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Samenvatting 

Sedert 1985 wordt er binnen de vakgroep Fysische Techno

logie aan de Technische Universiteit te Eindhoven, in samen

werking met DSM Research, onderzoek gedaan naar de continue 

uitvoering van emulsiepolymerisatieprocessen. 

Continue installaties worden gekenrnerkt door een verdeling 

in de verblijftijd van de voeding. Emulsiepolymerisatie

processen zijn zeer gevoelig voor de spreiding in verblijf-
-r;;ri --..,J-• 

In een eerder stadium van dit onderzoek is er derhalve een 

reactorsysteern ontwikkeld en gebouwd, waarvan de verblijftijd 

spreiding gering is. De installatie bestaat uit een gepulseer 

de gepakte kolorn, die gevolgd wordt door een serie van drie 

geroerde tankreactoren. 

De doelstelling bij dit onderzoek was na te gaan wat de 

invloed is van de rnenging op een ernulsiepolymerisatieproces. 

Hiertoe is de rnenging in de gepulseerde gepakte kolorn 

onderzocht voor een willekeurig geordende pakking, Raschig 

ringen, en een gestructureerde pakking, Sulzer SMV8-DN50 

pakking. 

Voor beide typen pakking bleek het menggedrag beschreven 

te kunnen worden als een resultante van een drietal effecten, 

narnelijk een bijdrage van: 

de netto vloeistofstroorn 

de pulsatie 

het radiale snelheidsprof iel 

De evenredigheidsconstante in de bijdrage van de pulsatie 

aan de menging, bleek fysisch voorgesteld te kunnen worden 

met de (tijds-) gerniddelde fractie van de vloeistof in de 

kolorn, die door pulsatie kan oprnengen. 

De evenredigheidsconstanten van de overige ef f ecten waren 

onafhankelijk van pulsatie aan elkaar gerelateerd en konden 

als constanten beschouwd worden. 



Verder is er, met styreen als modelstof, een modellering 

opgesteld, die de emulsiepolymerisatie beschrijft in een cas

cade van ideale mengers. In deze modellering worden twee 

beschrijvingen voor de nucleatie onderscheiden. Deze beschrij 

vingen zijn gebaseerd op het karakter van de effectiviteits

verhouding voor radicaalabsorptie tussen polymeerdeeltjes en 

micellen en vormen voor korte gemiddelde verblijftijden per 

menger een boven- en een ondergrens voor het aantal gevormde 

deeltjes. Het model beschrijft de deeltjesvormingsfase en de 

polyrnerisatie tot het verdwijnen van een aparte monomeerfase. 

Voor deze modellering is een computerprogramma geschreven. 

Modelvoorspellingen voor deeltjesgrootteverdelingen, aan

tallen gevormde deeltjes en conversieverloop zijn experimen

teel geverifieerd. Bij experimenten met een serie van mengers 

was de overeenkomst bij kortere gemiddelde verblijftijden 

zeer goed. De aantallen gevormde deeltjes correspondeerden nu 

met de ondergrens. Voor langere verblij ftijden werd er een 

iets te hoog aantal gevormde deeltjes voorspeld. 

De aantallen gevormde deeltjes uit de kolomexperimenten 

kwamen minder goed overeen met de modelvoorspellingen, met 

name bij grotere axiale menging. 

Uit de vergelijking van modelvoorspellingen met experimen-

tele resultaten kom geconcludeerd warden dat de effectiviteit 

voor radicaalabsorptie afhankelijk moet zijn van de straal 

van de polymeerdeeltjes en bij gelijke grootte duidelijk klei 

ner was voor micellen dan voor polymeerdeeltjes. 

Uit ladingsgewijze experimenten die in een eerder stadium 

van dit onderzoek waren gedaan, was af te leiden dat de effec 

tiviteitsverhouding voor radicaalabsorptie tussen polymeer

deeltjes en micellen afhankelijkheid was van de initiator

concentratie. 

Ui t het gehele Pecletgebied waarover geexperimenteerd is 

leek de modellering van de cascade van mengers de emulsie

polymerisatie in de kolom redelijk te kunnen beschrijven voor 

Pe I! > 3 0. 
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o Inleiding 

Emulsiepolymerisatie neemt naast suspensiepolymerisatie 

een goede tweede plaats in als industriele techniek voor 

radicaalpolymerisatie en wordt veel toegepast bij de polyme

risatie van geconjugeerde dieenen zoals butadieen en iso

preen, maar ook monomeren als vinylacetaat, vinylchloride, 

etheen, styreen, acrylaten en methacrylaten worden op 

industriele schaal via het emulsieproces gepolymeriseerd. 

De voordelen van dit proces zijn vooral de goede warmte 

overdracht doordat ~e viscositeit van de continue fase 

nauwelijks stijgt. Een unieke eigenschap is de toename in 

molekuulgewicht, die kan worden bereikt zonder dat de polyme

risatiesnelheid wezenlijk daalt. 

De produktiewij zen in de industrie zijn veelal ladings

gewij s. Continue installaties zijn meestal cascades van 

geroerde tankreactoren. Deze hebben vaak typische nadelen 

zoals het optreden van fluctuaties in conversie en aantal 

gevormde deeltjes. Economische impulsen hebben er toe geleid 

dat er aan de TUE een onderzoek is gestart, in samenwerking 

met DSM Research, naar een reactorsysteem voor de continue 

uitvoering van emulsiepolymerisatie. 

In voorafgaand onderzoek zijn de voornaamste inspanningen 

besteed aan het ontwikkelen en optimaliseren van het reactor

systeem en de bereiding van de voeding. Ook in dit onderzoek 

is een laatste stap in de optimalisatie gezet met de bouw van 

een bellenkolom voor de verwijdering van zuurstof uit een van 

de voedingsstromen. Er was een mathematisch model (met 

bijbehorende programmatuur) ontwikkeld om een continue 

'ent-'polymerisatie in een cascade van mengers te beschrij

ven. Over het eigenlijke product dat in de prereactor (een 

gepulseerde gepakte kolom) geproduceerd werd tastte men in 

het duister. 

I 
l 
i 
I 

I 
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Dit vormde de aanleiding voor de doelstelling in dit 

onderzoek. Enerzijds is de menging in de gepulseerde gepakte 

kolom nader onderzocbt en anderzijds is er getracbt een zo 

simpel mogelijke bescbrijving te vinden om de invloed van 

menging op bet emulsiepolymerisatieproces te bescbrijven. 

De meest eenvoudige bescbrijving die zowel aantallen 

gevormde deeltjes, deeltjesgrootteverdelingen en omzettings

snelheden kan voorspellen, gaat uit van een menggedrag dat 

benaderd kan worden met dat van een cascade van ideale 

mengers. Hiervoor is een model afgeleid en de nodige 

programmatuur gescbreven. De bescbrijving is experimenteel 

geverifieerd met een werkelijke serie van drie geroerde 

tankreactoren. Ook is bet model getoetst aan kolomexperi

menten. 

Met dit model, dat slecbts geldig is bij aanwezigheid van 

een aparte monomeerfase en dus de deeltjesvormingsfase goed 

kan beschrijven, en het eerder genoemde model, dat algemeen 

geldt voor een willekeurige entlatex, moet dus het gehele 

emulsiepolymeristieproces te bescbrijven zijn. In dit onder

zoek is echter alleen de afgeleide modellering aan de werke-

1 ij kheid getoetst. 

De opzet van het verslag is als volgt: Allereerst wordt de 

meest eenvoudige beschrijving voor de emulsiepolymerisatie 

van styreen gegeven (hoofdstuk 1). Na een algemene beschou

wing over de bestaande productiewijzen voor emulsiepolymerisa 

tieprocessen (hoofdstuk 2) en de experimmentele methoden 

(hoofdstuk 3) wordt een modellering afgeleid voor de emulsie

polymerisatie in een cascade van ideale mengers (hoofdstuk 

4) . Hierop volgend zal d.e menging in de kolom beschreven 

worden (hoofdstuk 5) en vervolgens zal het model vergeleken 

worden met kolomexperimenten (hOofdstuk 6). 
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1 Mechanisme en kinetiek van emulsiepolymerisatie 

1.1 Algemene kinetiek 

Emulsiepolymerisatie is een veel gebruikte vorm van 

radicaalpolymerisatie. Bij radicaalpolymerisaties zijn op 

molekulair niveau de volgende vier processen van belang: 

radicaalvorming 

iriitiatie 

propagatie 

terminatie. 

Bij aanvang wordt uitgegaan van een twee fasen systeem, 

een continue fase en een disperse monomeerfase. Het is 

typerend voor emulsiepolymerisatie dat de initiator niet 

oplosbaar is in de monomeerf ase maar in de continue fase. 

Hierdoor treden radicaalvorming (eventueel ook initiatie) en 

propagatie niet in dezelfde fase op; radicaalvorming in de 

continue fase en propagatie in een polymeerfase. Deze poly

meerfase wordt tij dens de polymerisatie gevormd als derde 

fase (!) in de vorm van kleine, met monomeer gezwollen 

polymeerdeel tj es, de zogenaamde ( reactie-) kernen of loci. 

Dit is de reden dat het reactiemechanisme en bijgevolg de 

kinetiek van emulsiepolymerisatie wezenlijk verschilt van 

suspensie-, solutie- of bulk-polymerisatie. 

1.1.1 Het reactiemechanisme 

Het reactiemechanisme van emulsiepolymerisatie moet 

tenminste twee stappen omvatten, te weten de nucleatie ofwel 

de vorming van polymeerdeeltjes en de groei van deze 

deeltjes. 

I 
I 
! 

I 



4 

Grofweg kent de nucleatie drie verschillende vormen. Als 

eerste onderscheiden we de homogene nucleatie, die vooral 

voorkomt in zeeparme systemen met monomeren, die redelijk 

oplosbaar zijn in de continue fase. Kernen ontstaan in de 

continue fase door afscheiding van oligomeren (Fitch and Tsai 

[3], Fitch [4]) al dan niet gevolgd door coagulatie tot sta

biele deeltjes. (Gilbert, Feeney and Napper [5]). 

De tweede en meest bekende vorm is de micellaire nucleatie 

(Smith and Ewart [1], etc). Deze komt voor in systemen met 

een vrije zeepconcentratie boven de CMC (.Qritische Micelle 

,Qoncentratie). Nu wordt een locus gevormd indien een micel 

dat monomeer bevat een radicaal invangt (eventueel een oligo

meer radicaal Roe [6]). 

Onder bepaalde exotische omstandigheden kan er ook in de 

monomeerdruppels door radicaalabsorptie een locus ontstaan, 

de derde vorm van nucleatie (Hansen and Ugelstad [7], Durbin, 

El-Aaser and Poehlein [ 8]). De monomeerdruppels moeten dan 

zeer klein zijn c~ 80 nm) waardoor zij een groot gezamenlijk 

oppervlak bezitten. De reden, dat onder normale omstandig

heden monomeerdruppels nauwelijks radicalen absorberen, wordt 

verklaard vanuit hun totaaloppervlak dat een factor 10 4 a 105 

kleiner is dan dat van de micellen. 

Het proces van deeltjesgroei wordt bepaald enerzijds door 

de propagatiereactie en anderzijds door de monomeerzwelling. 

Er worden vrijwel altijd twee stadia in de groei onderschei

den. Als eerste de groei in aanwezigheid van een aparte mono

meerfase (monomeerdruppels). Via transport van monomeer door 

de continue fase wordt een constante (evenwichts-)concentra

tie van monomeer in de polymeerdeel tj es gehandhaaf d. Door 

deze constante monomeerconcentratie in de deeltjes is de 

polymerisatiesnelheid constant. 

In het tweede stadium is de monomeerfase verdwenen en 

daalt de monomeerconcentratie in de polymeerdeeltjes. Bij 

hoge conversies stijgt de viscositeit in de deeltjes zeer 

sterk. Hierdoor diffunderen radicaalketens langzamer en dalen 

de propagatie- en terminatiesnelheid. De polymerisatiesnel

heid wordt nu bepaald door de relatieve daling van terminatie 

ten opzichte van propagatie en kan effectief zelfs stijgen. 



5 

Dit laatste wordt ook wel het Trommsdorff of geleffect 

genoemd 

Met het boven genoemde mechanisme wordt onze ui tvoering 

van emulsiepolymerisatie het eenvoudigst beschreven met de 

kwalitatieve theorie van Harkins [l].Het emulsiepolymerisatie 

proces wordt onderverdeeld in drie intervallen. 

nucleatie 

groei bij een aparte monomeerfase 

groei zonder aparte monomeerfase 

Er wordt uitgegaan van een continue fase met daarin 

opgelost de initiator en een gedispergeerde monomeerfase in 

de vorm van monomeerdruppels. Ernulgator is aanwezig op het 

oppervlak van de monomeerdruppels en monomolekulair of 

micellair in de continue fase. Monomeer komt voor in de 

monomeerdruppels, opgelost in de continue fase en in de 

micellen (figuur l.a). 

figuur l.a 
Het systeem voordat de 
reactie plaatsvindt. 

' 
~~l.J~ 
-:;·,~ 
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' c * ' 
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"' ·.\ I 

~ .. ~ 
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Een locus wordt gevormd doordat micellen die monomeer 

bevatten radical en invangen. De nucleatiefase is afgelopen 

wanneer de polymeerdeel tjes door groei zoveel zeep hebben 

geadsorbeerd dat micellen.verdwijnen. (figuur l.b) 

figuur l.b 
Interval I 
de nucleatie 

: monoroeer 
: emulgator 

R· : radicaal 
~ : polymeer 

.. 
"' ; 

~~ 
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~"~·c 
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figuur 1.c 
Interval II 
constante groei 

.. 

.. 

6 

.. 

Na de nucleatiefase coexisteren monomeerdruppels en 

gezwollen polymeerdee~tjes. Transport van monomeer door de 

waterf ase zorgt voor een constante monomeerconcentratie in de 

polymeerdeel tj es. De polymerisatiesnelheid is constant. 

(figuur 1.c) 

figuur 1.d 
Interval III 
afnemende groei 

.. 

.. 

.. 

•

tlr_, 
' - --... 

' 

.. 

Na het verdwijnen van de monomeerdruppels daalt de mono

meerconcentratie in de polymeerdeeltjes. Het Trommsdorff of 

geleffect bepaal t ui teindelijk de polymerisatiesnelheid 

( f iguur 1. d) . 
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1.1.2 De kinetiek 

De meest eenvoudige beschouwing van emulsiepolymerisatie 

bij het beschreven mechanisme omvat de volgende reacties 

(Nomura and Harada [9 t/m 11]). 

reactietype reactievergelijking reactiesnelheid 

I 1.a radicaalvorming 

1.b nucleatie R• + m s 
1. c initiatie Nt + R• 

1.d terminatie N· + R• 

1.e propagatie 
(in locus) 

p, •+ M 
l 

I initiator 
R• radicaal 

-+ 

4 

-+ 

-+ 

-+ 

N· actieve locus 

2R• 

N• 

N• 

Nt 

p i+l 0 

Nt niet actieve locus 
M monomeer 
ms micelle 

r. = 2k. [I] 
1. l 

ki[ms] [R· J 
k2[Nt] [R•] 

k2 [N•] [R•] 

kp [M] E [N•] 

P. polymeerketen met i monomere eenheden 
l 

[I] 
[R•] 
[N•] 
r 't..T+., 
Li'« I J 

[ms] 

[M] E 

initiatorconcentratie in de waterfase 
radicaalconcentratie in de waterf ase 
actieve deeljes in de waterfase 
niet actieve deeltjes in de waterfase 
aantal micellen in de waterfase 

monomeerconcentratie in een locus 

(mol/dm3
) 

(mol/dm3
) 

(1/dm3
) 

(1/dm3
) 

( 1/dm3
) 

(mol/dm3
) 

De grote kracht van dit model schuilt in de eenvoud waar

mee het aantal loci en het conversieverloop voorspeld kunnen 

worden. Voor lage conversies heeft dit model zijn nut reeds 

bewezen [9]. Met het Trommsdorfeffect wordt echter geen reke

ning gehouden, waardoor het model afwijkt bij hoge conver

sies. Verder kan er geen uitspraak gedaan worden over een DGV 

(~eeltjes-grootte-Yerdeling) omdat er slechts onderscheid 

wordt gemaakt tussen actieve en niet actieve deeltjes. Met 

een extra relatie die de groei van een afzonderlijk deeltje 

beschrijft kunnen we dit probleem echter omzeilen, (zie 

§ 1.1.2.2). 



8 

1.1.2.1. Nucleatie, bet aantal gevormde deeltjes 

Uit de reactievergelijkingen 1. a t/m d volgt onder een 

zogenaamde quasi-steady-state-aanname (QSSA) voor de radi

caalconcentratie: 

[R•] = 
r. •N 

1 a 
(2) 

Na bet getar van Avogadro, 6.022•1023 (1/mol) 

r. de radicaalvormingssnelheid (mol/(dm3 s)) 
1 

[N] het totale aantal deeltjes, [N•] + [Nt] (1/dm3
) 

Voor de deeltjes vormingssnelheid, Ri volgt uit vergelijking 

(1.b) in combinatie met (2) de volgende uitdrukking: 

R. = 
l. 

r. •N 
1 a 

= 

r. •N 
1 a 

[Sm] de vrije zeepconcentratie (molec/dm3
) 

(3) 

De factor r kan gezien worden als een soort relatieve 

effectiviteit voor radicaalabsorptie van polymeerdeeltjes ten 

opzichte van micellen. Deze factor laat gemakkelijk een keuze 

toe voor het mechanisme van radicaalabsorptie. 

le radicaalabsorptie als een (constante) eigenschap 
k 1 en k 2 constanten. 
Mm : het aantal zeepmolekulen per micel 

C = (k2/ki) ·Mm = Co ( 4. a) 

2e radicaalabsorptie volgens de diffusiewet van Fick [2] 
k 1 = 21f'Dwdm 

k 2 = 2irD wd I! 

r = (dl!/dm) ·Mm= C1·d I! met C1 = Mm/dm (4.b) 
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3e radicaalabsorptie volgens het collisionmodel [2, 4] 
de absorptie is nu evenredig met het micel- of polymeer
deel tjesoppervlak 
k1 = 7rd2 m 
k2 = 7rd22 

C = (d~d~ •Mm = C2•d2
2 met C2 = Mn/d~ ( 4. c) 

4e radicaalabsorptie volgens de diffusiewet van Fick uit
gebreid met electrostatische afstoting [2]. Afhankelijk 
van de oligomerisatiegraad kan de absorptie evenredig 
zijn met het volume. 
k1 ,.., d 3 

m 
3 k2 ,.., d2 

C = (d~d~ •Mm = C3 •d
3

2 met r3 = M /d
3 

m m ( 4. d) 

De voorwaarde (• [N]/[Sm] << 1 , waarbij radicalen pre

ferent door micellen warden geabsorbeerd en de voorwaarde met 

C = C2 ·d2
2 , waarbij de radicaalabsorptie evenredig met het 

oppervlak is, corresponderen met de berekeningen van Smith en 

Ewart [l] voor respectievelijk een boven en ondergrens van 

het aantal gevormde deeltjes. 

[N] = (5) 

µ de groeisnelheid van een deeltje (m3 /s) 
as het oppervlak dat een zeepmolekuul bezet 

(m2 /molec) 

Met de boven genoemde grenzen geldt 0.37 < x < 0.53 . In 

de praktijk wordt echter slechts de helft van het aantal 

deel t j es gevonden da t met x = O. 3 7 wordt berekend. In een 

eerder stadium van dit project (Smolenaers [38]) zijn de 

afhankelijkheden met ri en [Sm] conform vergelijking (5) 

bevestigd. 
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1.1.2.2 Omzettingssnelheid en deeltjesgroei 

Uit reactievergelijking (1.e) is de volgende relatie voor 

de omzettingssnelheid af te leiden: 

[N•], 

= 

RP = polyrnerisatiesnelheid 

kp = propagatie-snelheidsconstante 

[M]i= monomeerconcentratie in een locus 

Na = het g~tal van Avogadro 

(6) 

(mol/ (dm3 s)) 

(drn3 /(rnols)) 

(mol/dm3
) 

(1/mol) 

Men gaat ervan uit dat [M]i gedurende interval II constant 

is. De waarde hiervan is sterk afhankelijk van het monomeer 

en varieert bijvoorbeeld van 1.4 mol/1 voor vinylchloride tot 

9 .1 mol/1 voor vinylacetaat. Voor styreen zijn de volgende 

concentraties bekend 5.48 mol/1 [10], en 5.13 mol/l (15]. In 

interval III daalt de monomeerconcentratie. Er geldt: 

= 
4'm/Mw 

= (7) 

molekulairgewicht monomeer (g/mol) 

gewichtsfracties aan monomeer en polyrneer 

dichtheden van de locus, monomeer en polyrneer 

LO~,---------~ 
', fe• l.25 O/lwol 

', M.•0500/ccwat 
' 0.81---''-r----+---+---4---j 

-&- 04 

key 

02 
@ 

~ 625 

0 25.0 

0o 02 0.4 06 0.8 10 

Conversion XM [-] 

Figuur 2 
De gewichtsfractie aan styreen in 

polyrnstyreendeeltjes 
als functie van de conversie bij 50° c [9]. 
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Experimenteel [ 9 J is voor styreen gevonden dat voor de 

gewichtsfractie aan monomeer ~ bij conversie X geldt: m m 

<lim = 0.57 

<Ii = 1 - x m m 

voor Xm < 0.43 

voor Xm ~ 0.43 

( 8. a) 

( 8. b) 

Nomura en Harada [9] vonden voor styreen dat r = Co ~ 10 5 

(molec.); wat betekent dat polymeerdeeltjes beter radicalen 

absorberen dan micellen. Met numerieke methoden toonden zij 

aan dat de helft van alle deeltjes dan actief is, wat corres

pondeert met Smith-Ewart geval 2, waarbij de deeltjes de 

helft van de tijd actief zijn 

[N•] = [N]/2 (9) 

Om in een later stadium iets over deeltjesgrootteverde

lingen te zeggen wordt de hier gebruikte eenvoudige voor

stelling van zaken, verlaten en gaan we in op de polymeri

satiesnelheid van een enkele locus. Hiervoor geldt 

(Haward [1]): 

= = (10) 

I het tijdsgemiddelde aantal radicalen per locus 

vl!. volume van een locus (dm3
) 

RI!. de polymerisatiesnelheid in een locus (mol/(dm3 s)) 

Het tijdsgemiddelde aantal radicalen i wordt bepaald door 

een aantal processen zoals ab- en desorptiesnelheden van 

radical en, terminatiesnelheden zowel in de locus als in de 

continue fase. Voor styreen waar radicaaldesorptie verwaar

loosd mag worden [2] vinden we als effect van de genoemde pro 

cessen het verband zoals weergegeven in vergelijking (11) 

(Stockmayer[12]). Een afleiding van een meer algemene oplos

sing (O'Toole [13], Ugelstad, Mork en Aassen [14]) wordt 

gegeven in appendix 1. 



I = 
Ia(a) 

(a/ 4 ) • I 1 (a) 

12 

(11) 

Hierin zijn I 0 (a) en I 1 (a) gemodificeerde Besselfuncties 

van de eerste soort van achtereenvolgens de nulde en eerste 

orde met argument a. De term a/4 is equivalent met de radi

caalconcentratie voor bulkpolymerisatie als deze berekend 

wordt met een QSSA voor de radicaalconcentratie. 

a 

4 
( 12)) 

[I]: initiatorconcentratie in waterfase (mol/dm3
) 

kt: snelheidsconstante voor terminatie in loci (dm3 /(mols)) 

k. : snelheidsconstante voor initiatordissociatie (l/s) 
l. 

Di t betekent dat polymerisatie in grote deel tj es steeds 

meer op bulkpolymerisatie gaat lijken. Terminatie volgt dan 

niet onmiddellijk op het binnentreden van ieder tweede radi

caal en deeltjes kunnen dus meer dan 1 radicaal bevatten. 

Voor de totale omzettingssnelheid vinden we nu een iets 

meer nauwkeurige beschrijving dan die gegeven werd in verge-

1 ij king (6) 

[N] 

= k • [M] ·---•i 
p 2 Na 

(13) 

De vereenvoudiging die dus stiekem in de eerste beschrij

ving is ingeslopen, vergelijk (6) met (13), is dus: 

[N•] = [N] ·f (14) 

De overeenkomst met Smith-Ewart's geval 2, waar I = ~ is nu 

ook beter in te zien indien vergelijking (14) met (9) wordt 

vergeleken. 

Nomura en Harada [ 9] geven het voorkomen van grotere 

deeltjes aan als een van de oorzaken waardoor hun modellering 

afwijkt bij hogere conversiegraden. 
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2 Produktiewijzen en reactortypen 

De belangrijkste produktiewijzen bij emulsiepolymerisatie 

zijn de ladingsgewijze productie, de semi-ladingsgewijze en 

de continue produktie. 

Bij de ladingsgewij ze vorm worden al le ingredienten aan 

het begin van een cyclus aan de reactor toegevoegd. De poly

merisatie wordt gestart. Na het bereiken van een bepaalde 

graad van conversie wordt de reactorinhoud afgetapt voor 

verdere verwerking. 

De nucleatieperiode beslaat een klein tijdsinterval, circa 

8 minuten (voor styreen gew % 30, 50° C) [15], aan het begin 

van de cyclus bij een relatief lage conversie, van O tot 

ongeveer 14 % (9, 15). Hierdoor is het proces goed beheers

baar, de deeltjes-grootte-verdeling (DGV) smal en het aantal 

gevormde deeltjes hoog, wat een hoge polymerisatiesnelheid 

inhoudt. 

De semi- of misschien beter gestuurde ladingsgewijze pro

ductie verschilt van de 'normale' in die zin dat nu slechts 

een bepaald deel van alle ingredienten aan het begin van een 

cyclus aan de reactor wordt toegevoegd. De rest, bijvoorbeeld 

een deel initiatorvrije emulsie of een deel van het monomeer, 

wordt op gecontroleerde wijze aan de reactor toegevoegd nadat 

de reactie gestart is. Twee belangrijke methoden zijn de con

stante monomeeradditie en de emulsieadditie. 

