand tegelijkertijd met een grote 

overmaat ammoniakgas in het onderste gedeelte van·een vertikal• 

hoge-druk-reaktor. (fig.3) te leiden, kon dit warden bereikto Hierdoor 

zou met een reaktor van roestvrijstaal kunnen word•~ volstaan. 

Bij een reaktietemperatuur tussen 350 en 450°c (bij voorkeur 4oo0 c) 

en een constante,druk van 100 at., zou het r1ogelij~ zijn een omzet

ting van 97'~ te bereiken. 

e()1.,v~~z. 

f 
1 
J. 

I 
• Nll1 

fig.3. overgenom•n uit lit.(25) 

r Afmetingen van de buisreaktor: 

I = 7 Cil • 

L = 350 ·cm 

Uit de opgegeven hoeveelheden ureum en armoniak, die per tijdseenhe id 

in de reaktor werden gepompt, kon warden berekend, dat de· gemiddelde 

verblijftijd (=rea~tietijd) 1 minuut bedroeg. Ureum en ammon~ak werden 

in een Molverhouding van 1:20 bij ! 180°c in de r•aktor gepo11pt., 

De druk in de reaktor werd konstant gehouden (100 at.) door middel 

van een afsluiter in de afvoerleiding. 

Na de expansie van de reaktiegassen via de afsluiter, werd de uitge

kristalliseerde melamine van de gasstroor1 gesoheiden door een cyoloon

afscheider, die op 8o0 c werd gehouden om vorming van am11oniumcarbamaat 

te voorkomen. 

Het afgescheiden melamine had een zeer grate zuiverheid (99,6%),wat 

bovendien als een groot voordeel boven andere continue processen 

werd aangemerkt. 

Na twee produktieperioden van 100 en 200 uren werd bet proces gestopt 

en de reaktorwand onderzocht. Er bleek geen spoor van corrosie aan

wezig te zijno 
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6~2. Ontwerp. en opstellingo 

Met als voorbeeld het_boven beschreven principe werd een plan bedacht 

voor een continue· uitvoeringsvorm van het proces. 

Hierbij bleek al direct een grote moeilijkheid in de vorm van de 

afsluiter, ~ie de reaktiedruk op 100 ato moest houden. Deze afsluiter 

moet bij 4oo0 c kunnen werken, omdat bij lagere temperatutir (350°c) 

de melamine zich kan gaan afzetten en de afsluiter buiten werking 

kan atellen. De pakking van normale afsluiters, "back pressures" e.do 

kunne» temperaturen boven 200 a 250°c echter niet verdragen. 

Omdat een speciale "back pres,sure" erg kostbaar wasen niet binnen 

afzienbare tijd beschikbaar,moest. een andere oplossing warden gezocht. 

Bijvoorbeeld een methode om de druk bij lagere temperatuur te reduceren 

zonder kans op verstopping en· lekkage. 

H~t was bekend dat melamine oplosbaar is in vloeibare aWloniak, omdat 

in de literatuur herhaaldelijk geschreven werd over.een ammoniakale 

melamine-oplossing. Hoewel getallen over de oplosbaarheid niet be

schikbaar waren, kon worden verondersteld dat de overmaat NH
3

, die 

met het ureum in de reaktor -we~d gepo~pt, voldoende zou zijn om het 

gevormde melamine op te lossen.( Bij 100°~ reaktie: 6 gew% melamine)o 

Deze veronderstelling steunde o~ een literatuurgegeven, dat organische 

stoffen meestal beter oplossen in vloeibaar at1moniak dan in water. 

(Oplosbaarheed i~. water bij 100°c: 5 gew%). 

Het volgende vereenvoudigde schema (fig 4) dient ter verduidelijking 

van de methode. 

c 
0 

compressor 
figo r 

c: co
2 

U: voorraadvat net ge

smol ten melamine. 

( T>133°C) 

N: cylinder met NH
3 

R: buisreaktor 

B: back-pressure( 100 at.) 

