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Onderwerp: Het gebruik van een kogelmolen aln reactor bij 

de Friedel - Crafts reacties. 

Verslag afstudeerwerk van: I. Racz. 

Datum: Juni 1964. 

Gamenvatting en conclusies: De meeRte li'rier1el - Crafts re

acties word en in twee stappen ui tgevoerd, . nl. : 
a. de vanning van een complexc verbinding van. het bij de 

reactie als katalif3ator gebruikte aluminiumchloride 

met het gewenste reactieproduct, 

b •. het ontleden van deze complexe verbincHng (loor h:rclra-

tatie. 

Aangezien de tw~ede. stap technisch goed ui tvoerbaar in, we rd 

hier de eerste stap, de vorning van een com~lexe verhinding 

bij gehruik van een kogelmolen ala reactor onderzocht. 

:r:>e invloed van verschillende variahelen aln toerental, toe-, 
voersnelheid reaktanten, temperatuur e.a. op de reactiesnel

heid werd nagegaan. 

Je uitgevoerde proeven tonen aan, aat de raeeste Friedel -

Crafts reacties in een speciaal voor dit doel geconstrueer

de kogelmolen zeer goed en voordelig zijn uit te voeren. 

Suggesties voor verder onderzoek: 

a. Bepaling van de optimal~ reactiecondities voor de 

verschillende Friedel - Crafts reacties. 

b. Onderzoek naar ne mogelijkhei(1 van een continue -pro

cesvoering. 
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1. Inleiding en probleemstellinc. 

1.1. De meeste Friedel - Crafts reactien zijn additie-reacties, 
waarbij aluminiumchloric'le als katalisator wor<lt gebruikt. llen 

onderscheidt hier twee typen reacties, t.w. de koolwaterstof

synthese en de keto-synthese. Het vernchil tusnen deze twee 
typen reacties bustaat daarin, dat men bij de keto-synthese 

aequimolaire hoeveelheden aluminiur:ichloride gebruikt, terwijl 

bij de koolwaterstof-synthese al oporen aluniniur:ichloride vol
doende zijn om de reactie te doen ve~lopen. 

Bij de ket9-synthese vormt het aluminiumchloride aan het eind 
van'ne reactie.een complexc verbincling net het gewenste reactie

product; zo wordt dus al1iminiumchloride aan de reactie ont
trokken. Dit verklaart, wanrom men hij de keto-syntheoe aequi
mol~ire hoeveelheden aluminiur:ichloride moet gebruiken. 

In het vervolg zullen wij ons bezig houden f'let de keto-Rynthene. 

Volgens deze type reacti~ 0orden veel cheminche producten ver

vaardigd, zo als o-benzoyl-benzoHzuur (grondstof voor de verf
industrie), benzophenon, acetophenon, etc. Zeer belangrijk 

• 
zijn verder de reacties van aromatische verbinding~n met barn

. steenzuuranhydride; nie beta-propionzuren geven. 

De keto-synthesc verloopt op de volgen~e manier ( 1 ): 

Cl Cl 
' a. Ar 1-C=?.: + Al:Cl • 

Cl 

Cl Cl 
' + .• -

b. Ar -G=O:Al:Cl 1 •• •• 

Cl 

+ 
c. Ar 1-C=0 + H-Ar? 

. 
Ar~ ' . d. Ar 1-C=O + AlC14 f 

! 

• 

• 

~ 

Cl Cl 
I + 

Ar -C=O:Al:Cl 1 .. .. 
Cl 

+ 
Ar 1-C=0 + 

Ar? 
. ' ' 

Ar1-C=O + 

Cl .. -
Cl:Al:Cl 

Cl 

1~r 2 ?.l 
Ar -C=OtAl~Cl + 1 •• .• 

Cl 
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~r2 

• Ar, -0=0 + Al (on) cl? + HO l 

Bij het gebruik van een kogelmolen als reactor gaan wij tot oc 
voorlaatste stap, d.w.z. in de molen verkrijgen wij een complexe 
verbinding van het aluminiumchloride met het gewenste reactie

product. 
De totale reactie die in de molen plaats vindt, ziet er dus als 

volgt uit: 

Cl 
t ~r2 

Ar 1-C=0 + +· AlC.1
3 
--t Ar 1-C=O • A1Cl

3 
+ HCl 

Volgens dit mechanisme moeten de uitgangnstoffen watervrij zijn, 
en de reactie moet ender anhydrische condities uitgevoerd warden. 
Het aluminiumchloride wordt namelijk door water ontleed en ver
liest .dan zijn katalytische werking. 

Volgens andere opvattingen echter zou juist wat water nodig 
zijn om de reactie _te la ten verlopen. Hoe het ook zij, bij de 
uitvoering van dit onderzoek hebben wij geen last gehad van het 
al of niet aanwezige water. Op de zuiverheid van de gebruikte 
chemicali~n wordt nader'ing~gaan bij de betreffende proeven. 
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1.~. en 1.3. Technische uit~oeringsvormen van ae li'rie<lel -

Craftn reacties. ?ro~~mstellin&..__~£r:ken naar e~:~lJ:ieUl!£ 

uitvoeringsvorm. 

