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Een van de industriele processen voor de produktie van ethylalkohol 

is het zg. zwavelzuurprocede. De grondstof, ethyleen, wordt in 

kontakt gebracht met zwavelzuur en vorr>it daarmee ethyJ esters. Dij 

toevoeging van water ontleden de esters in zwavelzuur en alkohol. 

l~et zwavelzuur wordt gerekoncentreerd en gerecirkuleerd. 

In het kader van het afstudeeronderzoek is onderzocht ender welke 

omstancligheden de dure en onaangena.me rekoncentra.tie kan worden 

vermeden. ;,;en en ander werd gedaa.n in nauwe sarnenwerking met G.M.P. 

Brogtrop. De resultaten van het onderzoek zijn neergelegd in een 

drietal rapporten t .w. 11 ~~bsorptie van ethyleen in zwavelzure 

riengsels nen n .Studies vai-i het zwavel.zuurethanolproeede 11 '°"'· ' · 

In }!et onderhavige rapport wordt uitsl i tend. de absorptie behandeld. 

Voor de beschrijvi.ng van de kinetiek wordt een model opgesteld 
J 

waaruit een grootte van de absorptiesnelheid volgt. De invloed van 

een aa;1tal variabelen zoals de vl·~'eistofsame12stellir.g, de reologie 

van het aystee111 en de ethyleenspanning warden onderzocht. De aan

name·n die zijn ,';'edaan bij de ops telling van hct nodcl worden geve · 

rifieerd. De experimcn tele resul ta ten ku:n:uen m: voor een belangrijk 

deel m.b.v. het model worden verklnard. Bij het :;:;roces van fj:sisch 

oplossen en chemisch reagcren blijkt de diffusie liniterend te zijno 

De overall absorptie wordt belangrijk versneld door opMengen van 

de vloeiatoffase. 

Uit berekeainge;1 blijkt dat de geroerde gasbelreaktor ilet meest 

geschikt is als absorptieapparatuur. 

Voor verdere konklusies moge worden verwezen naar hoofdstuk ViI. 

V en " Hydrolyse van Ethylesters i.v.m. Ethnnolproduktie 11 
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lntroduktie 

:c;en van de belangrijke methoden om ethylalkohol t.e produceren 

is het z.g. Zwavelzuurprocede. De grondstof, ethyleen, wordt 

geabsorbeerd in gekoncentreerd zwavelzuur en vormt daarmee de 

zwavelzure ethylesters mono- en diethylsulfaat. Ret mengsel 

van esters en zwavelzuur wordt vervolgens met water verdund. 

De esters ontleden tot alcohol en zwavelzuur. De alcohol wordt 

door strippen verwijderd. Als bijprodukt ontstaat diethylether. 

Een van de belangrijkste nadelen van het .beschreven procede is 

de noodzakelijke verdunning van het zwavelzuur. Verdund zv,avel

zuur absorbeert ethyleen onvoldoende. Het dient gerekoncentreerd 

te warden. Rekoncentratie is moeilijk en duur. 

In het kader van dit afstudeeronderzoek is de mogelijkheid onder

zocht de rekoncentratie van zwavelzuur te elimineren. Uitgangspunt 

is daarbij dat het afgewerkt~ vloeistof~engsel uit de hydrolyse

sektie direkt wordt gerecirkuleerd en als voeding dient voor de 

absorptiesektie. Bij een eventuele achteruitgang van de effi

cientie van de apparatuur dient de produktie op peil te warden 

gehouden door verhogen van d~ recirkulatiestroom. 

De resultaten van deze studie zijn neergelegd in het rapport 

11 Studies van het :..;wavelzuurethanolprocede 

Technologie, .Eindhoven, 1964. 

II ,,. Sek.tie voor 1',ys. 

De absorptie van ethyleen in zwavelzuur wordt in het volgende 

behandeld. De konklusies zijn gebruikt in 11 Studies van het 

Zwavelzuurethanolproced'"· 

Voor een soortgelijke atudie van de andere hoofdbewerking in 

het proces 1 de hydrolyse, moge worden verwezen naar,, Hydrolyse 

van ethylesters Lv.m. Ethanolproduktie" van G.M.P. Brogtrop. 

- De Absorptie -
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De Absorptie 

De absorptie geschiedt door gasvorr:iig ethyleen in aanraking te 

brengen met zwavelzuur c.q. absorptiemengsel. Het ethyleen lost 

fysisch op en reageert vervolgens met vloeistofbestanddelen. 

Reakties 

De volgende drie reakties verlopen: 

(I) 

De produktie van esters verloopt via reaktie I en II. Reaktie II 

kan alleen verlopen wanneer een zekere hoeveelheid monoethylsulfaat 

aanwezig is het absorberend mengsel 

Relatieve Snelheid van de Heakties 

De relatieve snelheden van de reakties hangen vanzelfsprekend af 

van omstandigheden ala temperatuur, drukvan het ethyleen,bijmeng

sels ala water en vooral ook van het gehalte aan reeds gevormde 

esters. Wanneer de omstandigheden warden gekozen zoals ze in de 

praktijk van de absorptie kunnen zijn, d.w.~. enige procenten 

(!2) water, hoog ethyleengehalte in de vloeistoffase, .90•c en 

hoge d~uk ( : 20- 30 atoosfeer), blijkt evenwicht III sterk naar 

links verschoven te zijn. (Literatuur 3). 
Dit maakt twee konklusies mogelijk: 

1) De evenwichtsinstelling III is langzaam t.o.v. de absorptie. 

2) De absorptie loopt voornamelijk via reaktie II (onder hoge druk). 

Principe van het ontwerp van een Absorptie eenheid 

De reaktor moet zowel gelegenheid bieden tot het oplossen van 

ethyleen in de vloeistoffase als voor chemische omzettingen in de 

-vloeistoffase-
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vloeistoffa.ee. Vcor het on twerp moeten de relatievEi snelheden van 

de verschillende processen en tun onderlinge interaktie bekend 

zijn. de bustudering valt uiteen in twee hoofdgedeelten, 

- De kinetiek van de absorptie d.i. het fysisch oplossen gevolgd 

door chewische reaktie volgens I of II. 

- De evenwichtsinstelling tussen e~hylhydrosulfaat en diethylsulfaat. 

Over de reaktie kinetiek bnstaat literatuur. (Lit. 3) De onder

zoeking zijn echter ui U~evoerd biJ kar;;ertentperatuur. 

III lliojel ·,ran de Kinetiek vari de Absor_£tie 

'.i.'en einde een en ander mathematisch te kunnen behandelen zijn voor 

de absorptie modellen geformuleerd die leiden tot een uitdrukking 

vo;..;r de 1absorptiesnelheid ;~ (kg/n/h). We beschouwem eerst een 

systeem waa.rin een stationaire toestand is ingetreden. Vervolgens 

wordt de absorptiesnelheid voor instationaire systefuen uitgerekend. 

Stationaire Absorptie 

Afbeelding I schematiseert de kontaktsituatie tussen gas en vloei

stof. "Je film kan vloeien langs een ·nand, langs pakkingsdeel tjes 

of vriJ ~weven in een vat enz. Voor laminaire stroming treedt 

transport van fysisch opgelost ethyleen uitsluitend op door dif

fusie. l'erwijl het ethyleen naar birrnen diffundeert treedt tege

lijkertijd reaktie op volgens de reaktievergelijk.ingen I en n. 
De totale omzettingssnelheid ter plaatse x is dan 

Zijn zwavelzuur en monoethylsulfaat in overmaat aanwezig en bij 

benadering konstant dan geldt 

( . \ k ( (' . ) rt t x, = ,~ n4 • 0 • ~ x 

Haar1n k geen fun~tie van de pl~atscoordinaat maar wel van 

vloeistofsamenstelling is. 

- Hat -

(I) 



Het ethyleenprofie.J. wordt dell beschreven door de D. ··i. 

Met als 

x/d 0 

x/d 1 

= 

2 d k 

JlD 

randvoorwaarden: 

* ( C,>H
4

) 
c. d 

(C2H4) 

of 

4 

;\'! 

(c
2

H
4

): de evenwichtskoncentratie die volgens henry bij de par-

titiele ethyleenspanning past. 