P: pompen 

Cy~cycloonafscheider 

M: melalline 

5: scrubber om NH
3 

te 

zuiveren van co2 
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De gassen die de reaktor verlaten ontmoeten bij Y een circuit met vloei

baar ammoniak ( T ( 126°c bjj 100 at) 9 waarin zij oplosseno De temperatuur. 
0 van de ammoniakale oplossing wordt gehouden op 100 Co De back-pressure 

(B) zorgt voor een' constante druk van 100 ate Deze afsluiter werkt bij 

100°c zonder moeilijkheden indien er geen vaste deeltjes in de vloeistof 

voorkomeno Na de back-pressure zorgt een cycloon (Cy) voor de afscbei

ding van de melaminekristalletjes uit de gasstroom. Daarna wordt bet bij 

de reaktie gevormde co2 geabsorbeerd door een waterige oplossing van 

alkylolaminen (26) in ~en·scrubber(S)o 

De temperatuur in het stuk van B tot S mag niet lager ztjn dan z 8o0 c 

om vorming van vast ammoniumcarbamaal te voorkomeno 
. 

Bij de uitwerking van bovenstaand plan kwamen echter veel moeil~kheden 

te voorschljn,die in de eerste opzet ~ver bet haofd waren gezieno 

Deze zullen in volgorde van belangrijkbeid kart warden beepraken: 

ao De oplosbaarheid van melamine ih ammaniak. 

Toen hierover gegevens werden gevanden in de literatuur (27),bleek 

de oplosbaarheid veel kleiner te zijn dan 6 gewiclltlpracent.(zie figo5) 

l~O 

oc. ---l 
too 

0 
I.ti 

............__ 

~ 

~ 
Figuur 5 

"'' 1.o t.,. I, 0 .J,,. 

g Melamine/100 g NH
3 1 

Er zou dus met een bijna 6 maal grot'ere evermaat NH
3 

maeten warden 

gewerkt om het melamine geheel op te kunnen loseen. 

bo De oplosbaarheid van co2 in NH
3

. 

Bij een nadere bestudering van het systeem HH
3

-co2 (28) bleek dat 

CO~ bU temperaturen lager dan 6o0 c onoploebaar is in vloeibaar ammoniak 
'-

He t scheidt zich af in de vorm van ammoniumcarbaaaat met NH
3

• Bij 119°c 

is de oplosbaarheid maximaal,maar bedraagt dan nog slechte 2 g co2 

per 100 g rrn
3

oBoven119°C bevindt zich in het T-X-diagram echter een 

coexistentiegebied van 2 vloeistoffen met een co2-gehalte van respo 

2 en 42 %. De oplosbaarheid van de gevormde co2 zou voor een goede 

gang van zaken evenals die van het melamine z 6 gewa% moeten bedragen., 
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Om te voorkomen dat NH4co2NH2 uitkristalliseert mag de temperatuur 

dus slechts varieren tussen 119 en 126°C.!=kpto van NH
3 

bjj 100 at). 

Bij deze temperatuur is echter de oplosbaarheid van melamine erg 

klein.(fig.5). Door het gebruik van een grote evermaat NH
3 

die 

door deze slechte oplosbaarheden wordt vereist,wordt de benodigde 

energie,om het NH
3 

op reaktietemperatuur te krijgen,ruwweg 80 maal 

zo groat·· als de reaktie~mte van het endotherme proces. 

Co Bij 4oo°C.kan de ontleding van NH
3 

een rol gaan apeleno Deze wordt 

vooral door het in roestvrij-staal aanwezige ijzer gekatalyseerd. 