De Friedel - Crafts rea,cties worHen in het algeneen in ne che

mische technologie in een roerketel, voorzie'1 van een terug:.... 

vloeikoeler, ui tgevoera. ( z, 3 ) 1~en van ae reaktanten wor<'lt 

in overmaat genomen en als oplosmic1del ;~ehrui1..:t voor het alu

miniunchloride en het reactieproduct. :Jeze overmaat moet na het 

bebindigen van de reactie verwijderd worden en gedroogd, voor

dat men het opnieuw gebruiken kan. 131.j ae Vriedel - Crafts . 

reacties treedt namelijk lICl ontwi~-:keling op, wat in ee~1 waterig 

milieu corrosiegevaar voor het gehrnikte a:;r)araat hetekent. 

Wil men de reactie niet te lanr~ late~1 auren, rhi.>1 rnoet Pl.en de 

katalisator (A1c1
3

) in de vorm van een fijn poeaer aan de reak

tanten toevoegen. Dit betekent, dat er een rnaalinrichting in hat 

proces moet worden opgenomen. 

De reactieduur bij deze 1ii tvoeringsvorn v:1rienrt vRn 6 tot 1? uur, 

wat dus erg lang is. 

De opbrengst is redelijk, 60 h no '.rb van de theoretische waarne. 

Wij zien dus, dat deze ui tvoerinp;rworm twee duinelijke nac~elen 

heeft. Ten eers"te Yweft men hier naar,t de reactor een aparte 

maalinrichting noaig en ten twee<'l e nu11rt de reactie erg lang. 

Wat de reactieduur hetrrft zou het beter zijn, alo er geen oploo

middel werd gebruikt. :)an zou nameli jk de concentratie der 

reactiecomponenten groter zijn, wat tot een r,nellere reactie zou 

le_iden. Di t is echter' bij deze ui tvoeringrworT'l hijna nooi t 

mogelijk. -;)e meeste Prie<'lel - Crafto reacties zijn namelijk con

denzatie-reacties, waarbij hct eindproduct alA een visce12se of 

vaste stof verschijnt. :Jeze visceuse o"" vm;te ntof zou echter 

door een roerder zeer slecht geroerd kunnen worden. 

Deze twee nadelen verdwijnen, wanneer men een kogelnolen als 

reactor gaat gebruiken ( 4, 5 ) • T)e mengvrerking van een kogel

molen is bijzonder goed, aeze wordt vaak gehruikt vooT het 

malen en mengen van vaste, resp. visceuse stoffen ( 6 ). 
- \ -

Men hoeft geen oplosmiddel te geh~1iken bi~ de reactie, de 

reactiesnelheid wornt dus grater. 

Ue extr& maalinrichting kan vervallen. 

ne kogelmolen kan dus economische voorr1elen hehhen boven de 
roerketel bij het uitvoeren van de meeste Pric1el - Crafts 
reacties. 
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2. De kogelmolen. 

2~1. Algemeen. In een kogelmolen wordt een materiaal gebroken 

en gemalen. Twee materialen worden ook goed gemengd. 

Draait de molen, dan worden de kogels mee omhoog genomen, tot 

ze bij e~n bepaalde hoogte weer naar heneden vallen. Als de 

draaisnelheid groter wordt, wordt ook de op de kogels werkende 

centrifugaalkracht grater. De stijgingshoek van <le kogels neemt 

to~, tot dat de krachtkomponent van het gewicht der kogels 

groter is dan de centrifugaalkracht. Op dat ogenhlik zullen de 

kogels via.een parabolische baan naar heneden vallen. 

Als de draaisnelheid groat is, krtn de centrifugaalkracht zo 

groat zijn, dat de kogels met ·ae molen rnee blijven draaien, 

zonder het materiaal te malen of te mengen. 

2. 2. Invloed van het toe rental op £!et __ maal- en me~ff ect _!.an 

de kogelmolen. 
Uit bovenstaande volgt, dat men kan berekenen, hij welk toeren

tal de kogels van de grootste hoogte naar bene<len vallen en de 

grootste valsnelheid hebben. Bij dit toerental zal dus het maal

en mengeffct van de molen optimaal zijn. ( 1 ) 
Wij voeren de volgende symbol en in: 

G = 

"' = 
D = 

n = 
c = 

eC = 
r = 

het kogelET,ewicht in kg 

hoeksnelheid van de rnolen in 
molendiameter in rn 

toe rental per minuut 

centrifugaalkracht in kg 

stijgingshoek 

straal va.n de molen in m 

c 

p 

!(', ! 
·-·~·-· 

I 

I 
figuur 1. 

rad/sec 
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De kogel bevindt zich in punt m en de ntijp;inp;nhoek in o(. In 
dit geval werken op de kogel twee, verschillend ~orichto kracl1ten: 

a. :'.)e centrifugaal 1crach t, 

2 G x tAJ2 x r 
C = m xtAJ- x r = ------

g 

g = versnelling van de zwaartekracht. 

b. De krachtcomponent van het kogelg_e\vicht, 

P = G x sine( 

Opdat de kogel 'in punt m in evenwicht blijft, is nodig, dat: 

c ~ p 

of 

Voor ~ = 90°, d.w.z. als da kogel in m1 is, geldt: 

w? x r ~ g 

Yult men verQer in: W= 
27[x n 

60 
dan volgt: 

(--..2 ..-7r_x_n __ /, x' r ~ g 

60 

Hie_rui t volgt voor het maximale toe rental: 

N max. = 
60? x 9,81 

? 4 x 3,14 x r 
= 

De zo gevonden waarde wordt het kritische toerental genoemd. 
Bij dit toerental leveren de kogels geen arheid meer, ze draaien 
met de molen mee. 

