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Samenvatting 

Samenvatting 

In het in dit verslag beschreven onderzoek is de invloed van receptuur en procescondities op 
coagulatie van polyvinylacetaatlatices bestudeerd. Het coagulatiegedrag van polyvinylacetaatlatices 
is op enkele schaalgrootten in met turbineroerders uitgeruste vaten onderzocht met behulp van 
twee soorten experimenten: zwelexperimenten waarbij geen reactie optreedt en polymerisatie
experimenten. Bij de zwelexperimenten werd de invloed van de kationconcentratie op door 
anionische emulgator gestabiliseerde latices bestudeerd. De latices waren hierbij zowel 
overheersend electrostatisch als sterisch gestabiliseerd. Bij de polymerisatie-experimenten speelde 
electrostatische stabilisatie steeds een overheersende rol. De zwelexperimenten leverden 
nauwkeurige resultaten, in tegenstelling tot de minder goed reproduceerbare polymerisatie
experimenten. 
Een hoge emulgatorconcentratie blijkt latices beter tegen coagulatie te beschermen dan een lage 
emulgatorconcentratie. De verhoogde volumefractie deeltjes van de latex leidt bij electrostatische 
stabilisatie van de latex tot iets sterkere coagulatie. De coagulatiesnelheid van sterisch 
gestabiliseerde latices lijkt onathankelijkheid te zijn van de volumefractie deeltjes. 
Deze chemische invloeden (emulgatorconcentratie, volumefractie deeltjes) blijken meer invloed op 
het coagulatiegedrag van polyvinylacetaatlatices te hebben dan schaalgrootte en roerdersnelheid. 
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Inleidin 

1. Inleiding 

Polyvinylacetaat is een polymeer dat veel toegepast wordt in bijvoorbeeld coatings en lijmen. Door 
de emulsiepolymerisatie van vinylacetaat wordt op grote schaal polyvinylacetaat geproduceerd. 

Emulsiepolymerisatie is een in de industrie veel toegepast polymerisatieproces. Ten opzichte van 
solutie- en bulkpolymerisatie heeft emulsiepolymerisatie een betere beheersbare warmteoverdracht 
vanwege de relatieflage viscositeit van het reactiemengsel. Bij emulsiepolymerisatie is een hoge 
conversie te bereiken. 

Emulsiepolymerisatie is een heterogeen polymerisatieproces dat via een vrij radicaal 
mechanisme verloopt. Het reactiemengsel van een emulsiepolymerisatie bestaat uit een 
continue fase (water) en gedispergeerde fasen (monomeerdruppels en micellen). Het produkt 
van een emulsiepolymerisatie wordt een latex genoemd, dat bestaat uit een dispersie van 
submicron polymeerdeeltjes in de continue fase. 

Een probleem bij emulsiepolymerisatie is het beheersen van de colloidale stabiliteit van de latex. Bij 
een niet stabiele latex zullen de deeltjes coaguleren wat kan leiden tot reactorvervuiling. Ten 
gevolge van coagulatie zal de deeltjesgrootteverdeling anders zijn dan die van een polymerisatie 
waarbij er steeds voldoende collo'idale stabiliteit is. De collo'idale stabiliteit van de latex is onder 
andere afhankelijk van de oppervlaktebezettingsgraad van de polymeerdeeltjes met emulgator. De 
collo'idale stabiliteit wordt ook be'invloed door de aard en concentratie van het electroliet, het 
vastestofgehalte van de latex en de energiedissipatieverdeling in de reactor ten gevolge van het 
roeren. 

Het doel van het in dit verslag beschreven afstudeerproject is de invloed van de receptuur en de 
procescondities op het coagulatiegedrag van polyvinylacetaatlatices vast te stellen. Hierbij zal onder 
andere gekeken worden naar de invloed van volumefractie deeltjes, emulgatorconcentratie, 
reactorgrootte en roerdersnelheid. 
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Theorie 

2. Theorie 

In dit hoofdstuk wordt kort de theorie van de emulsiepolymerisatie van vinylacetaat behandeld 
samen met enkele factoren die de coagulatie van polyvinylacetaatdeeltjes bemvloeden. 

2.1. Emulsiepolymerisatie van vinylacetaat 

Emulsiepolymerisatie wordt gekenmerkt door een fase van nucleatie en een fase van deeltjesgroei. 
Deeltjesvorming kan geschieden door micellaire en homogene nucleatie. Bij micellaire nucleatie 
warden de polymeerdeeltjes gevormd in een micel. In het geval van homogene nucleatie groeien 
oligomeren in de waterfase totdat de oplosbaarheid overschreden wordt waarna re precipiteren tot 
gedeeltelijk gestabiliseerde primaire deeltjes (Hansen en Ugelstad, 1978). 
V oor de kwantitatieve beschrijving van emulsiepolymerisatie warden in de literatuur twee veel 
voorkomende mechanismen beschreven. In beide mechanismen start deze radicaalpolymerisatie met 
het uiteenvallen van een initiator wat meestal in de waterfase gebeurt. 

Case II polymerisatie treedt vooral op bij slecht wateroplosbare monomeren, zoals styreen. Smith 
en Ewart (1948] onderscheiden hierbij drie intervallen tijdens een batch emulsiepolymerisatie: 
• deeltjesvorming, meestal door micellaire nucleatie, 
• deeltjesgroei door polymerisatie en door het opnemen van monomeer via de waterfase uit de 

monomeerdruppels, 
• polymerisatie in afwezigheid van monomeerdruppels. 

Case I polymerisatie treedt met name op bij redelijk in water oplosbare monomeren, zoals 
vinylacetaat. Deeltjesvorming treedt voomamelijk op door homogene nucleatie. De deeltjes groeien 
door absorptie en polymerisatie van monomeer, maar ook door coagulatie. 

Twee belangrijke effecten onderscheiden Case I van Case II: ketenoverdracht naar monomeer 
gevolgd door radicaaldesorptie. De vrijgekomen radicalen kunnen opnieuw warden ingevangen 
door micellen of deeltjes. Door de snelle radicaaldesorptie bij Case I is het aantal groeiende ketens 
per polymeerdeeltje veel kleiner dan 0.5, in tegenstelling tot Case II waar het aantal groeiende 
ketens per polymeerdeeltje gelijk aan 0.5 is (Meuldijk et al., 1992). 