Inte~ratie levert (Lit. 4) 

~ '( . ~ , I , sinhl 1 x/d)X) sinhtx d.X) (C,li ) - + (C
2

rl
4

) - - -
2 4 sinh X sinh X 

De hoeveelheid ethyleen die per tijdseenheid door een eenheid 

van fasegrensvlak naar binnen wordt getransporteerd is 

N - 1D \Cl ( C2H 4) 1 
l d x X=O 

(2) 

N "" JD 1-(C2H4t X - - (C2H4)bX J (3) 

d tanh X sinh X 

Voor grote waarden van X = d ~ gaat deze uitdrukking over in 

ID 
N "' (4) 

d d 

Dit is het geval van een snelle cheoische reaktie. De omzetting 

speelt zich uitsluitend a.f in een dunne laag aan het fasegrensvlak. 

De formula is geldig voor een systeem waarin geen limitering in 

de gasfase optreedt. Turbulenties in de vloeisffase mogen niet 

voorkomen. Je chemische reaktie moet van de eerste orde in ethyleen 

zijn. 

- Instationaire -
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Instationaire oplaaing 

Bij bovenstaande afleiding is ui tp,egaan van de ·1e~ronderstelling 

dat een sta.ticnaire toestand is ingetreden. De acinloopverschijn

selen die optreden wanneer de absorberende vloeistof op een zeker 

ti,jdstip t == 0 met gas in aanrakin5 worat gebracht worden dan ook 

niet beschreven door formule 4. Voor systemen wa1:trin de insteltijd 

van het profiel kort is t.o.v. de totale tijd die voor absorptie 

beschikbaar is vormt 4 echter eer1 goede oenaderin~. Under de 

omstandi~heden van absorptie kan de leeftijd van het vloeistof

huidje waarin zich het profiel vormt echter zeer wel van dezelfde 

orde van grootte zijn als de insteltijd v'an het profiel. 

Interpreteren we Afbeelding I nu als de weergave van een nog niet 

i:;tationair profiel dan levert een balans over een laagje dx na li

mie tove'rgang 

.. JD 
d (C

2
H

4
) 

-d x2 

De oplossing van deze D.V. levert na differentieren voor x = 0 en 

vermenigvuldigen met D de absorptiesnelheid als funktie van de 

tijd. Integratie over t levert de uitdrukking voor N (voor uit

werking zie Appendix I) 

N = 1'' ( k a-) ( 5) 

~'unktie 1" is grafisch weergegeven in grafiek 1, a- is· de tijd 

waarover de absorptiesnelheid is gemiddeld. Voor grote tijden 

wordt de invloed van het i11stationaire deel van het proces ver

waarloosbaar, F n!:idert dan tot 1 waarmee 5 overgaat in 4. Voor 

zeer snelle reakties is de insteltijd van het profiel zeer kort. 

De rea.ktie speelt zich af,aan'het opµervlak. ln dat geval is 

eveneens 4 van toepassing. 

liord t de viaarde van k <T klein dan nP.emt de absorptiesnelheid toe. 

De drijvende krachten zijn groter tijdens het aanloopverschijnsel. 

I''ormule 4 zal in het algemeen geldig zijn voor stilstaande of 

laminair stromende vloeistofoppervlakken met als voorbeeld bij 
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uitstek de nattewandkolo!:'1. In turbulente millieus, b.v. geroer

de gasbelreaktor en gepakte kolom (insluiting en opmenging 

tussen de pakkingdeeltjes), zal 5 voldoen. 

Deze evenwichtsreaktie is van belang ornd.at de ligging van het 

evenwicht en de snelheid waarmee het zich instelt mede bepalend 

zijn v0or de absorptiesnelheid. Je tot nu· toe gehouden beschou

wingen gaan ervan uit dat de vloeistof zijn even111icbtssamenstelling 

heeft. Bij de betreffende absorptioexperin;enten ia daar ook zorg 

v0or gedragen. 

Joor d& absorptie goldt 

P (k er) 

waarin k 

·v-ianneer de vloeistoffase niet in evenwicht is veranderen 

(H2so
4

) en (C 2H
5
so

4
H) en daarmee N. 

Bij de hydrolyse van het in de ab~orptieeenheid geproduceerde 

mengsel geeft een hoog percentage (C2H
5

)2so
4 

aanl•eiding tot de 

vorming van bijprodukten. Bij verdunr.ing met water bestaat boven

dien het gevaar dat het diethylsulfaat, dat, in tegenstelling tot 

monoethylsulfaat, in waterige zwavelzuurmengsels slecht oplosbaar 

is, zich afscheidt als tweede fase. 

De absorptie dient dus 20 te worden uitgevoerd dat het gehalte aan 

diethylsulfaat niet hoger dan nodig is. 

- De reaktiekinetiek -



De reaktikinetiek en de evenwichtskostante. 

De betreffende evenwichtsreaktie 

2 C 11 co H 2· 5...i 4 . 

7 

Het is mogelijk dat de reaktie niet verloopt als boven aangegeven 

maar alsvolgt 

+ 

+ H2;.J04 

Voor bepaling van de reCJ.ktiegrootheden en de toeµassing daarvan 

is dit echter niet van direkt belang. Volgens riellin en Jungers 

5eldt voor de reaktiesnelheid r : 

dx 
r k (a - x/ 2 )( b - x/ 2 ) 

dt 

<:: 
k x (6) 

Hierin is x de koncentratie van het monoethylsulfaat op t t . 

a de koncentratie van het zwavelzuur op t = 0 • 

b de koncentratie van het diethylsulfaat op t = 0 

De koncentraties zijn uitgedrukt in gmol/liter, k en k zijn de 

reaktiesnelheidskonstanten voor resp. de heen en teruggaanda reaktie. 

De evenwichtskonstante K 

K ..lL 
k = 

(H2 so4J(c2H5 ) 2so4 ~ 

2 
(Mes ) e 

(Des) (Zz) e e 

·De indei e geeft aan dat het de ev~nwichtskoncentraties betreft. 

Voor K 4 luidt de oplossing van 6 

k t 

Voor K 4 

k t 

K - 4 
,! -1 2( 4K )x 
m tanh 172 m 

( ( a+b+m )K x )( a+b-m) . 
2 ln K - 4 
m ((~+~-~)K - x)(a+b+m) 

Hierin is m gedefinieerd als m = ((a+b) 2 - 4 .K::.!_ ab)
1

/ 2 
K 

- Be pal in.g -



Bepaling van de reaktiesnelheid, de analysemethode. 

0p het tijdstip t = 0 warden nauwkeurig bekende hoeveelheden 

zwavelzuur en diethylsulfaat bij elkaar gebracht in een erlen

meyer. De erlenrneyer is geplaatst in een termostaat waarvan de 

temper~tuur op 1°C constant eehouden wordt. Het zwavelzuur en 

8 

het diethylsulfaat zijn van te voren op die temperatuur gebracht 

waarbij de reaktiesnelheid en de evenwichtsconstante bepaald zijn. 

Op bepaalde tijdAtippen warden monsters genornen uit de erlenmeyer en 

geanalyseerd. Het gehal te aan monoethylsulfaat er1 zwavelzuur 

wordt direkt door een analyse bepaald. Hei; gehalte a;::,n d.iethylsul

faat vindt r.ien uit een materiaalbalans: 

( mes ) t=t + 2 ( des )t=t= 2 (des )t=o= 2 b. 

De analyse van de monsters. 

De reaktie wordt gestopt door het monster uit te gieten in water 

van o°C. en onmiddellijk konduktometrisch te titreren met bariet

water van een bekende normaliteit. Hierbij verlopen de volgende 

reakties: 

Ba(OH)
2

+ H2 so4 -Baso4~ + 2 H
2

o en 

Ba(OH) 2+ 2 c2H
5

d.:J0
4

-> (c2H
5

">u
4

)
2 

Ba+ 2 H;/;· 

Getitreerd wordt m.b.v. methylrood dat omslaat vl.ak voor het 

equivalentiepunt bereikt is. Daarna wordt de vloeistof onderwor

pen aan een konduktometrische titratie met een lithiumsulfaat 

oplossing va.~ een bekende normaliteit. Hierbij verloopt de volgende 

reaktie: 

Li 2so
4 

+ (c2H
5

:so
4

)2 Ba - 2 c2H
5
so

4 
Li + Baso

4 
~ 

jje ·1ervc:JH_~ing v n ~wt bariumio11 door ?··c' .• ; thiumion l·eeft een 

afname van de geleidbaarheid van de vloeistof tegevolge, tot het 

monent waarop het toegevoegde lithiumsulfaat niet meer wordt weg

genomen. Dan stijgt de geleidbaarheid sterk doordat vrije, bewe

geli,jke ionen (Li+ en so
4
--) in de oplossing kornen. Dan is l"H~t 

- equivalentiepunt -
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equi valentiepun t bereikt. Nauwkeurig'e liggj ng hiervan kan lanr;s 

gr~fische weg bepaald worden, door de geleidheid uit te zetten 

tegen de toegevoegde hoeveelheid lithiumsulfaat. Voorbeeld zie 

erafiek 2 ( Voor details en voorbeeld van berekening zie Appen

dix II ) • 

l¥'leetresul ta ten 

De experimenten werden uitgevoerd bij 6o°C, 7~°C. en 90°C.Het 

uitK~ngs~engel bestaat uit 100 cm3• H2so4 (f 20= 1,834 en 50 cm~ 
(c 2H

5
)2so

4 
Cy 20= 1,17). Het verloop van (c2a

5
so

4
H) is alsvolgt: 

6o0 c. 75°C. 9o•c. 