Het praktische toerental stel t men op 75 ;:b van deze kri tische 
waarde: 

npr. = 0,75 Nmax. = 

I 
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Deze vergelijking geldt voor de buitennte kof~ellaag in de oolen. 

Betrekt men alle 1::ogeln in de bere1rnning, clan ver1:rijgt men: 

n pr. 

Welke van deze twee vergelijkingen de voorkeur ver<Hent is ex}w

rimenteel nag niet vastgestel~. 

Opdat de kogels zo weinig mor;elijk over de binnenwanrl van de 

molen gaan glijden, word.t de binnenbe~:leclinn; van cle molen soms 

trapsgewijze uitgevoerd. 

? • 3. Molen- en kogeldiameter, kogelgewicht, yu1;t;raad van a e 

molen. Het gewicht van de kogeln moit zo groot zijn, dat 

oak de grootste stukken van het te nalen m~teriaal verkleind 

kunnen worden. Ilet gewicht van de k:op;els ooet ook.zo groat zijn, 

dat ze. niet in de visceuse !eactiemassa blijven nteken. 

Het is zeer moeilijk, de door de kogels geleverde arlHdd precies 

te berekenen, daar de kogels van vernchillenr!e hoogtes vallen. 

Zijn in het te malen materiaal veel grote stukken, die door de 

kogels niet verkleind warden, dan verzamelen deze zich op den . 
duur tussen de kogels en. onoerbreken tenslotte ne werking van 

de molen. In dit geval moet het te malen materiaal voorgebroken 

warden of men moet groteTe kogels gebruiken. Haar hierbij moet 

men bedenken, dat met de vergroting van de kogeloiameter het 

werkzame oppervlak va~ de molen kleiner wordt, <l.w.z. <le capa

citeit van de molen wordt kleiner. 

Uit·aeze overwegingen valt het gemi~kelijk in te zien, <lat het 

voordelig is, zo klein mogelijke kogels te gebruiken. Hatuurli jlr 

mag de kogeloiameter niet kleiner zijn dan een 1)epaalde waarc1e; 

dat zij niet in de visceuse reactiemansa blijven steken, benaalt 

hi er d.e diameter. })eze waard e zou ui t experimentele gegevenn 

bepaald kunnen woroen. 

De vullingsgraacl van de molen bedraagt normaal ~)0 - 3'.5 '!,. 

(Kogelvolume t.o.v. moleninhoud). 

Het rendement van de kogelmolen is laag. Ongeveer 15 ' 1
1 van <'le 

toegevoerde energie wordt voor het malen en mengen gebruikt, Cle 

wrijvingsverliesen .zijn ous bijzonder groot. 

I 
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Praktisch geneelte. 

3.1. Ontwikkeling van de hier gebruikte 'k:ogelr.iolen. 

De kogelmolen moet een vulopening lrnbben, waardoor het A.lCL~ 

en/of de reaktanten in de molen ger1a11n kunnen worden. Verder 

moet de molen voorzien zijn van geschikte in- en uitlaatntompen, 

waardoor de reaktanten in vloeibare phase toegevoercl kunnen 

warden en het gevormoe 1101 verwijtlera k9.n worden tijaens ae 

rotatie van de molen. Men moet verder eon inert r,as of lucht 

door de molen kunnen leiden, om de visceuse reactiemassa te 

drogen. Tiit is nodig, omdat het rnoeilijk is, de visceuse reactie

massa uit de molen te verwijneren. Na het Clrogen verkrijgt men 

door de malende werking van de kogels een fijn, droog poede~, 

dat wel gemakkelijl~ ui t de nolen kan word en verwijncrn. 

Er werd een aantal proeven uitgevoerd, om ne juiste uitvoering 

van de reactor te vinden. 

a. Een bepaalde Friedel ~ drafts reactie (hereiden van o-henzoyl

benzoezuur) we rd ui tp;evoero in een ronobodemlrnlf, voorzien van 

een roerder en een terugvloeikoeler. 

Het eindproduct was een visceuse naa.sa, waarin de roerder bleef 
steken; de roeraer·hrak tenslotte. 

b. ~eze reactie wer<l in een kogelmolen uitgevoer~. In het deksel 

van de kogelmolen was een ventiel aangebracht om oe gevormde 
' HCl-dampen te laten ontsnappen. 

Als eindpron.uct ontst9nd een visceuse mR.ssa, het vontiel raakte 

ve-rstopt. Wel we rel deze visceuse mass a na een dag staan aan de 

lucht hard en droog, zodat wij na r:ialen een oroog poe<ler verke'e

gen, d.at gemak'l(elijlt uit de molen verwijderd 1-<'.'.on worden. 

c. IIet ventiel wer(1 verbeterr1, in het cleksel van cl e molen wera 

een geperforeero e pi j p ( rliameter ? cm) aangebracht, a ie 

ongev~er 8 cm in ae molen stak. On doze pijn heen werd een 

trechter aangeb.racht om verstop:iing van ae pijp te voorkornen. 