2.2. Colloidale stabiliteit 

Colloidale deeltjes kunnen op verschillende manieren gestabiliseerd warden, welke hieronder 
beschreven zijn. Wanneer een latex door gebrek aan colloidale stabiliteit niet stabiel is zullen de 
deeltjes gaan samenvloeien, wat coaguleren wordt genoemd. 

2.2.1. Electrostatische stabilisatie 

De totale interactie-energie tussen twee deeltjes is opgebouwd uit de som van de London-van der 
Waals attractie-term en de repulsie-term. London-van der Waals attractie is de oorzaak van 
aantrekking tussen colloidale deeltjes. De repulsie tussen colloidale deeltjes is het gevolg van de 
electrische dubbellaag om de deeltjes. De electrische dubbellaag om de deeltjes vindt zijn oorsprong 
in zowel de lading van de geadsorbeerde emulgatormoleculen als de gekozen emulgator. De 
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Theorie 

repulsie-term is sterk afhankelijk van de concentratie en de aard van het gebruikte electroliet. Bij 
toenemende electrolietconcentratie zal de lading van de electrische dubbellaag om de 
polymeerdeeltjes meer afgeschermd worden waardoor de electrostatische repulsie zal afuemen. Bij 
gebruik van anionische emulgator is dit effect groter naarmate de valentie van de kationen 
toeneemt. 
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Figuur 2.1: de attractie-energi.e, de electrostatische repulsie-energi.e en de totale interactie
energi.e als functie van de a/stand tussen twee collo'idale deeltjes. 

In figuur 2.1 is de totale interactie-energie tussen twee bolvormige deeltjes weergegeven als functie 
van de onderlinge afstand van de deeltjes. Een hoog maximum is karakteristiek voor een stabiel 
systeem en een laag maximum of de afwezigheid van een maximum duidt op een minder-stabiel 
systeem. 
Bij toename van de electrolietconcentratie zal het maximum van de totale interactie-energie lager 
worden waardoor de colloldale stabiliteit zal afuemen en de kans op coagulatie zal toenemen. De 
electrolietconcentratie waarbij het maximum van de totale interactie-energie gelijk is aan nul wordt 
de kritische coagulatie concentratie (CCC) genoemd. Boven de CCC draagt de electrostatische 
repulsie niet langer meer bij aan de colloldale stabiliteit. Deze wordt geheel bepaald door sterische 
stabilisatie door oppervlak actieve stoffen. 

2.2.2. Sterische stabilisatie 

Napper [1983] beschrijft sterische stabilisatie als stabilisatie door macromoleculen op het oppervlak 
van colloldale deeltjes. Deze macromoleculen kunnen zowel chemisch als fysisch gebonden zijn. De 
stabiliserende werking wordt veroorzaakt door de fysische interactie van de aan het 
deeltjesoppervlak gebonden surfactanten. Door de aanwezigheid van de surfactanten kunnen de 
deeltjes elkaar niet dicht genoeg naderen om samen te vloeien ( coagulatie) maar wel om aggregaten 
te vormen (flocculatie). 
Sterische stabilisatie is in tegenstelling tot electrostatische stabilisatie veel minder gevoelig voor de 
aanwezigheid van electroliet. Alleen bij hoge electrolietconcentraties kunnen sterisch gestabiliseerde 
dispersies aggregaten vormen. Een ander voordeel van sterische stabilisatie is het feit dat het even 
effectief is bij zowel lage als hoge vaste stof gehaltes. 
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2.2.3. Emulgatorconcentratie 

Tijdens een emulsiepolymerisatie zullen de aanwezige emulgatormoleculen, die als stabilisator 
werken, zich op de polymeerdeeltjes en monomeerdruppels bevinden. Volgens Vtjayendran [1980] 
adsorberen natriumlaurylsulfaatmoleculen ( emulgator) beter op de polymeerdeeltjes dan op de 
monomeerdruppels. Dit komt waarschijnlijk door het verschil tussen de interactie van emulgator 
met een polymeer-water en een monomeer-water oppervlak. 
De polymeerdeeltjes groeien tijdens de emulsiepolymerisatie hierdoor neemt de 
oppervlaktebezettingsgraad (9) van de emulgatormoleculen op de polymeerdeeltjes af Als e onder 
een bepaalde kritische waarde (Smt) komt, zullen de polymeerdeeltjes gaan coaguleren. Het gevolg 
hiervan is dat tijdens coagulatie de waarde van e gelijk is aan Smt. 
De oppervlaktebezettingsgraad [-] is als volgt gedefinieerd: 

(} = aE · (CE,o- CCMc) 
A tot 

(2.1) 

waarin 3E het oppervlak bezet door een kmol emulgatormoleculen [m2/kmol], CE,o de totale initiele 
emulgatorconcentratie [kmol/m,/], Co.te de kritische micelconcentratie (Critical Micelle 
Concentration) [kmol/Illw3

] en Atot het totale deeltjesoppervlak [m2/Illw3
] is. 

2.2.4. Polariteit 

De polariteit van het polymeer is bij emulsiepolymerisatie een belangrijke factor voor de colloldale 
stabiliteit van de latex. Volgens Vijayendran [ 1979] zullen, met emulgator verzadigde, polaire 
polymeren minder emulgator adsorberen dan minder-polaire polymeren. Het is dus waarschijnlijk 
dat de mate van stabilisatie door emulgator za1 afhemen bij toenemende polariteit van het polymeer. 
Echter, bij toenemende polariteit van het polymeer za1 ook meer zelfstabilisatie optreden, door de 
orientatie van de polaire groepen van het polymeer aan het water-polymeer grensvlak. 
Ahmed et al. [1980] vonden voor polyvinylacetaat t.o.v. styreen afwijkende resultaten. Oppervlakte 
hydrolyse van sterk vertakte polyvinylacetaatmoleculen tot polyvinylalcoholstaarten kunnen 
wateroplosbare segmenten aan het polymeeroppervlak vormen. Deze segmenten zullen zich 
gedeeltelijk in de waterfase bevinden waardoor het oppervlak voor adsorptie door emulgator za1 
toenemen. Het oppervlak van de polymeerdeeltjes za1 zich "poreus" gedragen. "Poreuze" 
polyvinylacetaat deeltjes kunnen dus relatief meer emulgator adsorberen dan polymeren met een 
vergelijkbare polariteit, waardoor ze minder snel zullen coaguleren. 
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2.3. Kinetiek van coagulatie 

Botsende submicron deeltjes in een latex kunnen op verschillende manieren coaguleren. Lowry et 
al. [1984] onderscheiden drie coagulatiemechanismen: 

Browrue-coagu/atie 
Colloldale deeltjes vertonen Brownse-beweging, welk:e kan resulteren in botsende deeltjes. De 
intensiteit van de Brownse-beweging is rechtevenredig met de temperatuur en omgekeerd 
evenredig met de deeltjesdiameter. 