No 'L'ijd Mes No Tijd Mes No Tijd Mes 
min.sec min.sec min. sec 

2 .10 o. 5 31 1 2.45 1.25a 1 1.00 1. 822 

2 3.10 .:.473 2 4.00 1. 809 2 2.15 3.333 
) 4.20 0.696 3 6.70 2.6"(4 3 3.45 3.467 
4 6.oo J.837 4 9.50 3 .160 4 7-30 3.767 
5 9.25 1. 554 5 13.25 3.648 5 12 .oo 3.728 
6 15.40 1.77a 6 20.05 3.s54 6 20.20 3.734 
7 34-35 2.'157 7 33-35 3. 967 
8 53.30 3.549 8 53.00 3.887 

9 129.00 4.018 

10 3.999 
11 4.125 

Voor grafische weer gave zie (III). 

De evenwichtakonstante 

Als de samenstelling van het mengels niet meer verandert wordt 

op de in Appendix II beschreven wijze de evenwichtssamensteHing 

evenwichtskonstante volgt: berekend. Voor de 

(Mes) 2 
e 

K= -----------
(Des) (ZZ) e e (7) 

- voor -
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Berekening van de reaktiesnelheidskonstante en de aktiveringsenergie. 

Voor de berekening van de reaktiesnelheidskonstante k van de 

reaktie (c
2

H
5

)
2

so
4 

+ H
2
so

4 
~ 2 c

2
H

5
so

4 
ma.ken we gebruik 

van het fei t dat op t=O de koncer.tratie aan monoethylsulfaat 

nul is dus als x de koncentratie van het monoethylsulfaat is 

kan de opgestelde vergelijking 

r = ~~ = k (a - x/2)(b - x/2) - k x
2 

vereenvoudigd worden tot 

Voor de uitgevoerde experimenten is a 12,49 gmol/liter 

2,45 gmol/liter 

De waarden voor (dx/dt) 
' 

Voor k volgt 6o0 c 
voor x=O worden. ui t graf; ••"'·• l .d afge.le:oen. 

0,79. 10-4 liter/gmol.sec 

75°C 

90°C 

2,41. 10-4 " 

9 ,60. 1 o-4 ,, 

Voor de evenwichtskonstunte K geldt K k / k dus k 

Met de waarden 

k is 

voor K volgt dan 

6o0 c C,22. 

75°C 0,69. 

90°C 3,9 · 

liter/ gmol. sec 

liter/gmol.sec 

liter/gtiol.sec 

De aktiveringsenergie volgt uit de vergelijkingen 

k I K. 

k1 = k
0 

exp(-E/RT1 ) en k2 c k
0 

exp(-E/RT2 ) 

waarin de indices 1 en 2 met een temperatuur korresponderen. 

Dus 
of 

E = 

Voor E wordt dan gevonden 16,9 Kcal per mol. Hellin en Jungers 

berekenden ui t hun experimenten bij lagc tem.peraturen de waarde 19. 

- .i:;xperimenten -
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Experimenten voor de absorptie 

Ter verkrijging van voldoende gegevens zijn absorptieproeven 

gedaan in een natte-wand-kolom, een kleine gepakte kolom, een 

grote gepakte kolom en een geroerde gasbelreaktor. De natte 

wand-kolom biedt het voordeel dat het fasegrensvlak exakt vastligt. 

De reaktie blijkt een oppervlakte reaktie te zijn. Gepakte kolommen 

en geroerde bellenwassers bieden grote specifieke fasegrensvlak

kan. en komen daarom in de eerste plaats in aanmerking als reaktie

apPara tuur. 

Experimenten met de natte wand kolom. 

Afbeelding II geeft schets van de opstelling. ilet voorraadvat 
I 

bevat absorptiemengsel van bekende samenstelling. D.m.v. de zwaar-

tekracht en/of een overdruk in het vat wordt de vloeistof via rote.me

ter en een Liebigkoeler wordt met heet water of stoom geopereerd. 

Het intipuitsysteem van de kolom verdeelt de vloeistof gelijkmatig 

over de omtrek. De vloeistof loopt langs de wand naar beneden en 

vormt een vloeistofslot alvorens de kolom te verlaten. De doorzet 

en de temperatuur worden gemeten. De hold-up kan eveneens eenvoudig 

worden bepaa.ld. Onder in de kolom wordt ethyleen ingevoerd. De in-

en uitvoerstroom en drukken worden gemeten. Uit het verschil vo1gt N. 

De absorptiesnelheid blijkt zo klein dat de vlo~istofsamenstelling 

van de film niet v~n de hoogte afhangt. De absorptiesnelheid is be

paald als funktie van hold-up, dus de laagdikte van de film,(graf.4) 

als funktie van de temperatuur {graf.5) en als funktie. van het water

gehalte (graf.6). 

Kleine gepakte kolom 

De apparatuur is dez.elfde als boven beschreven. De natte wand kolom 

is vervangen door een gepakte kolom. Het fasegrens vlak ligt hier 

reeds 15 maal hoger. De absolute absorptie neemt daardoor aanzien

lijk toe en daarmee de nauwkeurigheid van de meting.M.b.v. deze 

kolom is bepaald hoe de a.bsorptie v&n de sal!lenstelling van de 

vloeistoffase afhangt {graf.7)• 
- ook -
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Ook de samenhang met het watergehalte is nog eens onder de loupe 

genomen (graf.8). Grafiek 9 toont de afhankelijkheid van de vloei

stof belasting. 

Voor expirimenten met beide kolommen werd het absorptiemengsel 

bereid uit 96% zwavelzuur, watervrije alcohol en oleum. De be

reiding dient zeer voorzichtig te geschieden i.v.m. de hevige 

warmte ontwikkeling. 

De kleine gepakte kolom vertoonde ondermeer het nadeel van een 

slechte temperatuurskontrole. Hold-up ruetingen zijn moeilijk uit

voerbaar. 

Grote gevakte kolom 

Afbeelding III schematiseert de apparatuur. Om radiale en axiale 

temperatuursgradienten in de kolom te kunnen waarnemen zijn op 

verschillende hoogten in radiale richting vijf thermokoppels aan

eebracht. (zie appendix III) De voordelen van de grate kolom zijn 

een betere temperatunrsbeheersing,beter bekend oppervlak van de 

ringen· (bepaald door weging en berekening), nauwkeuriger en snel-

lere metingen,mogelijkheid tot betere buitensluiting van zuurstof 

en de mogelijkheid kontinu te werken(de vloeistoffase wordt dan 

gelijdelijk rijker aan ethyleen). Voor hydrolyse proeven zijn gro

tere hoeveelheden absorptieprodukt nodig, jeze eenheid eeeft de 

mogelijkheid die te produceren. Alle metingen zijn gedaan bij kon

stant water gehalte van 3 gew.jtb en konstante ethyleen gasdruk van 

1 atmosfeer absoluut. Uit grafiek 9 van de kleine gepa);cte kolom 

bleek reeds dat de absorptie van de vloeistofbelasting afhangt. 

Deze sarnenhang is hier meer uitgebreid onderzocht. Grafiek 10 toont 

dat met toenemende vloeL>tofbelasting de absorptie toeneemt. Grafiek 

11 geeft de absorptie als funktie van het totaal in de kolom aanwe-

2ige vloeistofvolume. De hold-up is zelf een funktie van d-e vloeistof

belasting en de temperatuur (graf.12). Grafiek 13 korrespondeert 

met de grafieken 14 en 15 en geeft de absorptie als funktie van de 

hold-up bij hoger ethyleengehalte en twee temperaturen. Grafiek 16 en 

17 tonen de samenhang van de absorptie met de samenstelling van de 

• vloeistoffase -



vloeistoffase. iarameters zijn de vloeistobelEstint~ en de tern-

per a tuur. 