De monomeeradditie wordt gebruikt om de polymerisatiesnel

heid te beheersen, vooral bij sterk exotherme reacties of 

indien de latex uiteindelijk een hoog vastestofgehalte moet 

bezitten. De DGV wijkt weinig af van de 'normale I ladings

gewij ze produktie. 

De emulsieadditie wordt gebruikt om de DGV te be1nvloe

den. Bij relatief snel toevoegen wordt de nucleatieperiode 

langer waardoor de DGV breder wordt. Bij relatief langzaam 

toevoegen warden er geen nieuwe loci meer gevormd daar alle 

toegevoegde vrije zeep (micellen) onmiddellijk geadsorbeerd 

wordt door groeiende deeltjes. De DGV wordt zo smal gehouden. 



14 

Voor beide ladingsgewijze emulsiepolymerisaties worden 

over het algemeen geroerde tankreactoren gebruikt. De reac

tiewarmte wordt via koelmantels of inwendige koeloppervlakken 

afgevoerd. 

De goede beheersbaarheid, eenvoud van uitvoering en zeker 

niet in de laatste plaats de ambachtelijkheid van deze produk 

tiewijze zijn de redenen dat de ladingsgewijze emulsiepolyme

risatie op grote schaal wordt toegepast. 

De continue emulsiepolymerisatieprocessen gaan· uit van een 

constante aanvoer van grondstoffen en (hopelijk) constante 

afvoer van producten. Wezenlijk voor continue installaties 

zijn hun gemiddelde verblijftijd en de spreiding in verblijf

tijd. Door deze verblijftijdspreiding kan de nucleatie zich 

afspelen bij aanmerkelijk hogere conversieniveau's. Hierdoor 

kunnen de produkteigenschappen bij een continue procesvoering 

duidelijk verschillen van die bij een ladingsgewij ze uit

voering. 

Een grote verblijftijdsspreiding, zoals bij CSTR's 

(.~ontinuous .Q.tirred :rank Reactors) waar een spreiding ter 

grootte van de verblijftijd zelf (!) optreedt, kan leiden tot 

oscillaties in conversie en het aantal deeltjes (figuur 3). 
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0 20 
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er 
w 
> z 10 0 
'-' 

W[TtiYL k[THACA'tLAT£ 

0 
0 2 .. 10 12 14 

OIMOISIONLESS TIME ( 1/9) 

Figuur 3 
Conversieverloop van de emulsie

polymerisatie van methylmethacrylaat. 
(Green, Gonzalez en Poehlein [2]) 
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Oscillaties Zl.J n een gevolg van een wisselende zeepcon

sumptie, hetzij doordat er nieuwe deeltjes in micellen 

gevormd worden, hetzij om het grensvlak van groeiende 

deeltjes te stabiliseren. Het mechanisme is als volgt: 

i Komt er veel (micellaire) zeep beschikbaar dan worden er 

veel nieuwe loci gevormd, de polymerisatiesnelheid neemt 

toe. 

ii Bij een hoge polymerisatiesnelheid door veel deeltjes is 

er veel zeep nodig om het grensvlak van deze deeltjes te 

stabiliseren. Er komt minder zeep beschikbaar, de nuclea 

tiesnelheid daalt. 

iii Bij een dalende nucleatiesnelheid neemt door uitspoeling 

het aantal deeltjes in de reactor af, de polymerisatie

snelheid daalt. Er komt meer zeep beschikbaar voor deel

tjesvorming. 

Met iii is de cirkel rond en afhankelijk van het monomeer 

en procescondities kunnen deze cycli zich onbeperkt herhalen. 

Oscillaties treden met name op bij monomeren die goed water

oplosbaar zijn en een hoge mate van radicaaldesorptie verto

nen. Bijvoorbeeld methylmethacrylaat (zie figuur 3). 

Ondanks het optreden van deze oscillaties bij reactie in 

een CSTR, is dit reactortype voor continue emulsiepolymeri

satie verreweg het meeste onderzocht. In enkele gevallen werd 

er een kleine cascade van twee [ 10] of drie (Gershberg en 

Longfield [18]) CSTR's onderzocht. Commerciele installaties 

bestaan meestal uit serieopstellingen van CSTR's. Bij de 

productie van styreen-but.adieen-rubber (SBR) Zl.Jn bijvoor

eeld cascades van 12 a 15 identieke CSTR's bekend. 

Continue emulsiepolymerisatie kan ook uitgevoerd worden in 

buisreactoren. Deze ziJn, gezien de lagere spreiding in 

verblijftijd, veel stabieler dan CSTR's. De combinatie van 

een buisreactor als pre-reactor voorafgaand aan een serie van 

CSTR's zou de stabiliteit zeer ten goede komen. 
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Buisreactoren lenen zich daarentegen veel minder goed voor 

agitatie van de reactorinhoud. 

De agitatie is nodig om oproming van de monomeerfase en 

eventuele vervuiling, bijvoorbeeld door polymeerafzetting aan 

de wand, te voorkomen. 

Buisreactoren voor emulsiepolymerisatie ZJ.Jn echter nog 

maar weinig onderzocht. Ghosh and Forsyth [17) maken melding 

van patenten over turbulente of gepulseerde stroming om 

vervuiling te voorkomen. Zelf experimenteerden zij bij 

laminaire stroming (Re ~ 200) in een 73 m lange stalen buis 

met een diameter van 1/2 inch. 

Gepakte buisreactoren (kolommen) in combinatie met een 

gepulseerde doorstroming zijn, buiten het onderzoek dat aan 

de TUE uitgevoerd wordt, niet eerder onderzocht op bruikbaar

heid voor emulsiepolymerisatie. 
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3 Experimenteel gedeelte 

3.1 opzet. 

Om de invloed van menging op de deeltjesvorming en de 

deeltjesgrootteverdeling (DGV) te onderzoeken is er geexperi

menteerd met drie verschillende reactorsystemen: 

i een cascade van 3 geroerde 
ta:nkreactoren. 

ii een gepulseerde gepakte kolom met 
een willekeurig geordende pakking 

iii een gepulseerde gepakte kolom met 
een gestruktureerde pakking 

Als willekeurig geordende pakking zijn Raschig ringen 

gekozen, voor geordende pakking is een Sulzer SMV 8 - DN 50 

pakking genomen. Deze pakking wordt in §5.4.3 nader 

toegelicht. 

De bestaande installatie, die in een eerder stadium van 

di t project ontwikkeld en gebouwd is [ 3 6] , werd voor deze 

experimenten uitgebreid met een tweede kolom veer de 'Sulzer' 

pakking en zodanig gemodif iceerd dat de serie van 3 CSTR' s 

(die reeds aanwezig was) als apart reactorsysteem gebruikt 

ken worden. 

De opstelling is verder uitgebreid (geoptimaliseerd) met 

een bellenkolom. Deze was, als aangetoond door Smolenaers 

[38) noodzakelijk om zuurstof uit een van de voedingsstromen 

te verwijderen, zonder dat daarvoor extra additieven werden 

gebruikt. 

Bij de experimenten staat het meten van het conversie

verloop en het aantal gevormde deel tj es centraal. In een 

aantal gevallen is er ook gekeken naar de DGV. 

Meer gedetailleerde informatie over de 

gebruikte staff en en analysemethoden zal 

installatie, de 

in de volgende 

paragrafen gegeven warden. Algemene gegevens over apparaten 

en stoffen worden gegeven in appendix 2. 
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3.2 De installatie 

De installatie kan globaal in twee delen opgebouwd worden 

gedacht. Een deel bestaat uit het eigenlijke reactorsysteem 

(daar waar de reactie daadwerkelijk plaats vindt) . In het 

andere deel vindt de bereiding van de voeding plaats. Bij het 

samenstellen van de voeding zijn ook nog een aantal essen

tiele onderdelen aan te geven. In een blokschema ziet een en 

ander er als volgt uit, figuur 4. 

monorneer 

inhibitor 
verwijderen 

zeepoplossing 

men gen 

l 
reactor 
systeem 

prod~ct 

mengen 
en 

oplossen 

zuurstof 
verwijderen 

Figuur 4 
Proces in blokschema 

Aan de hand van bet processchema in figuur 4 zullen beide 

delen nader toegelicht worden. 
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3.2.1 Het bereiden van de voeding 

De zeepoplossing wordt aangemaakt in oplosvat Vl. Dit vat 

is buiten de stellage van de oorspronkelijke opstelling ge

plaatst (voor de oorspronkelijke installatie zie appendix 3). 

Het vat is ruim tweemaal groter (65 1) dan het oorspronke

lijke oplosvat zodat er bij het uitvoeren van een experiment 

bij een normale (low solid) receptuur slechts 1 maal een zeep 

oplossing aangemaakt behoeft te worden. 

Vanuit het oplosvat wordt de zeepoplossing met pomp Pl 

naar de bellenkolom Kl gepompt. Met een waterstraalpomp wordt 

de druk tot o .1 a o. 2 bar teruggebracht. De zeepoplossing 

wordt zuurstofvrij gemaakt door pulsgewijs met argon te door

borrelen (onder vacuumzuiging). Het bleek dat bij een druk 

van 0.2 bar, circa 30 minuten doorborrelen voldoende was om 

de zuurstof te verwijderen (korter is niet getest) . 

Van de bellenkolom Kl wordt de zeepoplossing naar het 

voorraadvat V4 geleid. 

Het monomeer wordt van opslagvat V2 (ook buiten de 

stellage) aan het loogvat V3 toegevoegd. Hier wordt het mono

meer met een 5 gew % (g/g) loogoplossing gewassen om de 

inhibitor (tertiaire butyl para-catechol) te verwijderen. Via 

een trechter wordt reductor (2 g Na 2s2o4 per liter styreen) 

toegevoegd om zuurstof uit het monomeer te verwijderen. Door 

middel van een dippijp en stikstof overdruk wordt, na fasen

scheiding, het monomeervoorraadvat V5 gevuld. 

Via de pompen P2 en P3 worden monomeer en zeepoplossing 

vanuit hun voorraadvaten (V4 en V5) naar de premixer V6 ge

leid. Hier vindt de aanmaak plaats van de emulsie bij een 

temperatuur van ongeveer 10° c en een toerental van 600 rpm. 

Bij dit toerental is de volumegemiddelde diameter van de 

monomeerdruppels 2 - 4 µm [36]. 
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3.2.2 Het reactordeel 

De emulsie ui t de premixer wordt via warmtewisselaar El 

voorverwarmd en vervolgens naar een van beide kolommen (reac

toren) Rl of R2 geleid. Beide kolommen zijn van glas en 

bestaan uit 5 segmenten van elk 1 m lengte. Deze segmenten 

zijn ieder afzonderlijk gethermostreerd. Aan het begin van de 

kolom en na ieder segment wordt de temperatuur geregistreerd 

met thermokoppels en kan de kolom bemonsterd worden. De pak

king van kolom Rl bestaat uit Raschig ringen van 1 cm dia

meter, de pakking van R2 is een Sulzer 3 SMV pakking. 

Onder aan de kolommen bevindt zich de pulsator. Dit is een 

plunjerpomp (P4) zonder kleppen, waarvan de zuigleiding met 

een blinde flens is afgesloten. Op de drukleiding is een 

zuiger aangesloten die de pulserende beweging van de plunjer 

overbrengt op de vloeistof in de kolom. De ruimte tussen 

zuiger en plunjer is gevuld met glycerol (vloeistof

overbrenging) . 

Behal ve naar een van beide kolommen kan de voeding ook 

naar reactorsysteem R3, een cascade van 3 CSTR' s, gevoerd 

worden. Deze reactoren met ieder een volume van 2.4 dm3 zijn 

voorzien van zesbladige turbineroerders. De reactoren zijn 

niet voorzien van keerschotten (in verband met vervuiling). 

Zij worden elk afzonderlijk gethermostreerd waarbij de 

temperatuur wederom met thermokoppels gemeten wordt. Na 

iedere reactor kan het systeem bemonsterd worden. 

Aan het einde van de reactorsystemen Rl, R2 of R3 wordt 

het produkt afgevoerd naar de opvangvaten V7 of V8. 

Voor algemene gegevens over de apparatuur wordt verwezen 

naar appendix 2. 
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3.3 Grand en hulpstoffen 

De receptuur is in dit onderzoek zo gekozen dat lastige 

neveneff ecten zoals bijvoorbeeld coagulatie vermeden kunnen 

warden. De volgende stoffen zijn als basis gebruikt: 

continue f ase 

monomeer 

emulgator 

initiator 

dubbel gedestilleerd water 

styreen (vinyl-benzeen C6H5 -CH=CH2 ) 

natriumlaurylsulfaat (C12H25S04 Na) 

natriumpersulfaat (Na2 S2 0 8 ) 

Buiten deze basisstoffen werd er NaOH gebruikt om de 

pH-waarde van het reactiemengsel boven de 10.5 te houden. Dit 

wordt nader toegelicht bij de beschrijving van de afzonder

lijke componenten. 

De continue f ase 

Er is gebruikt gemaakt van dubbel gedestilleerd water. Dit 

bleek voldoende zuiver te zijn (batchexperimenten [38)). 

Alter-natieven voor water zijn niet echt voorhanden en zullen 

in gemak zeker voor water onderdoen. 

Monomeer 

Als monomeer is styreen gekozen. Bij styreen is de 

kinetiek relatief eenvoudig. Radicaaldesorptie uit reactie

kernen zoals bij vinylacetaat en methylmethacrylaat [2, 26) 

treedt vrijwel niet op. D~ reden hiervoor is de lage oplos

baarheid van styreen in water (2.61•10- 3 mol/dm3
, bij 50° c 

[26]). Door deze lage oplosbaarheid is ook homogene nucleatie 

verwaarloosbaar [2]. 

Bij alle experimenten is uitgegaan van een zogenaamde 'low 

solid' receptuur van 30 vol % monomeer per eenheid emulsie. 
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Gegevens over styreen waarvan iedere gebruiker goed op de 

hoogte moet zijn, zijn de volgende: 

- styreen is in dampvorm met lucht explosief bij 

temperaturen boven de 31° c. (Zomerdagen dus!) 

De MAC-waarde is onlangs (juni 1988) verscherpt van 

100 ppm naar 20 ppm. 

- Styreen reageert heftig met sterke oxidatiemiddelen en 

kan onder invloed van licht, lucht en zuur, peroxiden 

vormen. 

- Door de vlakke structuur (benzeenring) kan styreen door 

de huid het lichaam binnen dringen. Het lichaam kan 

styreen uit het bloed verwijderen indien de concentra

ties laag blijven (bij ratten 200 ppm). In het lichaam 

wordt styreen omgezet in styreenoxide. Dit is kankerver

wekkend. 

Emulgator 

Orn coagulatie te vermijden is als emulgator natrium

laurylsulfaat (NaLS) gebruikt. Uit batchexperimenten [38] is 

gebleken dat over een groot concentratiegebied (0.006 tot 0.1 

mol/dm3
) er geen sprake is van coagulatie. Dit was wel het 

geval bij Rosin Acid Soap [40] dat in de industriele praktijk 

zijn toepassing vindt. NaLS wordt in veel gepubliceerd 

onderzoek als emulgator gebruikt. 

De gebruikte zeepconcentratie was 

hetzelfde, 13.8 g NaLS per liter 

o. 048 mol/dm3
• 

in alle experimenten 

zeepoplossing ofwel 

Er is gekozen voor deze concentratie om het conversie

verloop bij experimenteertijden van 30 tot 120 minuten goed 

te kunnen volgen. De concentratie kan echter niet te laag 

gekozen worden omdat dan de nucleatieperiode zo kort wordt 

dat deze niet meer bestudeerd kan worden. 
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Initiator 

De keuze van de initiator is gevallen op natriumpersulfaat 

(NaPS). NaPS reageert als volgt: 

Met water kunnen de hierna genoemde volgreacties optreden: 

SO 
4 

- • + H 
2 

0 -+ HSO 
4 

+ OH• 

Aangezien deze nevenreacties van de radicalen de pH doen 

dalen is het zaak dit tegen te gaan. De ontledingssnelheid 

van de initiator stijgt namelijk zeer sterk bij dalende pH 

(figuur 6). 
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Figuur 6 
Het effect van de pH op de eerste-orde 

overall snelheidscoeff icient van 
thermische decompositie van persulfaat in water 

bij 50° c [ 1] 
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Bij lage pH-waarden (pH < 3) treedt behalve radicaalvorming 

ook de radicaalvrije ontleding van 8 2 0 8
2

- op: 

Er is uitgegaan van een initiatorconcentratie van 2.70 g 

NaPS per liter zeepoplossing (0.011 mol/dm3
). 

Het toevoegen van 0.125 g NaOH per liter zeepoplossing is 

ruim voldoende om de .pH niet ender de 10 te doen dalen. De 

radicaal vormingssnelheid mag nu als constant beschouwd 

worden. (Indien alle gevormde radicalen met water reageren, 

heeft de pH van de zeepoplossing zoals door ons gebruikt 

werd, na 24, 48 en 72 uur respectievelijk de waarden 11.5, 

10.9 en 3.6 bereikt.) Er is niet voor een buffer gekozen om 

de electrolietconcentratie zo laag mogelijk te houden. Dit 

wederom om coagulatie uit te sluiten. 

Algemene gegevens over de gebruikte chemicalien zijn te 

vinden in appendix 2. 
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3.4 Analyse methoden 

3.4.1 Conversiebepaling 

De graad van conversie is gravimetrisch bepaald. Bij de 

monstername wordt circa 10 g emulsie opgevangen in een alumi

nium bakje, waaraan een kleine hoeveelheid inhibitor (hydro

chinon) is toegevoegd zodat de polymerisatie stopt. Poly

styreen wordt neergeslagen door het toevoegen van aceton. 

Door indampen warden ~ater, monomeer en aceton verwijderd en 

blijven polymeer en de zogenaamde droge stof (overige niet 

vluchtige componenten) achter. 

De conversie wordt nu bepaald volgens: 

gewicht polymeer 
conversie = oorspronkelijk gewicht monomeer 

of algebra1sch: 

[ G -G l .q, 
vol leegj styr 

(15) = 

x m conversie (g/g) 

Gleeg gewicht lege bakje + hydrochinon (g) 

G vol gewicht bakje + monster (g) 

Gdroog gewicht bakje + droogrest monster (g) 

"'argst receptuurgewichtsfractie drogestof (g/g latex) 

"'styr receptuurgewichtsfractie styreen (g/g latex) 
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3.4.2 Bepaling van het aantal gevormde deeltjes 

Het gemiddelde aantal gevormde deeltjes wordt bepaald uit 

de conversie en de deeltjesgrootte. Voor latexdeeltjes die 

louter uit polymeer bestaan geldt: 

totaalgewicht deeltjes per liter waterfase 

= 
Conversie * initiele gewicht monomeer per liter waterfase 

Hiertoe worden een aantal druppels emulsie opgevangen in 

een NaLS oplossing met hydrochinon zodat de polymerisatie 

stopt. Bij gematigde temperatuur, circa 50° c, wordt het 

monomeer uit de emulsie gedampt. De deeltjes bevatten na ruim 

een uur louter polymeer. 

Er geldt nu vergelijking (16) 

= 

ofwel voor [N]: 

ir·d • p 
i p 

[N] = 

aantal deeltjes per liter waterfase 

conversie 

initieel monomeergehalte waterfase 

molekuulgewicht styreen 

diameter polymeerdeeltje (locus) 

pp dichtheid polymeer 

(16.a) 

(16.b) 

(1/dm3
) 

(g/g) 

(mol/dm3
) 

(g/mol) 

(m) 

(g/l) 

De conversiebepaling is reeds in de vorige paragraaf 

behandeld. De deeltjesgrootte wordt gemeten met de Malvern 

autosizer IIc. Met dit apparaat kunnen deeltjes met een 

grootte tussen de 50 en 103 nm gemeten worden. 
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De techniek berust op de dynarniscbe licbtverstrooing (DLS) 

van een laserbundel (coherente licbtbron) waarmee een ver

dunde emulsie wordt aangestraald. Scbematisch weergegeven in 

figuur 7. 

opvallend 
licht 

monster 

) E>--1,------
\\ verstrooi

"-/' hoek 
\ 

detector 6 l corrdato~ 
(photom:...iltiplier) 

Figuur 7 
Scbernatische voorstelling van 

de experirnentele opzet 
van de dynamische licbtverstrooing. 

Onder een bepaalde hoek (in ons geval 90°) wordt de inten

siteit van bet verstrooide licht gemeten. Het diffractie

patroon dat de deeltjes veroorzaken en daarrnee de intensiteit 

van het verstrooide licht fluctueert orndat qe deeltjes wille

keurig kunnen bewegen (Brownse beweging). De frequentie van 

deze fluctuaties in de intensiteit van bet verstrooide licht 

zijn een afspiegeling van de snelheid waarmee de deel tj es 

bewegen. Deze snelheid is weer gerelateerd aan de deeltjes

grootte, zodat ook de fl~ctuaties gerelateerd kunnen worden 

aan de deeltjesgrootte. 

De autosizer berekent zo drie gemiddelde deeltjes

diarneters. 

dz z-gerniddelde diameter, berekend op basis van het 

verstrooid vermogen 

dw gewichtsgemiddelde diameter, bepaald uit een bereken

de grootteverdeling 

dn aantalgerniddelde diameter, bepaald uit een berekende 

grootteverdeling 

I 
I 
I 

I 
l 
I 
I 

I 
! 

I 
I 
I 

I 

I 
I 
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Ook worden de bijbehorende verdelingen berekend. Voor meer 

gedetailleerde inf ormatie wordt verwezen naar de handleiding 

van de Malvern autosizer IIc. 

Voor een vijftal monsters zijn de resultaten verkregen met 

de autosizer vergeleken met diameters die bepaald zijn met 

behulp van TEM (~ransmissie ~lektronen Microscopie). De 

resultaten zijn weergegegeven in tabel 1. 

Tabel 1 Een vergelijking tussen diameters van polydisperse 
polystyreenlatices bepaald met de Malvern autosizer 
IIc en met Transmissie Elektronen Microscopie. 

monster autosizer TEM 
dn dw dn dw 

(run) (run) (run) (run) 

1 107 122 112 120 
2 107 134 116 128 
3 102 103 94 100 
4 92 105 B5 95 
5 84 86 82 86 

Het blijkt dat de gewichtsgemiddelde (of volumegemiddelde) 

diameter beter overeenkomt met TEM dan de aantalgemiddelde 

diameter. Dit komt waarschijnlijk doordat de kleine deeltjes 

(d2 < 40 nm) niet meer goed gemeten worden met de autosizer 

aangezien deze enigszins buiten het meetbereik vallen. 

Voor de bepaling van een aantal deeltjes is steeds uitge

gaan van de gewichtsgemiddelde diameter. Er is dus steeds een 

gewichtsgemiddelde aantal deeltjes bepaald. 

3.4.3 Bepaling van de deeltjesgrootteverdeling 

Hoewel met de autosizer de hogere gemiddelde deel tjes

diameter, dw redelijk te bepalen is, is het echter een hache

lijke zaak om net zoveel vertrouwen te hebben in de berekende 

deeltjesgrootteverdeling . 
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Uit de autocorrelatie van de fluctuaties in intensiteit 

van het verstrooide licht wordt de zogenaamde correlatie 

functie van het verstrooide veld bepaald. Uit deze corre

latiefunctie kan een verband afgeleid worden tussen de DGV en 

de gemeten intensiteit van het verstrooide licht. De wiskun

dige vorm van de correlatiefunctie zorgt echter voor twee 

typerende problemen bij de dynamische licht verstrooing: 

De DGV is niet eenduidig bepaald, dat wil zeggen dat een 

berekende correlatiefunctie past bij verschillende verde 

1 in gen. [ 2 7 ] 

De bepaling van de DGV uit een correlatiefunctie is 

weinig numeriek stabiel, wat betekent dat een fout in de 

gemeten correlatiefunctie sterk vergroot terugomt wordt 

in de DGV. [27 t/m 29] 

De DGV's zijn derhalve bepaald met behulp van TEM. Dit 

blijkt nog altijd de beste (en meest tijdrovende) methode. 
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4 Cascade van mengers 

4.1 Inleiding 

Om de invloed van (macro-)menging op de emulsiepoly

merisatie van styreen te onderzoeken is er uitgegaan van een 

reactorsysteem, waarvan het menggedrag goed bekend is en 

eenvoudig te beschrijven. Er is gekozen voor een serie van 

drie CSTR's. Deze reactoren zijn bij een toerental van 500 

rpm vrijwel ideaal gemengd. 

Voor dit reactorsysteem zal een eenvoudige modellering 

experimenteel geverif ieerd worden. Het is de bedoeling om in 

een later stadium te bekijken in hoeverre dit model, even

tueel met enkele aanpassingen, reactorsystemen met een meer 

complex menggedrag kan beschrijven. 

4.2 De modellering 

Bij de modelvorming zal steeds eerst een beschrijving van 

de eerste reactor worden gegeven, dit om de gedachte te be

palen. Vervolgens zullen er analoge relaties voor volgende 

CSTR's gegeven worden. 