Shear-coagu/atie 
Shear-coagulatie wordt veroorz.aakt door snelheidsgradienten in een colloldaal systeem. Deze 
snelheidsgradienten bemvloeden zowel de frequentie als de kracht van de botsingen tussen deeltjes. 

Opperv/akte-coagu/atie 
Colloldale deeltjes die in de bulkfase van de vloeistof stabiel zijn, kunnen aan het gas-vloeistof 
fasengrensvlak toch coaguleren. Heller et al. [1970] geven hier drie redenen voor: 
- een hogere electrolietconcentratie aan het oppervlak 
- een lagere dielectrische constante aan ofvlakbij het oppervlak dan in de bulkfase 
- asymmetrie van de electrische dubbellaag aan het oppervlak 
Volgens Lowry et al. [1984] is ook de hogere deeltjesconcentratie aan het gas-vloeistof 
fasengrensvlak een oorz.aak van oppervlakte-coagulatie. 

2.4. Volumefractie deeltjes 

De volumefractie deeltjes is de verhouding tussen het volume met monomeer gezwollen polymeer 
en het totale volume van het reactiemengsel. Bij een toenemende volumefractie deeltjes neemt het 
totale oppervlak van de polymeerdeeltjes per Inw3 toe. Dit toenemend oppervlak kan leiden tot een 
grotere mate van coagulatie. 
Volgens Mayer et al. [1994] en Leiza et al. [1997] 7111 bij een electrostatisch gestabiliseerde 
monodisperse latex met hoge volumefractie deeltjes de viscositeit hoog zijn. Deze toenemende 
viscositeit kan leiden tot slechtere menging. Door de slechtere menging kunnen stagnante zones 
ontstaan waardoor de weerstand tegen warmteoverdracht toeneemt. Door deze toenemende 
weerstand tegen warmteoverdracht kunnen temperatuur gradienten ontstaan waardoor de deeltjes 
lokaal sneller groeien dan in de rest van het reactiemengsel. De oppervlaktebezettingsgraad op deze 
snelgroeiende deeltjes neemt hierdoor sneller af dan in de bulk van de latex. Hierdoor is het 
mogelijk dat er plaatselijk coagulatie optreedt terwijl de gemiddelde oppervlaktebezettingsgraad 
van de latex hoger is dan de kritische oppervlaktebezettingsgraad. Van den Boomen [1997] 
bevestigt dit beeld doordat ook hij temperatuur gradienten waarnam. 
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2.5. Procesvoering 

De emulsiepolymerisatie van vinylacetaat wordt in loop- en batchreactoren uitgevoerd. In dit 
verslag worden alleen de batchreactoren behandeld. 
De gemiddelde energiedissipatie (e) ten gevolge van roeren is gedefinieerd als: 

N · N 3 ·D5 
e=~P __ _ 

v (2.2) 

Theorie 

waarin Np het vermogenskental [-], N het roerdertoerental [ 1/s ], D de diameter van de roerder [ m] 
en V het totale reactorvolume [ m3

] is. 
Het vermogenskental is in het turbulente stromingsregime (Re> 104

) onathankelijk van het 
roerdertoerental en alleen nog afhank:elijk van de geometrie van de reactor en de roerder. 
Indien shear coagulatie het belangrijkste mechanisme voor coagulatie is, dan is de gemiddelde 
energiedissipatie een maat voor de kracht en frequentie waarmee latexdeeltjes botsen. Een hogere 
energiedissipatie leidt dan tot een hogere coagulatiesnelheid (De Boer et al., 1989; Kusters et al., 
1996). 
Volgens Kajbic [1995] heeft schaalvergroting, bij gelijkblijvende gemiddelde energiedissipatie, 
nagenoeg geen invloed op de energiedissipatieverdeling in het vat. De coagulatiesnelheid zal dus 
onafhankelijk zijn van de reactorgrootte bij gelijkblijvende gemiddelde energiedissipatie, 
reactorconfiguratie en receptuur. 
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3. Experimenteel gedeelte 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de gebruikte chemicalien en de uitgevoerde 
experimenten. 

3.1. Gebruikte chemicalien 

De gebruikte chemicalien staan weergegeven in tabel 3 .1. 

Tabel 3.1: Overzicht van de gebruikte chemicalien. 

water continue fase TUE intern gedemineraliseerd 

vinylacetaat 01 Ac) monomeer DSM technisch zuiver 

natriumdodecylsulfaat emulgator Fluka technisch zuiver 

natriumpersulfaat initiator Janssen p.a. 

natriumcarbonaat buffer Janssen p.a. 

natriumchloride electro Ii et Merck p.a. 

hydrochinon inhibitor Acros p.a. 

argon 5.0 zuurstofuij maken Hoekloos technisch zuiver 

systeem 

3.2. Experimenten 

De configuratie van de gebruikte batchreactoren en roerders wordt beschreven in bijlage 1. 

3.2.1. Bereiding seedlatices 

Seedlatices werden gebruikt als basis voor alle zwelexperimenten waardoor de beginsituaties van de 
experimenten bekend en identiek waren. Er werden seedlatices bereid met een gewichtspercentage 
monomeer van 25 % en 3 7 %. 
De seedlatices werden bereid door een 7. 48 dm3 reactor te vullen met de reactanten, met uitzonde
ring van de initiator en voldoende water om de initiator volledig in op te lossen. Het reactiemengsel 
werd in een argon-atmosfeer op een temperatuur gehouden van 40 ± 2 °C en geroerd met een 
roerdersnelheid van 500 ± 10 tpm. Na 60 minuten werd de polymerisatie gestart door de 
initiatoroplossing toe te voegen. Gedurende de reactie werden monsters genomen om de conversie 
gravimetrisch te kunnen bepalen. Na de bereiding werden de deeltjesgroottes van de latices bepaald 
met behulp van dynamische licht verstroomg (DLS). De deeltjesgroottes werden niet met 
Transmissie Electronen Microscopie (TEM) bepaald omdat het vooralsnog niet mogelijk is TEM
foto's van voldoende kwaliteit te maken (Limpens, 1997). 
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3.2.2. Zwelexperimenten 