In de bo<lem van rte molen werd eveneens ecn ventiel aangebracht 

om lucht door de molen te kunnen leiden. 
Het probleer!l. van d.e toevoer van de vloei hare phase ti jdens Cle 
rotatie werd opgelost aoor een plastic slang te nemen, die met 
de molen mee-roteerde. Deze plastic slanr~ werd omhoog gebop;en 

en een trechter erop aangohracht. ')eze trechter <1raaic9e in een 

I 
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porceleinen ring met de slang en de molen mee. Boven deze 

trechter werd een reservoir n.angebracht voor de vloeibare ph1:we 

en bovendien een luchtleiding. Op deze manier kon duR de vloei

bare phase tijdenn de rotatie in de rnolen warden ~eleid. Na het 

be~indigen van de reactie konden we ook lucht door de molen 

leiden om de visceuse reactiemassa te drogen, zonder de rotatie 

van de molen te onderbreken. 

De bovengenoemde reactie werd in deze kogelmolen uitgevoerd. 

Aan het eind van de reactie verscheen het reactieproduct ais 

een droog poeder. 
Deze ui tvo~ringsvorm werii oo 1r <u-1n,c~ehouden bij de verrlere proevnn. 

nenervoir 

Lucht 

figuur ?. 

Gegevens van de kogelmolen: n.v.s. kogelmolen, diameter 16 cm, 

gevuld met. R.V.S. kogels, diameter 1,5 cin, gewicht 17g. 

De molen mag tot de helft gevuld worden noor ae reaktanten, 

vanwege qe horizontale stand van de molen. 

I 
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Inhoud molen: ", 5 liter, er hli j ft nus een vo lune van 1 , ".H) liter 

over voor de kogels en de reaktanten. 

De kogels in de molen nernen een volume in van 0,5 liter. liet 

effectieve volume van de mole~ bedraagt derhalvo 0,75 liter. 

Aangezien gedurenae de reactic een volurnevermeerc1 erinr, vau de 

reactiemassa door schuimon o:otreedt, worclt hot effectieve volm:ie 

van de molen kleiner dan zo juist bereken0. 

Vullingsgraad van de molen: ?O %. 
Kritisch toerental: 

n = 4? 2 3 = 4?23 = 106 omw./minuut. kr. \fD \[0,16 
l)raktisch toerental: 

n 37',., 37,? 93 I . t = = = omw. / minuu • pr. 'fD ~ 0' 16 

3.2. On<lerzoek naar de uitvoerbaarheirt van de verschillende· 

l!,riedel - Crafts reac~ies in een k.Q_gelriolen. 

Om de kogelmolen-type reactor on~er verschillenae o~standi~l1eaen 

op zijn bruikbaa.rheid bij de ui tvoering van de Ji'rierlel - Crafts 

reactieB te onderzoeken, werd een prograr::ma opgnnteld. ]it 

programma werd gebaseercl) op vernchillenrle ar,gregatietoestanden 

van de reaktanten en einnnroducten hi~ de verschillern1e J:'riedel..:. 

Crafts reacties. IIiervoor wero het volgerioe scheria opgesteld: 

a. 

b. 

c. 

a. 

Aggregatietoestana van de 

reaktanten bij lcamerter::111. 

1 2 

vast vloeibaar 

vast vloeihaar 

vloeibaar vloeibaar 

vloeibaar vloeibaar 

> 
) 

) 

Aggregatietoe ntancl van cl f~ 

eindpror1ucten bij kamertem.71. 

-·---------------

vloeibaar 

vast 

vloeibanr 

vast 
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Voorbeelden voor deze typen reacties zijn: 

a. ~een voorbeeld gevonden. 

b. bereiding van o-benzoyl-benzo~~z1mr. 

c. bereidin~ van acetophenon. 

d. bereiding van benzorihenon. 

3.2.1. Bereiding van het o-bEm7'o._yl-benzo!~zuur. 

Principe: 

1. C6H4(CO)?O + C6H6 + 2 Al013~ C61I5A1,c15c6H4(C0)20 + lICl 

?. C6H5Al?Cl 5c6H
4 

(CO)?O + IICl ~ c6u
5

cDc 6u
4
cooII + 2 AlC1

3 

Tie eerste stap wer~ in de kor;elmolen uitgevoer~. 

De gebruikte ~ronnstoff(m waren rhi.s: alur:iiniunchlori(1e, bcmzeen 

en phtaalzuuranhy<1ride in de molaire verhowling ? : 1 : 1. 

!let aluminiumchloride en het p.z.a. wer~en in de kogelmolen 

gedaan en een half uur p;emalen. V(:rvolr;en:1 wertl, zonc1.er cle rota

tie van de molen te ornlorhreken, hot henzee~1 toegevoer!l, ·nit hac'l 

een gelijlanatiger verdeling van het henzeen tot gevolr~. I'Ja het 

be eind igen van cle IICl-ontwi kkelinG ( '1-5 11ur) we rd lucht c1 oor de 

molen geleid, om het event1HH:l overr;ehleven 1Hmzer:n te verrlampen 

en zo een vaste sto~ te krijgen. :1)it nm1 vecl tij~ in henlag. 

:1)e in de molen ontstane visceuse marrna vrerd na;:wli jk (1oor cl e 

kogels op.de binnenwari:d van de molcn vastrr,estanpt. liet drop:enn 

oppervlakte was hierdoor verkleind. 