Up de ~ekompliceerde samenhangen wordt verder ingegahn ender 

11 Verifikatie van het Absorptiemodel en verklaring van de resul

taten. 

De geroerde gasbelwasser 

In een gestandaardiseerde mixer volgens Hushton wore.it door een ge

sinte?rde glasplaat ethyleen veblazer, onder de tti.rr.ineroerder(afbeel

ding IV). ilij sterk roeren ontstaat ecn dispersie van ethyleengas 

in het absorptiernengsel. De 8.Vi'Rratuur is zeer kon;pc1k t en tiedt het 

voordeel van een perfekte temperatuursbeheersing. De absorptie-

sne lheid blijkt zeer ho0g te zijn. 

Ile belan~rijkste variabelen zijn de vloeistoffase, de temperatuur 

en de roersnelheid. Vo!gens ~esterterp (lit. 5) heeft de gasbelas

ting geen invloed. ~el moet zi~ voldoende groot zijn om de absorp

rie bij te houder~. ilet onderzoeke"" var~ de juiste vormgeving van de 

mixer valt buiten het bestek van deze studie. 

Grafiek 1t3 toont dat de absorptiesnelheid als funkt.ie van het 

ethyleengehalte een scherp optimum vertoont. De snelheid is maxi

ma.al bij 75°c. Bij hogere temperaturen neemt hij weer af. Een opti

mum ontstaat eveneens voor een watere~ehalte van rond 5% (graf. 19 

en 20). Het fasengrensvlak is niet bekend. De absorptie is daarom 

uitgezet per volume. 

Een quantitatief moeilijk weer te geven verbetering t.o.v. de 

.natte wand en de gepakte kolom ondergaat de kwaliteit van het 

produkt. 'l'erwijl bij eerstgenoemden zwartkleuring en onaangename 

reuk optreedt blijft de vloeistof lichtdoorschijnend en reukloos 

bij gebruik van de gasbelreaktor zolang de temperatuur niet boven 

80°C stijgt. 

- Resultaten -
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Resultaten 

Proeven met de natte wand kolom tonen aan dat afhankelijk van 

vloeistofbelasting, watergehalte en temperatuur de waarde voor 

N varieert van 1.10-3 tot 45.10-3 kg ethyleen per uur per m2• 

Invloed van de vloeistofsamenstelling 

In de literatuur warden pogingen beschreven d.m.v. bijmengsels 

de absorptiesnelheid op te voeren. Gebruikt zijn o.a. metaalzouten. 

Noemenswaa.rdige verbeteringen zijn eohter niet gevonden. Veel 

stoffen blijken een nadelige invloe~ uit te oefenen ~ie in het 

algemeen sterker wordt naarmate het basisch karakter toeneerut. 

1.aarschijnlijk speelt bij de chemische reaktie protonoverdracht 
' een rol. '.L1oevoeging van basische stoffen vermindert het aantal 

beschikbare vrije protonen. 

Perchloorzuur. 

Perchloorzuur is sterker zuur dan zwavelzuur. Bijmenging in het 

vloeistofmengsel zou dus een hogere absorptie moeten opleveren. 

Signifikante verbeteringen werden echter bij proeven in de natte 

wand kolom niet gevonden. Wel bleek dat de zwartkleuring van de 

vloeistof verdween, w.i.m. de sterk oxiderende werking van het zuur. 

Water. 

· De invloed van water werd gemeten in de kleine natte wand kolom en 

de kleine gepakte kolom(zie exp.). De absorptie neemt sterk af 

met toenemend watergehalte (1raf.6 en 8).Voor een absorptiemengels 
2 dat 120 tot 170 kg.C2H

4
/m bQvat geldt 

De ~eroerde bellenwasser vertoont een optium voor een watergehalte 

- van -
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van 55'~ ( graf. 1 9 ) • 

Ethylesters 

De absorptiesnelheid hangt zeer komplex sarnen met de hoevee ll10id 

reeds Geabsorbeerd ethyleen. 

* ,..------., 
N ::: \ c 2 d 4 ) Vk "ID. F ( k CJ ) 

Zowel de oplosbaarheid ( c
2
Ht r~·, de reaktief:onr; tan te k= k1 ( H2so 

4 
)+ 

k~( c2H
5
so H ) als de diffusiekoeffi tier .. t ...JD zijn funkties van de 

'- . 4 
ethyleenkocentratie.Bij hoge te~peratuur ( 85°C.) blijkt de absorptie 

maximaal te zijn voor zu.l.ver H2so
4 

( 97;~ ).Bij l~gere tewperatuur 

( 62°C.) ontstaat een optimum bij c2H
4

= 200kg./m7 • Dit optimum 

word t door Hell in en Jungers nog scherper terug ~;evonden bij ka-

mer temperatuur.(grafieken 7,16,17,17a en 1sl 

_Invloed, van de reolot{ie va.n het sys teem . 

.Je na.tte wand kolom, cie gepakte kolom en de 5eroerde bellenwasser 

geven bij eenzelfde sa.meriL>telling v1:;,n het v~oe~stcfr:-,er"~·sel, bij 

dezelfde ethyleendruk en de2'elfde temperatuur i·;·er,eel ver2chi1lende 

absorptias. Hierop wordt verder ingegaan onder noofds':Lu. VIL 

Invloed van de temperatuur 

Het oplossen van ethyleen is een dynamisch verschijnsel en geen 

evenwichtsinstelling. Hoewel de oplosbaurh8id van ethyleen ~et 

toene11ende tempera tuur afneemt bl i jk t de absorptiesnelheid ( C 
2
a

4 
)"*: 

'fki)7 toe te nernen. Vooral k is s terk van cle tem;,era tuur afhan

keli jk. Gra.fiek 15 toc·n t een voorbeel d van tempera tuar·safhankelijk

heid. Z1e verder grafieken 16,17,17a,18 en 20. 

i1armteeffekt van de absorptie 

Bij de geroerde gasbelwasser traden bij snelle abs~rptie Brote 

temperatuursversC'hillen op ti..;ssen de inhot,;.d van het vat ~n de ther

mostaat. Deze verschillen liepen soms op tot 22°C. Uit de warmte 

balansen, die opgestel:i konrl.en 'Norden volgde, da~ 17600 Kcal 251~ 

vri jkon,t per kmol geabsorbeerd C2H 
4

• 

- Lit -
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Uit de proeven blijkt dat in het al~emeen vervuiling optreedt voor 

ethyleengehal tes hoger dan 200 kg/m3 en ter.1pera. turen boven 80° C. 

Dichtheid van het absorptiemengels 

Voor berekenin~en is de dichtheid vaak een onmisbaar gegeven. Grafiek 

21 geeft de dichtheid als funktie van het ethyleen;?,"ehalte in kg/m3. 

VII Verifikatie van het absorptiemodel en verklarine; v1:rn de resul ta ten 

Het stationaire model 

Het stationaire model is getoetst met b.v.· experim~nten in de natte 

wand kolom,He < 2). De minimale laagdikte waarmee nog is gewerkt 

bedroeg 0,3 mffi, De absorptiesnelheid was klein t.o.v. de vloeistof

belasting in de kolom zodat de samenstelling van de vloeistoffase 

als kon9tant mag gelden, ~ k s konstant. De ethyleenkoncentratie 

in de vloeistoffase bedroeg 170 kg c
2

H
4
/m3. Grafiek 4 toont het re

sultaat. De absorptie blijkt binnen de meetfouten onafhankelijk 

van de vloeistofbelasting respektivelijk van de hold-up .Le che

mische reaktie vindt dus plaats in een uiterst dun laagje onmiddel

lijk grenzend aan het gasegrensvlak. Volgens formule 4 

Verifikatie van de aannarne r = k(C 2~l· 

Uit de aanname r = k(C
2
ii

4
) volgt 4. !.let de wet van Henry kan 4 

voor een mengels met kons tante samenstelling als volg·t. worden 

geschreven. 

( " H )*"" lt'l' • 
v2 4 He 

Hellin en Jungers beschrijven een experiment w~arbij 

(8) 

ethyleen-

gas en absorptiemengel in een afgesloten vat worden geschud. De 

- druk -
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druk wordt gemeten als funktie van de tijd. Uit 8 zou volgen voor 

de druk 

_fil:_ = konstante • P dt log P = log P0 - konst. t • 

Hellin en Jungers vinden inderdaad een rechtlijnig verband tussen 

log P e.n de tijd. In 11 Chimie der Monoolefinen" (lit.6) wordt een 

industriele grafiek gegeven voor absorptiesnelheid. N blijkt tot 

ongeveer 10 a.tmosfeer recht evenredig met de ethyleen druk.(Van 

hogere drukken ontstaan waarschijnlijk afwijkingen van Henry.) Eo

venstaande literatuur gegevens verschaffen geen waarden va.n N omdat 

het fasegrensvlak niet bekend is. 