Om de invloed van de volumefractie deeltjes, emulgatorconcentratie en opschaling op bet 
coagulatieproces van vinylacetaat te bestuderen werden eerst zwelexperimenten uitgevoerd. Dit 
waren experimenten waarbij geen reactie optrad. Zwelexperimenten zijn in tegenstelling tot 
polymerisatie-experimenten makkelijk beheersbaar (Limpens, 1997) en kunnen toch goed inzicht in 
bet coagulatiegedrag geven. Het is geoorloofd bet coagulatiegedrag met behulp van 
zwelexperimenten te bestuderen als wordt aangenomen dat de tijdschaal voor gelimiteerde 
coagulatie klein is vergeleken met de tijdschaal voor deeltjesgroei (Mayer et al., 1995) en dat 
coagulatie vooral in stadium I en II optreedt. 
De beginsituatie van de zwelexperimenten werd constant gehouden door gebruik te maken van een 
seedlatex. De te gebruiken seedlatex werd in de reactor gebracht waarna er een overmaat 
monomeer werd toegevoegd zodat de polymeerdeeltjes in de seedlatex maximaal met monomeer 
zwelden. Het mengsel werd geroerd onder een lucbtatmosfeer zodat er geen initiatie kon optreden. 

Om de 30 minuten werd een monster genomen en een hoeveelheid electrolietoplossing aan de 
reactor toegevoegd. De electrolietoplossing werd onder bet vloeistofoppervlak toegevoegd om 
oppervlaktecoagulatie te voorkomen. Dit werd herhaald totdat de electrolietconcentratie van bet 
systeem 0.30 kmoVInw3 bedroeg. De deeltjesgrootteverandering van bet systeem werd aan de hand 
van de genomen monsters met DLS bepaald. De pH tijdens de zwelexperimenten was ongeveer 5. 

3.2.3. Polymerisatie-experimenten 

Om de met zwelexperimenten zelf verkregen en door Limpens [ 1997] beschreven resultaten te 
toetsen werden polymerisatie-experimenten uitgevoerd. Tevens werd onderzocht of deze 
experimenten met vinylacetaat bebeersbaar en reproduceerbaar waren. 
Polymerisatie-experimenten zijn experimenten waarbij wel reactie optreedt. Er werd geen gebruik 
gemaakt van een seedlatex omdat voor verschillende experimenten bet deeltjesaantal in de 
beginfase van de reactie niet constant is te bouden. Dit komt door bet optreden van homogene 
nucleatie. 

Het monomeer en water werden met argon doorborreld om de reactanten zuurstofvrij te maken, 
zodat de initiator tijdens de reactie niet met zuurstofkon wegreageren. 
Na 30 minuten werd de reactor gevuld met de reactanten, met uitzondering van de initiator en 
voldoende water om de initiator volledig in op te lossen. Het reactiemengsel werd in een argon
atmosfeer geroerd en op een temperatuur gebracbt van 50 °C. Na 30 minuten werd de 
polymerisatie gestart door de initiatoroplossing toe te voegen. Gedurende de reactie werden 
monsters genomen om de conversie (gravimetrisch) en de deeltjesgrootte (DLS-analyse) te 
bepalen. 
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Resultaten en Discussie 

4. Resultaten en Discussie 

In dit hoofdstuk wordt de invloed van de volumefractie deeltjes, emulgatorconcentratie, 
schaalgrootte en energiedissipatie op het coagulatiegedrag beschreven, welke met behulp van 
zwel- en polymerisatie-experimenten zijn verkregen. 

4.1. Reologie 

Met behulp van de Epprecht Rheomat werd het reologisch gedrag van enkele latices bepaald. 
De resultaten van deze experimenten staan vermeld in figuur 4 .1. 
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Figuur 4.1: de viscositeit van polyvinylacetaatlatices als functie van de afschuifsnelheid 
+ =seed I, volumefractie deeltjes 0.25 (bijlage 2); 
D =seed II, volumejractie deeltjes 0.37 (bijlage 3); 
• = volumefractie deeltjes 0.63 (bijlage 8); 
x = seed II gezwollen met monomeer, volumefractie deeltjes 0. 65. 

Uit figuur 4.1 blijkt dat hoe hoger de volumefractie deeltjes van een latex is, des te hoger de 
viscositeit zal zijn. Hieruit blijkt dat de volumefractie deeltjes van de polymeerdeeltjes in de 
continue fase de viscositeit in sterke mate bepaalt. 
Verder blijken de latices zich Newtons te gedragen. De resultaten van de zwel- en 
polymerisatie-experimenten die in dit verslag beschreven zijn zullen dus niet significant 
be'invloed zijn door stagnante zones in de reactor. 
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Resultaten en Discussie 

4.2. Zwelexperimenten 

4.2.1. Seedlatices 

4.2.1.1. Bereiding van seedlatices 

Voor de zwelexperimenten werd gebruik gemaakt van een seedlatex. Er werden 2 seedlatices 
gebruikt met verschillend vaste stof gehalte. De reactiesnelheden als functie van de conversie 
van deze seedlatices staan weergegeven in figuur 4 .2. 
De receptuur en de resultaten van de bereiding van deze seedlatices worden beschreven in 
bijlage 2 en 3. 

Q8 5 .......................... ••• ... . • • • • 4 • • • • 0.6 • • • • 'iii' • 'iii' .. • .. • ~ • ~ 3 • • • ~ Q4 • • ~ • .s • .s 2 • • • a: • • ~ • • 
02 • • • • • • • • • • 

0 0 

0 02 0.4 0.6 0.8 -02 0 Q2 Q4 Q6 Q8 

Q:nssie[-:1 QrMll"Sie B 

Figuur 4.2: de reactiesnelheid van de ab-initio emulsiepolymerisatie van vinylacetaat als 
functie van de conversie 
• = produktie van seedlatex I, vaste stof gehalte 0.25 (bijlage 2); 
+ = produktie van seedlatex II, vaste stof gehalte 0.37 (bijlage 3); 
Vreactor = 7. 48 dm3

, T = 40 °C, pH = 5. 