4.2.1 Vorming van deeltjes 

Een balans voor het aantal deeltjes over de eerste reactor 

geeft: 

T 

(N]o 

[N] 1 

R. 
1 

d[N]i 

dt 

de gemiddelde verblijftijd in 
aantal deeltjes dat de eerste 
per dm3 waterfase ([N) 0~0) 

(15) 

de reactor (s) 
reactor instroomt 

aantal deeltjes dat de eerste reactor 
per dm3 waterfase 
deeltjesvormingssnelheid volgens vgl.(3) 

(1/dm3
) 

uitstroomt 
(1/dm3

) 

(1/(dm3 s)) 

I 
I 

I 
I 
l 

I 
I 

I 
I 
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Onder stationaire condities geldt d[N) 1/dt = O , ofwel 

T" R i = [ N] 1 - [ N] 0 = AN 1 ( 16 ) 

AN 1 het aantal deeltjes dat per dm3 waterfase in de 
eerste reactor wordt gevormd (1/dm3

) 

In combinatie met de uitdrukking voor R. als gegeven door 
1 

vergelijking (3) wordt dit: 

r. •N •T 
1 a 

AN 1 = (17.a) 

[Sm] 1 de concentratie aan vr1Je zeep in de eerste 
reactor per dm3 waterfase (molec/dm3

) 

r. 
1 

de radicaalvormingssnelheid (mol/(dm3 s)) 

Analoog kunnen we dus voor de vorming van deeltjes in de je 

reactor afleiden: 

AN. 
J 

[N] . 
J 

[S ] . m J 

r. •N •T 
1 a 

het aantal deeltjes dat in 
per dm3 waterf ase 
het totale aantal deeltjes 
menger j 

(17.b) 

menger j gevormd wordt 
(l/dm3

) 

per dm3 waterf ase in 

de concentratie aan vrije zeep in 
per dm3 waterf ase 

(1/dm3
) 

menger j 
(molec/dm3

) 

Nomura en Harada [9] beschouwden de radicaalabsorptie als 

een constante eigenschap van micellen en polymeerdeeltjes. In 

batchexperimenten vonden zij: 

(molec/micel) ( 4. a) 
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Ingevuld in vergelijking (17.b) geeft dit: 

[Sm]j 
AN.= r.•N ·T·~--------J l. a [S ] . + Co[N] . m J J 

(17.c) 

Gershberg en Longfield [18] (en later ook De Graff en Poe

lein [19]) namen naar voorbeeld van Smith en Ewart aan, dat 

de radicaalabsorptie evenredig was met het oppervlak, ofwel: 

-
a2 

( 4. c) 

-a 2 gemiddelde oppervlak per locus (dm2
) 

as oppervlak bezet door een zeepmolekuul (dm2 /molec) 

Ingevuld in vergelijking (17.b) geeft dit: 

(S ] . •a + [N] . •an 
m J s J ~ 

AN.= r.N T·~----------J 1 a 

4.2.2 Deeltjesgroei 

(S ] . 
m J 

= r.N T·----
1 a (17.d) 

Voor de polymerisatiesnelheid in een locus RE was reeds 

afgeleid: 

I 
(10) 

RE : de polymerisatiesnelheid in een locus (mol/(dm3 s)) 

Indien er een aparte monomeerfase aanwezig is blij ft de 

monomeerconcentratie in de polymeerdeel tj es [M] 
2 

constant. 

Het polymeerdeeltje groeit doordat monomeer wordt omgezet in 

polymeer en het deeltje verder opzwelt met monomeer (via 

transport van monomeer door de waterfase vanuit de monomeer

druppels) . 
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Gardon [1] leidde voor de groeisnelheid van polymeer

deeltjes met leeftijd 8 af: 

dr3 

= d8 

r de straal van de polymeerdeeltjes (dm} 
S de leeftijd van de polymeerdeeltjes (s) 

Integratie van vergelijking {18} geeft 

r3 = r3 + 
0 

(18.a} 

(18.b} 

In deze vergelijking zijn nog twee vereenvoudigingen aan 

te brengen. De eerste betreft r
0

• Hiervoor zou de straal van 

een micel of de lengte van een zeepmolekuul genomen kunnen 

worden. Of dit een fysisch reele schatting is voor de deel

tjesgrootte is niet echt duidelijk en daar deze waarde klein 

is (r
0 

~ 2 nm [2]) laten we r
0 

gemakshalve weg. De tweede 

vereenvoudiging: i = !h, geldt slechts bij gematigde con

versie (voor styreen X < 0.43), en niet al te grote deel-m 
tjes. Zeals is voorgesteld met Smith-Ewart geval 2 [l] en 

volledig equivalent met [N•] = [N]/2, zoals berekend door 

Nomura en Harada [ 9] . Di t alles resul teert in de volgende 

herschrijving van de algemene relatie voor de groeiverge

lijking (18). 

r3 
3kp'm 

= Y.!•8 = k •8 (20} 
41TN ' g 

a P 

k g de groeisnelheid van een locus (dm3 /s} 

3kp'm 
(dm3 /s) kg = •Y.! 

41TN ' a p 
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4.2.3 Deeltjesgrootteverdeling 

Verwaarlozen we de tijd die een reactiekern in leidingen 

spendeert, dan komt de leeftijd van deze kern overeen met de 

verblijftijd in de reactor. Analoog komt de leeftijdverdeling 

dan overeen met de verblijftijdverdeling. Voor een ideale 

menger geldt: 

(21) 

f 8 de leeftijdverdeling 

T de gemidd"elde verbl ij ftij d in de reactor ( s) 

8 de leeftijd van een polymeerdeeltje (s) 

De grootteverdeling U(r) is af te leiden door de uitdruk

king voor de groei, vergelijking (20), te combineren met de 

leeftijdverdeling. Algemeen geldt: 

d8 
U(r) = f 8 (8)•--a:;-

U(r) de deeltjesgrootteverdeling (DGV) 

f 8 de leeftijdverdeling 

dS/dr de afgeleide van de inverse functie 
functie van r(8) 

(22) 

De bewijsvoering voor de algemene relatie (22) is gegeven in 

appendix 4. 

Met 8 = r 3 /kg en d8/dr = 3r2 /kg wordt voor U (r) de volgende 

uitdrukking verkregen: 

U(r) = r
3 

} 

k T g 
(23) 
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Oat dit model, onder de genoemde omstandigheden, een goede 

beschrijving geeft voor de ernulsiepolymerisatie van styreen 

in een enkele menger is aangetoond door De Graff [2) figuur 8 

z 
0 
i= oe 
:::> 
m 
ii: 
~ 06 

0 

"' > o~ 
j:: 
< 
..I 
:::> 
2 02 
:::> .., ,' 

P-,,..,·o 

, ' 

0, , , 
, 

0 ' I 
I 

; 
0/ 

/ 

' 

I 

' CV 

' 

O'--'-=-'---'--'--'---'--'--'--''-'--'--'-...L....l-J 
0 200 •CO 600 100 JOOO 1200 14'00 

PARTICLE DIAMETER (A) 

Figuur 8 
Deeltjes~rootteverdeling van een styreenlatex 

bij 70 c, T = 15 rnin, 0.092, mol KLS en 
0.017 mol NH 4 S2 0 8 per dm3 waterfase. 

Indien de groeisnelheid k 
g 

als 

worden (X < 0.43, i ~ ~) dan is de 
m 

constant beschouwd mag 

DGV voor deeltjes die j 

CSTR's doorlopen hebben ook gernakkelijk te berekenen. Voor de 

verblij ftijdverdeling voor een serie van j ideale mengers 

geldt: 

__ 1 __ Tl • [ 8T 1 (j-1) •e -(8/T) 
(j-1)! (24) 

Voor de deeltjesgrootteverdeling (DGV) van deeltjes, die j 

reactoren eerder gevorrnd zijn, geeft dit: 

u. (r) = 
J 

1 3r
2 

· [ r
3 1 (j-1) 

(j-1)! • k T • k T J ·exp {-
g g 

( 2 5) 

In de tussenliggende CSTR's kunnen echter, indien er 

micellaire zeep aanwezig is, ook nog deeltjes gevormd worden 

conform vergelijking (17). Ook deze deel tjes doorlopen een 

aantal mengers, varierend van j-1 voor de deel tj es ui t de 

tweede reactor tot 1 voor de deeltjes die in reactor j zelf 

gevorrnd worden. 
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Voor de totale DGV, ~j(r) na j mengers geldt: 

~j(r) = j-1 
l ANk+l 

k=o 

4.2.4 Aantal gevormde ·deeltjes 

= 

j-1 

l ANk+l U. -k (r) 
k=o J 

( 26) 
[N] . 

J 

Zolang er micellaire zeep voorkomt kunnen er deeltjes 

gevormd worden. Daalt de vriJe zeepconcentratie tot onder de 

CMC dan houdt de nucleatie op. We vonden voor het aantal 

deeltjes dat in een menger j gevormd werd de volgende uit-

drukkingen: 

[S ] . 
m J 

AN. = r.N T· 
J l. a [ s ] . + Co[N] · m J J 

Nomura et al. (17.c) 

[S ] . 
m J 

AN. = r.N T• -, i a J [Sm]o 
Gershberg et al. (17.d) 

We nemen aan dat de zeep vrijwel onmiddellijk in een mono

molekulaire laag op de polymeerdeel tj es geadsorbeerd wordt. 

Voor de vrije zeepconcentratie in CSTR j geldt: 

[S ] . m J = [S Jo m -
4
-7r- [N] ..: • J

00 

r 2 oU..: (r) dr 
as J o J 

(26.a) 

. 2 
4v Joo J- 4v Joo 

[S ] . = [Sm]o - -a- r 2 l ANk+lu._k(r)dr - -a-AN. r 2 U. (r)dr 
m J s 0 k=o J s J o J 

[Sm] o initiele vrije zeepconcentratie per liter 
waterfase (1/dm3

) 

[S ] . 
m J 

vrije zeepconcentratie per liter waterfase 
in menger j (1/dm3

) 

AN. . 
J 

. het aantal deeltjes dat per liter waterfase 
gevormd wordt in menger j (1/dm3

) 

a s het oppervlak bezet door 1 zeepmolekuul 
(dm2 /molec) 

I 
I 
I 
I 

I 
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Omdat alle aantallen deeltjes ANk met k < j en alle Uk met 

k ~ j bekend zijn, kunnen we voor [Sm]j eenvoudig schrijven: 

(26.b) 

met C1 

Verder kan (voor vergelijking 17.c) 

den in ANj. 

[N] . ook uitgedrukt wor
J 

[N] . 
J 

= 

j-1 
met C3 : l ANk 

k=l 

= 
j-1 l ANk + 
k=l 

AN. 
J 

= (27) 

Met vergelijkingen (26) en (27) ingevuld in (17) kan ANj 

gemakkelijk berekend worden! 

4.2.5 Omzettingssnelheid en conversie 

Een monomeerbalans over de eerste reactor wordt gegeven door, 

d[M] 1 

dt 

initiele monomeerconcentratie Qer dm3 

waterfase (mol/dm3
) 

monomeerconcentratie in de eerste CSTR 
per dm3 waterfase (mol/dm3

) 

polymerisatiesnelheid als gedef inieerd 
in vergelijking (13) (mol/dm3 s) 

(28) 
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onder stationaire condities, d[M] 1/dt = O wordt dit: 

(29) 

AM 1 het verschil in monomeergehalte tussen in-
en uitgaande stroom voor de eerste CSTR 

De uitdrukking in conversie is meer gebruikelijk: 

T•R / [M]o p = AX l m, ( 30) 

AX 
1

: m, het verschil in conversie tussen in- en 
uitgaande stroom voor de eerste CSTR 

Algemeen geldt voor de je reactor: 

RP 
AX . m, J = T•---

(M) o = 
[M]l!•[N]j 

[M]o•N a 

Voor de totale conversie na de je reactor geldt: 

j 

X . = \ AX k 
m, J Lk=l m, 

( 31) 

(32) 
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4.3 Resultaten en discussie 

De opzet van de experimenten met de cascade van CSTR's was 

erop gericht om zo snel mogelijk een stationaire toestand te 

bereiken. De beschrijving van de stationaire toestand van een 

serie mengers willen we namelijk gebruiken om een kolomreac

tor te beschrijven. Het dynamische gedrag (opstartverschijn

selen, oscillaties en dergelijke) van mengers valt daarom 

buiten de lijn van dit onderzoek. (Een kolomreactor is veel 

stabieler dan mengers. en derhal ve is het dynamische gedrag 

van mengers minder interessant.) Voor beschrijvingen van het 

dynamische gedrag van een enkele menger wordt verwezen naar 

de literatuur (Rawlings en Ray [23 t/m 26]). 

De snelheid waarmee de stationaire toestand wordt bereikt, 

is afhankelijk van de wijze van opstarten. Bij de door ons 

gebruikte methode werd er ui tgegaan van reactoren die met 

water gevuld waren. Het voordeel hiervan is dat de oscilla

ties die optreden als een gevolg van de opstart, klein zijn 

en snel uitdempen. Een nadeel is echter de tijd die nodig is 

voor de reactoren om vol te lopen (ongeveer 3•Ttot voor een 

serie van drie geroerde tank reactoren). 

Dit is de reden dat er vaak een andere methode voor de 

opstart wordt gehanteerd. Men gaat dan uit van reactoren die 

gevuld zijn met emulsie. De reactie wordt ladingsgewijs 

gestart. Zodra het reactiemengsel in de reactoren een conver

sie heeft bereikt, die overeen komt met die van de statio

naire toestand, wordt het continue proces gestart. Het nadeel 

dat aan deze opstartmethode kleeft, is de zogenaamde 

'over-shoot' die optreedt in het aantal deeltjes en de con

versie. De reactie wordt immers als ladingsgewijs gestart wat 

een piek in aantal deeltjes en conversie tot gevolg heeft. 

Door deze 'over-shoot' kan het enige tij d duren voordat de 

stationaire toestand zich heeft ingesteld. Ray en Rawlings 

(26] geven als globale tijdsduur voordat de stationaire toe

stand is bereikt 3 tot 10 maal de verblijftijd (circa 30 gew 

% styreen en een CSTR, bij temperaturen van 40° c tot 80° C) . 

I 
I 

I 
I 
I 
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Bij onze experimenten stelde de stationaire toestand zich 

in, na ongeveer 4 maal de de gemiddelde verblijftijd van de 

gehele serie van 3 mengers (figuur 9). 

,c ~8 
<' 

~o 

--

:;_ (J 

1 (; 

c 
(; 

C C1i1VE:-r ~ 1€\/f-' !C1C1p 
VE:-~~~S (.)~ d .... -,E...-l~'t;!~:ZE; (tJj 

L 

Figuur 9 

6 

Het conversieverloop als functie van de 
dimensieloze tijd t/T. Weergegeven voor 

T = 30, 45 en 90 minuten. 
Bij 50° c met 0.048 mol/dm3 NaLS, 0.013 mol/dm3 NaPS 

en 28 gew % styreen. 

Er is voor de modellering als beschreven in §4. 2, een 

computerprogramma geschreven. Dit programma berekent voor 

beide beschrijvingen van deeltjesvorming (17.c en 17.d), 

diverse grootteverdelingen, gemiddelde grootten, aantallen 

gevormde deeltjes, gewichtsgemiddelde aantallen deeltjes en 

het conversieverloop van de emulsiepolymerisatie van styreen 

in een cascade van mengers tot een maximum van 20 mengers. 

De in de volgende paragrafen genoemde 'voorspelde' verde

lingen, aantallen deeltjes etc. zijn steeds op dit programma 

gebaseerd. Voor meer details over dit programma wordt ver

wezen naar appendix 5. 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
' 
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~.3.1 Deeltjesgrootteverdelingen 

Het voorspellen van de deeltjesgrootteverdeling (DGV) van 

een latex, die in een cascade van mengers geproduceerd is, 

vereist in principe minder kennis van het proces dan bijvoor

beeld nodig is voor de berekening van andere procesvariabelen 

zoals de polymerisatiesnelheid en het aantal gevormde deel

tjes. Zolang de invloeden van coagulatie en dergelijke te ver 

waarlozen zijn, kan de DGV volgens vergelijking (26) direct 

berekend worden uit de verblijftijdverdeling. 

Uit figuren (10.a en b) blijkt, dat met de beschrijving 

van deeltjesvorrning volgens Nomura et alii (vergelijking 

17.c), bij verblijftijden van 30 en 90 rninuten, de DGV's zeer 

goed te voorspellen zijn voor een serie van 3 rnengers. 
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Figuren 10.a en b 
De curnulatieve deeltjesgrootteverdeling van een 

styreenlatex gemeten na de derde rnenger in een cascade. 
Bij een gerniddelde verblijftijd van 30 (fig.a) 

en 90 minuten (fi~.b), 50° C, 0.048 rnol/dm3 NaLS 
0.013 mol/drn NaPS en 28 gew % styreen. 

Wordt de nucleatie beschreven volgens Gershberg et alii 

(vergelijking 17.d), dan blijkt dater voor korte verblijf

tijden een te srnalle DGV wordt voorspeld (figuur 10.a). 
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Dit kan als volgt worden verklaard: volgens 17.c (Nomura) 

wordt voorspeld dat deeltjesvorming zowel in de eerste als in 

de tweede menger van de cascade optreed. Volgens 17.d 

(Gershberg) zou nucleatie alleen in de eerste menger plaats

vinden. Indien de deeltjesvormingsfase zich uitstrekt over 

meerdere mengers is een bredere verdeling (hogere fractie aan 

kleine deel tjes) een logisch gevolg. In figuur 10. b vallen 

beide voorspelde DGV's samen, deeltjesvorming speelt zich nu 

alleen in de eerste menger af. 

De afwijking in de fractie kleine deeltjes, die ook bij de 

beschrijving van de nucleatie volgens 17.c nog zichtbaar is, 

komt waarschijnlijk voort uit een te lage voorspelling van 

bet aantal deeltjes dat in de tweede menger gevormd wordt. In 

de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op bet optreden 

van deeltjesvorming in meerdere CSTR's. 

Wat De Graff aantoonde (figuur 8) voor een enkele CSTR bij 

korte verbijftijden, blijkt dus ook voor een serie CSTR's te 

gelden (figuur 10.a). Uit de resultaten van De Graff bleek 

echter dat bij relatief grote deeltjes (80 a 90 nm in 

diameter) er duidelijk afwijkingen van de modelvoorspellingen 

begonnen op te treden (figuur ll)~ 
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Figuur 11 
Curnulatieve deeltjesgrootteverdeling van 

een styreenlatex geproduceerd in een enkele CSTR 
bij T = 59 min, 50° c, 0.021 mol/dm3 KLS, 

0.075 rnol/dm3 NH 4 S2 0 8 en 33 gew % styreen. 
De Graff et al. [19] 
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Het tijdsgemiddelde aantal radicalen per locus zou niet 

meer gelijk aan ~ zijn en zou beschreven moeten warden met de 

vergelijking van Stockmayer [12] (vergelijking 11). 

I = 
Io(a) 

(a/ 4 ) • I 1 (a) ( 11) 

ofwel (zoals aangegeven in appendix 1) als een continue breuk 

geschreven: 

i = ~· [ 1 +. 
2 + 2•a ] (33) 

3 + 

De radicaaldesorptie uit reactiekernen is nu verwaarloosd. 

Voor a geldt: a= 2•(a/4) 2 met a als in vergelijking (11): 

6 
(34) a = [ 

k.•[I]•N 2 

1 a 

dE : de diameter van een locus (nm) 

Bij ons werden deze afwijkingen niet geconstateerd. Dit 

komt waarschijnlijk voort uit de veel hogere initiatorconcen

tratie die De Graff gebruikte (0.075 mol/dm3
). Deze is bijna 

een factor 8 hoger dan de door ons gebruikte concentratie 

(0.011 mol/dm3
). 

Het achterwege blijven van afwijkingen door hogere i in 

grotere deeltjes, is gemakkelijk in te zien als volgt: verge

lijking (33) kan voor kleine a (bij de gebruikte receptuur 

geldt: 5.3·10-9 nm3 < a < l.1•10-8 nm3
) en niet te grote 

deel tj es (tot ongeveer 160 nm in diameter) benaderd warden 

met: 

i (35) 
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Omdat a evenredig is met de initiatorconcentratie (34), 

a "' [I] en dus 

worden afwijkingen in I, bij een initiatorconcentratie [I], 

die een factor 8 lager is, pas merkbaar indien de diameter d 2 
2 maal zo groot wordt. Bij de gebruikte receptuur zouden we 

pas bij deeltjes van 160 a 180 nm in diameter, afwijkingen 

verwachten. Deze komen echter maar zeer weinig voor bij 

T = 90 rninuten. 

We kunnen dus stellen dat de DGV's bij de gebruikte recep

tuur zeer goed voorspeld kunnen worden met vergelijking (26) 

indien de deeltjesvorming beschreven wordt volgens Nomura et 

alii (vergelijking 17. c). Dit impliceert dat de deeltjes

vorming en -groei als volledig parallelle processen gezien 

kunnen worden, die elkaar niet anders be1nvloeden dan in de 

concurrentie om radicalen en zeep. 

4.3.2 Het aantal gevormde deeltjes 

Uit vergelijking (17.d); die de deeltjesvorming volgens 

Gershberg en Longfield beschrijft, kan afgeleid worden dat er 

in de tweede reactor geen deeltjes meer gevormd worden indien 

geldt: 

( 36) 

= J00

p
2

/
3 •exp (-p) dp 

0 

= J00

p
2

/
3 •p•exp (-p) dp 

0 

p schijn ('dummy') variabele (uit r 3 /kgT) 

Bij de gebruikte receptuur is deze situatie reeds bereikt 

bij T ~ 8 minuten. Uit vergelijking (17.c), de deeltjesvor-
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ming volgens Nomura en Harada, 

af te leiden. Nu beperkt de 

is een vergelijkbaar verband 

deeltjesvorming zich tot de 

eerste reactor bij T ~ 16 minuten. 

De zeer korte gemiddelde verblijftijden per CSTR, die (bij 

identieke mengers) nodig zijn om de deeltjesvormingsfase over 

meerdere reactoren te laten plaatsvinden, vormen waarschijn

lijk de voornaamste reden dat hieraan (vrijwel) geen aandacht 

is geschonken in de literatuur. Dergelijke korte verblijftij

den zullen namelijk in de praktijk nauwelijks voorkomen. 

4.3.2.1 Algemene vergelijking van experiment met model 

Een vergelijking van onze experimentele waarden en de 

modelvoorspellingen wordt gegeven in figuur (12). De gemiddel 

de verblij ftijden varieerden van ongeveer 4 tot 30 minuten 

per CSTR (ofwel 12 tot 90 minuten voor de gehele cascade), 

zodat de deeltjesvorming zich, volgens beide beschrijvingen 

(17.c en 17.d), heeft uitgestrekt over tenminste twee 

reactoren. 
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Figuur 12 
Het gewichtsgemiddelde aantal deeltjes Nw 
als functie van de verblijftijd per CSTR. 

Een vergelijking van model met experiment bij 
verblijftijden van 4, 10& 15 en 30 minuten per CSTR. 

Bij 50° c, 0.013 mol/dm NaPS, 0.048 mol/dm3 NaLS. 
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De beschrijving van de deel tj esvorming volgens Gershberg 

et al. (17 .d) blijkt te hoge aantallen te voorspellen voor 

zowel korte als langere verblijftijden. Deeltjesvorming 

beschreven volgens Nomura et al. (17.c) blijkt voor korte 

verblijftijden redelijk te kloppen of iets te lage aantallen 

te voorspellen. (De aantallen bepaald met TEM worden over het 

algemeen als nauwkeuriger beschouwd, dan de aantallen die met 

DLS bepaald zijn.) Voor langere verblijftijden wordt de deel

tjesvorming echter overgewaardeerd. 

De verklaring hiervoor is simpel: voor micellen is de 

effectiviteit van radicaalabsorptie kleiner dan voor polymeer 

deeltjes, ook indien beide gelijke grootte hebben. Harada et 

al. [ 9] , die di t aantoonden, gaven hiervoor twee mogel ij ke 

verklaringen: als eerste vermoeden zij dat er een hogere 

energie nodig was om micellen binnen te dringen dan om poly

meerdeel tj es binnen te dringen. Aangetoond hebben zij dit 

echter niet. 

Als tweede reden noemde zij radicaaldesorptie. Omdat, 

gezien de lage oplosbaarheid van styreen in water en gezien 

de stabiliteit van polystyreenradicalen, de kans op radicaal

overdracht naar monomeer gering is, moet het hierbij gaan om 

een vorm van desorptie vergelijkbaar met het opbreken van 

micellen en niet om radicaaloverdracht. 

De beschrijving van deeltjesvorming volgens Gershberg 

(17.d) houdt met een verschil in effectiviteit van radicaal

absorptie geen rekening, deze is gelijk voor deeltjes van 

gelijke grootte ongeacht hun aard. De radicaalabsorptie door 

micellen wordt hierdoor overgewaardeerd en logischer wijs 

wordt er een te hoog aa·ntal deeltjes voorspeld. In deze 

beschrijving hebben we dus een bovengrens voor het aantal 

gevormde deeltjes. 

De deeltjesvorming beschreven volgens Nomura (17.c), gaat 

uit van een constante effectiviteitsverhouding CC = Co) tus

sen micellen en polymeerdeel tjes wat radicaalabsorptie be

treft. Deze constante verhouding werd bepaald ui t ladings

gewij ze experimenten. 
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De DGV's ziJn bij deze experimenten smal en de polymeer

deeltjes zijn tijdens de nucleatie klein. De effectiviteits

verhouding heeft dus slechts betrekking op relatief kleine 

deeltjes. 

Bij continue experimenten vindt de nucleatie echter plaats 

in aanwezigheid van veel grotere deeltjes. Veronderstellen we 

nu een positieve afhankelijkheid van de radicaalabsorptie met 

de deeltjesgrootte (bijvoorbeeld door diffusie), dan wordt de 

effectiviteit voor radicaalabsorptie door polymeerdeeltjes 

ondergewaardeerd bij ·het voorkomen van grote deel tjes. De 

beschrijving van nucleatie volgens Nomura et alii (17.c) zal 

dus bij langere verblijftijden (en dus grotere deeltjes) een 

te hoog aantal deeltjes voorspellen. Voor langere verblijf

tijden vinden we in deze beschrijving dus een bovengrens voor 

het aantal gevormde deeltjes. 

Harada en Nomura [9) vonden Co = l.28·10- 5 molec. Zij 

bepaalden Co bij verschillende zeepconcentraties ( O. 010 

o. 087 mol/dm3 KLS), 50° c en een initiatorconcentratie van 

o. 0046 mol/dm3 NaPS. Er werd geen afhankelijkheid met de 

zeepconcentratie geconstateerd. 