Opb:tengst aan o-henzo:vl-benzoez1rnr: 76 :f, van (te theoreti~1chc 

waarde. 

3.2.2. Bereiding van acotoph~£2£· 

Principe: 

:De gehruikte grondstoffen waren: aluminiur:1Chlori(le, henzecn en 

azijnzuuranhydride, in de molaire verhouc'ling? : 1 : 1. 

IIet alum:Lniumchloride werd in de molen een half uur gemalen. 

Het benze en en het azi jnzuuranhvnric1 e werrl en met elkaar gef'lenr,r1 

en tijclens de rotatie van (1e t1olen aan het aluminiumchloride 

toegevoer,a. Na het bet:inrHr~en van ;1 e HCl-ontwi 1-:.-1-eling vverc1 een 

I 



bruin, visccus reactiepronuct vcrkregf~n, wat zeer raoeilijk ui t 

de molen kon worr1en verwijdern. 

Opbrenp,st aan aceto1)henon: r50 ,f van (1e theoretinche waarile. 

).2.-:S. Bereioinr; van henzonllenon. 

Principe: 

:Je gebruikte gronrh~toffen waren: aluminiunchlorifle, benzeen en 

benz_o~rlchloride, in ae molaire verhowi ing 1 :_ 1 : 1. 

liet aluminiumchlori(1e we rd in de r1olen ce 11 half uur lang gemftlen. 

Het benzeen ert. het benzoylchlorid e we rel en r:ie t el hw.r gemenp;(1 en 

tijnenn de rota tie aan het aluminiur:1Chloricle toer;evoegd. Na het 

beeinoigen van de llCl-ontwilckeling werr1 lucht (1oor 1le molen 

geleirl, om de visceuse reactiema'.F~a te r1rogen. :De c1uur van de 

reactie en het dror;en herlroep; 7-H uur. Aan het eirn1 vm1 de hewer

king werd een vrij-vloeienrl droor; poerler verkregen. 

Opbrengst aan benzophenon: 70 ~~ van oe theoretische waarr1e. 

Deze proeven werrlen onc1er de volgenc1e onstandigherten llitgevoerc1: 

Toerental: 60 omwentelingen/minuut. 
0 ' 

Temperatuur: 20-22 C. 

Bij de uitvoering van deze reactiefl werrl geen merkbare tempe

ratuursverhoging van <l.e reactiema:3fHl waar{;enorr1en. 

Ueze proeven tonen aan, dat het indcr~na~ mo~elij1c is, c1e meeste 

Friedel - Crafts reactieo in cen kogelmolen-type reactor uit te 

voeren. Hierhij nient te vmrrlen opgemerkt, dat rlie reaction, 

waarbij het reactieproduct een vloeintof in, beter in een roer

ketel, met behul n van een op lo smidcl e 1 ui tgevo ere~ kunnen worn en, 

aanr,ezien rle ve.rwijoering van (1e in een kogelmolen ontntane 

viscewrn mansa technische moeili1khe(leri net zic11 meebrengt. 

~e aggregatietoestan4 ~er reaktanten sneelt bij de technische 

uitvoerbaarheid van de Friedel - Crafts reacties in een kovel-,, 

molen geE;n rol. 

De kogelnolen is ui termate p,eschikt voor die }•'rierlel - Crafts 

reacties, waarbij een van de reaktanten een vaste fltof is. 

I 
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4. Onderzoek naar de optimale reactiecondities bij de bereidine 

van benzophenon in een ko~~lmolen. 

4.1. Algemeen. 

Benzophenon: smel tpunt: 48 °c, kr,istallijne structuur, rhombisch 

en monoklien. 

Uitgangsstoffen: 

Aluminiunchloric1 e: van E. lilerck JLG. Jarmstad t. Watervri j, 

gesublimeerd, voor synthese. 
Ilet aluminiumchloride werd in flessen van 1 kg geleverd. Tijdens 

het openen van de fles kan het aluminiumchloride water uit de 

lucht aantrekken. Bij veelvul<'lig onenen van de fles gaat dus <'le 
samenRtelling van het aluminiumchloride veranderen. Om <leze 

verandering zo klein mogelijk te houden, warden de voor de proeven 

benodigde hoeveelheden aluminiumchloride in aparte stopflessen 

gedaan. 

Benzeen: van JL Merck A.G. )armRtadt. Watervrij, p.a. 

Benzoylchloride~ van Fluka A.G. n.a. 

Opzet van het o~£~~~oek:: tijdens cli t on<1erzoek w<:rden ae factoren 
gevari<ford, <1ie van invloed zouden kunnen zijn op de fysische 

trans~ortverschijnselen en on de chemische reactiesnelheid. 

Uit dezc proeven zou dan bepaald kunnen warden, of het fysische 

transport, dan wel de chemische reactiesnelheid bepalend. is voor 
de totale reacrtiesnelheid. 

In de kogelnolen gaat men tot de vorming van de complexe verbin

ding van het·aluminiumchlorioe met het benzophenon (zie 1.1.). 

4. 2. De invloed van het toerental op de reacti~llieio •. 

De reactie werd bij verRchillen<le toerentallen uit~evoerd. 