Het verloop van de curve voor seedlatex I is representatief voor een polymerisatiereactie van 
vinylacetaat. De reactiesnelheid is constant in het traject van 20 % tot 80 % conversie. Dit 
komt doordat het aantal groeiende ketens in dit traject constant is (Thoenes et al., 1991). 
Seedlatex II had een hogere, niet constante reactiesnelheid. Dit komt waarschijnlijk doordat 
seedlatex II niet zo snel opstartte als seedlatex I en hierbij erg veel deeltjes vormde die de hoge 
reactiesnelheid veroorzaakten. Het optreden van de negatieve conversie-waarden bij seedlatex 
II wordt in paragraaf 4. 3. 1. besproken. 
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Resultaten en Discussie 

4.2.1.2. Vergelijking van seedlatices 

Om de twee geproduceerde seedlatices met elkaar te vergelijken werd met beide latices een 
zwelexperiment uitgevoerd waarbij de volumefractie deeltjes van seedlatex I 0.48 en van 
seedlatex II 0.54 bedroeg. De deeltjesconcentratie gemeten bij deze zwelexperimenten als 
functie van de electrolietconcentratie staat weergegeven in figuur 4.3. 
De receptuur en de resultaten van de zwelexperimenten worden beschreven in de bijlagen 4 en 
5. 

z 10 
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x 

• • • 

x 

x 
• •• ~. ~ ... 

x x x x ) 0 ~~~~~--''--~~~~---'-~~~~~~ 

0.00 0.10 0.20 0.30 

c,..+ (kmoumw ~ 

Figuur 4.3: de dee/tjesconcentratie van de met vinylacetaat gezwol/en 
polyvinylacetaatdee/tjes a/s functie van de electrolietconcentratie. 
x = seedlatex I, volumefractie dee/tjes = 0.48 (bij/age 5); 
+ = seedlatex II, volumefractie dee/tjes = 0.54 (bij/age 4); 
Vreactor= 0.935 dm3

, T = 35.0 ± 0.1 CC', 8 = 0.195 W/kg. 

Figuur 4.3 lijkt te bewijzen dat seedlatex II al bij de laagste electrolietconcentratie sterisch 
gestabiliseerd is. Meer waarschijnlijk is echter dat de overgang van electrostatische stabilisatie 
naar sterische stabilisatie niet zichtbaar is. De oorzaak hiervan is dat bij de bereiding van 
seedlatex II een hogere emulgatorconcentratie is toegepast dan bij seedlatex I. Voorts zijn de 
deeltjes bij seedlatex II groter dan bij seedlatex I. Hierdoor is de oppervlaktebezettingsgraad 
bij seedlatex II groter dan bij seedlatex I. Door deze twee factoren coaguleerden de colloidale 
deeltjes van seedlatex II helemaal niet meer. 
Seedlatex I vertoonde het door Limpens [1997] gevonden gedrag. Bij toenemende 
electrolietconcentraties coaguleerden de deeltjes waardoor de deeltjesconcentratie afuam. Bij 
electrolietconcentraties groter dan 0.2 kmol Na+/mw3 is er alleen nog sterische stabilisatie en 
coaguleerde de latex nauwelijks verder. 
De deeltjesconcentratie tijdens sterische stabilisatie lag bij seedlatex I lager dan bij seedlatex II. 
Seedlatex I is dus minder stabiel. Dit werd veroorzaakt door een lage bezettingsgraad wat een 
gevolg was van een lagere emulgatorconcentratie. Tevens is het mogelijk dater in seedlatex II 
meer oppervlakte hydrolyse is opgetreden waardoor de latex beter sterisch gestabiliseerd 
werd. 
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Resultaten en Discussie 

4.2.2. Invloed van volumefractie deeltjes 

Om de invloed van de volumefractie deeltjes op het coagulatiegedrag te onderzoeken zijn met 
seedlatex I zwelexperimenten met volumefracties deeltjes van 0.25, 0.37 en 0.48 uitgevoerd. 
Met seedlatex II zijn zwelexperimenten met volumefracties deeltjes van 0.54 en 0.63 verricht. 
De resultaten van deze experimenten zijn weergegeven in respectievelijk figuur 4.4 en figuur 
4.5. Het eerste meetpunt in de grafieken geeft de ongezwollen seedlatex weer. Het tweede 
meetpunt in de tweede grafiek van figuur 4.4 is als referentiepunt voor de deeltjesconcentratie 
gebruikt (No). 
De receptuur en de resultaten van deze zwelexperimenten staan in de bijlagen 4 t/m 8 . 
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a x • 
a> 

"" ~ x • 0 .. - x z 
-0 -.. ... • z 0.5 ";;'.' 10 
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a x • 
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x 
a 

x • a a 
a x • 

0 
aX~x~x•xt ~ ~~ 

0 
QCD Q10 Q:D Q:D 0.00 0.10 O.a> 0.3J 

C...+ (kTdlm, ~ CH.+ [lmlllm. i 
Figuur 4.4: de deeltjesconcentratie en de genormeerde deeltjesconcentratie (N/No) van de 

met vinylacetaat gezwollen polyvinylacetaatdeeltjes als functie van de 
electrolietconcentratie voor verschillende volumefracties deeltjes van 
seedlatex I. 
D = volumefractie deeltjes 0.25 (bijlage 6); 
x = volumefractie deeltjes 0.37 (bijlage 7); 
~ =volumefractie deeltjes 0.48 (bijlage 5); 
Vreactor = 0.935 dm3

, T = 35.0 ± 0.1 <(.°', & = 0.195 W/kg. 

Uit figuur 4.4 blijkt dat bij een toenemende Na+-concentratie de deeltjesconcentratie sterk 
afneemt. Dit effect is groter naarmate de volumefractie deeltjes toeneemt. Bij een Na+ -
concentratie groter dan 0.12 kmollmw3 is er voor de onderzochte latices geen significant 
verschil meer in de genormeerde deeltjesconcentratie. Vanaf0.2 kmol Na+/mw3 hebben hogere 
electrolietconcentraties nauwelijks meer invloed op de deeltjesconcentratie. De resulterende 
deeltjes ontlenen hun collo1dale stabiliteit aan sterische factoren. 
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Figuur 4. 5: de deeltjesconcentratie van de met vinylacetaat gezwollen 
polyvinylacetaatdeeltjes als Junctie van de electrolietconcentratie voor 
verschillende volumefracties deeltjes van seedlatex II. 
D = volumefractie deeltjes 0.54 (bijlage 4), 
+ = volumefractie deeltjes 0.63 (bijlage 8), 
Vreactor = 0.935 dm3

, T = 35.0 ± 0.1 'C, e = 0.195 Wlkg. 