Vergeleken met de door ons gebruikte receptuur is de 

initiatorconcentratie die door Harada en Nomura werd gebruikt 

bij na een factor 3 lager. De invloed van de' ini tiatorconcen

tratie op Co is niet bekend. Voor onze receptuur kan Co ech

ter terugberekend worden uit de ladingsgewijze experimenten 

van Smolenaers [ 38) met vergelij king ( 37) (op de volgende 

pagina). De resultaten zijn weergegeven in tabel 2. De ge

bruikte constanten staan in appendix 2. 

Tabel 2 Berekende waarden van Co uit de experimenten 
van Smolenaers [38] volgens vergelijking (37) 

emulgator initiator aantal deel tjes Co 
(mol/dm3

) (mol/dm3
) ( 1/dm3

) (molec) 

0.10 0.010 23•1017 1.03· 105 

0.05 0.010 14•1017 0.99•105 

0.05 0.005 11•1017 1.15• 105 

0.05 0.0025 8• 1017 1. 75• 105 
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Uit tabel 2 blijkt dat Co afhankelijk is van de initiator

concentratie. Hierdoor wordt, bij de door ons gebruikte recep 

tuur, een lagere Co gevonden (C0 ~ 1•105 molec, bij 0.013 

mol/dm3 NaPS en 0.048 mol/dm3 NaLS). Een lagere waarde van Co 
betekent een hoger aantal gevormde deeltjes. De beschrijving 

van de deeltjesvorming volgens Nomura et al. (17.c) met Co = 

1.28•105 molec vormt dus bij korte verblijftijden een beneden 

grens voor het aantal gevormde deeltjes. 

Het werkelijke mechanisme voor radicaalabsorptie zal 

bestudeerd moeten worden aan de hand van molekuulgewichts

verdelingen. De vorm van C be1nvloedt namelijk de mate van 

polydispersi tei t van het molekuulgewicht van het gevormde 

polymeer (verhouding van gewichtsgemiddelde molekuulgewicht 

en aantalgemiddelde molekuulgewicht). Er zijn goede aanwij

zingen dat het gaat om een diffusieproces [ 11). Voor meer 

informatie wordt verwezen naar de literatuur [19]. In dit 

onderzoek is hier niet verder op ingegaan. 

4.3.2.2 Het gedrag van een cascade bij korte verblijftijden 

Voor zeer korte verblijftijden per CSTR gaat de emulsie-

polymerisatie steeds meer op het ladingsgewijze proces 

lijken. De deeltjesvorming volgens Gershberg (17.d) komt dan 

overeen met de benedengrens voor Smith-Ewart geval 2 (zie 

§1.1.2.1): 

Voor de ladingsgewijze emulsiepolymerisatie leidden Nomura et 

al. [11] de volgende uitdrukking af voor het aantal deeltjes: 

3r.N I 
3 r 1 a l 2 7 s1 [N] = 0.56•a / 7 L [S] 7 

batch s ( 4irkgCo J 0 (37) 



Merk hierin de volgende afhankelijkheden op: 

[N]batch 
r . o. 29 • [ S] 

0 
o. 71 • C 

0 
-o. 29 

1 
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In een eerder stadium van dit project (zoals reeds 

opgemerkt in §1.1. 2 .1) is door Smolenaers [38] de volgende 

afhankelijkheid aangetoond: 

[Njbatch 

Dit impliceert dat-C0 ~ [I]-0
'

5
• De berekende waarden uit 

tabel 2 geven als afhankelijkheid [I]- 0
.4

1
• De afhankelijk

heid van Co met [I] wijst in de richting van diffusie in 

combinatie met verbeterde absorptie door polymeerdeel tj es. 

Vooralsnog lijkt het het beste om voor Co de waarde van 

Nomura en Harada te nemen zodat we hiermee een benedengrens 

hebben voor het aantal gevormde deeltjes. 

4.3.2.3 Het gedrag van een cascade bij lange verblijftijden 

Bij langere verblijftijden speelt de deeltjesvorming zich 

alleen af in de eerste menger. Uit 17.c en 17.d zijn nu de 

volgende relaties af te leiden voor de aantallen gevormde 

deeltjes, uit 17.c volgt (Nomura et al. [11]: 

( ]
-2/3 ( ]1.0 

(N] 1 = 0. 21• (3/47T) •kgT • (S)o•a s ( 38) 

uit 17.d volgt (Gershberg et al. (18]): 

( ]
-2/3 ( ]1.0 

[N] 1 = 0.23• (3/47T) ·kgT • (S]o•a s (39) 

Merk op dat relatie (38) niet meer afhankelijk is van Co· De 

deeltjesvorming wordt nu voornamelijk bepaald door de hoeveel 

heid vrije micellaire zeep en is praktisch ongevoelig voor de 

wijze van radicaalabsorptie. 
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Voor langere verblijftijden vinden we dus de volgende 

afhankelijkheden in het aantal gevormde deeltjes: 

-2; 
T :i • [S]o1,o ( 40) 

4.3.2.4 Het pre-reactorprincipe 

Volledigheidshalve .wordt ook het volgende reactorsysteem 

behandeld. We gaan weer uit van een cascade van CSTR's echter 

nu met een kleine reactor aan het begin van de cascade. Deze 

reactor is door zijn relatief korte gemiddelde verblijftijd 

beter geschikt voor deeltjesvorming en normaal zal de nuclea

tie alleen in deze eerste reactor plaats vinden. 

Om nu een zo hoog mogelijke polymerisatiesnelheid te ver

krijgen, meet er een zo hoog mogelijk aantal deeltjes worden 

bereikt. Door vergelijkingen 17.c en d te differentieren kan 

de maximale waarde berekend worden. Ui t 17. d kan afgeleid 

worden: 

Tmax [ 
as·[S]o l3/5 [ J-2/5 

= 0.53• ----] • (41T/3)kg (40) r. •N 
l. a 

riNa ]2/5[ ]3/5 
[N] 1max = 0.21• [ (3/41T) • k [S] 0 a

5 
(41) 

g 

Voor het aantal deeltjes dat ladingsgewijs gevormd wordt 

geldt, vergelijking (5), de benedengrens van Smith - Ewart's 

geval 2: 
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Zodat er voor het maximale aantal gevormde deeltjes kan 

worden afgeleid: 

= 0 • 57 • [N] batch (42) 

Nomura et al. [11] leidden voor hun beschrijging van deeltjes 

vorming een vergelijkbare uitdrukking af: 

Tmax ( 43) 

3r.N I 3 r 1 a l 2 7 5/ 
[ N] - 0.32•a

5
/ 7

\ [S] 7 
1 max- 4 ..... k r J 0 

" g~O 
(44) 

Voor het aantal deeltjes dat ladingsgewijs gevormd wordt werd 

door hen afgeleid: 

(37) 

zodat ook nu weer geldt: 

[N] 1 max = O.S?•[N]batch (45) 

Maximaal kan er bij deze uitvoering van emulsiepolymerisa

tie dus 57 % van het aantal deeltjes dat ladingsgewijs 

gevormd wordt bereikt worden. 

4.3.3 Conversieverloop en polymerisatiesnelheid 

Zoals in vergelijking (13) al was aangetoond is de totale 

omzettingssnelheid R rechtevenredig met het aantal deeltjes. 
p 

In de vorige paragraf en is aangetoond dat met de beschrijving 

van nucleatie volgens Nomura et al. ( 17. c) voor korte ver

blij ftijden, de aantallen gevormde deeltjes goed voorspeld 

konden worden (voor hele korte verblijftijden zou deze zelfs 

iets te hoog kunnen uitvallen) . 
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Ook is er aangetoond dat voor langere verblijftijden te hoge 

aantallen gevonnde deeltjes voorspeld werden. Dit is allemaal 

weer terug te vinden in figuur 13. 
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Figuur 13 

• 

Het conversieverloop in de verschillende 
mengers als functie van de verblijftijd per CSTR. 
Bij 50° c, 0.013 mol/dm3 NaPS, 0.048 mol/dm3 NaLS 

en 28 % styreen. 
De getrokken lijnen geven het voorspelde 

conversieverloop weer, bij nucleatie volgens (17.c) 

Uit figuur 13 blijkt dat voor langere verblijftijden de 

conversie lager is dan de voorspelde waarden. Dit is een 

logisch gevolg van een te hoog voorspelde waarde van het 

aantal deeltjes. Voor lagere verblijftijden blijkt de conver

sie goed overeen te stemmen met de voorspelde waarden. 

De conversiecurven van· de tweede en derde menger vertonen 

een karakteristieke 'deuk'. Deze wordt veroorzaakt doordat de 

deeltjesvonning in de tweede menger stopt (zie figuur 12 bij 

T = 16 minuten. Het aantal deeltjes in de tweede en derde 

menger daalt nu sterker dan voorheen en bijgevolg neemt de 

conversie minder toe met de tijd dan voorheen. 
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4.4 Conclusies 

Bij de gebruikte receptuur en procescondities kunnen, met 

de modellering van de emulsiepolymerisatie van styreen in een 

cascade van 3 CSTR' s, zoals die beschreven is in paragraaf 

4.2, deeltjesgrootteverdelingen, aantallen gevormde deeltjes 

en het conversieverloop geed voorspeld worden bij verblijf

tijden tot 90 minuten (totale gemiddelde verblijftijd), mits 

de nucleatie beschreven wordt volgens Nomura et alii 

(vergelijking 17.c). 

Voor langere totale verblijftijden wordt er een enigszins 

te hoog aantal gevormde deeltjes voorspeld, omdat de 

effectiviteit voor radicaalabsorptie door polymeerdeeltjes 

onderschat wordt. Voor zeer lange verblijftijden is het 

aantal gevormde deeltjes afhankelijk van T-o.&
7 en [S] 0

1
'

0
• 

Voor korte verblijftijden wordt er waarschijnlijk een te 

laag aantal deeltjes voorspeld, indien voor Co de waarde geno 

men wordt, die Harada en Nomura [9] bepaalden, Co = 1.28•105 

molec. Deze waarde is bepaald bij een initiatorconcentratie 

die bijna een factor 3 lager was dan de door ons gebruikte 

concentratie, onder overigens gelijke omstandigheden. 

Uit eigen experimenten werd Co bepaald op Co = 1•105 

molec. Ook werd geconstateerd dat Co afhankelijk moet zijn 

van [I]. De gevonden afhankelijkheid was Co~ [I]- 0
'
43

• 

• Afwijkingen, ten gevolge van tijdsgemiddelde aantallen 

radicalen per reactiekern hoger dan ~, worden bij de 

gebruikte receptuur pas verwacht bij deeltjes groter dan 

160 nm in diameter. De polymerisatiesnelheid in deze deeltjes 

is dan bijna 3 % hoger dan in de kleine deeltjes. 
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5 Axiale menging in een gepulseerde gepakte kolom 

Voordat er wordt overgegaan op de emulsiepolymerisatie van 

styreen in een gepulseerde gepakte kolom is het goed om eens 

stil te staan bij het menggedrag van een dergelijke instal

latie. De menging in een gepulseerde gepakte kolom is nog 

maar weinig onderzocht en daarom is er in dit onderzoek nader 

op ingegaan. 

De menging is onderzocht op de afhankelijkheid van de 

pulsatiecondi ties te weten de pulsatieslag en -frequentie. 

Verder zijn twee soorten pakking met elkaar vergeleken, een 

willekeurig geordende,· Raschig ringen, en een die gestructu

reerd is, de Sulzer SMV 8 - ON 50 pakking. De Raschig ringen 

zijn ook nog voor twee verschillende ringgrootten bekeken. 

5.1 Inleiding 

De twee meest eenvoudige en ook meest gebruikte (een para

meter) modellen om de menging in kolomreactoren te beschrij

ven zijn: 

het "cascade van ideale mengers" model 

het "propstroom met axiale dispersie" model 

Het eerst genoemde model beschrijft de menging alsof zij 

veroorzaakt wordt door een serieschakeling van ideale men

gers. De parameter, waarmee het menggedrag gekenmerkt wordt, 

is het aantal van deze mengers. 

Het tweede model verklaart de menging als een gevolg van 

een propstroming waarop een axiale dispersie gesuperponeerd 

is. De dispersie wordt beschreven als een proces overeen

komstig aan diffusie en wordt gekarakteriseerd met een dis

persiecoeff icient E, een analogon van de diffusiecoefficient. 

De menging wordt meestal gekenmerkt door het Pecletgetal Pe, 

een dimensieloos getal dat de dispersiecoefficient, de kolom

lengte en de gemiddelde interstitiele stroomsnelheid bevat. 
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f. 
E 

Pe = f. E 

de gemiddelde interstitiele stroomsnelheid 
u 0 : de superf iciele stroomsnelheid 
c : porositeit 
de kolomlengte 
de axiale dispersie coefficient 

56 

( 4 6) 

u = u 0 /c 
(cm/s) 

J cm) 
(cm /s) 

Hoewel beide modellen (wiskundig) equivalente benaderingen 

zijn voor een menggedrag dat gekenmerkt wordt door een 

geringe mate van te~ugmenging, geeft de propstroming met 

axiale dispersie een beter inzicht in het menggedrag van een 

gepulseerde gepakte kolom. 

Een massabalans over een klein stukje (Ax) van de kolom 

levert de zogenaamde dispersievergelijking. 

oc 

ot 

t 
x 

= E• 
D2

C u• 
ox2 

tijdcoordinaat 
lengtecoordinaat 

C(x) 

oc 

ox 

---C> 

>(+Dx 
C(x+ D>~) 

Figuur 14 
Schematische voorstelling van 

een stukje Ax van de kolom 

(47) 

(s) 
(cm) 

Met oplossingen van deze (tweede orde differentiaal-) 

vergelijking kan bet gedrag van de kolom met betrekking tot 

tracerexperimenten voorspeld warden. Uit deze experimenten is 

dan de axiale dispersiecoefficient te bepalen. 
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Het probleem, bij het gebruik van di t "dispersie-"model 

voor een gegeven systeem, is het vinden van adequate rand

voorwaarden en oplossingen bij deze randvoorwaarden. Hier 

wordt in §5.3 nader op ingegaan. 

5.2 De karakterisering van de axiale dispersiecoefficient E 

Een van de meest opvallende kenmmerken van de dispersie

coeff icient in gepulseerde gepakte kolommen is een daling van 

E wanneer de pulsatie van nul wordt verhoogd. Na een minimale 

waarde bereikt te hebben, neemt E toe met toenemende pulsatie 

(figuur 15). 

0 

E als funct1e van S*f 
bij constarit debiet 

1 2 3 4 5 
4,.-~-.~~r-~-.-~~r-~~ 

3 

2 

+ 
+ 

0 2 3 4 5 

pulsatiesn.:lheid s-i.-t (emfs) 

waarden 

Figuur 15 
Verloop van de axiale dispersiecoeff icient 

met de pulsatiesnelhei~, bij constant debiet. 
Interstitiele snelheid u = 3.45 cm/s. 

De pulsatie wordt meestal ui tgedrukt in een zogenaamde 

pulsatiesnelheid. Dit is het product van de pulsatieslag s, 

(cm) en de pulsatiefrequentie f, (1/s). De pulsatieslag is 

het verplaatste volume per interstitieel dwarsdoorsnede opper 

vlak v /cA . s 
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5.2.1 De tbeoretiscbe opbouw van de dispersiecoefficient 

Om E te bescbrijven gaan we in eerste instantie uit van de 

axiale dispersie in een recbte buis. Aris ( 1956) geeft de 

volgende bescbrijving: 

E = 

2d 2 KoU k 

molekulaire diffusiecoef f icient 

kolom diameter 

gemiddelde iterstitiele snelbeid 

(48) 

(cm2 /s) 

(cm) 

(cm/s) 

Ko evenredigbeidsconstante 

De dispersie wordt bepaald door de molekulaire diffusie 

enerzijds en door bet radiale snelbeidsprofiel in een dwars

doorsnede van de buis anderzijds. (De tweede term in bet 

recbter lid wordt ook wel de Taylor-diffusie-term genoemd.). 

Voor laminaire stroming kan afgeleid worden dat Ko = 1/192 • 

In gepakte bedden moet er behalve met de molekulaire dif

fusie ook rekening gebouden warden met de willekeurige 

beweging van vloeistofelementen door de pakking, (Eddy dif-

fusie) @ Deze beweging kunnen we verdisccnteren in een , ,....,...~, -
.LV'-"O...l.'C 

convectiecoefficient D (34]. Deze moet dus opgeteld worden 

bij de diffusiecoefficient, echter daar D >> Orn (D orde 

1 cm2 /s en D orde 10- 5 cm2 /s [26]) wordt de molekulaire dif-m 
fusiecoefficient meestal verwaarloosd. Verder stellen we de 

kolomdiameter dk evenredig met de diameter dp van de pakking 

(dk ~ K1•d p>· Vergelijking (48) wordt nu: 

E = D + D (49) 

: de locale convectiecoefficient (cm2 /s) 

de karakteristieke pakkingsdiameter (cm) 

evenredigheids constante (K0 •K1
2

) 
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Tal van onderzoekers [31] hebben voor granulaire pakkingen 

aangetoond dat: 

E u·d p 
( 50) 

Ook uit onze experimenten is deze afhankelijkheid gebleken 

(figuur 16) 

UJ 

UJ 

E als functie van u*dp 
zonder puisatie 

0.0, 0, 

log (u*cpl U*dp In (crn2/s) 

D et> = 10 rrm " c:P = 6 rrm 

Figuur 16 
Axiale dispersiecoeff icien~ 

als functie van het product u•dp. 

Gestippeld omlijnde gebieden zijn bepaald 
voor granulaire bedden [31). 

Dit volgt direct uit de volgende aanname veer de locale 

convectiecoeff icient D: 

D = 

ingevuld in (49) geeft dit: 

E = u•d p 

(51~ 

(52) 
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Naar analogie met de niet gepulseerde gepakte bedden, 

kunnen we voor gepulseerde bedden een pulsatiesnelheid (s•f) 

invoeren en deze optellen bij de locale convectiecoeff icient 

als een 'extra' snelheidsbijdrage. 

(53) 

De combinatie met (48) , als eerste voorgesteld door Goebel 

(1986) [34], 

K2 u2d2 
p 

E = t/> 1 •ud + 4>2 sfdp + p t/>1Ud p + t/>2sfd p 
(54.a) 

of dirnensieloos, 

E s·f K2 
= 4> 1 + 4>2 + ud u s·f p 4>1 + 4>2 

(54.b) 

u 

beschrijft het gedrag van E als geschetst in figuur 6 . De 

daling van E vindt haar grondslag in verbeterde radiale rnen

ging. Hierdoor wordt de bijdrage van het snelheidsprofiel tot 

de axiale dispersie verrninderd. De bijdragen van de afzonder

lijke terrnen in (54.b) worden verduidelijkt'in figuur 17. 

Figuur 17 
De dirnensieloze dispersiecoeff icient 

volgens vergelijking (54.b) 
Met a = t/> 1 + t/>2sf/u en b = K2/(4> 1 + t/> 2sf/u) 

en c = E/(udp) 
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5.2.2 De parameters +1 , +2 en K2 • 

Goebel [34], die als eerste vergelijking (54) voorstelde, 

beschouwde alle parameters + en K als constanten. De para

meter K 2 bepaalde hij uit het minimum van vergelijking 

(54.b). Differentieren naar s•f/u leidt tot, 

0 E/udp 

= +2 + 
{; s•f/u 

gelijk stellen aan nul levert: 

= 0 

In het minimum geldt: 

= u 

Ingevuld in vergelijking (54.b) geeft: 

E 

u•d 
p 

(55.a) 

(55.b) 

(55.c) 

(55.d) 

De parameters ~ werden bepaald door curvefitting. Er werd 

geen melding gemaakt van enige afhankelijkheid van deze para

meters met de pulsatie (noch slag noch frequentie). Het 

gebied waarin Goebel et alii gemeten hebben lag rond het 

minimum in E, ofwel bij lage s en f. 

Een iets andere uitdrukking voor E, dan weergegeven door 

vergelijking (54.a) werd gehanteerd door Spaay et al. (32]: 

+ (56) 

l 

I 
I 
I 
~ 
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De Taylordiffusieterm is niet rneegenornen. Relatie (56) 

geldt dus slechts voor hoge pulsatiesnelheden en dit is het 

meetgebied waar Spaay et alii voornamelijk hebben gerneten. 

Voor ' 2 werd het volgende karakteristieke verband gevonden 

figuur (18). De coefficient f 2 neernt eerst lineair toe met de 

slag orn vervolgens een rnaximale waarde ' 2 max , te bereiken. 

Co1u.,,,n, cm 
x 10 
0 22 
b. ~ 
D ~ 
El JO 

s cm 
Ctra~ic .K.2!-:n1g 

rinF'· mm 
:s 
.2~ 

8 
10 
12 

Figuur 18 
De coefficient ~2 van de pulsatieterm 

als functie van de slag. Spaay et al.[32] 
Met de pakkings- en kolomdiarneter als parameters 

De coefficient ~ 1 , in de stroomsnelheidsterm (!/> 1 •ud ) , is p 
volgens Spaay et al. onder andere afhankelijk van de pulsatie 

snelheid 

= (57) 

Welke vorm deze functie heeft werd echter niet vermeld, 

noch is er enige fysische betekenis aan gegeven. Waarschijn

lijk zitten hierin afwijkingen die voort komen uit het ver

waarlozen van de Taylordiffusieterm. 

Op de gevonden waarden van de parameters en hun fysische 

betekenis wordt in §5.4 terug gekomen. 
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5.3 Experimentele methoden 

5.3.1 Opzet metingen 

De menging is onderzocht door de responscurven van puls

inj ecties van een traceroplossing te meten. Als tracer werd 

een NaCl-oplossing gebruikt met een concentratie van circa 

1 g/dm3
• Hiervan werd ongeveer 2 cm3 per meting geinjecteerd. 

De tracer werd enkele centimeters (~ 2 cm) boven de hoog

ste stand van de zuiger ge1njecteerd precies op de hoogte van 

de instroom van de voeding. 

Aan het einde van de kolom, op 509 cm afstand van het 

inj ectiepunt werd de geleidbaarheid van de langsstromende 

vloeistof gemeten met een geleidbaarheidscel. De gemeten 

geleidbaarheid lag bij injecties tot 8 cm3 in het concentra

tiegebied, waarbinnen de geleidbaarheid rechtevenredig is met 

de concentratie (lager dan 50 mg/dm3 zoals bepaald uit eigen 

metingen). 

5.3.2 Randvoorwaarden en oplossingen 

Zeals reeds is opgemerkt in de inleiding van dit hoofdstuk 

is de oplossing van de dispersie- (differentiaal-) vergelij

king afhankelijk van de randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden 

worden bepaald door de wijze van injectie en detectie zoals 

aangegeven door Kreft en Zuber [33]. 

De detectie 

De detectie vond plaats met een geleidbaarheidscel. 

Derhalve kunnen we zeggen dat we te maken hebben met een 

zogenaamde 'open' grens aan het einde van de kolom. De 

gemeten geleidbaarheid is immers een maat voor de elektro

lietconcentratie in het volume tussen de platen van de eel. 
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Dit volume is natuurlijk open voor terugmenging van vloeistof 

elementen die de eel al gepasseerd ziJn en is daarom een open 

grens. De wiskundige beschrijving van deze rand wordt nu: 

De injectie 

lim c = o 
x~ 

c 

x 
de tracerconcentratie 

lengtecoordinaat 

(58) 

(g/dm3
) 

(cm) 

Bij de injectie is de karakterisering niet zo duidelijk. 

We kunnen in een conservatieve beschouwing ui tgaan van een 

hele (oneindig) dunne laag elektrolietoplossing ter hoogte 

van het injectiepunt. Deze kan wiskundig met een dirac

functie worden beschreven. 

Doordat echter het injectiepunt enkele centimeters boven 

de hoogste stand van de zuiger zit en er bovendien gepulseerd 

wordt, is het niet duidelijk of we hier te maken hebben met 

een open dan wel gesloten grens. 

Een open grens laat terugmenging (dus tegen de nettostroom 

in) voorbij het injectiepunt toe, vergelijkbaar met de meet

cel bij de detectie. Van de dunne laag elektrolietoplossing 

die bij de inj ectie ontstaat, zal dus een deel tegen de 

stroom in bewegen door bijvoorbeeld diffusie. 

Een gesloten grens laat geen terugmenging toe. Vloeistof 

die zich op deze grens bevindt kan maar een kant op, namelijk 

met de stroom mee. Een gesloten grens is dus gelijk met een 

wand, waar geen vloeistof doorheen kan. In ons geval zou de 

zuiger dus zo'n wand kunnen zijn. 

Wiskundig komt een en ander neer op een diracfunctie in 

tijd voor een gesloten grens en een diracfunctie in plaats 

voor een open grens als randvoorwaarde. In formulevorm: 
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Q 
c(O,t) = o(t) gesloten grens (59.a) 

F 
Q 

c(x,O) cA o(x) open grens (59.b) 

Q de hoeveelheid geinjecteerde tracer (g) 

F het volumedebiet (dm3 /s) 

A het dwarsdoorsnede oppervlak van de kolom (m2) 

E:. de porositeit van de pakking 

De oplossing voor de dispersievergelijking 

Hoewel het werkelijke menggedrag zal liggen tussen beide 

genoemde randvoorwaarden voor de injectie, verdient de open 

grens de voorkeur. De oplossing hiervoor is goed bekend 

(Levenspiel [30]) en verreweg de eenvoudigste: 

c = 

c tracerconcentratie 

(x-ut) 2 

4Et ) } (60) 

Experimenteel is de geldigheid van vergelijking (60) 

bevestigd. Een behoorlijk aantal responscurven, gemeten zowel 

vlak boven het injectiepunt als aan het einde van de kolom, 

konden met deze vergelijking zeer goed (met de hand) gefit 

worden. De parameter waarmee gefit werd was E. Voor de curven 

gemeten aan het einde van de kolom was deze eenvoudig te 

bepalen. De wijze waarop E bepaald is, volgt in de volgende 

paragraaf 5.3.3. 