Een analyse van de faktoren die de absorptiesnelheid volgens for

mule 4 beschrijven kan nu meer inzicht verschaffen. iiet is echter 

dienstig erop te wijzen dat numerieke bepaling van de diverse groot

heden ~~~r gekompliceerd is omdat fysisch transport en chemische 

reaktie niet af zonderlijk bestudeerd kunnen worden. De invloed van 

water blijkt buitengewoon nadelig te zijn. Op theoretische gronden 

mag verwacht worden dat de veranderingen in de Henry koefficient 

en de diffusiekoefficient bij toevoeging van enkele procenten wa

ter slechts klein zijn. De verandering in N moet worden toegeschre .. 

ven aan de verandering van k. Basische atoffen werken ala inhibitor. 

Grafiek 16, 17, 17a en 18.tonen de samenha.ng van N met het ethy

leengehalte. Uit.K (zie formule 7) en de balansen voor de so
4 

eri 

de c
2

H
4 

bouwstenen volgt de samenstelling van het vloeistofmeng-

sel (graf. 22). Voor de reaktie snelheidskonstante k geldt (vgl. 

formule 1) 

Uit het feit dat de absorptiesnelheid voor zuiver zwavelzuur hoog 

is, vervolgens afneemt en een optimum bereikt volgt 

- k; en k~ nemen af met toenemend ethyleengehalte. De gevormde 

esters fungeren. ala base t.o.v. zwavelzuur. 

- De reaktie met monoethylsulfaat is sneller dan die met zz. 
Uit het scherper warden van het optimum,bij la~ere temperatuur 

vol gt 

- De reaktie met zwavelzuur is sterker temperatuursgevoelig dan 

- de-
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de reaktie met monoethylsulfaat en heeft dus een hogere aktive

ringsenergie. De invloed van de temperatuur op de verschillende 

factoren is verschillend. De oplosbaarheid neemt af. De reaktie

snelheid en de diffusie neemt toe. De absorptie neemt eveneens 

toe ( graf.7, 16 en 17). 

Instationaire oplading, natte wand kolom versus gepakte kolom 

Bij een vergelijking van de resultaten van de natte wand kolom 

en de gepakte kolom valt direkt op do.t de absorptiesnelheid bij 

de gep~Kte kolom niet meer onafhankelijk is van de vloeistofbelas

ting. Uok treden hier en daar diskrepanties aan het licht voor 

de abso.lute waarde van N. De reden hiervari zijn tweeerlei. 

Als eerste en meest voor de hand liggende oorzaak komt in aanmer

king de grate van het fasegrensvlak. De absorptiesnelheid is ge

definieerd als kg c2H
4
/h m2• De grootheid die voor beide kolom

men worclt gemeten is de totale hoeveelheid geabsorbeerd ethyleen 

in liters per tijd. Om de getalwaarde voor N te vinden wordt om

gerekend op kilogrammen en gedeeld door tijd en oppervlak. Voor 

de natte wand kolom is het oppervlak zeer nauwkeurig bekend. Bo

vendien is het onafhankelijk van d·e vloeistofbelasting. Bij de 

gepakte kolom is als grensvlak aangenomen het oppervlak van de 

ringen en het inwendige kolomoppervlak. In feite echter is het 

fasegrensvlak daaraan niet exakt gelijk en bovendien varieert het 

met de vloeistofbelasting. De N voor de gepakte kolom heeft dus 

niet dezelfde nauwkeurig gedefinieerde'betekenis als die van de 

natte wand kolom. Dit verschil zou de mogelijkheid bieden bet 

juiste fasegrensvlak in de gepakte kolom te bepalen ware het niet 

dat er nog een tweede onderscheid bestaat. 

Samenstroming met vloeistof die van naburige pakkingsdeeltjes 

afkomstig is zal het oppervlakte huidje,, insluiten " in de vloei

stoffilm. ~en ander gedeelte van de vloeistof komt in kontakt 

met de gasfase. De nieuwe vloeistofhuid bevat nog geen fysisch 

opgelost ethyleen waardoor, integenstelling tot de situatie bij 

de natte wand kolom, instationaire diffusie optreedt tot een 

nieuw stationair profiel is ontstaan. Deze instationaire diffusie 

is sneller. De gemiddelde diffusiesnelheid zal o.m. afhangen van 

- de -
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de verhouding van de tijd die nodig is voor het totstand komen 

van een stationa.ir profiel en de gemiddelde leef tijd van een 

" vloeistof huidje "• Wanner de gemiddelde tijd die verloopt 

voor verversing optreedt gelijk is aan ~ geldt volgens 5 

N = ( c
2
H

4 
)* \jk1D 1" (ka-). 

Om na te gaan of de samenhang tussen vloeistofbelasting en ab

sorptiesnelheid geheel of gedeeltelijk aan dit instationair zijn 

kan worden toegeschreven dienen dus k· en ~ bekend te zijn. 

~chatting k 

De chemische rea.ktie snelheid. konstante k'is gedefinieerd ala 

De chemische omzettingssnelheid is zeer moeilijk te bepalen aan

gezien de oplosbaarheid van ethyleen niet bekend is. De oplosbaar

heid van ethyleen op haar beurt kan nict worden bepaald daar fysich 

oplossen altijd gepaard gaat met chemische reaktie. 

Uit het gegeven dat de reaktie zich afspeelt in een laagje dunner 

dan 0,3 mm kan echter wel. een r.iinima.le grootte van k worden be

paald. Op pag.11 bleek dat X =d V~' groot moet zijn met.als 

kriterium dat x. h - 0 en tanh X: 1. sin X 

x 
voor X = 5 .. -sinhX .. 0,07 en tanh = 0,99 • 

De diffusiekoefficient van ethyleen in zwavelzuu.r is niet bekend. 

Ook hier kunnen we wel.aangeven wat de maxima.le waarde van D 

kan wo~den. Voor de diffusie geldt 

K T 
JD = 

bi (diameter molekuul) 

k = Boltzmannko.nstante 

b = konstante die van de diameter van het diffunderende molekuul 

afhankelijk is 

- diffunderende stof -
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diffunderende stof r:i0dium 1D 2 (r:i /sec) (lit. 7) 

acethyleen water 1 '5 6. 
-9 1 c_. - • 

methanol water 1 '2 8. 1 o- 9 • 

Voor ethyleen in water :;;> 1,28.10-9 < D < 1,56.1()-9 m2/sec. 

De viscositeit van absorptiemengsel bedraa~t 4 tot 5 centipoises. 

Voor water 11_ = 1. Dus voor de diffusie van ethyleen in absorptie

mengsel 0,32.10-9 < D < 0,39.10- 9 m
2/sec • 

verder is bekend dat d.= 3.10-4 m. 

Dus 
x = d\ff ~ 5 

25 • 0.39 • 10-9 > ( _, 
= J, 1 sec 

9 • 1 o- 8 

Berekening van de verblijftijd aan het oppervlak 

Vianneer de gassnelheid niet zeer groot is treedt de maximale 

snelheid van de vloeistof in een laminaire film op aan het fase

grensvlak. Volgens Nusselt 

u max 

cl~= hold-up 

bevl.opp. 

hoogte pakkingsde~ltje 
u max 

Voor de werkomstandigheden geldt 

sp~c.hold-up 

spec. opp. s 

-3 2 = _6...._, _2 4...._._1_0 __ • .._2 _. ____ s 1
2 

• g H 

6224 10-3. 2 ~ 
-3 2 

12 0-:: . . . 10 (4200) 
1500 9,81 1 '1 • H . 

O= 1 12 . 10-3 
? 

h.angezien k )' 0' 1 
H'-

k CT > 1 I 2 . 1 o-4 
• 

H2 

De specifieke hold-up ligt voor gepakte kolomrnen rond 0;08 en kan 

oplopen tot 0, 1. De minl.wumgrootte die voor k () geeisd mo et worden 

- is -



21 

• r' 1 h , ,...,-2 
ls ~ui:. ,.::. v 

De aanname dat de chemische reaktiesnelheid t:root is t.o.v. de 

diffusie sluit dus niet in dat de i~steltijd van het profiel kart 

is t.o.v. de gerniddelde leeftijd v&n een vloeistofnuidje. In grafiek 

1 is +,e zien dat zeer hoge waardes van F (kCT) mogelijk zijn voor 
.::::. 

k ::;:::::: 0,2. 