Figuur 4. 5 laat zien dat seedlatex II bij beide gemeten latices stabiel is tot een 
electrolietconcentratie van 0.20 kmol Na+!m/. Dit komt door de hoge emulgatorconcentratie 
en de grote deeltjes van seedlatex II. Bij nog hogere electrolietconcentraties blijkt bij de latex 
met een volumefractie deeltjes van 0.63 de deeltjesconcentratie sterk afte nemen. Dit in 
tegenstelling tot de latex met een volumefractie deeltjes van 0.54 waarbij de 
deeltjesconcentratie bijna constant blijft. Vanaf CNa+ = 0.24 kmol /mw3 zijn de verschillen 
tussen de deeltjesconcentraties van de twee latices niet significant meer. Tevens zijn de 
deeltjesconcentraties van de latices weinig gevoelig voor hogere electrolietconcentraties. 

Tijdens een zwelexperiment blijkt de belangrijkste factor voor stabilisatie te verschuiven van 
electrostatische naar sterische interactie. 
Het lijkt dat in het interval waar de belangrijkste stabilisatiefactor de electrostatische interactie 
is, een hogere volumefractie deeltjes tot sterkere coagulatie leidt. Dit gedrag valt te verklaren 
doordat tijdens het electrostatisch gestabiliseerde interval van de zwelexperimenten de 
coagulatiesnelheid afhankelijk is van de volumefractie deeltjes. 
In het interval waar sterische stabilisatie de overhand heeft lijkt de coagulatiesnelheid 
onafhankelijk van de volumefractie deeltjes. Dit is te verklaren, zoals beschreven door Napper 
[1983] (zie paragraaf2.2.2.), doordat in het sterisch gestabiliseerde gedeelte de mate van 
coagulatie onafhankelijk is van de volumefractie deeltjes. Hierbij moet wel worden opgemerkt 
dat in het sterisch gestabiliseerde gedeelte de coagulatiesnelheid erg klein is. 
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Resultaten en Discussie 

4.2.3. Invloed van emulgatorconcentratie 

Voor een beter inzicht in de invloed van de emulgatorconcentratie op het coagulatiegedrag 
zijn 2 experimenten met seedlatex I uitgevoerd. Bij het eerste experiment werd geen extra 
emulgator toegevoegd, bij het tweede experiment wel. Het verloop van de deeltjesconcentratie 
als functie van de electrolietconcentratie is weergegeven in figuur 4.6. Het eerste meetpunt 
stelt de ongezwollen seedlatex I voor. De receptuur en de resultaten van deze 
zwelexperimenten staan respectievelijk in bijlage 6 en 9. 

10 
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~ • -.... x • • 5 

~C) x • .... • ..... 
Cl. • z x • 

x • x • x • 0 • 
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 

c,..+ [kmoUmw i 
Figuur 4. 6: de dee/tjesconcentratie van de met vinylacetaat gezwollen 

polyvinylacetaatdee/tjes a/s functie van de e/ectrolietconcentratie voor 
verschil/ende emulgatorconcentraties. 
+ = CE.o = 21.4•10"3 kmo/lmw3 (bij/age 9), 
x = CE,o = 6.0•10·3 kmollmw3 (bij/age 6), 
Vreactor = 0.935 dm3

, T = 35.0±0.1 tt::', volumefractie dee/tjes 0.25, 
e = 0.195 Wlkg. 

Uit figuur 4. 6 blijkt dat er bij een hogere emulgatorconcentratie in de emulsie, na zwellen met 
monomeer maar zonder toevoegen van Na+, nagenoeg geen verschil is in de 
deeltjesconcentraties van de twee zwelexperimenten. Bij toenemende Na+-concentratie blijkt 
de emulsie met hogere emulgatorconcentratie minder snel te coaguleren en dus beter 
gestabiliseerd te zijn. Dit wordt veroorzaakt doordat bij een hogere emulgatorconcentratie de 
oppervlaktebezettingsgraad van de deeltjes toe zal nemen, waardoor de polymeerdeeltjes beter 
electrostatisch gestabiliseerd worden. 
Over het sterisch gestabiliseerde gebied is geen uitspraak te doen omdat van het zwelexperiment 
met CE,o = 6.0• 10·3 kmollmw3

, geen meetwaarden verkregen zijn bij CNa+ > 0.20 kmol/mw3
. De 

oppervlaktebezettingsgraad is niet bepaald omdat voor polyvinylacetaat het oppervlak bezet 
door een emulgatormolecuul onbekend is en de kritische micel concentratie sterk afhankelijk is 
van de electrolietconcentratie. 
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4.2.4. Invloed van schaalgrootte 

Uit eerder onderzoek met behulp van zwelexperimenten (Limpens, 1997) is gebleken dat een 
toename in schaalgrootte van 0.935 dm3 naar 1.85 dm3 bij verschillende energiedissipaties geen 
invloed heeft op het coagulatiegedrag van vinylacetaat. 
Om de invloed van verdere opschaling op het coagulatiegedrag te onderzoeken werd met seedlatex 
I een zwelexperiment in een 7.48 dm3 reactor uitgevoerd. Het verloop van de deeltjesconcentratie 
als functie van de electrolietconcentratie is weergegeven in figuur 4. 7. De receptuur en de 
resultaten van dit zwelexperiment staan in bijlage 10 . 
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Figuur 4. 7: de deeltjesconcentratie van de met vinylacetaat gezwol/en polyvinylacetaatdeeltjes 
a/s junctie van de e/ectro/ietconcentratie voor verschil/ende schaalgroottes en 
energiedissi[XJties. 
D = V reactor = 0.935 dni3, e = 0.236 Wlkg 
+ = V,.eactor = 0.935 dm3

, e = 0.648 Wlkg; 
+ = V,.eactor = 0.935 dm3

, e = 1.364 Wlkg; 
~ = V reactor = 1.85 dm3

, e = 0.236 Wlkg; 
x = V reactor= 1.85 dm3

, e = 1. 364 Wlkg; 
• = V reactor= 7.48 dm3

, e = 0.838 Wlkg(bijlage 10); 
T = 35. 0 ± 0. 1 <t:', volumefractie dee/tjes 0. 48. 