De responscurven gemeten aan het begin van de kolom bleken 

vrij ongevoelig voor E. Afwijkingen van 20 % in E gaven bijna 

gelijke curven. Ook pulsatie had nauwelijks invloed op de 

vorm van de curven. Wel werden te lage waarden in geleid

baarheid gemeten vlak na de injectie. Dit is waarschijnlijk 

te wijten aan de traagheid van de meetcel. Invloeden van de 

pulsatie kunnen hierdoor onopgemerkt blijven. 
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Uit figuren (19) en (20) blijkt dat de oplossing als 

weergegeven in vergelijking (60) voldoende nauwkeurig is om 

het menggedrag van de kolom te beschrijven. Typerend voor 

deze oplossing is de 'staartvonning'. Deze is iets meer 

uitgesproken dan die weergegeven door de experimentele 

punten. De reden hiervoor is dat de grens bij het injectie

punt niet geheel open is. 

Respons verge.I ijking 
max1male pulsat1e 

Respons vergelijl-<.ing 
zonder pulsat1e 

1.50 1.52 ..---------------..., 

1.00 

"' 
0.50 

OJ 
0 

1 1.01 

! 
(II 
> 
.!!: -.!E 
~ 0.51 

~ u v 

o.oo I ~ , , a 
24 48 72 96 120 0 24 48 72 

t•Jd {s) t11d {s) 

Figuur 19.a en b 
Vergelijking van gemeten responscurven met 

vergelijking (60). De getrokkken lijnen zijn 
berekend met vergelijking (60). 

Gemeten aan het begin van de kolom, 
Als detectieafstand is 5.5 cm genomen. 

Dit is de maxirnale afstand tot de zuiger. 

(fig a) D : E = 1.3 cm /s, u = 4.6 crn/s 
v . E . = 1. 25 cm /s, u = 2.3 cm/s 

(fig b) D E = 1. 2 cm /s, u = 4.6 cm/s 
v . . E = 1. 3 cm /s, u = 2.3 cm/s 

96 120 
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Respons vergelijking 
max1male pulsat1e 

Respons vergelijk1ng 
max1male pulsat1e 

I 1.00 

I 
II> 
> 
II> 

~ 
~ 0.50 

1100 2200 3300 4400 5500 0 1100 2200 3300 4400 5500 

tiJd (s) 

Figuur 20.a en b 
Vergelijking van gemeten responscurven met 
vergelijking (60). De getrokken lijnen zijn 

berekend met vergelijking (60). 
Gemeten aan het einde van de kolom, 

bij maximale pulsatie (s·f} = 1.4·3.5 cm/s 
Als detectieafstand is 509 cm genomen. 

Dit is de afstand tussen injectie- en detectiepunt 

(fig a) v 
D : E 

(fig b) v 
D : E 

= 

= 

E = 
3.23 
E = 
3.25 

3.13 cm 
cm /s, 

3.33 cm 
cm /s, 

/s, u = 4.6 cm/s, 
u = 3.5 cm/s 
/s, u = 2.3 cm/s 
u = 1.2 cm/s 
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5.3.3 De bepaling van de dispersiecoefficient 

De axiale dispersiecoefficient E kan door curvefitting uit 

de responscurven bepaald worden. Orn niet alle curven (met de 

hand) te hoeven fitten, is er voor de bepaling van E gebruik 

gemaakt van de gemiddelde verblijftijd T en de spreiding in 

de verblijftijd a. Deze worden ook wel het eerste en tweede 

tijdmoment genoemd omdat, vergelijking (60) ook als een kans

dichtheid (kansverdeling) opgevat kan worden voor de kans op 

een verblijftijd t. 

Voor de kansverdeling voorgesteld door vergelijking (60) 

geldt het volgende verband tussen T, a en E. 

2 2 a 

[ Pe I!+ 4] ~ = p;-z-T e I! 
(61.a) 

ofwel 

2 4 T2 T 

+ ;-t-;- scr] Pe I! = ~ + a 
( 61.b) 

u •I! 
met Pe - = e E 

( 46) 

Het gemiddelde (T) en de spreiding (a) worden bepaald uit 

de kansdichtheidscurve (ofwel responscurve) op vergelijkbare 

wijze als dat gedaan kan worden voor een Gausscurve. 

Voor een Gausscurve geldt dat de coordinaat van het 

maximum het gemiddelde is, tmax = T en de curvebreedte op 

o. 607 deel van de maximale hoogte gelijk aan tweemaal de 

spreiding (figuur 21). 

T = tmax 

2a = Wo•&o7 

(62.a) 

(62.b) 
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Vergelijking curven 
Gauss- en responscurve 

I w0.607 

I I 

I I t 
/ j \\, 

I t I 
o .______,__/c._i._rnex-'-'.___..._____,_ _ ___.______, 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 

ReaponatljO t (sec) 

- Gawsso.rve - - Responso.rye 

Figuur (21) 
Vergelijking tussen een Gausscurve en een 

responscurve volgens vergelijking (60) 

69 

Vergelijking (60) stelt echter een 'scheve Gauss-'curve 

voor. Er zal ook voor dergelijke scheve curven, weer uitge

gaan worden van de tijdcoordinaat van de modus tmax en de 

curvebreedte op O. 607 deel van de maximale hoogte om de 

spreiding en het gemiddelde te bepalen. 

Het verband tussen de modus, t (maximum) en de mediaan, max 
T (gemiddelde) kan eenvoudig bepaald worden door vergelijking 

(60) te differentieren en wordt gegeven door: 

T = 

f2 

.;rr 
[~£2~--2-Et--

max 
t

2 

] * max = "'f•t max (63) 

De factor "" stelt de 'scheefheid' van de curve voor ten 

opzichte van een Gausscurve. Er geldt immers: 

T 

= = 
media an 

modus = (64) 

Voor een Gausscurve geldt natuurlijk dat "" de waarde 1 heeft. 
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Analoog aan het eerste moment, dat met een factor ~ uit de 

modus bepaald werd, verrnoeden we dat het tweede moment met 

een factor ~2 uit de curvebreedte op 0.607 deel van de rnaxi

rnale hoogte bepaald kan worden. De functie die de relatieve 

hoogte, di t is de hoogte genormeerd op de maxima le hoogte, 

van de responscurve voorstelt, wordt gegeven door vergelij

king (65): 

C 
I = rr tffiaX l { ~2 r 

v l t Jexp 4E{ 

c' = c(t)/c(tmax) dirnensieloze curvehoogte 

(65) 

Een verband tussen a en w0 • 607 is moeilijk te geven omdat 

c' = 0.607 slechts numeriek op te lessen is. De relatie is 

daarom ernpirisch bepaald. Met willekeurig gekozen waarden 

voor E, 2 en u leggen we de verdeling volledig vast. De 

gemiddelde verblijftijd T volgt uit l•cA/F (per def initie) . 

De scheefheidsfactor ~ volgt ui t relatie ( 64) 

ding ui t relatie ( 61. a) . De breedte op O. 607 

en de sprei

deel van de 

hoogte wordt numeriek uit relatie (65j bepaald en dus ligt de 

relatie tussen a, ~ en w0 .6o7 vast. 

Bepal1ng spreid1ng 
benadering met Ga:Jsscurve 

2200 ,--------------, 

r--.. 
0 

1760 

:§ 1320 

5 
N 

<- 880 

~ 

440 

2 <:5 = 1.03*w 0.607 
R sqrd = 0.9999 

06--"---'-----'-~-__J 
o 440 eeo , 320 , 760 2200 

u (sec) 

Figuur 22 
Relatie tussen spreiding 

en curvebreedte. 
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In figuur (22) wordt het verband getoond tussen de 

spreiding a, berekend uit relatie (61) bij gekozen E, 2 en u, 

en de grootheid O. 5•'Y2 •w0 • 607 berekend uit c' = O. 607. De 

rechte in deze figuur laat zich beschrijven als: 

2a = l.03•'Y2 •w0
'
607 (66) 
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5.4 Resultaten en discussie 

Als eerste zullen de resultaten voor Raschig ringen worden 

gepresenteerd omdat hierover ( zij het zeer summier) in de 

literatuur gegevens bekend zijn. Met deze (experimentele) 

resultaten als uitgangspunt zal een theoretische beschrijving 

van de menging volgen. Op grond hiervan zullen twee typen 

pakking, een willekeurig geordende en een gestructureerde, 

met elkaar vergeleken worden. 

5.4.1 Raschig ringen 

Indien er wordt ui tgegaan van vergel ij king ( 54. a) om de 

axiale dispersiecoefficient te beschrijven, worden er een 

drietal effecten gesommeerd. 

E 

axiale 
dispersie = 

invloed van het 
effect van + effect van + radialesnelheids-

nettostrorning pulsatie prof iel 

De bijdrage van elk van de termen afzonderlijk 1 in verge

lijking (54.a) aan de gevonden waarden van E 1 wordt bepaald 

door de parameters ~ 11 ~2 en K2 • Dit impliceert echter niet 

dat we in ~ 11 ~2 en K2 drie onafhankelijke parameters hebben 

om onze meetwaarden te fitten (zoals Goebel et al. [34] dat 

hebben gedaan). Ilfuuers als we aannemen dat de afzonderlijke 

effecten elkaar niet anders dan volgens vergelijking (54.a) 

be1nvloeden moet deze relatie ook zonder pulsatie gelden 

(~2 = O) en leggen ~ 1 en K 2 elkaar vast in relatie (52). 

E = u·d p (52) 
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De relatie E - udp is reeds aangetoond in figuur {16) uit 

§ 5.2 In figuur (23) is deze nogmaals uitgezet, echter nu 

met een lineaire schaal. Hieruit blijkt het volgende verband 

tussen 4' 1 en K 2 

Tabel 3 

] 
E als func~ie 'v'an 

zorider pcilsatic 

2.00 

1.50 
E 2 u+'·do 

·:.: 
"' / 
] / 

o. I 1.00 
.r 

w o· 

OOO~ 
0 
A 

D' 
I 
A 0 

[) .. A 

I -.1 
0.0(, 

0.00 0.50 

CJ*<:b h (c."TI21s} 

0 do = 10 rrrn A do 

Figuur 23 
= 

I ·~~.-.1-
U•·Uf..J 

1.00 

6 i'ITi1 

De axiale dispersiecoeff icient 
als functie van ud zonder pulsatie. p . 

(67) 

Berekende waarden voor K 2 uit (55.d) en q, 1 uit 
(67) vergeleken met de waarden van Goebel [34] 

eigen experimenten GOebel et al. 
diameter dp = 6 mm dp = 10 mm dp = 10 mm 

'1>1 0.40 0.24 0.57 
Kz 0.64 0.39 0.27 

Goebel at al. (Chem. Eng. Sci. 41, 3197, 1986) 

De waarde van K 2 wordt bepaald uit het 

als functie van sf/u, volgens vergelijking 

van 4' 1 volgt dan uit vergelijking (67). De 

minimum van E/ud p 
(55.d). De waarde 

berekende waarden 

voor <P 1 en K 2 vergeleken met de waarden van Goebel et al. 

[34] staan in tabel 3. 
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Een afhankelijkheid van l/> 1 met l/> 2 , zoals ui t de metingen 

van Spaay et al. [ 32] is gebleken vergelij king ( 57) , werd 

niet geconstateerd. De afhankelijkheid die zij vonden komt 

waar-schijnlijk voort uit het weglaten van de 

Taylordiffusieterm, zoals reeds was opgemerkt. Uit onze 

metingen blijkt dat l/> 1 en K 2 , binnen de meetfout, als 

constanten beschouwd mogen wor-den. 

Voor de coefficient ;p2 werd een afhankelijkJ1eid met de 

slag gevonden overeenkomstig met de metingen van Spaay et al. 

[32]. De coefficient neemt in eerste instantie rechtevenredig 

toe met de slag, waarna een maximale waarde wordt bereikt. 

Bij hogere slaglengten blij ft de coefficient ' 2 dan ver

volgens constant (figuur 24). 

Coefficient pulsatieterm 
alE flilctic van de slag 

0.00 
1.00 

1.25 2.50 3.75 5.00 

O.tO - Spaay et al. 
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0.60 /I" Q 

~ 11f e :: 
8 0..40 

0 ,'/ 
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• Q", = 10 rrrn v et> = 6 'Tl'n 

Figuur 24 
De coefficient l/>2 van de pulsatieterm 

als functie van de slag. Metingen ver
geleken met literatuur Spaay et al. [32) 

De maximale waarde wordt bereikt wanneer de slag de 

grootte van de diameter van de pakking nadert. Een nadere 

beschouwing geeft een afhankelijkheid van l/> 2 met bet quotient 

s/dp figuur (25). 
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Figuur (25) 
De coefficient ~2 van de pulsatieterm 

als functie van de dimensieloze slag s/dp. 

De lijnen geven de (herberekende) experimentele 
waarden van Spaay et al. [32] weer. 
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Zowel onze metingen als de 

waarden van Spaay et al. [32) 

(herberekende) experimentele 

voldoen aan di t verband. We 

onderscheiden twee gebieden. Het eerste wordt gekenmerkt, 

doordat de slag duidelijk kleiner is dan de diameter van de 

pakking en doordat ' 2 rechtevenredig is met s/dp. 

' 2 "' s/d p 

Onze metingen geven voor beide afmetingen van de Raschig 

ringen (10 en 6 mm) voor ' 2 ': 

s 
~2 I = Q • 2 + Q • 3 2 • -d

p 
(68.a) 
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De (omgewerkte) meetwaarden van Van Spaay et al ii [ 32) 

geven voor Raschig ringen met een grootte van 8 tot 12 mm een 

gelijk verband. 

s 
q,2 ' = 0.2 + o.31·~a

P 
dp = 8 - 10 mm (68.b) 

Voor grotere ringen vinden zij: 

= 0.05 + 
s 

0.34• -d
p 

25 mm (68.c) 

Het tweede gebied wordt gekenmerkt, door een constante 

waarde van • 2 • De slag is nu duidelijk ter grootte van de 

karakteristieke diameter van de pakking. 

Uit onze metingen bleek: 

cp2 max = o. 60 

Spaay et al. hebben gevonden: 

4'2 max = O . 6 O 

4'2 max = O • 51 

ip2 = 4'2 max 

6 en 10 mm 

voor dp = 8 tot 12 mm 

voor dp = 25 mm 

Verder vergroten van de slag schijnt geen invloed meer te 

hebben op cp 2 , ook niet indien s > n • d met n = 1, 2 , 
p 

Wiskundig kunnen we cp2 beschrijven als volgt: 

(69) 
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5.4.2 Theoretische beschouwing van het menggedrag 

De axiale dispersie, voorgesteld met de axiale dispersie

coefficient E, wordt opgebouwd gedacht uit een willekeurige 

beweging, voorgesteld door de locale convectiecoefficient D, 

en een bijdrage van radiale snelheidsprofielen, voorgesteld 

met de Taylorterm. 

snelheidsprof ieleff ect 
a· . ax. ~-ispersie = loc.convectie + loc.convectie 

K2U2d2 
p 

E = D + (48) D 

De locale convectiecoefficient wordt bepaald door ener

zijds de diameter van de pakkingsdeeltjes. Deze diameter is 

een maat voor de verplaatsing van de vloeistof (in een andere 

richting dan de oorspronkelijke) bij het passeren van een 

deeltje van de pakking. Anderzijds wordt D bepaald door de 

snelheid waarmee pakkingdeel tj es omstroomd warden, hetgeen 

een maat is voor de intensiteit waarmee de verschillende 

stromen langs de pakkingdeeltjes mengen. 

loc.convectie - (snelheid)*(verplaatsing) 

We kunnen ons de kolom voorstellen als een verzameling 

kleine kanaaltjes tussen pakkingdeeltjes. We stellen nu dat 

menging voornamelijk optreedt, wanneer vloeistofstroompjes 

uit verschillende kanaaltjes bij elkaar komen, ofwel aan het 

einde casu qua het begin van ieder kanaaltje. De genoemde 

afhankelijkheid met snelheid en verplaatsing van de locale 

convectiecoefficient is nog steeds geldig, imrners de snelheid 

waarmee de stromen uit de verschillende kanaaltjes bij elkaar 

komen bepaalt de intensiteit van menging van deze stromen. De 

kanaallengte bepaalt de afstand waarover verschillende vloei

stofelementen elkaar kunnen ontmoeten. 

Wanneer er gepulseerd wordt, zal er een deel van de 

vloeistof juist uit zo'n kanaaltje stromen en mengen terwijl 

het andere deel van de vloeistof 'gesegregeerd' achterblijft 

(Figuur 26). 
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kolom 

vergroting 

gesegregeerde 
fract1e 

Rasch1g r1ngen 

Figuur 27 
Schernatische voorstelling 

van een pakking van Raschig ringen. 

Indien we ervan uitgaan, dat de zuiger zich in zijn 

evenwichtsstand bevindt en dus alleen ~s omhoog of ornlaag kan 

bewegen, zien we dat het vloeistofelernent in het gearceerde 

blok niet boven de ring uitkornt en dus niet rnengt. Er is dus 

rnaar een fractie, die de rnenging veroorzaakt door pulsatie, 

merkt! 

We kunnen de locale convectie D nu als volgt beschrijven: 

locale convectie 

{ (stroomsnelheid) + (fractie)*(pulsatiesnelheid)} 

* 
(verplaatsing) 

D = { ~1 ·u + (53) 

I 
I 
I 

I 
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Uitgaande van een sinusvormige pulsatie met amplitude a, 

voorgesteld door: 

a = ~·s·sin (2vf•t) (70) 

vinden we voor de gemiddelde uitwijking: 

1/4f L 1
/ 2 •s•sin (2vf•t) dt s 

a = = (71) 

Voor de gemiddelde fractie die iets van de pulsatie merkt 

geldt dus: 

s/v 

(fractie) = 

Voor de pulsatiesnelheid geldt: 

da 

dt 

met als gemiddelde snelheid: 

da 

dt 

(72) 

(73) 

(74) 

De fractie, van de vloeistof in de pakkingsringen en de 

ruimten hiertussen, die de menging door pulsatie ondergaat, 

ondervindt deze slechts de helft van de tijd (dat wil zeggen 

de helft van een periode van de pulsatie), namelijk hetzij 

bij de beweging vanuit de evenwichtsstand omhoog en weer 

terug, hetzij vanuit de evenwichtsstand omlaag en weer terug. 

Derhalve moeten we de totale fractie van de vloeistof, die de 

menging door pulsatie ondergaat door 2 delen. De pulsatie

term ~2 ·s·f in vergelijking (54.a) wordt nu gevonden: 

s 
~· = (7 5) 



ofwel 4>2 = 
s 

d lr 
p 

s 
0.32· -d

p 
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( 76) 

We verwachten een maximum in q,2 wanneer de gehele vloei

stof door pulsatie kan opmengen, ofwel indien geldt: 

s/v = ofwel s = v•d /2 p 

De 'gesegregeerde' fractie is nu gelijk aan o. De maximale 

waarde van 4'2 die we kunnen verwachten is dus: 

"'
2 max 

= = 0.5 

Goede overeenkomst met de verwachte waarden voor 4'2 ver

tonen de metingen van Spaay et al. [32] voor Raschig ringen 

van 25 mm. Voor de kleinere ringen is de toename van 4'2 wel 

in overeenstemming met de beschreven modellering (zowel voor 

onze experimentele waarden als die van Spaay et alii) : 

4>2 ~ 0. 2 + 0.32•s/d p 

echter voor ~2 max wordt een iets te hoge waarde gevonden: 

"'
2 max 

0.6 

Merk op dat de afwijking met de voorspelde waarde in de 

orde is van de asafsnede (verschil in 4>2 max ~ 0.1, asafsnede 

is o. 2) . 

Het gemeten verloop van 4> 2 is zeer goed in overeenstemming 

met fysisch geschatte waarden. De afwijkingen die juist bij 

kleinere Raschig ringen optreden kunnen tal van oorzaken 

hebben zoals bijvoorbeeld een pulsatie effect van de vloei

stofpomp. In ons geval was de vloeistofpomp een plunjerpomp, 

deze stuwt de vloeistof met een soort pulsbeweging voort. Dit 

resul teert in een pulsatie die voorgesteld moet worden als 

een sommatie van twee sinusfuncties! 
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Omdat het hier gaat om een kleine pulsatie is dit effect dus 

juist bij kleine d merkbaar en neemt dit effect af bij gro
P 

tere d . Dit geeft tevens een verklaring voor het feit dat ~2 p 
niet in de oorsprong begint. De vloeistofpomp zorgt namelijk 

altijd voor een bepaalde pulsatie. 

Aangezien de effecten van de stroming om de pakkings

deeltjes heen, in de locale convectiecoefficient zijn verdis

conteerd meet de parameter K 2 in de Taylordiffusieterm betrek 

king hebben op de kolom diameter dk. Reeds was gevonden (§5.2 

pagina 58): 

Ko = 1/192 voor laminaire stroming 

We kunnen nu met de experimenteel afgeleide waarden waar

den van K 2 de kolomdiameter (in werkelijkheid 50.8 mm) terug

berekenen. 

dk = 86 mm 

dk = 65 mm 

Raschig ringen met dp = 
Raschig ringen met dp = 

10 mm 

6 mm 

De terugberekende waarden ziJn redelijk vergelijkbaar met 

de werkelijke kolomdiameter. Het effect van de Taylordiffusie 

term is echter klein zodat in K 2 gemakkelijk grate relatieve 

fouten kunnen optreden. Verder kunnen opgrond van zogenaamde 

randeffecten (effecten van de wand op de pakking), bij gro

tere pakkingsdeeltjes grotere afwijkingen verwacht warden. 

Er blijkt dus dat de axiale dispersie geed te beschrijven 

is, als een som van een drietal effecten: 

een bijdrage van nettostroomsnelheids 

invloed van de pulsatie 

invloed van radiale snelheidsprof ielen 

Deze eff ecten beYnvloeden elkaar niet anders dan volgens 



82 

vergelijking (54). De afzonderlijke bijdragen van deze effec

ten kunnen voorgesteld worden met evenredigheidsconstanten 

('I> 1 , '1>2 en K2 ) • 

De evenredigheidsconstante K 2 , die de bijdrage bepaalt van 

het radiale snelheidsprofieleffect, is gerelateerd aan de 

kolomdiameter. 

De evenredigheidsconstante , 1 , die de bijdrage van de 

nettostroomsnelheid tot de axiale dispersie beschrijft, is 

met K 2 verbonden in een relatie die onafhankelijk van pulsa

tie meet gelden (vergelijking 52). 

De constante 4> 2 voor de bijdrage van de invloed van de 

pulsatie, stelt de (gemiddelde) fractie voor, die de 'extra' 

menging veroorzaakt door pulsatie ondergaat. 
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5.4.3 Vergelijking van pakkingtypen 

De beschreven eigenschappen van het menggedrag zijn duide

lijk te zien, wanneer de dimensieloze dispersiecoefficient 

E/ (udp) wordt uitgezet tegen de dimensieloze pulsatiesnel

heid (sf)/u (volgens vergelijking 54.b). 

Voor de 

figuur (28), 

Raschig ringen 

is duidelijk 

met 

te 

een 

zien 

diameter 

dat de 

van 10 mm, 

dimensieloze 

dispersiecoefficient door een minimum gaat. Uit de figuur 

blijkt ook hoezeer de toename van E/(udp) met sf/u afhanke

lijk is van de grootte van de pulsatieslag. 

E/udp ve~sus sf /u 
Rasc"1ig ringe"i dp = 10 m,-i 

- 100 - - 75 ~ - 50 . . . . 25 

Figuur 28 

30 

pulsatie 
slag 

v 100% 

0 75% 

.. 50% 

• 25% 

+ 0 % 

• 40% 

De dimensieloze axiale dispersiecoeff icient als 
functie van de dimensieloze pulsatiesnelheid. 

De lijnen zijn berekende waarden volgens 
vergelijking (54.b) met de relatieve slaglengte 

s/smax als parameter 

De percentages stellende gebruikte slag voor 
in % van de maximale slag (1.4 cm). 

De frequentie varieerde van O tot 3.5 s- 1
, 

de interstitiele stroomsnelheden van 1.3 tot 4.6 cm/s. 
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Figuur 29 laat zien dat, bij Raschig ringen van 6 mm 

diameter, het verband tussen E/(udp) en s•f/u onafhankelijk 

is van de slaglengte, als deze groter wordt dan 50 % van de 

maximale waarde (smax = 1.4 cm). 

E/udp versus sf/u 
RaschiQ ringen dp = 6 mm 

20 

~ 
/v pulsatie 

;II slag 
.... 16 v 100% ii 

1 ,l' 
b 0 75% 

v ~ 

i 10 
j, 50% ov .· 

'ti 0 

" • 25% N 
0 

1 6 
+ 0 ., ,. 

'6 

• 40% 

0'--~L---'~--'~--'~----'-~--' 

0 5 10 15 20 25 30 

ico- - 76 - - so · . 2s 

Figuur 29 

De dimensieloze axiale dispersiecoeff icient als 
functie van de dimensieloze pulsatiesnelheid. 

De lijnen zijn berekende waarden volgens 
vergelijking (54.b) met de relatieve slaglengte 

s/s als parameter max 
De percentages stellende gebruikte slag voor 

in% van de maximale slag (1.4 cm). 
De frequentie varieerde van o tot 3.5 s- 1

, 

de interstitiele stroomsnelheden van 1.3 tot 4.6 cm/s. 