Na 2, 3 en 4,5 uur werd telkens·e~n monBter genomen van de reactie

massa en het benzophenon-p;ehalte bepaald. 
De proeven werden bij kamertemperatuur uitp;evoerd. 
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Resultaten: 

Toerental Toevoertijr1 van de Ophrengf1t 5!, na 

Der minuut vloeihare YJlurne _?_ _2_ 4,5 uur 

a. 16-20 87 minuten ?1 ?4 45 
' 

b. ~0-4? 89 ,, ?? 32 46 
c. 59-61 83 .,, 30 42 56 
a. 79-DO R7 •I 36 49 60 

e. 94-96 B5 ,, 
37 50 60 

(tab~l 1.) 

Om het aanschouwelij~ te maken, worden deze resultaten in grafiek 

gehracht: 

j~ ophrenp;st 

a. 

Reactienuur in h : · _:1ten 

120 180 270 

grafiek 1. 
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.% opbrengst 

Reactieduur: 4,5 uur. 

3 uur 

"' Reactiecluur: 2 uur 

omwentelingen/minuut 

?.O 30 40 50 60 70 80 90 

grafiek 2. 

Uit deze proeven zien wij, dat aanvankelijk de reactiesnelheicl 

grater wordt met een groter toerental. Dit gaat door tot een 
bepaald toerental, tot 90-g5 onw./minuut. 
Men zov geneigd zi jn te a.enken, dat de reactiesnelhein bij di t 
toerental door de chemische reactieshelheid bepaald wordt en 
het daarom geen zin heeft, het toerental verder op te voeren. 

De berekening van het praktinche toerental in 3.1. toont aan, 
dat de hier gebruikte kogelmolen een optimale maal- en meng
werking heeft bij een toerental van 93 omw./minuut. Volgens 
deze berekening zou dus ook het·fysisch transport snelheids
bepalen0 kunnen zijn. 
Uit het bovenstaande volgt, dat het niet geed duidelijk ist welke 
van de twee faktoren, n.l. het fysisch transport of de chemioche 
reactiesnelheid, bij dit toerental snelheidAbepalend is. 
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4.3. "Je in~loed van de toevoerrmelheir'l. van ae vloeibare pha@ 

op de reactiesnelheid. 
Min of meer toevallig werd tijdem~ de ui tvoering van een aantal 
pro even opgemerkt, dat de toevoerf:inelheid van het benzeen eri 
het benzoylchloride aan het aluminiunchloride de reactiermel.;;. 

heid be!nvloedt. 
De ui tvoering van rl eze serie pro even was als volgt: het alumi
niumchloride wer<l in de molen een hal~ uur gemalen. llet benz~en 
en het benzoylchloride werden met elkaar gemengd en aan het 
aluminiumchloride toegevoegd, waarbij de toevoersnelheid werd 

gevari~er<l. 

Na 1, ?, 3, en 4,5 uur warden monsters genomen en het benzo~fie
non -gehalte bepaald. 

Resul t~:lten: 

Toerental Toevoertijd van de OpbrengAt ~·~ na 
per minuut vloeibare phase 1 2 ..l 4,5 uur - -

a. 60 5 rninuten 16 ?6 34 54 
b. " 30 

,, 14 30 38 46 
c. ,, 3B !I 20 37 4? 45 
a. ti 50 ., 21 45 51 56 

e. •I 65 " 34 46 58 
f. ,, 

88 
,, 

4? 46 59 
g. ,, 

1E35 
,, 

57 

( tabel ? • ) 

Men zou verwachten, dat de opbrengst aan benzophenon kleiner 
wordt bij eeh. kortere reactieduur, dus bij een langere toevoer
ti j<l van de reakti.mten. (::Je reactieduur we rd hi er n. l. gerekend 
vanaf het tijdstip, dat de eerste druppel van het mengselvan de 
reactiecomponenten aan het aluminiumchloride werd toegevoegd.) 
Bij deze reeks proeven werd echter het tegendeel waargenomen, 

d.w.z. de opbrengst werd groter·bij langzamer toevoegen van de 
reaktanten. 
Dit verschijnsel zou twee oorzaken kunnen hebben: 

a. IIet tijdens de reactie ontwikkelde HCl wordt deels door de 
vloeibare phase geabsorbeerd. Dit geabsorbeerne HCl he~ft een 
versnellende of vertragenda invloed op de reactie. 
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b. I3ij langere toevoertijden wornt het menr,effect van de molen 

grater. 

Om de oorzaak van dit verschijnsel te ontdekken, wera de vol
gen~e reeks proeven uitgevoerd: 

4.4. Vloeibare phase met HCl verzadigd. 

Het mengsel van benzeen en benzoylchloride werd met droog HCl -
gas verzadip,d, voordat dit menp;sel aan het aluminiumchloride 
werd toegevoerd. De toevoertijden van de vloeibare phase werden 
gevari~erd. 

Resultaten: 

Toe rental Toevoertijd van <le· Opbrengst % na 
uer minuut vloeibare Ehase ::> _]_ 415 uur 

a. 60 3 mi nu ten 32 43 60 

b. " 30 " 34 47 58 

c. II 55 ,, 34 45 57 
d. " 83 II ?4 37 53 

(tabel 3.) 

Als er een samenvattend grafiek wornt vervaardig<l van tabel 2 
en tabel 3, dan krijgt men het volgencle beeld bij snel toevoe

gen van de reaktanten: 

% opbrengst 

120 

1. vloeint.of 
verzacligd. 