De invloed van de spreiding in <J is bij de af1eidiug van grafiek 

1 verwaarloosd. De afleidir1g lijkt daardoor op die van Highby 

voor absorptie, de verversing is hier echter op~elegd. In essen

tie g~at het model voor insttionaire absorptie echter uit van de 

filmtheorie. l~en globale aanpassing va.n de experimE.':n tele gegevens 

a::.n de absorpti.efunktie (e;raf .1) voor instationciire oplading 

ievert waa.rde van k die in de orde van 10 liggen. Volledige ah.,1-

passing blijkt echter niet ;:-,ogeli,jk. 

AlL verklaring voor de vorm van de absorptiekurven uls funktie 

van de vloeistofbelauting moet dan ook de verandering van het 

fase,~reusvlak .fill de ins ta tionaire oplad ing worden aangemerkt. 

Gepakte kolom versus bellenwasser 

Bij ~en ~eroerde bellenwasser zijn volgens Westerterp specifieke 

fasegrensvlakken van dezelfde orde van _grootte te verwacht-en als 

in gepakte kolommen. Calderba.nk (11t.8) vermeld een rnethode die 

een schatting van het fasegrensvlak ~ogelijk zou maken. De nodige 

gegevens echter daarvoor ontbreken echter. De verklaring van de 

absorptiekurves zal daarom slechts een kwalitatief karakter dragen. 

Aan bellen in een sterk geroerd millieu treedt fasegrensvlak

vernieuwing op. De mate waarin dit verschijnsel optreedt hangt 

st erk van de reologie van he t sys teem af. Do en we de aannci.me 

dat ook hier instationaire absorptie ka.'1. optreden dan geldt 

waarinO- de gemiddelde tijd is waarin een vloeistofelement langs 

de bel .s..t.roomt. 

;~ou de grate absorptiesnelheid per vloeistofvolume nog kunnen 

samenhangen met een groot fasegrensvlak ( 40. 000 tot 50. 000 m2 ;.;t.) 



22 

de sterke afhankelijkheid van zowel ethyleengehalte en watergehalte 

als ook van de temperatuur doet sterk tot de konklusie neigen 

dat de oppervlakte vernieuwing een rol moet spelen. Voor kleine 

waarden van k <r is immers de rel a ti eve variatie van F ( k er) 

veel groter dan de korresponderende relatieve verandering van k 

Onder voor de gasbelreaktor optimale omstandigheden ligt de absorptie 

per reaktorvolume tot 100 maal zo hoog als in de gepakte kolom. Bij 

10-fa water is deze factor nog 20. De grootte van de rendementen 

per vloeistofvolume zijn ongeveer 10x kleiner (gekakte kolom is 

niet vol). 

Invloed van de roersnelheid 

r1esterterp vermeld een rechtlijnig verband tussen tot&le absorp

tie in de reaktor en het roer5etal. Hij konkludeert dat het fase

grBnsvlak due rechtevenredig met de roersnelheid toeneemt. Deze 

konklusie mag slechts worden getrokken onder de voorwaarden dat 

k O' ~ 1. De reaktiesnelheid in het sulfietsysteem dat Wester

terp gebruikt ligt veel hoger dan in ons geval (met mangaan ka

talysator k = 37000 sec- 1
) waardoor k 0- hoogstwaarschijnlijk 

')) 1. 

In het geval van ethyleenabsorptie zijn zeer gekompliceerde ver

banden te verwachten. De absorptie zal eerst toenemen met toe

nemend roergetal. Het is niet uitgesloten dat onder bepaalde 

ometandigheden een optimum ontstaat. Kleine bellen vernieuwen 

hun oppervla'< slechter dan grote. Nauwkeurige metingen zijn 

niet gedaan. 



VIII Kouklusies 

De absorptie van ethyleen in zwavelzure mer"gels is een Op};er

vlakte verschijnsel. Het gehele gebeuren speelt zich af in een 

dunne vloeistoffilm aan het fasegrensvlak. 

Ethyleen lost eerst fysisch op en reageert dan zowel met zwavel

zuur als met rnonothylsulfaat. Bij lagere temperatuur is de reak

tie met zwavelzuur onbelangri~k, bij hoge ethylgehaltes eveneens • 

.ue che1iiische reaktie van ethyleen met de vloeistofbestanddelen 

is een quasie eerste orde reaktie. De reaktiesnelheidskonstante 

k is afha.nkelijk van de vloeistofsa.mer.stellinti• 

De absorptiesnelheid voldoet aan 

F (k (J) 2 kg/rn h. 

waarin <!"de gemiddelde verblijftijd van een vloeistofelementje 

aan het fasegrensvlak is. De aanname dat de reaktie snelis sluit 

niet in dat de inst-eltijd van het profiel verwaarloosbaar kort 

is t.o.v. de gemiddelde verolijftijd aar1 het fasegrensvlak. Voor 

gro te waa.rden van k (T nadert 1''( k er ) tot 1. ( braf. 1 ) 

De absorptiesnelheid is tot 10 atmosfeer evenredig met de par

ti tiele spanning iran het ethyleengas. 

Onder overigens geli,3k bli,ivende omstandigheden neemt de absorp

tiesLelheid toe met de temperatuur. In de geroerde gasbelwaaser 

ontsta.at een optimum bij 75°C. 

Basische stoffen hebben een nadelige invloed op de absorptie

snelheid. i~ij onderdrukken de chemische reakties in de vloei

stoffase. 

Voor ethyleengehaltes van _120 tot 170 kg/m3 is de absorptiesnel

heid bij 70°c 

N 21 1 8. 10-3 log(percentage H20) 

uok -
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Ook ethyleen en ethylesters ziJn op te vatten als basen. De 

reaktiesnelheidskonstanten nemen af Ll~t toenewend ethyl~ehalte 

per m3 vloeistcfmengsel. 

Perchloorzuur, dat sterker zuur is dan zwavelzuur, levert r:een 

~erkbare ve~betering van de absorr•ie. 

~onduktometrische titr&~ies ~e: B~ ~Crl) 2 en Li
2
sc

4 
zijn geschikt 

als ~nalysemethode bi~i de bepali:-1g van vloeistofsamenstellin;;en. 

De evenwichtsreaktie 

+ b. kcal. 

i:;; licht exotberm. ::Ji t blijkt ui t_ c.e wE:.arden Vl:ill K bij verscf.il-

l eide terr.pera t'.lrer;. 

Het evenwicLt stel t zict 0::1C.er produKtieor:istandigneden redelijk 

Lei:; evenwicht birL1en 10 mir.i.uten bereikt. Bij 60°8 binr:.ut EiC mi-

n~~~ ter~. 

De ab.sorptie is exotherrn. Het wan.:~~effekt .. e.~ro..:.cgt : 7 .6CO kcal 

Vervuilinr; er~ polimerisatie f1Ed0,, r:.-'~:!.«3-~1.j'.:; ::';p boven 80°C 
z 

bij ethyleengehal tes croter dru: :_,,~ ]:5 e".:hyleer1 ::1
'. Z.u:..trstof 

bevordert vervuiling. 

De reolo~ie vw1 het systeem he~rt een ~esli2se~~e invloed op de 
1 

f.tbsorptiesnelhej.d l-er ra-'. real-:.torvo.:.u.rJ!. det fa~ec-~rensvlak dient 

zo ~root en r zo klein ~o~elijk te zijn. De beste kombinatie 

lijkt gehoden te ~orden door de ~eroerde ~asbelwasser. 

- l..e thode -



~epaktekolom ec de gasbelwasser. De val~ende eiben woraen a~n 

l'rod~..tkti-e : IQ.JOO ton ethyleen/Jaa=. 

~thyl~enkcncentratie in de in5angsstroou : 100 kg 
. .. , -,, 

et::y.;.een/m ·• 

\;ater-zwaYe1 ~ct.iur verho·J.ding 1, ~ ~, ( 1: 

Di ch the id 1 )00 kg/m3. 

~en jaar heeft a.aoo urec. 

Gepakte ko::.cili 

Grc.fiek 20 wcrd t loghc,ri thrJ.iscr: ui tgezet. Ile abscri::ties:1elheid 

Bij een debiet va~ 

85°C (f;raf.16) een 

;; 
1160 cm'/7,1 liter ~eeft de gepakte kalom bij 

ub~orptiesnelhein v~n 2,7.10- 2 kg C~H./h.m2 . 
z "- 4 

De hold-up is d~n 80~ cm;, h~t f~segrensvlak 4,i ~L. 