De Raschig ringen zijn willekeurig gestapeld en daarom 

zij n de kanaal tjes om en door de ringen ook willekeurig 

geordend. Er zijn echter ook pakkingen die gestructureerd 

zijn. De vloeistof wordt nu in 'vaste' geornetrische banen 

door de pakking been geleid. De door ons gebruikte Sulzer 

SMV 8 - DN 50 is zo'n gestructureerde pakking (figuur 30). 
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Figuur 30 
Stuk Sulzer SMV pakking 

De pakking is een stapeling van verschillende stukken 

tegen elkaar gesoldeerde gegolfde plaatjes. De golven in de 

plaatjes maken een hoek van 45° met de lengterichting van de 

plaatjes. De plaatjes zijn evenwijdig tegen elkaar gesoldeerd 

zodanig dat de golven gekruist tegen elkaar aan liggen. 

t 
-----....,..-· -·· 

Figuur 31 

c 

" ii: 

Schematische voorstelling van het 
menggedrag in een Sulzer SMV pakking. 

links : stapeling van de stukken pakking 
midden : vooraanzicht stromingsprofiel 
rechts : zijaanzicht stromingsprofiel 

De verschillende stukken warden zo gestapeld dat ze lood

recht op elkaar staan wat de orientatie van de plaatj es 

betreft. Hierdoor loopt de vloeistof in het eerste stuk bij

voorbeeld zigzag van links naar rechts door de pakking en in 

het volgende stuk zigzag van voor naar achter (figuur 31). 
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Di t soort pakking wordt vooral gebruikt in zogenaamde 

statische mengers, hierin is de menging een gevolg van het 

stroompatroon. Doordat de vloeistof in radiale richting in 

verschillende zigzag banen door de pakking wordt geleid, is 

de radiale menging erg hoog. In axiale richting daarentegen 

is de menging gering, omdat de verschillende banen allemaal 

eenzelfde hoek met de kolomas maken (in radiale richting 

verschilt de hoek 2*45°). 

In figuur (32) is de dimensieloze dispersiecoefficient 

weer uitgezet tegen de dimensieloze slag. Als karakteristieke 

diameter is de breedte van een golf in een plaatje gekozen 

zodat dp = 10 mm. Dit is een enigszins arbitraire keuze. 

0 

E/udp versus sf /u 
Sulzer S.V.V8-D~,J50 pakking 

10 20 30 40 

-- ~0:)- - 75 - - 50 ..... 25 

Figuur 32 

p!.Jlsatie 
slag 

v 1DD% 

0 75% 

A. E·D% 

• 25% 

<t 0 . ' , . 
• ~D% 

De dimensieloze axiale dispersiecoeff icient als 
functie van de dimensieloze pulsatiesnelheid. 
Alles is overeenkomstig figuren (28 en 29) 

Bij een maximale slag van 0.92 cm. 

Weer is het minimum te zien en ook is de afhankelijkheid 

van de toename met sf/u met de slag duidelijk aanwezig. Uit 

de vergelijking van figuren 28 en 29 met figuur 33 (nu op 

gelijke schaal als in figuren 28 en 29) blijkt, 
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dat de menging in axiale richting zoals verwacht voor de 

gestructureerde pakking veel kleiner is dan bij de wille

keurig geordende Raschig ringen er, figuur (33). 

E/udp versus sf /u 
Sulzer Stv1V8-DhJ50 pakking 

a~~~~~~~~~_,________. 

0 5 1 0 1 5 2 0 25 30 

-- ·.c:.- - 7~ -- to···· :z~ 

Figuur 33 

pu:s.atie 
siag 

v iDO% 

0 75~< 

j f>D% 

• :25% 

• 0 . ' ,c 

• .(0% 

De dimensieloze axiale dispersiecoefficient als 
functie van de dimensieloze pulsatiesnelheid. 

Alles is overeenkomstig figuur (32) 

De variatie in absolute waarden voor de axiale dispersie

coeff icient voor de Raschig ringen en de Sulzer SMV 8 - DN 50 

pakking staan in tabel 4. De minimale waarde van de dispersie 

coefficient is bepaald uit het minimum van de E/(ud ) -curve. p 
Als maximale waarde is de gemiddelde waarde bij maximale 

pulsatie genomen. 

Tabel 4 Vergelijking van de minimale en maximale 
absolute waarden van de dispersiecoefficient 
voor Raschig ringen en Sulzer SMV8-DN50. 

pakking type E min (cm2 /s) E max (cm2 /s) 

Sulzer SMVB DN50 0.12 0.75 
Raschig ringen 

dp = 10 mm 1.25 3.25 
dp = 6 mm 0.75 2.48 
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Indien als karakteristieke diameter d = 10 mm genomen mag p 
warden (figuur 34), dan vinden we voor , 1 , ' 2 en K2 de vol-

gende waarden: 

K2 ,1 
4'2 

= 0.3 

= 0.14 

= 0.11 + 
s 

0.057• -d-
n 
6 

Figuur 34 

Sulzer SMV 8 - DN 50 

pakking met dp = 10 mm 

(77) 

Keuze van de karakteristieke diameter 
voor de Sulzer SMV 8 DN 50 pakking. 

Indien we aannemen dat de vloeistof in axiale richting 

volledig gesegregeerd de banen van de pakking volgt (zoals 

aangegeven in figuur 31 midden en rechts), .dan verwachten we 

volgens onze beschrijving van het menggedrag voor ~2 de vol

gende evenredigheid: 

r 
d • ...; 2 

k 
dk 

s/v 
0.32· 

s 
, 

d • ...; 2 
k 

is de lengte van zo'n baan door de pakking 

is de diameter van de kolom = 50.8 mm 

Voor de relatie tussen dp en dk geldt: 

= 
5. 08·../ 2 

= 

r 
d • ...; 2 

k 

7.184 
(78) 

I 

I 

I 
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Ingevuld in de gevonden correlatie voor ' 2 vergelijking (77) 

geeft dit: 

s ,2 = 0. 1 + 0. 3 9. ----- (79) 

Di t betekent dat de pulsatie vrijwel alleen menging in 

axiale richting veroorzaakt aan de wand, immers daar mengen 

vloeistofelementen die in (relatief veel) verblijftijd ver

schillen. Dit zou impliceren dat volgens onze beschouwing 

voor een Sulzer SMV-pakking als karakteristieke diameter 

./2 ed k genomen zou moeten worden. Om dit aan te tonen zou er 

geexperimenteerd moeten worden met andere kolomdiameters. 

5.5 Afwijkingen in menggedrag bij emulsiepolymerisatie 

Bij emulsiepolymerisatie kunnen we volgens de relatie van 

Einstein [2] een toename verwachten in de viscositeit van de 

emulsieoplossing. Indien de monomeer- en polymeerfase opgevat 

mogen worden als harde bollen geldt voor de relatieve 

viscositeit: 

Tl = 1 + 2 • 5 •·'· ''r .,, 

11 r = 11emulsie/11oplosmiddel (kg/ms) 
-JI de volumefractie aan harde bollen 

(80) 

Bij een volumefractie van 30 % aan monomeer kan dus een 

stijging in viscositeit met bijna een factor 2 verwacht 

worden. In de literatuur is voor niet gepulseerde gepakte 

kolommen geen afhankelijkheid met de viscositeit aangetoond 

voor een variatie in 11 van 0.95•10- 3 tot 28•10- 3 kg/ms (Ebach 

en White [31]). 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
! 

I 
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De monomeer- en polymeerfase bewegen met de stroom mee. 

Beide fasen komen voor als zeer kleine deeltjes of drup

peltjes, de polymeerdeeltjes - 10-8 
- 10-7 m en de monomeer

druppels - 10-6 
- 10-5 m. De dispersiecoeff icient is ongeveer 

10- 4 m2 /s en veel groter dan de diffusiecoefficient van 

bijvoorbeeld styreen in water Dm, styr ~ 10-
9 m2 /s (en dus 

heel veel groter dan de 'diffusiecoefficienten' van de mono

meerdruppels of polymeerdeeltjes). 

Aangezien we te maken hebben met relatief grote dispersie

coefficienten en kleine deeltjes en er geen afhankelijkheid 

met de viscositeit (bij de voor ons systeem verwachtte) 

bekend is, kan er redelijkerwijse worden verwacht dat het 

menggedrag bij de emulsiepolymerisatie experimenten hetzelfde 

is als dat bij de tracerexperimenten. 
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5.6 Conclusies 

De verblijftijdverdeling voor de kolom kan beschreven 

warden met de oplossing van de dispersievergelijking met open 

systeemgrenzen: 

-----i---exp{
p.j ( 4vES) 

de verblijftijd 
: de gemiddelde verblijftijd 

de kolomlengte (of afgelegde weg) 
axiale dispersiecoeff icient 
de verblijftijdverdeling 

(s) 
(s) 
(cm) 

(cm2 /s) 
(s-1) 

De axiale dispersiecoeff icient kan beschreven warden als 

een resultante van drie afzonderlijke effecten, namelijk 

bijdragen van: 

waarbij geldt: 

de netto vloeistofstroom 

de pulsatie 

het radiale snelheidsprof iel 

+ 

De parameters 4'1 en K2 mogen beschouwd worden als con

stanten, waarbij K 2 gerelateerd is aan de kolomdiameter en 

waarbij 4' 1 en K 2 moeten voldoen aan een relatie die onafhanke 

lijk van de pulsatie geldt: 

E = [ 

K2 l 
4'1 + -- ·(u·d ) cp 1 J p (52) 

De parameter 4'2 hangt af van de fractie van de vloeistof 

die gemiddeld de menging van de pulsatie ondervindt. Indien 

deze fractie gelijk is aan 1, neemt 4'2 een constante (maxi

male) waarde aan. Er geldt: 

s 
4'2 = 0 • 2 + 0 • 3 2 • -d

p 
"'2 = 0. 6 ..,. max 

(68.a) 
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Voor het doorstromen van de kolom met een emulsie verwach

ten we op grond van een viscositeits toenarne geen afwijkingen 

in rnenggedrag. We verwachten ook geen afwijkingen ten gevolge 

van de aanwezigheid van meerdere fasen daar deze zeer fijn 

gedispergeerd zijn. 
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6 De gepulseerde gepakte kolom 

6.1 Inleiding 

In de hoof dstukken 2 en 4 is er gesproken over geroerde 

tankreactoren als reactorsysteem voor de continue emulsie

polymerisatie. Er werd gewezen op een aantal typische nadelen 

van dit type reactoren (zoals bijvoorbeeld het optreden van 

oscillaties) . Meestal zijn deze nadelen direct terug te 

voeren op de grote verblijftijdspreiding waardoor dit type 

reactoren gekenmerkt wordt. 

Om de problemen van CSTR' s ui t de weg te gaan is er 

gezocht naar een reactorsysteem met een lage spreiding in 

verblijftijd en toch voldoende agitatie van de vloeistof om 

oproming tegen te gaan en om warmteoverdracht naar de wand te 

bevorderen. In een eerder stadium van dit onderzoek [36] is 

er toen gekozen voor een gepulseerde gepakte kolom. 

In di t hoof dstuk zal word en onderzocht in hoeverre de 

gepulseerde gepakte kolom te beschrijven is met de model

lering van een cascade van mengers zoals deze behandeld is in 

paragraaf 4.2. 

6.2 Modellering 

In hoofdstuk 5 is opgemerkt dat het menggedrag van de 

kolom het meest realistisch beschreven wordt met het 'prop

stroom met axiale dispersie' model. Naar analogie hiervan zou 

dan ook het emulsiepolymerisatieproces beschreven moeten 

worden. 

Onder stationaire condities Z1Jn dan de volgende (continu1 

teits-) vergelijkingen af te leiden. Deze volgen direct uit 

balansen over kleine stukjes Ax van de kolom. Voor het totale 

aantal deeltjes geldt onder stationaire condities: 
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condities: 
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0 = E• 
d 2 [N] 

dx2 u· 
d[N] 

dx 
+ R. 

1 
( 81) 

R. 
1 

[N] 

E 
u 

het 

0 = 

de deeltjesvormingssnelheid volgens (3) 
(mol/ ( dm3 s) ) 

het totale aantal deeltjes per liter 
waterfase ( l/dm3

) 

de axiale dispersiecoefficient (cm2 /s) 
de gemiddelde interstitiele stroomsnel
heid (cm/s) 

monomeergehalte geldt ender stationaire 

d 2 [M] d[M] 
E• dx u• dx RP (82) 

of omgerekend naar de conversie: 

0 = 

d 2 X dXm R m p 
- E· dx2 + u· dx [M] o 

(83) 

de totale omzettingssnelheid volgens (6) 
(mol/(dm3 s)) 

het monomeergehalte per liter waterfase 
(mol/dm3

) 

het initiele monomeergehalte per liter 
waterfase - (mol/dm3

) 

Als laatste rest nog de balans voor de vrije (micellaire) 

emulgatorconcentratie, onder stationaire condities geldt: 

0 = - E• + u· (84) 

de vrije zeep per liter waterfase (molec/dm3
) 

het totale oppervlak van de polymeerdeeltjes 
per liter waterfase (m2

) 
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Met een aantal additionele relaties, zoals deze door 

Nomura en Harada [11] gegeven warden, en randvoorwaarden zou

den deze differentiaalvergelijkingen numeriek doorgerekend 

kunnen worden. 

Voor het aantal actieve deeltjes hebben Nomura en Harada 

afgeleid (nodig bij RP volgens relatie (3)) 

[N] 

[N•] = (9) 
.2 

Voor het (totale) oppervlak van de polymeerdeeltjes Ap' 

hebben zij de volgende benadering gebruikt: 

(85) 

het gemiddelde deeltjesvolume 

Het gemiddelde volume van de reactiekernen is gerelateerd 

aan de conversie als volgt (voor Xm ~ 0.43): 

[M] 0 •X • (1 + 4' /cti ) m m p 
= ( 86) 

[N] •p •M .e w 

Mw de molaire massa van styreen (104 g/mol) 

P.e de dichtheid van door monomeer gezwollen 

polymeerdeeltjes 

Omdat de zeep niet 'echt' verdwijnt kan in plaats van (84) 

waarschijnlijk uit worden gegaan van, 

= (87) 

zodat we nog maar twee (tweede orde) differentiaalvergelij

kingen overhouden. 
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Met gegeven randvoorwaarden (4 in aantal) zouden deze 

beide differentiaalvergelijkingen doorgerekend kunnen worden 

met bijvoorbeeld een Runge Kutta methode. 

Door Hoedemakers worden de volgende randvoorwaarden 

voorgesteld: 

Voor x = O 

[ 
d[N] l 

- . (E/u). dx J x=o 

= 
dXm 

(E/u). [ dx 

Op een bepaalde afstand x' moet alle micellaire 

verdwenen zodat [S ) - O m x=x' - hier gelden de 

randvoorwaarden: 

Voor x = x' 

% 
ID ,,, 
.!E 
~ 
-:;; 
~ 

~ 
~ 
U> 

~ 
1 
1l 

!3 
" <I) 
<I) 

0 
0 

Aantal deeltjes [N] 
a:s fi./1ct1e van de kolomier,gte x 

::t' 

cl!N) 

dx 

lengte coordiraat x 

f iguur 35 

• 0 

Verloop van het aantal gevormde 
deeltjes met de afstand in de kolom. 

= 0 

(88) 

(89) 

zeep zijn 

volgende 

( 90) 
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Conversie Xrn 
als funct1e van de e<.oiornl&ngce x 
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d Xm 

. ,/" : 
/ : 

/ . 
/ . 

/ . 
. / : 

/ . 
/ 

0 . 
o x' 

lengte coordireat x 

figuur 36 

2 
dx 

• 0 

Verloop van de conversie met 
de afstand in de kolom. 

d 2 X 

(--d,....x_m_) x=x' = 0 
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( 91} 

uitbreiding, 

is, om ook 

die voor deze set basisvergelijkingen 

deeltjesgrootteverdelingen te kunnen 

beschrijven is rechtevenredig met het aantal klassen waarin 

de DGV is verdeeld. Tot nu toe hebben we nog geen onderscheid 

gemaakt tussen deeltjes van verschillende grootte. 

Per klasse in deeltjesgrootte wordt er namelijk een tweede 

orde differentiaalvergelijking aan onze set toegevoegd! (Waar 

voor ook weer nieuwe randvoorwaarden bepaald moeten worden.) 

Hierdoor wordt een modellering om ook DGV's te beschrijven 

erg complex. Daarom is het nuttig om na te gaan in hoeverre 

de kolomreactor te benaderen is met de modellering voor de 

cascade van mengers zoals die in paragraaf 4.2 beschreven is. 

Deze beschrijving bezit narnelijk de deugd der eenvoud. 
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6.3 Resultaten en discussie 

De wij ze van procesvoering bij de experimenten met de 

gepulseerde gepakte kolommen was (wederom) erop gericht om zo 

snel mogelijk de stationaire toestand te bereiken. De methode 

van opstarten was daarom overeenkomstig met die bij de expe

rimenten met de cascade van mengers. Er is steeds uitgegaan 

van een met water gevulde kolom. Andere opstartmethoden zijn 

niet getest. 

De stationaire toestand werd snel bereikt, na ongeveer 

2·T tot bij Raschig ringen als pakking en ongeveer 1. 5·T tot 

bij de Sulzer SMV8-DN5C pakking (figuur 37). 

Bij 

80 

60 

40 

Conversieverloop 
versus dimensieloze tijd 

• \ /·-·-·____.~. 
~ .... -•··-•-.... -··J.--•·· 

Sulzer 

,....-T-Y-y_T_,_y-T-Y 

/ --i> 

n I 
Rascn10 rinoen 

• 
2:1 

ii " !/ .... 
• 

0 2 3 

d.rnens1eloze tip Vtau 

Y-T 90 mil"\..Jten•-• 92 mr).Jten.i.-• 71 m1n .. nen 
gemiddelde verblijf tijd 

Figuur 37 

1100 

50 

L 
4 

Het conversieverloop als functie 
van de dimensieloze tijd t/T. Weergegeven 
voor Raschig ringen en SMV8-DN50 pakkiniJ. 
50° c, 0.013 mol/drn3 NaPS, 0.048 mol/drn NaLS 

en 28 gew % styreen. 

De kolornreactor blijkt zoals verwacht veel stabieler te 

zijn dan een cascade van mengers. Oscillaties ten gevolge van 

de opstart dernpen zeer snel uit of komen zelfs geheel niet 

voor. 
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6.3.1 Het aantal gevormde deeltjes 

In figuur 38 is het gewichtsgerniddelde aantal deeltjes 

weergegeven als functie van het Pecletgetal. Ook is het 

gewichtsgemiddelde aantal deeltjes weergegeven dat bij het 

ladingsgewij ze proces wordt gevormd (experiment 880517 van 

Smolenaers [38)). 

Het gewichtsgemiddelde aantal deeltjes Nw, is bepaald als 

bet rekenkundig gemiddelde van de berekende gewichtsgemid

delde aantallen deeltjes van tenminste drie monsters. Deze 

monsters zijn ender stationaire condities genomen. 

Het Peclet getal PeE' is bepaald volgens relatie (46) met 

de axiale dispersiecoef f icient E volgens relatie ( 54. a) . De 

dispersiecoeff icient E is berekend met de waarden van ~ 1 en 

K2 zoals vermeld in tabel 3 en ~2 volgens (cor-)relatie (69). 

Variatie van Peclet 

200r 
1.50 batch 

• • y 

1.00 • 
• 

• 
0.50 

• Rasch>o ringo;n 

y 5.Jlz ... SMV8--0N50 

0 20 40 60 80 100 

Peclet getal (-) 

Figuur 38 
Het gewichtsgemiddelde aantal deeltjes als 

functie van het Peclet getal. De getrokken lijn 
geeft het gewichtsgemiddelde aantal deeltjes weer 
dat bij het ladingsgewijze proces gevormd wordt. 

(experiment 880517 Smolenaers [38]) 

Opvallend is de sterke daling in aantal deeltjes die bij 

PeE < 35 optreedt. Dit is een direct gevolg van de invloed 

van terugmenging op de nucleatie. 
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Door de toename in verblij ftijdspreiding (afname in Pe E), 

worden de polymeerdeeltjes tijdens de nucleatiefase (gemid

deld) groter. De deeltjesvorming wordt nu geremd door twee 

effecten: enerzijds neemt de micellaire zeepconcentratie af 

doordat het gezamenlijke oppervlak van de polymeerdeeltjes 

toeneemt. Anderzijds wordt de effectiviteit voor radicaal

absorptie door (de grotere) polymeerdeeltjes groter. Hierdoor 

neemt de kans op radicaalabsorptie door micellen en daarmee 

de deeltjesvorming af. 

In een iets andere beschouwing is de kolom opgebouwd 

gedacht uit een aantal mengtrappen. We kunnen het aantal 

mengtrappen j, definieren als volgt: 

j = 2 
(92) 

j het aantal mengtrappen 

Uit de verblij ftijdverdeling (Gamma- of Erlangverdeling) 

voor j ideale mengers (vergelijking 24) en de verhouding 

tussen verblijftijdspreiding en gemiddelde verblijftijd voor 

een Gammaverdeling en volgens vergelijking (61) is af te 

leiden dat voor j > 7 bij benadering een mengtrap equivalent 

is in mengeffect met een ideale menger. 

Voor de gemiddelde verblijftijd in een mengtrap T 1 geldt 

nu: 

T 

= j = (93) 

T 1 : de gemiddelde verblijftijd per mengtrap 

In figuur 39 is het gewichtsgemiddelde aantal deeltjes, 

Nw, uitgezet tegen T 1 , de gemiddelde verblijftijd per meng

trap. Ondanks de grote spreiding in meetwaarden, blijkt uit 

deze figuur duidelijk dat de aantallen binnen de voorspelde 

grenzen liggen. 
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Figuur 39 
Het gewichtsgemiddelde aantal deeltjes 

uitgezet tegen de gemiddelde verblijftijd 
per mengtrap. Een vergelijking van model 

met experiment. De getrokken curven stellen 
de voorspelde aantallen voor bij nucleatie 
volgens Nomura (17.c) en Gershberg (17.d) 
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Er is een sterke daling in Nw te zien bij korte gemiddelde 

verblij ftijden per rnengtrap. Deze is veel steiler dan ver

wacht zou worden op grond van een constante effectiviteits

verhouding, Co, in radicaalabsorptie tussen polyrneerdeeltjes 

en micellen. Hiermee wordt de straalafhankelijkheid voor 

radicaalabsorptie bevestigd. De beschrijving voor deeltjes

vorrning zal dus een andere vorm voor r rnoeten bevatten. Bij

voorbeeld: 

c 0 word t r 1 • d 2 

of 

Co wordt ( 2 •d 2
2 

( 4. b) 

( 4. c) 

Verder onderzoek naar rnolekuulgewichtsverdelingen en expe

rimenten met langere verblijftijden in de cascade van mengers 

kan meer inzicht geven in de straalafhankelijkheid van r. 
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De waarde van de evenredigheidsconstante (. kan daarna een
l. 

voudig door curvefi tting bepaald worden. (Slechts een para-

meter!). 

6.3.2 De omzettingssnelheid 

De invloed van de terugmenging op het aantal gevormde 

deeltjes, moet direct terug te vinden zijn in de totale poly

merisatiesnelheid (ornzettingssnelheid) ofwel in het conversie 

verloop met de tijd. 

~ 

"' ii\ 
a, 
> 
£ 
() 

eo 

60 

40 

20 

Conversieverloop 
invloed van da stroomsnelheid 

Rasch1g ringen 

• 

I .ot. Pe ~ 15 

• Pe = 45 
• U = 0.93 rmVS 

o/ • u ~ 28 1 rmVS 

Figuur 40 
De invloed van de stroomsnelheid 

op het conversieverloop. De getrokken lijn geeft 
het conversieverloop bij ideale propstroom weer. 

(Uit het ladingsgewijze experiment 880517 [38]) 

De mate van terugmenging werd gekarakteriseerd met het 

Pecletgetal Pe 2 • Uit figuur 36 is een daling gebleken in het 

aantal gevormde deeltjes bij Pe 2 < 35. Omdat de totale poly

merisatiesnelheid rechtevenredig is met het aantal reactie

kernen verwachten we dus ook een daling in ornzettingssnelheid 

bij dalende Pee, indien Pee < 35. Er geldt Pee - u (verge

lijking 46). 
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Figuur 40 toont de verwachte daling in omzettingssnelheid bij 

een daling van Pef door lagere u. 

De verhouding van de gewichtsgemiddelde aantallen deeltjes 

tussen beide experimenten bedroeg o. 74. De verhouding van 

omzettingssnelheden (voor X < 0.50) was 0.81. De afname in m 
omzettingssnelheid is dus goed in overeenstem.ming met de ver-

wachte afname op grond van de daling in deeltjes aantallen. 

Er geldt ook dat Pef ~ 1/E. Een toename in de axiale dis

persiecoeff icient E, zou dus ook een daling in omzettings

snelheid teweeg moetery brengen (bij Pef < 35). In hoofdstuk 5 

was aangetoond dat E - s•f en dus geldt dat Pef - 1/(s·f). In 

f iguur 41 wordt de invloed van pulsatie op de omzettings

snelheid getoond. 

Ql 
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Conversieverloop 
invloed van de pulsatie 

Raschig ringen 

.. 

4 Pe = 15 

• F-e = 38 
.. ~"f = 25 rrmts 

• s*f = 49 rrrnlo 

0 15 30 45 60 75 90 

ve<bl:Jft1,.:; in kolom (m1n) 

Figuur 41 
De invloed van de pulsatiesnelheid op het 

conversieverloop. De getrokken lijn geeft het 
conversieverloop bij ideale propstroom weer. 

(Uit experiment 880517 [38]) 

De verhouding van de gewichtsgemiddelde aantallen deeltjes 

tussen beide beschouwde experimenten was nu 0.73. De verhou

ding van omzettingssnelheden bedroeg 0.76. De gevonden daling 

in de aantallen gevormde deeltjes is ook nu weer zeer goed in 

overeenstemming met de daling in ornzettingssnelheid. 
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De pulsatie verhoogt de menging maar is noodzakelijk om 

oproming van monomeerdruppels te voorkomen. Indien oproming 

van monomeer optreedt beweegt de monomeerfase sneller door de 

kolom dan de waterfase en bijgevolg wordt er een lagere con

versiegraad bereikt (figuur 42). 

Conversieverloop 
invloed van pulsatie 

100 
Swlzer SMV8-DN50 

• 
• 

75 

• 
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25 q • Pe; 96 

~ • Po.; 90 

I A e._.f =. 16 3 rrmls 

e S* t = 32.6 rrm/S 

0 

0 15 30 45 60 75 90 

"""bilJft1Jd in 1--olom (m1n) 

Figuur 42 
De invloed van de pulsatiesnelheid op het 

conversieverloop. De getrokken lijn geeft het 
conversieverloop bij ideale propstroom weer. 