2. zonder HIJ.. 

180 . 

grafiek 3. 

Reactieduur in mi.nuten. 

270 
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Bij langere toevoertijden.gaat lijn 1. omlaag (opbrengst wordt 

kleiner),' en lijn 2. ga.at omhoog (opbrengst wordt grater). 

Verklaring. 
Als twee reaktanten in een zeer korte tijd bij elkaar warden 
gevoeg(l en men laat de reactie b. v. 4 uur duren, dan is de ge::... 

middelde reactieduur ook 4 uur. 
Voegt men deze twee reaktanten.echter langzaam bij elkaar en laat 
de reactic 4 uur duren, dan is de gemiddelde reactieduur niet 
4 uur, maar minder. Daardoor is de opbrengst lager dan in het 
eerste geval, als er tenminste geen andere effecten zouden op~ 
treden, die het "opbrengst-verlagend11 effect van de langere t'oe
voerti jden te niet zouden doen. 
Bij de reeks proeven. die met een met IICl verzadigde vloeibare 
phase waren ui tgevoerd, werd gevonden·, dat bij langere toevoer
tijden de opbrengst inderdaad kleiner werd. Uit het voorgaande 
is dit verschijnsel zondet meer te verklaren. 
De opbrengsten bij korte toevoertijden waren hoger, dan de op-

.. 
brengsten bij overeenkomende proeven met een vloeibare phase, 

die niet met HCl- was verzadigd. Hieruit kunnen wij concluderen, 
dat het in de v'loeibare phase apgeloste HCl als een versneller 
werkt voor deze reactie. 
In dit licht bezien kan ook de grater wordende reactiesnelheid 
bij langere toevoertijden verklaard warden bij de proeven, uit
gevoerd met een niet met HCl verzadigde vloeibare phase. 
Bij langere toevoertijden bevindt zich in de molen op een gege
ven ogenblik mlnder vloeistof, dan bij een kortere toevoertijd. 
De vloeibare phase bevat dan relatief meer HCl. Als ae vloeibare 
phase langzaam genoeg aan het aluminiumchloride worclt toegevoerd, 
dan is deze Fiteeds met HCl verzadigd; wat aanleiding geeft tot 
een snellere reactie en dus tot een grotere opbrengst in dezelfde 
tijdsduur. 
Bij langere toevoertijden is de reactiesnelheid dus grater. 
De gemiddelde reactieduur wordt echter kleiner, wat zonder het 

hierboven vermelde, snelheidsverhogend effect van het HCl, tot 
' 

een lagere opbrengst zou leiden. Hier hebben wij dus twee fac·toren, 
die elkaar tegenwerken. Het is duidelijk, dat wat de duur van de 
toevoertijden betref't_, er een op'timur11 bestaat, waar de opbrengst 
het grootst is. Dit optimum lag bij de hier uitgevoer<le proev~n 
tussen 80 en 100 minuten, bfj een- totale reactieduur van 4,5 uur. 
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4.5. De invloed van de temperatuur op de reactiesnelheid. 

Het werd niet nodig geacht, de temperatuur van de kogelmolen 

nauwkeurig te meten, daarom kon voor de verwarming en tempera
tuurmeting van de kogelmolen warden volstaan met een eenvoudig 

opzet. 
De koRelmolen werd met een straal warm water verwarmd. :Je tem

peratuur van het water werd gemeten en de temperatuur van de 
molen werd verondersteld hieraan gelijk te zijn. :Je temperatuur 
van de molen was natuurlijk iets lager, dan deze gemeten waarde, 
maar in de eerste plaats ging het hier om een temperatuur
indicatie, waarbi j eenige a·nnauwkeurigheid. wel ~edulcl nocht word en. 

Resultaten: 

a. 

b. 

c. 

Toerental Toevoertijd v.~. Temp~ratuur 

1Jer minuut vl. phase v.d.molen 

60 

" 

~ opbrengst 

90 

80 

70 

60 
\ 

50 

40 

30 

'?O 

10 

3 minuten 
6 II 

6 II 

22-?4 °c 
38-40 II 

57-60 II 

(tabel 4.) 

Opbrengot % na 
1 __1. __l_ 4,5 uur 

16 26 34 
53 12 a2 

87 88 88 

54 
88 

90 

Reactieduur in minuten. 

60 120 180 ?.70 

grafiek 4. 



90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

?0 

10 

% .opbrengst 

na 4, 5 uu 

na 3 uur 

na 2 uur 

na 1 uur 

?O 

- ?1 - , 

Temperatuur in °c 

30 40 5() 60 

grafiek 5. 

Uit deze reeks proeven zien wij, dat de temperat1n1r een zeer 
grote invloed heeft op de reactiesnelheid. 
Gezien deze resultaten kan men stellen, dat de reactiesnelheid 
door de chemis_che reactiesnelheid wordt bepaald. M.a.w. de meng
werking van de kogelmolen is bi j oonder g.oed. 
Als een roerketel voor de uitvoering van deze reactie gebruikt 
wordt ( 1, Z.), dan wordt de reactiemassa ook op een temperatuur 
van ongeveer 50 °c gebracht. De reactie duurt desondanks 

5 a 7 maal langer, dan bij het ~ebruik van een kogelmolen. 
~it betekent, dat bij het gebruik van een roerketel als reactor 
bij deze reactie het fysisch transport snelheidsbepalend·is. 
:n.a.w. de roer- en mengwerking van een kogelmolen is beter, dan 
die van een roerketel. 
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4.6. De tnvloed van het toerental OE de reactiesnelheid 
bij een hogere temperatuur. 