~ffectief volume: 

Omdat de absor~tie en oppervlakte reaktie is kan de kulom zon-

der meer vergroot gedacht worde~. 
5 produktie per m kolom bedraaBt dan: 

0,08 . 
7 1 

' ' ' 

1 

Benodigd effek~~ef vn:u~~ Ve 

0' ~04 

1 O. OO:J. COO 

J.JOO 

1 

7 

·,,ordt onder 10 atmosfeer gewerkt d.an Ve "" 411 m·'. 

De vloeistofbelasting: 

I kg ethyleen/b 

7 

4110 n/. 

~er m3 gerecirkuleerde vloeistof wordt ~eproduceerd 70 kg ethyleen. 

De vloeistofbelasting moet dus bedragen 

i 0. ()()'J. ooc . 1 

- ,;e c:~r:.iddeldto -



De gemiddelde verblijftijd word~ voor 1C atmosfeer 

v 
e 

Q 
.. .§92_ 

7100 

Geroerde gasbelreaktor 

~I De doorzet ~ oedra~gt eveneens 18 m ;n. 

2,6 uur . 
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De reaktor word.t .:;o vergroot 3educht liat de absorptie per vo

lume dezelfde blijft. lLit. 8) 

De oµtirnale productie vindt piuats oij ()°C.Op analoge wijze 

als boven wordt uit de betreffende grafieken de produktie ka

paci teit af~elezen 

Produktiekapacitiet 0' ·1 ~,. X '{80 , k t"' l Ii, 3 .J • g e r•Y een; rl. m • 

Het benodigde effektief volume Ve 

10.000.000 
Ve = e.ooo x c.17. 3ac 

3 19,3 m 

z 
Bij 10 atmosfeer ethyleen Ve = 1,93 ~ 2 rr,"' 

De geoiddelde yerblijftijd ~ worctt nu 

Ve 2 
"" H Q 

n ) 
~, "1'8 uur 6 rr,inu ten. 

Invloed van het evenwicht c 2 tt 5 so4~2so 4 
___ £._' _c_2H~4H • 

Volgens hoofdstuk IV kan de evenwichtsinstelling invlced hebben 

OJ'.i de absorptiesnelheiti. Bij snelle absorptie zou de si tuatie 

op kunnen treden ,iat de vloeibtof niet ;neer in thermodynamisch 

evenwicht verkeert. De kans daarop is grater naarmate de absor.tJtie 

sneller is t.o.v. de chemische reaktie. ,:;en berekening voor de 

geroerde gasbelwass'er ka:1 du~ ui tslui tsel geven over het al dan 

niet optreden van deze situatie. ~tel dat alle absorptie verloopt 

via reaktie II (pag 2) dan geldt voor het diethylsulfaat: 

- iroduktie -



Produktie: 

Konsumptie: 

td Des\ 
\ d t abs 

r. V .ti 
r 

totale ats. ( trn:ol/ sec) 
volume reakt0r. H 

,. ,. \2 
" :.: k'.., . ., ,;..es, 1 
'r·~· ,ues.~- - K ' 

t" ,, 

" • n r 
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In een stationaire situatie is de produktie gelij~ aan de konsumptie. 

2 
Mes 

.Des.i:,l - K 
totale absorpti2 

k • ( V .H ) . 
r 

Bovendien gelden de materiaalbalansen 

u~ +Des +~es= 11 

2.28 Jes + 28 Mes = 170 

(a) 

~ 

kmol/m_,, (b) 
' 7-, 

kmol/m' ~ c) 

so
4 

balans 

c
2

H
4
balans 

(In:mers.de geroerde gasbelwasser is een id~ale menger. De k(>nc en t ra.-

tie in het vat =de koncentra"':ie in de uitgangsstroom). 
3 Boven bleek dat V 2 m· • 

r 
Volgens ~esterling H - G,9 . 

Volgens Hoofdstuk IV k = 2,41 1 ( -4 .. : \..,,' 

3 . 
m /kmol.sec , K = ).5 . 

totale absorptie "" 1G.OOO.\.JOO = 1,24 • 10-i kruol/sec. (d) 
8000.)600.28 

Uit de formul~s a, b en c is de vloeistofs8.l1Jenstelling ~e oereke

nen. De evenwich tskoncen tratie word t gevonden ui t a, b en c ri.oor 

het rechterlid van a 0 te nemen. :'la elimineren van Des en '!',6 uj t 

a ontstaan twee vierkantsvergelij~ci;.gen 
') 

Met absorptie 0,036 ;:.:es<-+ 5,5 Mes+ 24,c:. 
2 Zonder ab.sorptie 0,0)6 11es + ';,5 Lies + 24,2 0 

wonder absorptie 

l.'1es 1 I 50 

Des 2,29 ) 1 f ~ alles in Kmo~/m • 

7,21 ),82 

De monoethylsulfaatkoncentratie is teruggelopen tot 1/3 var:. Cle 

evenwichtswbarde. ~e absorptiesnelheia lo0pt dus oak terug. 

uordt de absorptie 'ui tgevoerd bij 1 atmosfeer dcu1 wordt het 

rechterlid van d houderd maal kleiner. De vlceistoffase is dan 

nagenoeg in evenwicht. 

- 6en mogeliJke -
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:~en !r.ogelijke oplossipg is de in.sGhakeling var .. e~r: V'erbli,jftijds-

reaktor met als doel het effektie7e 1olume waarin de evenwichts

reaktie zich kan i1:stel len te verr,roter;. ::.1e flowsheet zou er 

dan als volgt uit kunnen zien 

0 
hydr1yse 

re:-~kto I 

Bij gepakte koloiiimen is bl ijkens de veel e::I otere verbl ijft i~id 

evenwicht te verwachteL. 

De real::ti~sr~elilei 1lskonstante k L: in fei te kleiner. ?'e~ het 

watergehalte dat de reaktie onderdr~kt is gedtl rekening gehouden. 

iJe k har1gt boven,iier, sar:.en met het c;·ehalte aan etr:yleen. 

De geroerde gas'oelreakto:- lij.....::t onder de ge'Kozen omstandigheder. 

te prefereren boven de ~epakte kolas. v~~r verdere konklusies 

rnoe~ worden verweztl!:1 :u:{2.r " Studies ,1. .. a~i bet ....:wavelzuuretha:~ol-
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t>o 

--: ~ r 
, I.', • 

r • 

• 

C - G vo.)r a~'...2.0 x 

"* C - C vo-:ir x .. C. 

c: 

l'iet I2J:l:::;ce-·c:rE.n:c,forme,tie wordt de vo.:..:·ia'Jelc t ceel:i.i:1:i.neerd 

(lit. 9). :')e oplr1s0ing van ::le ovcrhlijv0n::te i.'. in x luiJ..t 

+ 

nuire uodel 

C' • 

c; / > 
'c·i .. ctt. 

, .. 
1,. .),.l 

,:_ -t il'ff; b d: • 

x 
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tuur (lit 10). Door uunerieke :i.:ni:.e5rat:Le en delEm clior kq-

~rordt de funY:tie berekend ( zio c:r·af i.eo}: 1) .. 

Er diant hier nog gewezen te worden op het :feit da.t in 

Hoofdstuk VII de vor::1 van de D.~,-. voar hot. station.a.ire mo

del. juist is gebl.eken. De n.·;_r. voor instation.aire oplading 

1G d'.W. ook juist. Verdere ~1mmame is alleen dat IJ" k-Jnstan.t 

is. 

Is er roden aa.n te ne>.ct<,.,J:1 <lat er vol17em.s aen bcr:a;,ci_ldc: 

r:a.a.racb.ij:nlijk-,,.heidskurve word-c bepaF...1.d d.a . .u die;1t voor de 

bepaling vai1 enn cernidd~lde N geintecTecrd te v;ordon ove? 

!·ot prt)dukt VP:Wl die waarsch.i.jnlijkheitl<Jfun.kti.o e::: i'T .?1.s 

funktie van t. 
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;~n;pendix II 

. .. 
j·:on~:3.crd. cr:1~) zv.~n.-:-;cJ~!t:1c·u.:t::. 

r;occ~:')n-

tijc'.'..at:i.ppen Y.'orde:c met ee:r: V".'>nrve;,.·;·_:.i'i11d€' r:-ipet ::1::.:~:.r:';ccs 

Getro!ieken uit }_1(d.: rea.ge.rende me:q_;sel. :Je mo:cste:r·;,?:"oottc '1,";e.S 

ste0c1r:; 1 1;11. Eet monster trerd vervolgens ui tr:eii;;-:>ton in een 

van tovo-ren lierc:konda en .!rJ.aru·c;ezette kleine onde:1""'c.P_.:,_t bt:.u·iet-

2) ... te:c>e v0:r-c.1ul'.1~in.::; (100 x) 

4-) Uitvlook:Lns -vc,_:r: hot l"ceeste zHavel:o~uu:c in de -;;ur21 yp;,1 

b':'riuu.sulf P.at. 