(Uit experiment 880517 [38)) 

Nu is een daling in de omzettingssnelheid bij een hogere 

waarde van Pe 2 te zien. Dit wordt veroorzaakt doordat 

monomeer oproomt. Tijdens het experiment was dit goed zicht

baar. Vooral in het bovenste gedeel te van de kolom waren 

opstijgende rnonomeerdruppels goed te zien. De geschatte 

druppelgrootte bedroeg ongeveer 1.0 cm in diameter. 

Bij oproming kan de menging niet meer beschreven worden 

zoals aangegeven in hoofdstuk 5. Strikt genornen heeft het 

weergegeven Pecletgetal in figuur 42 bij s*f = 16.3 rnm/s dus 

geen betekenis. 
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In tabel 5 staat aangegeven bij welke pulsatieslag er wel 

en geen oproming is geconstateerd voor de verschillende pak

kingen bij een maximale pulsatiefrequentie en een receptuur 

van 0.048 mol/dm3 NaLS, 0.011 mol/dm3 NaPS en circa 30 gew % 

styreen. 

Tabel 5 Het voorkomen van oproming van 
variatie van de pulsatieslag, 
pulsatiefrequentie, o. 048 rnol/drn3 

rnol/dm3 NaPS en 30 gew % styreen. 

monorneer bij 
bij maxima le 

NaLS, O. 011 

pulsatie- Raschig ringen Sulzer SMV8-DN50 
slag diameter 10 rmn 

35 mm wel • 1 oprom1ng 
46 mm wel oproming 
70 mm geen oproming 
93 mm geen oproming 

1 P.Timmers, afstudeeruerslag TUE 1988 

6.3.3 Deeltjesgrootteverdelingen 

De kolomreactor is te modelleren met een cascade van men

gers indien de gemiddelde verblij ftijden per mengtrap kort 

zijn. (Globaal T 1 < 4 minuten) . 

Dit betekent dat de tijdsduur waarover de deeltjesvor

mingsfase zich afspeelt nauwkeuriger wordt vastgelegd, name

lijk met een nauwkeurigheid die overeen komt met de gemid

delde verblij ftijd per mengtrap (T 1 minuten dus) . We zagen 

reeds, figuur 10.b, dat indien de deeltjesvorrning zich 

slechts in een menger afspeelt er geen invloed merkbaar is op 

de deeltjesgrootteverdeling van verschillende deeltjesvor

mingssnelheden (ofwel het verschil tussen deeltjesvorrning 

volgens Nomura (17.c) en volgens Gershberg (17.d) ). 

Spreidt de nucleatiefase zich ui t over rneerdere rnengers 

dan zal dit leiden tot een verbreding in DGV (figuur 10.a). 

Dit impliceert dat een lagere deeltjesvorrningssnelheid bij 
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gelijk menggedrag zal leiden tot een bredere verdeling. 

Immers de nucleatiefase strekt zich dan uit over een langere 

periode en dus over meerdere mengtrappen. 

Figuur 43 toont dit zeer duidelijk: 

Deeltjesgrootteverdeling 
na 25 mi nut en in de kolom (17 CSTR's) 
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0.00 
25 50 75 100 125 

diameter (rm) 

Figuur 43 
De deeltjesgrootteverdeling na een 

cascade van 17 mengers met een gemid
delde verblijftijd van 1.5 minuut per menger. 

Weergegeven voor nucleatie volgens 17.c (Nomura) 
en volgens 17.d (Gershberg). 

De deel tj esvorming volgens Nomura ( 17. c) verloopt lang

zamer dan die volgens Gershberg (17.d). Bijgevolg worden er 

minder deeltjes gevormd bij de nucleatie volgens Nomura. 

Een vergelijking tussen model en experiment toont 

figuur 44. De experimenteel gemeten verdeling betreft een 

kolomexperiment met de Sulzer SMV8-DN50 pakking, bij maximale 

pulsatie en een gemiddelde verblijftijd van 90 minuten. Dit 

menggedrag kan benaderd worden met een cascade van 60 meng

trappen. Iedere mengtrap heeft een gemiddelde verblij ftijd 

van 1.5 minuut (vergelijkbaar met figuur 43). 
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Figuur 44 
Een vergelijking van een voorspelde 

en een experimenteel 
gemeten deeltjesgrootteverdeling 

Sulzer SMV8-DN50 pakking, bij een pulsatie
slag van 0.92 cm, en een gerniddelde verblijftijd 

van 90 rninuten. 
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Het feit dat de gemeten grootteverdeling \leel breder is 

dan de voorspelde ligt hieraan dat c:ie monstername aan het 

einde van de kolom is geweest terwijl het mqdel een verdeling 

voorspeld op ongeveer een derde van de kolom. Daar houdt 

namelijk de geldigheid van het model op (conversie > 0.43). 

De grote fractie aan kleine deeltjes is echter onrnisken

baar en berust op het feit dat experimenteel een lagere deel

tjesvorming wordt gemeten dan voorspeld wordt volgens Gersh

berg. 

Het n.odel schiet dus tekort voor hogere conversies. Er is 

in een eerder stadium van dit project echter een cornputer

prograr.~a geschreven die juist in dit gebied de polymerisatie 

beschrijft. Dit zal incombinatie met het model uit hoofdstuk 

4 de polymerisatie in principe helemaal moeten kunnen 

beschrijven. 
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6.4 Vergelijking van kolom met cascade van mengers 

In figuur 45 zijn de gewichtsgerniddelde aantallen van 

zowel kolomexperimenten als experimenten met de cascade van 

mengers uitgezet tegen de gemiddelde verblijftijd per menger 

of mengtrap. Ook zijn de voorspelde gewichtsgemiddelde 

aantallen van het model voor de twee beschrijvingen van 

nucleatie (Nomura en Gershberg) weergegeven. 
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Aantal deeltjes Nw 
na het gehele reactorsysteem 

2.00 .-------------, 
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0.00 ~~~~~-~~-~~-
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Figuur 45 
De gewichtsgemiddelde aantallen deeltjes 

als functie van de gemiddelde verblijftijd 
per menger of mengtrap. Gemeten aan het einde 

van het gehele reactorsysteem. 
Bij 50° c, 0.048 mol/dm3 NaLS, 0.013 mol/dm3 NaPS 

en 28 gew % styreen. 

Bij korte gemiddelde verblij ftijden daal t het gewichts

gemiddelde aantal deeltjes sterk en lijkt hierin op de 

voorspelde tendens van het model indien de deel tj esvorming 

beschreven wordt volgens Gershberg en Longfield ( 17. d) . In 

absolute zin liggen de experimentele waarden echter lager. 

Bij langere gerniddelde verblijftijden per mengtrap of 

rnenger, wordt de afname in gewichtsgemiddelde aantal deel

tjes minder. 
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De afname is echter ook nu nog sterker dan verwacht zou 

worden op grond van een constante effectiviteitsverhouding in 

radicaalabsorptie tussen polymeerdeeltjes en micellen. 

Di t betekent dat, de goede overeenkomst tussen de voor

spelde gewichtsgemiddelde aantallen volgens het model, 

waarbij de nucleatie beschreven wordt volgens Nomura (17.c), 

en de experimenteel gevonden waarden bij de cascade van 

mengers, berust op een toevalstreffer (figuur 12). In dit 

gebied komt de waarde voor Co van Nomura waarschijnlijk goed 

overeen met een gemiddelde effectiviteitsverhouding voor 

radicaalabsorptie. 

De verklaring voor deze sterkere afname moet liggen in de 

straalafhankelijkheid van r. 

Vooralsnog lijkt het er op dat met een aanpassing van de 

beschrijving van deeltjesvorming, de kolom geed beschreven 

kan worden met het model voor een cascade van mengers voor 

korte gemiddelde verblijftijden per mengtrap (T < 4 minuten). 

Bij langere gemiddelde verblijftijden per mengtrap (lagere 

waarden van Pe 2 ) gaat het menggedrag tussen mengtrap en 

menger wezenlijk verschillen en worden er afwijkingen 

verwacht. Uit figuur 41 blijkt echter niet dat boven een 

bepaalde gemiddelde verblij ftijd per mengtrap er duidelijk 

afwijkingen optreden tussen de modelvoorspellingen en de 

experimentele waarden. Het is niet duidelijk of de grote 

spreiding in experimentele waarden afwijkingen maskeert, of 

dat verschillen in menggedrag tussen menger en mengtrap te 

niet worden gedaan door de tijdsduur van de nucleatie. 

Kolom-experimenten bij langere gemiddelde verblij ftijden 

kunnen hiervoor uitkomst bieden. Experimenten zijn reeds 

uitgevoerd door A. van der Heyden. De analyse zal gegeven 

worden in zijn afstudeerverslag (TUE verwacht augustus 1989). 
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6.5 Conclusies 

De experimentele gewichtgemiddelde aantallen deeltjes van 

de kolomexperimenten liggen goed tussen de voorspelde grenzen 

op grond van de beschrijving van nucleatie volgens vergelij

king 17.c (Nomura) en vergelijking 17.c {Gershberg) voor 

korte gemiddelde verblijftijden per mengtrap. 

Het verloop van de gewichtsgemiddelde aantallen deel tj es 

met de gemiddelde verblijftijd per mengtrap, doet zeer sterk 

een straalafhankelijkheid van het radicaalabsorptie mecha

nisme vermoeden. Verder onderzoek is hiernaar echter nood

zakelij k. 

De relatieve daling in aantal gevormde deeltjes tussen 

experimenten met Pel! < 35 en de experimenten met Pel! > 35 is 

direct terug te vinden in het conversieverloop. 

Uit het gehele (meet-) gebied in Pecletwaarden (15 - 96) 

lijkt de modellering van een cascade van mengers de gepul

seerde gepakte kolom geed te kunnen beschrijven voor 

Pel! > 30). Het is echter prematuur om hierover een defini

tieve uitspraak te doen, omdat de spreiding in experimentele 

waarden groot is en meer modelvoorspellingen van deeltjes

grootteverdelingen nog geverif ieerd moeten warden met de 

experimenteel bepaalde deeltjesgrootteverdelingen. 
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Appendix 1 Algemene oplossing recurrente betrekkingen 

Smith en Ewart gingen uit van drie mogelijke processen die 

betrekking hadden op het aantal radicalen in een enkele 

locus. 

le radicaalabsorptie ri/[N] oe orde proces in i 

2e radicaaldesorptie kd • (al? /v l? ) • i le orde proces in i 

3e wederzijdse 2kt•i(i-l)/vl? 2e orde proces in i 
terminatie 

Het opstellen van een balans over deel tj es die i radical en 

bevatten levert de volgende zogenaamde recurrente betrek

ingen. 

Voor het ontstaan van deeltjes met i radicalen geldt: 

r. 
l 

ni-1--
[N] 

Voor het verdwijnen van deeltjes met i radicalen geldt: 

n. 
r. 

l 
i---

[N] 

(Al. l) 

(Al. 2) 

Met n. , i = o, 1, 2, 
1 

... wordt het aantal deeltjes bedoeld 

met i radicalen. In de stationaire toestand zijn ontstaan en 

verdwijnen aan elkaar gelijk. Voor de stationaire toestand is 

in een paar limietgevallen een eenvoudige oplossing mogelijk 

(i<<l, i=1
/ 2 , i>>l, Smith en Ewart [l]). Er is echter ook een 

algemene oplossing mogelijk. (Stockmayer [12]) 
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Een we1n1g wiskundig schikken (delen door kt/vi) levert de 

volgende uitdrukking voor de stationaire toestand: 

a = verhouding absorptie/terminatie 

m = verhouding desorptie/terminatie 

We gaan nu uit van een functie f (f), die een machtreeks in 

f, een 'dummy' variable, voorstelt met coefficienten n . : 
1 

f (f) L i = n.f 
l. 

f I (f) L . f i-1 = in. 1 

f I I (f) = L i(i-l)n .fi-2 
l. 

Het nut van dergelijke functies is het feit dat de ver

schillende momenten van deze functies eenvoudig te bepalen 

zijn via differentiatie. Zo geldt bijvoorbeeld voor de aantal 

gemiddelde i: 

L 
i = 

L 

in. 
1 

n. 
1 

= f'(l) 

f (l) 
(Al. 4) 

De recurrente betrekkingen kunnen nu op een alternatieve 

manier geschreven worden met behulp van de gedef inieerde 

machtreeksen. We sommeren de betrekkingen over alle n .• 
l. 

+ i-1 m•L in .f + 
1 = 0 

(l+f} •f' I (f} + m•f'(fl + a•f(f) = 0 
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Dit is een tweedeorde differentiaalvergelijking, de 

oplossing wordt gegeven door zogenaamde gemodificeerde 

Besselfuncties, I(-) van de eerste soort (Hoezee!) 

i = 

i = 

1 I-ml (a) 
(a/4) ·----

I 11-ml (a) 

1 lm-21 (a) (m-1) 

2 + (a/4) ·-----
! lm-1 I (a) 

met a 2 = 8a 

voor m < 1 (Al. 5) 

voor m > 1 (Al. 6) 

Deze gegeven oplossingen zijn, hoewel mathematisch cor

rect, fysisch onaanvaardbaar voor kleine edoch eindige 

desorptiesnelheden. De eigenlijke oplossing is namelijk een 

som van beide bovenstaande oplossingen, Stockmayer 

veronderstelde een soort 'aan/uit' mechanisme voor beide 

functies. Dit impliceert echter dat oneindig kleine deeltjes 

nog steeds radicalen kunnen bevatten, hetgeen fysisch 

onaanvaardbaar is. Omdat echter de eerste term (Al. 5) voor 

m < l altijd groter dan de tweede (Al. 6) hoe ft een 

dergelijk mechanisme niet voor de tweede term te gelden. Nu 

vinden we dat bij zeer lage desorptiesnelheden voor het 

gemiddelde aantal radical en hele kleine deel tj es toch naar 

nul gaat(O'Toole [13]). 

I (a) 
m 

(Al. 7) 

Houden we rekening met een dergelijke desorptie dan neemt 

in de waterfase effectief de radicaalconcentratie toe, zodat 

we ook met de terminatie in de waterfase rekening moeten hou

den. Er geldt (Ugelstad, Mork en Aassen [14]): 

= r. 
1 

+ 

a = a' + mi 

(Al. 8) 

y a2 (Al. 9) 
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We mogen dus niet rneer zeggen dat de radicaalabsorptiesnel

heid gelijk is aan de radicaalgeneratiesnelheid. Vergelijking 

(Al.7) is echter nog steeds geldig. Een andere schrijfwijze 

voor de oplossing is de vorrn van een continue breuk [14]: 

i = a 
(Al.10) 

rn + 2a 

rn + 1 + 2a 

rn + 2 + 2a 

rn+3 + •••• 

Graf isch kunnen we de verschillende oplossingen nog eens met 

elkaar vergelijken. 

J 
TT\= 0 

;; 1/~ ;; ~~ 
/~~ 1 1:,-1/ 

·- ,;i/ 
o.s , 

figuur Al.l 

I als functie van a volgens O'Toole 
De stippellijnen corresponderen met Stockrnayer. 

Het is duidelijk te zien dat volgens de oplossing van 

Stockrnayer er voor lage edoch eindige desorptiesnelheden toch 

nog radicalen voorkomen in oneindig kleine deeltjes. 
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., 
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Voor grotere a komen beide echter goed overeen ( correspon

deert met grotere deeltjes). 

De nuance van Ugelstad, Mork en Aassen volgt grafisch uit 

figuren Al.2 en Al.3. De parameter Y staat voor de terminatie 

in de waterfase. Y = o houdt in dat de overall terminatiesnel 

heid nul is bijvoorbeeld voor [R•) ~ o 

.... o 

• g 

Y:O Y=1 

a.·.u, 
"II\ 

"' • .!Ii!. ki • 

_, 
·2 0 

leg a.' --f::-
_, ·2 0 

logcl.'--«>-

figuur Al.2 en Al.3 

Log (I) versus log (a') 
Voor verschillende desorptie

snelheden. 

Het effect van terminatie in de waterfase is duidelijk 

zichtbaar. Alleen bij zeer lage radicaalconcentraties is dit 

effect te verwaarlozen. 
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Appendix 2 Algemene gevens apparatuur en grondstof fen 

A2.l Algemene gegevens over de apparatuur 

VA TEN 

zeepoplosvat Vl 65 dm3 

20 dm3 

20 dm3 

50 dm3 

styreenopslagvat V2 
loogvat V3 
zeepoplossingvoorraadvat V4 
monomeervoorraadvat V5 7 dm3 

40 dm3 eindopvangvaten V7 en V8 

PREMIXER 

inhoud 
gebruikt toerental 

o. 3 dm3 

500 rpm 

BELLENKOLOM Kl 

inhoud 
maximale onderdruk 

45 dm3 

0.1 bar 

REACTOREN 

kolom Rl lengte 5.09 m 
diameter 5.1•10-2 m 
volume 10.31 dm3 

porositeit 0.73 
pakking Raschig ringen 

diameter l.0•10- 2 m 

kolom R2 lengte 5.09 m 
diameter 5. 4•10- 2 m 
volume 11.65 dm3 

porositeit 0.99 
pakking Sulzer SMV 3 - ON 50 

CSTR's R3 2.4 dm3 volume 1 CSTR 
roerder 
keerschotten 
toerental 
aantal CSTR's 

zesbladige turbineroerder 
geen 

POMP EN 

plunjerpomp zeepoplossing P2 
plunjerpomp monomeer P3 

WARMTEWISSELAAR El 

spiraallengte 3 m 

500 rpm 
3 

max debiet 
max debiet 

24 dm3 /hr 
12 dm3 /hr 
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PULSATOR ijking volumeslag en freqentie met pulsatorstand. 

Volumes lag 
als furct1e VaJ) d.: pulbatorstund 

20 

15 I 
10 

5 

0 '-'-----'----'-------'-----'--___J 

0 5 10 15 20 25 

p.ilsa1orstand 

.I. gc·m1dcielde 
me.etwaarden 

Figuur A2.1 
Volume van de slag als 

functie van de pulsatorstand. 

Pu!satiefreq:.;entie 
a!s furict1e va'I ae pi.J1Satastand 

4 00 ~------------~ 

350 

3.00 

~ 2.50 

2.00 

1.50 

1.00 

0.50 

• • • 
• • 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

putsat0fs1a1'd 

• gem1dcle-ldto 
rneehvaa1 ck'fl 

Figuur A2.2 
De pulsatiefrequentie als 

functie van de pulsatorstand. 



A2.2 Algemene gegevens grondstoffen 

Styreen C6 H5 -CH=CH2 

Pm = 906 g/dm3 (20° C) [37] 

= 878 g/dm3 (50° C) [26] 

pp = 1053 g/dm3 (50) C) [26j 

M = 105 g/mol w 
k = 206 dm3 /mols (-50° C) [15] p 

= 125 dm3 /mols (50° C) [19] 

= l.8•109 •exp(- 10400/RT) drn3 /mols 

kt = 2. l • 105 dm3 /rnols ( 50° C) [19] 

= 6.52•10 13 •exp(-8870/RT) [26] 

Natriurnpersulfaat 

Mw = 238 g/mol 

k. = 9•10 16 •exp(-34100/RT) 1/s [26] 
1 

Natriumlaurylsulfaat 

Mw = 288 g/mol 

as = 5.15•10- 19 m2 /molekuul 

CMC = 0.5 g/dm3 (50° C) [9] 

A2.3 

[26] 
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Appendix 3 Processchema van de oorspronkelijke installatie 

I ... c. I) 

: 8. ~ .. • > 

-> 

f 

"' > 

,., 
> 

0 

> 
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Appendix 4 Afleiding van de (algemene) relatie (22) 

Stel ft is een stochast met de verdeling f 8 (8) en 

~ is een functie g van 8: ~ = g (ft) 

Dan geldt, indien g (8) monotoon-stijgend is voor de 

verdeling van fr(r) de volgende relatie: 

+- +-g (~) is de inverse functie van g, zodat ft = g (~) 

Bewijs: Stel F8 (8) = J00

f 8 (8) d8 de cumulatieve verdeling 
0 

en Fr(r) = J00

fr(r) dr 
0 

dan geldt: 

P(~ L x) de kans op de stochast ~ L x 

q.e.d. 

Voor een menger en een constante deeltjesgroeisnelheid geeft 

dit: 

r 3 = g (8) 

dus geldt: 8 = +-
g (r) 

dus U1 (r) = = 

= k •8 g 

en d8/dr = 3r
2
/kg 

( 21) 

( 2 0) 

( 23) 
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Appendix 5 Computerprogranuna 

Voor de berekening van: 

het aantal gevormde deeltjes, 

de deeltjesgrootteverdeling en 

het conversieverloop met de tijd, 

is er voor een cascade van mengers (of een serie van meng

trappen) een computerprogramma geschreven in turbopascal 4.0 

volgens de modellering zoals die beschrijven is in §4.2 . 

Het progranuna kan gemakkelijk aangepast worden voor een 

willekeurig monomeer, onderwillekeurige omstandigheden (tempe 

ratuur, receptuur en procescondities), MITS : de groeisnel

heid van de deeltjes benaderd kan worden met een functie die 

eenduidig afhangt van de deeltjesgrootte. 

Aan deze voorwaarden voldoen veel monomeren, op zijn minst 

tijdens de nucleatie. Dit betekent dat dit programma gebruikt 

kan worden om de eigenschappen van 'ent-' latices te bere

kenen. Voor entlatices bestaat reeds een programma dat DGV's 

en andere producteigenschappen berekent voor een cascade van 

mengers. Dit programma is in een eerder stadium van dit 

project geschreven door A. Martens. 

In paragraaf 4.2 is aangetoond dat de oplossingen in feite 

analytisch bepaald kunnen worden. Het programma bevat daarom 

geen iteraties. Wel moeten er een aantal integralen benaderd 

worden. Hiervoor is de Simpson benadering gebruikt. 

De opzet van het programma is zodanig dat de cascade van 

voor naar achter wordt doorgerekend en bevat een minimum aan 

functies en procedures om het zo doorzichtig mogelijk te 

maken. 



CONSTANTEN 

= 0.515 
= 1.045•1023 

906 = 
= 1053 
= 
= 

0.57 
0.43 

= 6.022•1023 

= 104 
= 5.2 

as 
cmc 
dm 
dp 
f m 
f p 
na 
Mm 
M 
zo = 1.28•105 

jmax= 20 

VARIABELEN 

A5.2 

bezet oppervlak door 1 zeepmolekuul (nm2
) 

critische micelleconcentratie (molec/dm3
) 

dichtheid monomeer styreen (g/dm3
) 

dichtheid polymeer styreen (g/dm3
) 

gewichtfractie monomeer per locus 
gewichtfractie polymeer per locus 
getal van Avogadro (1/mol) 
molmassa styreen (g/mol) 
monomeerconcentratie perr locus (mol/dm3 

effectiviteit voor rad.absorptie (molec) 
maximaal aantal mengers in de cascade 

Algemene variabelen (typen integer en real) 

cstrs, jj 
io 
mo 
so 
t 
tt 
kp 
ki 
kt 
rad, rpol, kgt 

ingevoerde aantal mengers en mengerindex 
ingevoerde initiatorconcentratie 

gewichtspercentage monomeer 
emulgatorconcentratie 
gemid. verblijftijd per menger 
temperatuur 

reactiesnelheidsconstante propagatie 
radicaalvorming 
terminatie 

reactie- en groeisnelheden 

variabelen bij j doorlopen mengers 
(type array (1 tot jmax) van real) genoemd korterij) 

str, op, vol 

opp 

gemiddelde straal, oppervlak en volume 
bij het doorlopen aantal mengers. 
gemiddeld aantal geadsorbeerde zeepmole
kulen bij het doorlopen aantal mengers 

recordvariabelen bij j doorlopen mengers 
(type array (1 tot jmax) van real genoemd korterij) 

n, dn 
x, dx 
s 

rn, ro, rw 
nw 
dgv 

nomura, gershberg 

totale aantal en aantal gevormde deeltjes 
totale conversie en conversietoename 
geconsumeerde zeep bij deeltjesgroei van 
de reeds aanwezige deeltjes 
aantal-, oppervlak en gewichtsgem. straal 
totale gewichtsgemiddelde aantal deeltjes 
fractie aan deeltjes van grootte r in 
reactor j 

records bij de bovengenoemde recordvars. 