De resultaten van het zwelexperiment in de 7. 48 dm3 reactor vertonen grote overeenkomst met de 
resultaten van de 0.935 dm3 en 1.85 dm3 reactoren. 
De hogere deeltjesconcentraties van het zwelexperiment in de 7.48 dm3 reactor bij 
electrolietconcentraties groter dan 0.20 kmol Na+/ffiw3

, kunnen veroorzaakt zijn door het gebruik 
van een andere seedlatex. Het is mogelijk dat er in deze seedlatex meer oppervlakte hydrolyse is 
opgetreden waardoor de latex beter sterisch gestabiliseerd werd, wat resulteert in een hogere 
deeltjesconcentratie. Het lijkt dat vergroting van de schaal van 0.935 dm3 tot 7.48 dm3 geen invloed 
heeft op het coagulatiegedrag. 
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4.3. Polymerisatie-experimenten 

Er werden polymerisatie-experimenten uitgevoerd om te onderzoeken of deze experimenten met 
vinylacetaat door ons reproduceerbaar zijn en ter validatie van de uitgevoerde zwelexperimenten. 

4.3.1. Nauwkeurigheid van polymerisatie-experimenten 

V ooral de (gravimetrische) conversiebepaling bij de polymerisatie-experimenten bleek erg 
onnauwkeurig te zijn. De reden voor de onnauwkeurige conversiebepaling was als eerste de 
inhibitor. Inhibitor werd aan de latexmonsters voor conversiebepaling toegevoegd om de 
polymerisatiereactie te stoppen. De gebruikte inhibitor was vochtig waarvoor gecorrigeerd diende 
te worden. Daarnaast bleek stof uit de latexmonsters verloren te gaan waardoor negatieve 
conversies gemeten werden. Dit probleem werd gedeeltelijk opgelost door de droging van de 
latexmonsters op een waterbad bij een lagere temperatuur uit te voeren. De conversiebepalingen 
werden door deze maatregelen nauwkeuriger, maar nog steeds werden in het begin van de reactie 
negatieve conversie gemeten waarvoor op dit moment nog geen verklaring is gevonden. Als gevolg 
hiervan zijn van de 15 uitgevoerde polymerisatie-experimenten slechts 5 experimenten bruikbaar. 

Om de nauwkeurigheid van de polymerisatie-experimenten te bepalen werd een schatting gemaakt 
van de fout in de deeltjesconcentraties (zie bijlage 11 ). Voor twee experimenten is de 
standaarddeviatie in de vorm van foutenbalken uitgezet in figuur 4.8. De receptuur en de resultaten 
van deze polymerisatie-experimenten staan in bijlagen 12 en 13. 
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Figuur 4. 8: de deeltjesconcentratie van de polyvinylacetaatdeeltjes met fautenbalken als 
Junctie van de conversie voor verschillende roerdersnelheden. 
+ = Vreactor = l.85dm3

, s= 1.135Wlkg(bijlage12); 
D = V reactor= 0.935 dm3

, S = 0.195 W/kg (bij/age 13); 
To= 50.0 'C', volumefractie deeltjes 0.26. 

Figuur 4.8 laat zien dat vooral bij lage conversies de standaarddeviatie van de deeltjesconcentratie 
erg groot is. Hierdoor is het moeilijk uitspraken te doen over de resultaten van de polymerisatie
experimenten. 
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4.3.2. Invloed van opschaling en gemiddelde energiedissipatie 

Om toch informatie te halen uit de polymerisatie-experimenten zijn in figuur 4. 9 de resultaten voor 
twee experimenten in de 0.935 dm3 reactor weergegeven. Bij deze experimenten is alleen de 
gemiddelde energiedissipatie gevarieerd. In bijlagen 13 en 14 staan de receptuur en de resultaten 
voor deze polymerisatie-experimenten. 
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Figuur 4. 9: de deeltjesconcentratie van de polyvinylacetaatdeeltjes als Junctie van de 
conversie voor verschillende energiedissipaties. 
+ = e= 1.138Wlkg(bijlage14) 
D = e = 0.195 Wlkg (bijlage 13) 
V reactor= 0.935 dm3

, To= 50.0 <C', volumefractie deeltjes 0.26. 

De resultaten uit figuur 4. 9 wijzen op een lagere deeltjesconcentratie bij het experiment met de 
hoge energiedissipatie. Dit kan worden veroorzaakt doordat een hoge energiedissipatie zorgt voor 
kleinere monomeerdruppels waardoor de stofoverdracht beter wordt (Nomura et al., 1972). Door 
deze betere stofoverdracht groeien de deeltjes sneller en zal de nucleatieperiode korter zijn. Dit alles 
heeft tot gevolg dat initieel minder deeltjes gevormd worden als bij lagere energiedissipaties en de 
deeltjesconcentratie bij hoge energiedissipaties dus lager zal zijn. De energiedissipaties is bij beide 
experimenten wel hoog genoeg om voldoende emulsificatie te krijgen. Van Strien [1990] vond 
vergelijkbare resultaten, maar concludeerde hieruit dat het lagere deeltjesaantal bij hogere 
energiedissipaties het gevolg is van coagulatie in de deeltjesvormingsfase. 
Bij conversies hoger dan 0.3 blijkt de deeltjesconcentratie afte nemen naarmate de conversie 
toeneemt. In dit interval treedt coagulatie op van de polymeerdeeltjes. Het einddeeltjes aantal is 
voor beide latices ongeveer gelijk, dus de latex van het experiment met e = 0 .195 W /kg is sterker 
gecoaguleerd dan van het experiment mete= 1.138 W/kg. 

In figuur 4 .10 zijn van 5 polymerisatie-experimenten de resultaten uitgezet. De experimenten zijn in 
drie verschillende reactoren uitgevoerd, bij twee verschillende energiedissipaties (in de 7.48 dm3 

reactor is alleen bij de hoogste energiedissipatie gemeten). De receptuur en resultaten van deze 
polymerisatie-experimenten staan in bijlagen 12 t/m 16. 
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Figuur 4.10: de deelljesconcentratie van de polyvinylacetaatdeelljes als functie van de 
conversie voor verschillende reactorschalen en energiedissipaties. 
D = & = 0.195 W/kg, V reactor= 0.935 dm3(bijlage 13); 
+ = & = 1.138 W/kg, Vreactor = 0.935 dm3 (bij/age 14 ); 
• = & = 0.196 W/kg, V reactor= 1.85 dm3 (bijlage 15); 
~ = & = 1.135 W/kg, Vreactor = 1.85 dm3 (bij/age12); 
X = & = 0. 727 W/kg, V reactor = 7.48 dm3 (bijlage 16); 
To= 50.0 'C, volumefractie deelljes 0.26. 