De reaJrtie worclt U.us insto.nt1:1an gesto:pt o::: het uor;1ent van 

uitci0ten. "1.ioor d.c tijd werd .s-e11ot1en het nonent dat de pi~91)t 

half leogglopen 

:::>e kdcer:.tratie V'.1.n het ~1011oetl1;y.'. •· '"~f:w.t ·;;ord.t be:;aD.ld o~ 
c1e :Ln hoofdstuJ- IV uiteenge?.ette wijze. Helli.n en Juuccrs 

vocrden de eerf,;te va:1 de twea titratic;s nit n.h.\r. eE'll 

indiY-"'? .. tor. Door kumulatia van eventuele fou.te:::1 :'cGu1 do 

relatieve onnauwkeur:lgheid i:n de eincluitkonst aanzienl.ijk 

worden. :Jeide titraties werden daarom konduktometrisch 

uitgevoerd. 

Onclcrst~_and voorbeeld dient ter toolichting van een en arider. 

Vuorboelu vru~ berekeni:ng (bij 6o0 c, LO 5, g:cufie~::en 2) 

ger;evens: Iln(O!I).., :: O,l1.L12 r:. Li"' 0 1 ""'2,0?Ci N. 
~ c • 

t t l tit d r:--:. "'1 ,_, n ( ')}1 ') it fi 1 '.) 1 t o a.a ge reer ;;ic .. , c:. Ul..L 1.a \ ,_ 
2 

, u p;ra · e <: '-· vo g 

eaquivule1;.tiepm1t biJ 51,8G nil. ::."J.quivuJ.ar,:ciep1mt LL,BO.,, -
;:;._ Li. 

t:it:entic buj b, '?'..6 nl. :.10nste1\:;rootte ,_, 0,96E ii1l. 

·~~· .... '"C: :~ l -



N.n. 

teveel geti treerd ),:', 21 - ::;··1 , 86 -· G, 
_·-r, 

C1 ,154.10 ~ ·r;;;!.'1aequivale~1t 

\; c;..,tlo:c gel<lt 

tcvcol Ba.( ;J;~) ....,+ monstervol. '.es 
-~ "" 1 , 612 • f):•a..::.Lacq. 

~tO'.i'H3tCl'"ielU;ic • I.cc 
_, ;. r:O 
I I ~y,,1(,1 • 

;-:1. 

..,. 
-:~ . v. 

1,:551 

·11 ,08 rnol/li t0r. 

' i 

Dit <le .;iateriv. .lbA.lansan voor ethyl0<.:'n ·.toJ.f;t ~·Ob 

2 Der::;t==O 

2 
1 , ?7 uol/1.1 tc::::·. 

""Y ., 
\i oor c.c 

J~ cteic ton-

• 

-7; . ·; (~ 

l'l..i.ot vmtervr:tje abeorptieme2Lgaels ontr:-::tac.z-,. a.ls <:n;::tra onbeken(leu 

de w:i te:c),i:o:.--;.c:en tra tie, de aJJcohol:~ .. :):~ce~·: tc ·. ·.t::i..c c:.; G\'"t. (le: 

etl·erkom~t. ·;-.tie. 

Def;cewonst kn':l rB.f)t~:;.;rls·;,::lfa'.t uit de i!!.l'.'12VrQ:l'Ol:l '.lonstorc 

1::ordc~1 ,;::aext:rahoerd met broraoform. J(: kon.centratie at'\n 

diethylsulfant in het extra.kt kan worde:u bepaald m..h.v. 

de brckingsindex. 



...!.. , .C -

koloxo.ilioogte ·;;o om. 
') 

0' :)+5 iil < • 

Eet :':at.Cl'.'L;Ght.i.l-::.:: v-zocn d.0 v.loeisto:ci'aso v;0rd ,::,.:._, c::. ice1' 

c1oo:r· toc-voeciug vt;.:,. ck L'0H0rLGt0 lcOCVCclr.oi'.c olc:un (v,)o!' 

percc:H~t~-:i..~0s klo1:cior dan 2) of \':.<:', 1001. 

!• 

:::: --1 .. 

' 
:r:Lug:E:!1 e I;•(; :oJ.t) 

"vl'ii1ing WT'[! de }!a?J\:illg' Of'• J:lij {].G tYYUV;" "lrn.H '.~.C r;) •r,yt:0 k.ol01. '. 

i:r; d::.n:com :t•ekc1!.dL .. »ehoude:n. rnet de ::lor:,el:ijk:bc:tJ d.n.t 

1 hot - opotc; 

EDf:::U0j1te~1 va.:r:, du quik-fi t kol.o.'.' ziJn c',;;;_;-;xow do.:)):· spoc:tc:lo 

:~:,akk:LJ.gself;GePt&n ve1:.boncien. Ia 3o e::i.e '.(':~d;.cr it: C'(:HJ. brug 

·-D-

punton zij1: aru:r:e'o:ca(;1 t die goacht worden de st:con:1-r:.c: ~iiot 
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I -, 

'I 1 c::... L~ • 

Afwetingen: diameter vat 17 cm, diameter turbineroerder 4 cm, 

hoogte vat = diru:ieter vat, het :probleem van de svhuirnvor

ming tuaakte een stijgbuis noodzakeli.jJ:. ;)c lagers vc:.n de 

persluch t::lotor vrnrden als afdichting voor de invoer van de 

roerder in het vat gebruiJct. De gru:::;stromen wer·len evenals 

bij de andere experL.;enten 5eraeten ra.b,v. no.tte ga.sL1ete~~s. 

Do netr:~r voor de 2bsorrJti.eapparatuur was ;:;evuld net para

fine. Dc meters werden voortdurend geei}:t. 



F (k1f") 

5 

4 
I-< 

() 

.N 
gep.kol. 

N , 1 n.w.KO • 

Absorptie onder instationaire kondities. 

o, 5 1 '5 2 k.cr 2,5 3 



Geleidbaarheid 

1o,2 1J'4 10,8 

Analyse van z~avelzuur-ethyleen 
systemen 

11 '() 11 '2 11 '4 

ml bariumhydroxide 

I - i 

L __ ~ra~ek 2 _ _J 



Geleidbaarheid. 

0 0' 1 0,3 0,5 0,7 c,9 1 ' 1 1 ,3 1 '5 
ml Lithiumsulfaat 

Analyse van zwavel zuur-ethyl ':len Grcifiek 2 J 
'--~~~~s-J_'s_t_e_m_e_n_.~~~--,.~--~~~--~~~~~~---~~~~-~~~~- · 



µ.~ 

<P 
~ 

'"' c+ 
f-'· 
(II 
;>;"' 
f-'· 

koncentratie 

monoethylsulfHat. 

5 

; 4 
c+ 
f-'· 
<» 
;>;"' 

+ t + 
·•.,f.lt+.;...~--t-t-1-ttH#f.+++++4+.H-+++ H-+-.,....++++H+ 

3 

2 

v 

f "
+ 

h:eaktiek1netiek 

50 1hl 1 30 G-0 

ti.id in minuten. 



f Absorptiesnelheid 
Absorptie in de natte wand kolom 

kg c,H, h.m 2 per . 
i 
I 

I ::s 
ll> 
c+ 
c+ 
Cb 

~ 

~ 
p. 

p;"' 60 .1 · 
0 ..... 
0 
s 55. 

50. 

45. 

40. 

35. 

30. 

25. 

q 20. 1-1 
ID ...., 
I-" 

1 ). Cb 
;>;' 

+'> 1 o. 

t; 
,; . 
0 • I 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 
hold-up in ml 



Absorptiesnelheid 

kg C2i:i4 
2 per uur per m 

1-00 

Absorptie in de natte wand kolom. 

::::! 
>ii 
c+ 
c+ 
(1) 

4'i 
90 1 . 

e 
++-t-++++++4+->-++-1-l-+-I 

5 m' 

~ of-
p. 

;.;- 80. 0 
to-' 
0 
8 

70. 

60. 

50. 

40. 

0 
2 0 v 40 50 60 70 80 90 

t<>mnr.>»n+·. ~ i:rraden Celcius 
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