Stikstof vormt met het metaal nitriden,waardoor de reaktorwand bros 

kan worden en zijn drukvastheid verliezeno 

d. De menging van NH
3 

en vloeibaar ureum onderin de reaktor ,moet zo 

goed plaatavinden dat geen vloeibaar ureum in kontakt komt met metalen 

reaktordel~na 

Bij 4oo0 c is het ureum zeer corrosief en spoedig is op zo'n Kontakt

plaats de gehele wand gecorrodeerd met het gevaar van lekkageso 

Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn om d.moVo het ammoniakgas het 

ureum in de reaktor te versproeien,zodat de omzetting heeft plaats 

gevonden voordat de ureum-nevel de reaktorwand bereikt. 

Bij de gebruikte hoeveelheden~gebaseerd op eenmelamineproduktie van 

20 g/uur moet zelfs bij een 6 maal zo grote overmaat NH
3

(zie a. enb.), 

gebruik warden gemaakt van een verstuiver van zeer kleine afmetingeno 

( ~. is resp-o O, 1 en 0,5mm) inw. 
Deze is echter·moeilijk te construeren en is bovendien door de grote 

kans op verstopping niet erg bedrijfszeker-
0 · ·eo Het vloeibare ureum moet bij een temperatuur boven-133 C worden ver-

pomp~ en is dan reeds sterk corrosie!,wat bijzondere eisen stelt aan 

het materiaal van de gebruikte pompo 

Bovenstaande reeks moeilfjkheden en vooral de slechte oplosbaarheid van 

de reaktieprodukten in vloeibaar ammoniak,ontnam aan het plan,om op deze 

wijze het probleem van het reduceren van de druk bij hoge temperatuur 

te omzeilen,veel van zijn:"aantrekkelijkheido 

Ondertussen werd een dissertatie gevonden(5),waarin soortgelijke problemen 

bij de continue melamipebereiding warden besprpkeno 

Hierin wordt een tamelijk gedetaillecrde beschrijving gegeven van een 

continu proces,dat ook bij ± 4oo0 c en 100 at ~ordt uitgevoerd in een 

vertikale buisreaktore 
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Twee essentiile verschillen met het b6venstaande plan treden hierbij 

naar voren: 

De melamine en een groat gedeelte van het ammoniumcarbamaat warden opge

vangen ender de reaktiedruko 

Het ureum wordt vooraf opgelost in vloeibaar ammoniak,wat in praktisch ie~ 

dere verhouding mogelijk iso Hierdoor wordt direkt contact van ureum met 

de reaktorwand vermedeno 

Door het apvangen van het reaktieprodukt bij 100at is het proces eigen

lijk niet meer continu te noemen,omdat na verloop van tUd de reaktie 

gestopt meet warden om het gevorade melamine uit de drukzone te verwij

de reno r 

Omdat dit proces echter veel voordelen heeft boven de aethode met de 

~mmoniakale oplossing,werd bealoten de opstelling na te bouwen en indien 

mogelijk te verbetereno 

Figuur 6:een schema van de betref!ende opstelling overgenomen uit de 

literatuuro 
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7! Suggesties voor verder onderzoek. 

1o De katalysato~ n3Bo3 (g4.3.) beproeven ender atriosferische druk. 

2.Zoeken naar een geschikt dispersieriiddel om een rteer horioge~e 

temperatuurverdeling in de reaktor te krijgen. (§ 4.4.). Hierdoor 

ontstaat eventueel de mogelijkheid de reaktiewarmte niet door de 

wand, muar via het dispersiemiddel aan het systeem toe te voeren. 

3. Bouwen, bedrijven en verbeteren van het continue procee uit Lit 5. 

4. Verbeteren van het teaperatuurve7loop in de buiereaktor. (fig.6) 

5o Invloed van de verblijftijd op de selectiviteit nagaan.· 

6. Proberen in een continu proces de -overmaat NH3 ge~eeltelijk te 

vervangen door N2 • 

?o i'..oeken naar een r.iiddel om op econor».ische wijze het tijdens de reaktie 

vrijkomende water te binden en aan het verdere reaktieverloop t• 

onttrekken. 

8. Verbeteren van de analyseriethode (29) zodat ook een laag rielariine

gehalte betrouwbaar kan worden bepaald. 
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