De kogelmolen werd op een hogere temperatuur gebracht en het 
toerental gevari~erd, om het invloed hiervan op de reactiesnel
heid te onderzoeken. · 

Resultaten: 

Toe rental Toevoertijd v.d. Temperatuur Opbrengst % na 
per minuut vloeibare phase v. a. molen _J_ _g_ -2..... 4,5 

a. 20-?.4 4 minuten · 40 oc 48 62 70 75 
b. 38-40 6 II 40 ll 49 65 74 82 

c. 59-61 3 
,, 40 " 53 7? 82 88 

a. 79-80 5 ., 40 It 58 74 83 89 

(tabel 5. ) 

')~ ophren~st. 

go 

80 

70 

60 a • 

c. 

50 b. 
a. x 

40 
Heactieduur in minuten. 

1 0 H30 ?70 

grafiek 6. 

uur 
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st dpbrengst 
90 

" 
-1. 

Heactiectunr 4,5 uur. 

" 80 
Reactie:hmr 3 uur. 

--------)( ,, 
')( 

70 ¥. H.eactie<luur ? uur --------)( . 

60 
1( 

50 x-------X 
~teactiectuur 1 uur. 

Aanta:i omw./minuut 
40 

?O 30 40 50 60 70 80 

grafiek 7. 

Als <le resultaten van deze reeks proeven vergeleken warden met 

de resultaten van 4.?., dan zien wij, dat de invloed van het 

toerental op de reactiesnelheid ongeveer gelijk blijft bij toe
nemende temper-aturen. 
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4. 7. Bepaling van de hoe~ee~!~~::_?:_~l benzophenon in het r_~~_s:tie

rgengsel. ( 8 ) 

Een monster van het reactiemengnel wercl in 4 N natriumhychaLne

oplossing gedaan en goed genchud, om de reactie te laten stoppen. 
' Jezo oplossing werd 40 mim1ten ge~ookt, om het no~ niet in henzo-

phenon omgezette benzoylchloride·te hydroliseren. 

!Ja koelinr, werr1 het benzo'Jhenon ui t rleze oplo~rning door extractie 

r.iet drie parties chioroforr:i verwijilerd. Elke portie we rd met 

gedestilleerd water gewansen en dit waswater werd in de oplosning 

teruggedaan voor de volgende extractie. 

Je chloroform-extralcten werr3en in een kolf verzameld. Ilet chlo

roform werr1 afgedestilleerd bij 61, 5 °c, het achtergebleven, 

gekristalliseerde beniophenon werd a~n de lucht gedroogd. 

Controleproef: 4 g benzophenon werden in 4 N natriumhydroxide

oplossing ge<'laan, 40 minuten p;f~ 1-<:ookt en na koelinp, met chloro

form geextraheerr'l. llet chloroform werrl a.fgedestilleerd en llet 

uitgekristalliseerde benzo9henon aan de 111c~t gedroogd. 
Teruggewonnen benzonhenon: 3,g? g. Dit betekent, dat deze 

anal;rserietho<'l e een onnauwkeurigheiii hezi t van ongeveer ?. '.1 van 

de gemeten waarae. 

~et o-benzoyl-benz0Hz1n1r en het acetophenon (3.~.1 en 3.?.2.) 
werden op een soortgelijke manier bepa11l~. 
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5. Conclusies. 

a. :'°)e meeste frienel - Uraftn reactieR, d .w.z. de onderzochte 

keto-synthesen, zijn in een kogelmolen-type reactor goed 

uitvoerbaar. Je voorke11r moet Bchter aan die reacties warden 

r;egeven, waarhi j het reactie"l)rodu ct r~en vaRte ntof is. 

b. Je toevoernnelheir1 van de vloei hare -pharrn beinvloed t de 

reactieanelheid en wel in die zin,. dat de onderzochte reactie 

sneller verloopt bij langere toevoertij~en. 

c. :De hi er gehrui 1-cte kogelmolen heeft een optinale maal- en 

menp;werking bij · 90-()5 or:i.wentelinge.n/riinuut. 

a. Bij verhoging van de reactietemperatuur tot 60 °c in <le 

reactieduur zeer kart in verp;elijking met cle reactienuur bij 

r1e "roerketel-methor1e'1 (5 h 7 naal korterJ. 

De mengwer~inr; van een kogelmolen in klaarhlijkelijk heter, 

nan die va.n een roer1rntel. 

e. T:en lrneft hier geen a;"Jarte mar1.linrichting no chg voor het 

malen van het aluminiumchloride. 

f. Fit a. en e. volgt, dat cle 1rngelnolen econonische voordelen 

hiedt hij de ui tvoerin:~ van r1e in a. f~enoem(1e Ji'riedel -

Crafts rea~tiea boven de roerketel-type reactor • 
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6. Suggesties voor veroer onoerzoek. 

a. Bepaling va'1 de optimale reactieconoities voor de verschillenoe 

Frieoel - Crafts reacties. 

b. Onoerzoek naar de mogelijkheid van een continue procesvocring. 
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