FUNCTIES 

nf ac 

macht 

orde 

AfzU 

PROCEDURES 

integraalord 

vrijezeep 

deeltjesvorming 

conversie 

berekenrn 

berekenro 

berekenrw 

berekennw 

berekenvars 

A5.3 

berekent de faculteit (j!) 

berekend de macht van x tot de macht y) 

functie die orde in r aangeeft waarbij 
orde 0 is 1 
orde 1 is r 
orde 2 is 4v•r2 

orde 3 is ( 4v/3) r 3 

orde 4 is ( 4v/as) r 2 

berekent de waarde van 
volgens vergelijking (25). 
roept macht en nfac aan. 

de verdeling 
Deze functie 

berekent de integraal van orde*Af zU ofwel 
het gemiddelde van orde volgens de Simp
son benadering. Deze procedure roept alle 
gedifinieerde functies aan. 

berekent de vrije zeep die nog beschik
baar is na de groei van deel tj es die 
eerder gevormd zijn 

berekent het aantal gevormde deeltjes 

berekent de totale conversie en de 
conversietoename 

berekent de aantal gemiddelde deel tj es
straal. Deze procedure gebruikt 
integraalord. 

berekent de gemiddelde straal naar opper
vlak. Deze procedure gebruikt 
integraalord. 

berekent de gemiddelde straal naar 
volume. Deze procedure gebruikt 
integraalord. 

berekent het gewichtsgemiddelde aantal 
deel tj es. Deze procedure gebruikt 
integraalord. 

berekent de waarden voor de reactiesnel
heidsconstanten bij de ingevoerde tempera 
tuur, 
berekent de snelheden voor radicaal vor
ming, polymerisatie en groei, 
rekent de ingevoerde receptuur om naar de 
gebruikte eenheden. 



berekendgv 
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berekent de fractie aandeel tj es met 
grootte r in reactor jj. Deze procedure 
gebruikt de functies AfzU en orde. 

resetvar en resetvariabelen rnaken alle variabelen gelijk 
aan nul. 

start geeft het beginbeeld weer 

invoerreceptuur voert de receptuur in 

invoerreactorgegevens voert de reactorgegevens in (aantal 

dataopslag 

dataschrijven 

opslagdgv 

reactoren, verblijftijd en ternperatuur). 

zorgt dat de gegevens weggeschreven 
worden naar een ASCII file met de 
extensie prn, volgens het aangegeven pad. 

schrijft letterlijk de gegevens weg 

schrijft de deeltjesgrootteverdeling weg 

start 

reset 
variabelen 

invoer 
receptu.r 

procescondities 

bereken 
iddelde zeep

bezettir:-ig per 
deelt.ie 

bereken 
besch1k.bare zeep 

voor rucleatie 

bereken 
aantal gevormde 

deeltjes 

bereken 
gemiddelde aan
ta llen. grootten 

en convers1e 

Ja 

Figuur A5.l 

cps lag 
gegevens 

einde 

f lowdiagrarn van het prograrnrna 
in zijn rneest elernentaire vorrn 



program NornuravsDeGraff (input,output); 

{SI+} 
uses Crt; 
CONST as = 0.515 {nm2} 

crnc = 1. 045e21 {molec/dm3} 
drn = 906 {g/dm3} 
dp = 1053 {g/dm3} 
frn = 0.57 {gewfractie monomeer} 
&- = ,... . "' {gewfractie polymeer} l. !J Vo'iJ 

na = 6.022e23 {avogadro l/mol} 
Mm = 105 {molmassa} 
M = 5.2 {rnol/drn3} 
zo = 1. 28e5 {molec/micel} 
jmax= 20 {max aantal mengers} 

TYPE kortery = array(O .. jmax) of real; 
methode = record n,dn,x,dx,s,dgv,rn,ro,rw,nw:kortery end; 

VAR jj,cstrs:integer; {mengerindex en aantal} 
iO,mO,sO,t,tt:real; {invoer receptuur, verblijftijd en temp.} 
kp,ki,kt:real; {reactiesnelheidsconstanten} 
rad,rpol,kgt:real; {reactie- en groeisnelheden} 
str,op,vol:kortery; {gernid. str, opp, vol, per doorlopen mengers} 
opp: kortery; {equivalent zeepmolec. per oppervlal~} 
nomura,gershberg:methode;{methodetype} 
filename:string[12]; {de filenaam} 
path:string[50]; {het pad naar de file} 
fil:text; {geheugenadres} 

FUNCTION macht(x,m:real) :real;{var,macht} 
begin 
macht:=exp(m*ln(x)); 
end; 

FUNCTION nfac(n:integer) :real;{var} 
var i:integer; 

m:real; 
begin i:=O;m:=l; 

while i<n do 
begin 
i:=i+l; 
m:=m*i; 
end; 

nfac:=m; 
end; 

FUNCTION orde(o:integer;r:real} :real;{orde,var} 
begin 
case o of O:orde:=l; 

end; 

l:orde:=r; 
2:orde:=4*pi*sqr(r); 
3:orde:=4*pi*r*sqr(r}/3; 
4:orde:=(4*pi/as)*sqr(r}; 
end; 



FUNCTION afzu(j:integer;r:real):real;{cstr,var} 
var i,e:integer; 

a,b,c,d:real; 
begin a:=l/nfac(j-1); 

b:=3*sqr(r)/kgt; 
c:=r*sqr(r)/kgt; 
i:=O;d:=l; 
for i:=l to 15 do 

afzu:=a*b*d; 

begin d:=d*macht(c, (j-1)/15); 
e:=O; for e:=l to 10 do d:=d*exp(-c/150); 
end; 

end; 

PROCEDURE integraalord(j,o:integer;var x:kortery) ;{cstr,orde,var} 
var i,n:integer; 

PROCEDURE 

PROCEDURE 

lg,rg,r,stap,som,rech,trap,simp:real; 
begin lg:=0.01; rg:=125; 

end; 

n:=l; stap:=rg-lg; 
r:=lg; trap:=orde(o,r)*afzu(j,r); 
r:=rg; trap:=trap+orde(o,r)*afzu(j,r); 
trap:=trap*(rg-lg)/2; 
r:=(rg+lg)/2; rech:=(rg-lg)*orde(o,r)*afzu(j,r); 
simp:=(2*rech+trap)/3;gotoxy(25,20) ;writeln('integraal'); 
while n<60 do 

begin n:=2*n:stap:=(rg-lg)/n;gotoxy(40,20) ;writeln(n:J) 
trap:=(trap+rech)/2; 
simp:=(2*trap+rech)/3;gotoxy(40,21) ;writeln(simp:9); 
i:=O;som:=O; 
while i<n do 

begin r:=lg+(i+0.5)*stap; 
som:=som+orde(o,r)*afzu(j,r); 
i:=i+l; 

end; 
rech:=stap*som; 

end; 
trap:=(trap+rech)/2; 
x[j]:=(2*trap+rech)/3; 

vrijezeep(j:integer;var x:methode) ;{cstr,var} 
var i:integer; 
begin i:=O;x.s[j]:=sO; 
while i<j-1 do 

begin 
x.s[j]:=x.s(j]-x.dn[i+l]*opp[j-i]; 
i:=i+l; 
end; 

end; 

deeltjesvorming(j:integer;var x,y:rnethode) ;{cstr,var,var} 
var a,b,c,d,e:real; 
begin if x.s(j)<crnc then begin x.dn[j]:=O end 

else begin 
a:=zO-opp[l]; 
b:=x.s[j]+zO*x.n[j-l]+rad*opp[l); 
c:=sqrt(x.s[j])*sqrt(rad); 
d:=0.5*b/a; 
e:=0.5*sqrt(b/c+4*a*c/b)/a; 
x.dn[j]:=e*sqrt(c)*sqrt(b)-d; 
end; · 

if y.s[j]<cmc then begin y.dn[j]:=O end . 
else begin a:=sqrt(rad)*sqrt(y.s[J)); 

b:=sO+rad*opp[l]; 
y.dn[j]:=(a/b)*a; 

end; 
x.n[j]:=x.n[j-l]+x.dn[j); 
y.n[j]:=y.n[j-l]+y.dn[j); 
end; 



PROCEDURE conversie(j:integer;var x:methode) ;{cstr,var} 
begin 
x.dx(j]:=rpol*x.n[j); 
x.x[j]:=x.x(j-l)+x.dx(j]; 
end; 

PROCEDURE berekenrn(j:integer:var x,y:methode); 
var i:integer; 
begin i:=O;x.rn(j]:=O;y.rn[j):=O;integraalord(j,1,str); 
for i := O to j-1 do begin 

x.rn[j]:=x.rn[j]+x.dn[i+l)*str[j-i]; 
y.rn[j]:=y.rn[j]+y.dn[i+l)*str[j-i]; 
end; 

x.rn[jj:=x.rn[j]/x.n[j); 
y.rn[j]:=y.rn[j]/y.n[j]; 
end; 

PROCEDURE berekenro(j:integer;var x,y:methode); 
var i:integer; 
begin i:=O;x.ro(j):=O;y.ro(j):=O;integraalord(j,2,op); 
for i:=O to j-1 do begin 

x.ro(j]:=x.ro[j]+x.dn[i+l)*op(j-i]; 
y.ro(j):=y.ro(j)+y.dn[i+l]*op(j-1); 
end; 

x.ro[j]:=0.25*x.ro(j)/(pi*x.n(j]); 
x.ro(j]:=sqrt(x.ro(j)); 
y.ro(j]:=0.25*y.ro(j]/(pi*y.n(j]); 
y.ro(j):=sqrt(y.ro[j]); 
end; 

PROCEDURE berekenrw(j:integer;var x,y:methode); 
var i:integer; 
begin i:=O;x.rw[jJ:=O;y.rw[j]:=O;integraalord(j,3,vol); 
for i := O to j-1 do begin 

x.rw[j]:=x.rw[j]+x.dn[i+l]*vol[j-i]; 
y.rw(j):=y.rw[j]+y~dn[i+l]*vol[j-i]; 
end; 

x.rw(j):=0.75*x.rw[j]/(pi*x.n[j]); 
x.rw(j]:=macht(x.rw(j],1/3); 
y.rw[j):=0.75*y.rw[j]/(pi*y.n(j]); 
y.rw(j]:=macht(y.rw(j],1/3); 
end; 

PROCEDURE berekennw(j:integer;var x:methode); 
var a,b:real ; 
begin 

end; 

a:=3*x.x(j]*mO*Mrn*le24/0.43; 
b:=4*pi*x.rw[j]*sqr(x.rw[j])*dp; 
x.nw(j]:=a/b; 



PROCEDURE berekendgv(j,o:integer:r:real:var x:methode):{cstr,straal,var} 1

1

! 
var i:integer; 

a,b:real; 
begin i:=O;x.dgv[j]:=O; j' 

end; 

PROCEDURE start; 
begin 

end; 

a:=orde(o,r); 
case o of O: b:=l; 

1: b:=x.rn[j); 
2: b:=4*pi*sqr(x.ro[j]); 
3: b:=4*pi*x.rw[j)*sqr(x.rw[j])/3; 
end; 

i:=O;for i:=O to j-1 do 
begin x.dgv[j]:=x.dgv[j)+x.dn[i+l]*afzu(j-i,r)*a; 
end; 

x.dgv[j]:=x.dgv[j]/(x.n[j]*b); 

clrscr; 
HighVideo; 1. 

gotoxy(33,7); , 
writeln('Program CSTRs'); 
writeln(''); 
gotoxy(34,9); 
writeln('Modellering'); 
gotoxy(21,10}; 
writeln('van de continue ernulsiepolymerisatie'); 
gotoxy(34,11); 
writeln('van styreen'); 
gotoxy(27,12}; 
writeln('Analogie naar het idee van'); 
gotoxy(25,13); 
writeln('Gershberg en Longfield (1961)'); 
writeln(' '); 
LowVideo; 
gotoxy{26,20); 
writeln('door F.J.H. Jeurissen (1989}'); 
delay(3000); 

PROCEDURE resetvar(var str,op,opp,vol:kortery); 
var i:integer; 
begin i:=O; 

for i:=O to jmax do 

end; 

begin str[i]:=O; 
op[i):=O; 
opp[i):=O; 
vol [ i] :=O; 

end; 

PROCEDURE resetvariabelen(var x:methode) ;{var} 
var i:integer; 
begin i:=O; 
for i:=O to jmax do 

end; 

begin x.n[i]:=O; 
x.dn[i]:=O; 
x.x[i]:=O; 
x.dx[i]:=O; 
x.s[i]:=O; 
x.dgv[i]:=O; 
x.rn[i]:=O; 
x.ro[i]:=O; 
x.rw[i]:=O; 
x.nw[i]:=O; 

end; 



PROCEDURE invoerreceptuur; 
var i:integer; 
begin NormVideo; 

clrscr; 
i:=O;for i:=l to 5 do writeln(''): 
writeln(' invoerreceptuur'); 
i:=O;for i:=l to 3 do writeln(''); 
writeln('voerin'); 
writeln(' gewichtspercentage monomeer'); 

end; 

write (' (in procenten (%) emulsie) :'); 
readln(mO): 
wri teln (' 
write (' 
readln(iO): 
writeln(' 
write (' 
readln(sO): 

initiatorconcentratie'): 
(mol per liter waterfase) 

emulgatorconcentratie'); 
(mol per liter waterfase) 

• I ) • . ' 

• I ) • . ' 

PROCEDURE invoerreactorgegevens; 
var i:integer; 
begin clrscr; 

end; 

i:=O;for i:=l to 5 do writeln(''); 
writeln(' invoerreactorgegevens'); 
i:=O;for i:=l to 3 do writeln(''); 
writeln('voerin'): 
write (' het aantal mengers :'): 
readln(cstrs); 
writeln(' de verblijftijd in een (=1} menger'); 
write (' (in minuten) :'): 
readln(t); 
writeln(' de temperatuur (gelijk over alle mengers) ') 
write (' (in Kelvin) :'); 
readln(tt); 
clrscr; 

PROCEDURE berekenvars(iO,t:real;var mo,so,rad,rpol,kgt:real): 
begin 

kp:=(l.8e9)*exp(-5250/tt); 
ki:=(9e16)*exp(-17200/tt); 
mO:=mO*l000/((100-mO)*Mm); 
sO:=sO*na; 

end; 

rad :=ki*na*iO*t*60; 
rpol:=kp*m*0.5*t*60/(na*m0); 
kgt :=3*kp*fm*t*60/(8*na*pi*fp)*le24; 

PROCEDURE tussenuitslag(j:integer;x,y:methode); 
var i:integer; 
begin clrscr; 

end; 

writeln(' reactor ',j); 
writeln(' conversie'); 
writeln(' Nomura ',x.x[j):3:3}: 
writeln(' Gershberg ',y.x[j):3:3}; 
writeln(' aantal deeltjes'}; 
writeln('(per liter waterfase)'); 
writeln(' Nomura Nn: ',x.n[j]:9}; 
wri teln (' Nw: ' , x. nw [ j] : 9) ; 
writeln(' Gershberg Nn: ',y.n[j):9); 
wri teln (' Nw: ' , y. nw [ j] : 9} ; 
writeln('gemiddelde diameter (nm)'); 
writeln(' Nomura Dn: ',2*x.rn[j):6:2); 
writeln(' Dw: ',2*x.rw[j]:6:2); 
writeln(' Gershberg Dn: ',2*y.rn[j):6:2); 
writeln(' ow: ',2*y.rw[j):6:2); 



PROCEDURE klaar; 
var i:integer; 
begin clrscr; 

end; 

i:=O;for i:=O to 5 do 
begin 

end; 

HighVideo; 
gotoxy(37,13) ;write('KLAAR!'); 
delay(200) ;LowVideo; 
gotoxy(37,13) ;write('KLAAR!'); 
delay(200) ;NormVideo; 

PROCEDURE dataschrijven(cstrs:integer;var x:methode); 
var i:integer; 
begin 

end; 

write(fil, iucsTR"',' '); 
i:=O;for i:=l to cstrs do write(fil,i,' '); 
writeln(fil); 
writeln(fil)1 
write(fil,'"conversie"',' '); 
i:=O;for i:=l to cstrs do write(fil,x.x[i]:9,' '); 
writeln(fil); 
write(fil,'"aantal Nn"',' '); 
i:=O;for i:=l to cstrs do write(fil,x.n[i):9,' '); 
writeln(fil); 
write(fil,'"gewtal Nw"',' '); 
i:=O;for i:=l to cstrs do write(fil,x.nw[i):9,' '); 
writeln(fil); 
write(fil,'"diarntr Dn"',' '); 
i:=O;for i:=l to cstrs do write(fil,2*x.rn[i):9,' '); 
writeln(fil); 
write(fil, "'diarntr Dw"',' '): 
i:=O;for i:=l to cstrs do write(fil 2*x.rw[i]:9 I '); 

writeln(fil) ;writeln(fil); ' ' 

PROCEDURE opslagdgv(cstrs:integer;var x:rnethode); 
var i,o,r:integer; 
begin clrscr;i:=O;r:=O; 

writeln('Welke verdeling wilt u?'); 
writeln('O: naar aantal'); · 
writeln('l: naar straal'); 
writeln('2 : naar oppervlak'); 
writeln('3 : naar gewicht of grootte'); 
write('Uw keuze:'); 
readln(o);clrscr; 
writeln(fil) ;writeln(fil); 
writeln (fil, "'verdeling naar straal (nm) van gezwollen deel t-
gotoxy ( 10, 7} ;writeln('straal',' '); 
gotoxy(l5,8};writeln('tot 125'); 
writeln(fil); 
write(fil,'"CSTR'",' '); 
i:=O;for i:=l to cstrs do write(fil,i,' '); 
writeln(fil); 
writeln(fil,'"straal"'): 
writeln(fil); 
for r:=l to 125 do 

--~-

begin write(fil,r,' '); 
gotoxy(l0,8) ;write(' ',r:3); 
i:=O; for i:=l to cstrs do 

end; 

begin 
berekendgv(i,o,r,x); 
write ( f il, x. dgv [ i J: 9, ' ') ; 

end; 
writeln(fil); 



PROCEDURE dataopslag(cstrs:integer;x,y:methode); 
var i:integer; 

keuze:char; 
begin clrscr; 

end; 

gotoxy(15,3) ;writeln('aantal mengers: ',cstrs); 
gotoxy(15,4);writeln('verblijftijd per menger ',t:J:l,' rninu1 
gotoxy(15,5) ;writeln('receptuur emulgator ',sO/na:6:3,' I 
gotoxy(15,6) ;writeln(' initiator ',i0:6:3,' rnol 
gotoxy(15,7) ;writeln(' monomeer ',lOO*mO*Mrn/(l 
gotoxy(15,10); 
writeln('voer een filenaam (volgens DOS) in voor dataopslag' 
delay(200); 
readln(filename); 
delay(200); 
writeln('voer bet pad (volgens DOS) in (incl. laaste "\") '); 
delay(200); 
readln(path); 
delay(200); 
delete(filename,9,4); 
filename:=filename+'.prn';path:=path+filename; 
assign(fil,path); 
rewrite(fil); 
clrscr;gotoxy(50,5) ;writeln('procedure'); 
writeln(fil,'"Nomura"',' '); 
dataschrijven(cstrs,x);gotoxy(60,5} ;writeln('14'); 
writeln(fil, ''"Gershberg"'); 
dataschrijven(cstrs,y) ;gotoxy(60,5) ;writeln('15'); 
clrscr;gotoxy(5,5); 
writeln('Wilt u een deeltjesgrootteverdeling berekenen?'); 
write('Uw keuze (j/n) '); 
readln(keuze); 
clrscr;gotoxy(50,5) ;writeln('procedure'); 
gotoxy(60,5) ;writeln('16'); 
if keuze='J' then keuze:='j'; 
while keuze='j' do 

end; 
close(fil); 

begin 
writeln('volgens welke methode?'); 
writeln('Nomura (n) of Gerhberg (G) '); 
write('Uw keuze:'); 
readln(keuze); 
if keuze='N' then keuze:='n'; 
if keuze='G' then keuze:='g'; 
case keuze of 'n':begin 

clrscr; 

end; 

wri teln ( f il, '"Nomura"') ; 
opslagdgv(cstrs,x); 

'g' :begin 
writeln(fil,'"Gershberg"' 
opslagdgv(cstrs,y); 

end; 
end; 

writeln('Wilt u nog een DGV berekenen?'); 
write('Uw keuze (j/n)'); 
readln(keuze); 



********* START PROGRAMMA ********** } 

begin 
start; 
resetvar(str,op,opp,vol); 
resetvariabelen(nomura); 
resetvariabelen(gershberg); 
invoerreceptuur; 
invoerreactorgegevens; 
berekenvars(io,t,mo,so,rad,rpol,kgt); 
jj:=O;for jj:=l to cstrs do 

klaar; 

begin 

end; 

gotoxy(S0,5) ;writeln('procedure'); 
integraalord(jj,4,opp) ;gotoxy(60,5) ;writeln(' 1 
vrijezeep(jj,nomura);gotoxy(60,5);writeln(' 2') 
vrijezeep(jj,gershberg);gotoxy(60,5) ;writeln(' 
deeltjesvorming(jj,nomura,gershberg) ;gotoxy(60, 

. berekenrn(jj,nomura,gershberg) ;gotoxy(60,5) ;wri 
berekenro(jj,nomura,gershberg) ;gotoxy(60,5) ;wri 
berekenrw(jj,nomura,gershberg) ;gotoxy(60,5) ;wri 
conversie(jj,nomura);gotoxy(60,5) ;writeln('8'); 
conversie(jj,gershberg) ;gotoxy(60,5) ;writeln('9 
berekennw(jj,nomura) ;gotoxy(60,5) ;writeln('lO') 
berekennw(jj,gershberg) ;gotoxy(60,5) ;writeln('l 
tussenuitslag(jj,nomura,gershberg) ;gotoxy(60,5) 

dataopslag(cstrs,nomura,gershberg) ;gotoxy(60,5) ;writeln('13'); 
end. 
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f iguur 
(Al. 2) 

scheefheidsfactor van res
ponscurve tov Gausscurve 
porositeit (-) 
effectiviteitsverhouding 
voor radicaalabsorptie 
constante verhouding 

(molec) 
evenredigheidsf actor bij 
lineaire straalafhankelijk 
heid (molec/nm) 
evenredigheidsfactor bij 
kwadratische straalafhan-
kelij kheid (molec/nrn2

) 

evenredigheidsfactor bij 
volume afhankelijkheid 

(molec/nrn3
) 

relatieve viscositeit 
(kgm/s) 

leeftijd (s) 
constante in Taylordif-
fusieterm (-) 
verhouding kolorndiameter 
met diameter pakkingdeel-
tj e (-) 
KoK1

2 
(-) 

dummy variabele uit macht 
reeks (zie appendix 1) 
dichtheid polyrneerdeeltje 
evt. gezwollen (g/dm ) 
dichtheid monomeer(g/dm3

) 

dichtheid polyrneer(g/drn3
) 

gemiddelde verblijftijd 
(s) 

gemiddelde verblijftijd 
per mengtrap 
gewichtsfractie monomeer 
in de polyrneerdeeltjes 
gewichtsfractiepolyrneer 
in de polymeerdeeltjes 
evenredigheidsconstante 
netto vloeistofstroom 
bijdrage tot de menging 
evenredigheidsconstante 
pulsatie bijdrage tot de 
menging 
constante uit vergelij
king 5 
volume fractie monomeer 

T 
u. 

J 

absolute temperatuur (K) 
grootteverdeling van deel
tjes die j rnengers door
pen hebben 
totale grootte verdeling 
in menger j 
volume van een locus (nm3

) 

v verplaatste volume door de 
5 pulsatieslag (cm3

) 
0607 w breedte van een respons-

x 
xm 

curve op 0.607 deel van de 
maximale hoogte (s) 
lengte coordinaat (cm) 
conversie (-) 

X . de conversie in menger j 
m, J 

AX . de conversie verandering m, J . . in rnenger J 



m 
s 

radicaalabsorptiesnel
heidsconstante voor micel 
len (dm3 /(mols)) 
radicaalabsorptiesnel
heidsconstante voor poly
meerdeeltjes (dm3 /(mols)) 
kolomlengte (cm) 
een zeepmicelle 

[m J aantal zeepmicellen per 
5 liter waterfase (1/dm3

) 

M 
[M] 

[M]o 

N 
a 

N• 
Nt 
N 
[N•J 

[Nt] 

een monomeermolekuul 
monomeergehalte waterfase 

(mol/dm3
) 

initieel monomeergehalte 
per liter waterfase 

· (mol/dm3
) 

monomeerconcentratie in 
een locus (mol/dm3

) 

molaire tr0.ssa styreen 
(g/mol) 

getal van Avogadro (1/mol) 

actief polymeerdeeltje 
niet actief polymeerdeeltje 
polymeerdeeltje 
aantal actieve deeltjes 
per liter waterfase(l/dm3

) 

aantal niet actieve deel
tjes per liter waterfase 

(1/dm3
) 

[N] totale aantal deeltjes per 
liter waterfase {1/dm3

) 

[N]j totale aantal deeltjes per 
liter waterfase in men-
ger j (1/dm3

) 

hN. aantal deeltjes dat in 
J menger j gevormd wordt per 

liter waterfase (1/dm3
) 

P(L<r)kans op L < r 
P. polymeerketen met i mono-

1 mere eenheden 
Q 

s 
t 

T 

hoeveelheid tracer 
straal locus 

straal micelle 

(g) 
(run) 

(run) 

radicaalvormingssnelheid 
(moll( dm3 s)) 

deeltjesvormingssnelheid 
( l/(dm3 s)) 

polymerisatiesnelheid in 
een locus (mol/(dm3 s)) 
polymerisatiesnelheid in 
emulsie (mol/(dm3 s)) 
pulsatieslag (cm} 
tijd (s) 
absolute temperatuur (K) 

Symbolcnlijst 

a argument Besselfunctie (-) 
(zie vergelijking 12) 

a 
s 

A 

A 
m 

A p 

c 
c 

gemiddeld oppervlak van 
de reactiekernen (dm

2
) 

oppervlak bezet door een 
zeepmolekuul (dm2 /molec) 
dwarsdoorsnede oppervlak 
van de kolom (cm2

} 

gezamenlijk oppervlak 
micellen (dm

2
) 

gezamenlijk oppervlak 
polymeerdeeltjes (dm2

) 

tracerconcentratie (g/dm3
) 

de relatieve curvehoogte 
(zie vergelijking 65) 
kolomdiameter (mm) 

diameter polymeerdeeltje 
(diameter locus) (nm) 
diameter micelle (nm) 

diameter pakkingsdeeltje 
(cm) 

locale convectiecoef f ici-
ent (cm2 /s) 

D molekulaire diffusie-
m coefficient (cm2 /s) 

axiale dispersiecoeffici-
ent (cm2 /s) 

E 

f pulsatiefrequentie (1/s) 
r

8
(8)leeftijdverdeling (-) 

f (r)grootteverdeling (-) 
r 

F volumedebiet (dm3 /s) 
F

8
(8)cumulatieve leeftijd- (-) 

verdeling 
F (r)cumulatieve grootte- (-) 

r verdeling 
i aantal radicalen per locus 

i 

I 
[I] 

[I]o 

j 

k 
g 

k. 
l 

tijdsgemiddelde aantal 
radicalen per locus 
een initiatormolekuul 
initiatorconcentratie 

(mol/dm3
) 

initiele initiatorconcen
tratie (mol/dm

3
) 

aantal mengtrappen of men
gerindex 
groeisnelheid {dm

3
/s) 

radicaalvormingssnelheids
constante (1/s) 
propagatieconstante 

(dm3 /(mols)) 
terminatieconstante 

{ dm3 /(mol s)) 
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