De trend die voor de 0. 93 5 dm3 reactor hierboven beschreven is, wordt bij grotere reactoren niet 
teruggevonden. Het lijkt wel dat de twee metingen in de kleinste reactor de hoogste en laagste 
deeltjesconcentraties hebben, waarbinnen de andere metingen blijven. De deeltjesconcentraties bij 
hoge conversies liggen wel dicht bij elkaar. Hierdoor lijkt de schaalgrootte en de energiedissipatie 
nauwelijks invloed te hebben op de uiteindelijke deeltjesconcentratie. 
Bij conversies hoger dan 0.3 blijken de deeltjesconcentraties wel bij alle uitgevoerde experimenten 
af te nemen naarmate de conversie toeneemt. Dus bij alle uitgevoerde polymerisatie-experimenten 
coaguleren de polymeerdeeltjes in dit interval. 
Bij de verkregen resultaten moet wel weer worden opgemerkt dat de metingen nog niet 
nauwkeurig waren, dus de gevonden verbanden zijn slechts een indikatie. Door in de toekomst 
voor deze metingen een calorimeter te gebruiken moet het mogelijk zijn nauwkeurigere resultaten 
te verkrijgen. 
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Conclusies 

5. Conclusies 

• Polyvinylacetaatlatices met volumefracties deeltjes tot 0.65 gedragen zich Newtons. 

• Een hogere volumefractie deeltjes leidt bij electrostatisch gestabiliseerde latices tot iets 
sterkere coagulatie. Bij sterisch gestabiliseerde latices lijkt de mate van coagulatie 
onafhankelijk van de volumefractie deeltjes. 

• Een hoge emulgatorconcentratie leidt tot minder sterke coagulatie dan een lage 
emulgatorconcentratie. 

• Chemische invloeden, zoals de electroliet- en emulgatorconcentratie en de 
volumefractie deeltjes, hebben meer invloed op het coagulatiegedrag van 
polyvinylacetaatlatices dan procescondities zoals schaalgrootte en energiedissipatie. 

• Polymerisatie-experimenten met vinylacetaat zijn, in tegenstelling tot zwelexperimenten, 
minder goed reproduceerbaar en geven minder nauwkeurige resultaten. 
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Bijlage 1: configuratie batcbreactor en turbineroerder 
J 

H 

T 

Bi"la en 

Figuur Bl.1: schematische weergave standaardconfiguratie Rushton-type reactor. 

Tabel Bl.1: Dimensies van de ebruikte batchreactoren met Rushton con l ratie. 

t~m:1:1:~:1~:~i11:ti~li.I ......... ::=:=:::iirn11i::I:t:t1i11i::fa.1,itttirn1rnrnrnm1H~i1::1:11iJ:1:111m1rnmmtit~~~:j!J.~11~;111h:iw 
inteme diameter T 106 mm 133 mm 212 mm 
hoogte H 106 mm 133 mm 212 mm 
hoogte roerder C 53 mm 66 mm 106 mm 
diameter keerschotten J 10 mm 13 mm 20 mm 

L ... ... 
w t ~I _=====l11 11==1 =1=J I 

... 
D 

Figuur Bl.2: schematische weergave van de Rushton turbine roerder. 

roerderdiameter D 
breedte roerderblad W 
lengte roerderblad L 

35mm 
7mm 
9mm 
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44mm 
9mm 

11 mm 

71 mm 
14mm 
18mm 



Bi'la en 

Bijlage 2: receptuur en resultaten bereiding seedlatex I 

s-=v!m::§Pl!!J.!ntt: 
Vreactor = 7 ,48 dm3 

Nr = 530tpm 

Natriumlaurielsulfaat: 29.0 0.0036 0.0173 T = 40 °C 
Natriumcarbonaat: 5.3 0.0007 0.0086 
Natriumpersulfaat: 27.2 0.0034 0.0196 
Vinylacetaat: 2130.4 0.2658 4.2502 

water: 5822.4 0.7265 -totaal: 8014.3 1.0000 130 2.50E+20 

:1111:1·1=11n=:::::.:::,:.:.:.:.1:111-:i11~::1::,1,:::::=:,:,:::::::::::m:1::::=:1:!!1:1:·:1:::1:1-1=1:111:1:::1:1:1::1::·1-1-1:111111-1=::::·:!11::::.:.:::::_1=:::,1:,::::1::::,:.:.:1 
1 14.5 2.560 21.646 2.731 0.005 
2 45 3.542 8.409 3.651 0.055 
3 60 3.811 11.495 4.261 0.191 
4 75 3.029 8.643 3.590 0.347 
5 90 3.377 9.620 4.223 0.481 
6 105 2.812 8.588 3.885 0.670 
7 120 2.906 10.283 4.587 0.829 
8 137 3.092 11.893 5.249 0.893 
9 150 4.402 8.226 5.342 0.895 
10 165 2.590 6.870 3.659 0.911 
11 196 2.802 9.533 4.502 0.921 

1.0 

• • • 
0.8 • 

"i" ..... • .!!! 0.6 
~ 
CP • > 0.4 c 
0 • 0 

0.2 • 
0.0 ~ • -

0 40 80 120 160 

Tijd [min] 

0.8 ••••••••••••••••••••••••••• •• •• . ~ • • • • • • 
'iii' 0.6 

..,ii: 

E -0 0.4 • • E • 
;; 0.2 : 

• • • 

• 

200 

0 .--~~~-'-~~~-'-~~~~,__~~~-'--~--~--' 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 

Conversie [-] 
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Bi"la en 

Bijlage 3: receptuur en resultaten bereiding seedlatex II 

-
smm~®::P:PitW:1!1mt: 
Vreactor = 7.48 dm3 

Nr = 500 tpm 
Natriumlaurielsulfaat: 43.4 0.0057 0.0319 T = 40 °C 
Natriumcarbonaat: 4.2 0.0006 0.0085 
Natriumpersulfaat: 36.4 0.0048 0.0324 
Vinylacetaat: 2863.0 0.3736 7.0517 

water: 4716.0 0.6154 
totaal: 7663.1 1.0000 

!1:::::::111~1::::1:.,·:1:1!·!·:::~1=!=!lll~::·:·::·:::=·1:·:=:·:::·,.,,,.,:111:::,,::·:::::=!:!~!::·:~,:1:·1=1·1·1:!:11:::·1:::!!!l!\!lf~i.!'!!:::1:, .. ·::::::::1:!!:!·!·l!i!i!\!::::::::::: 

1 15 3.3978 7.1100 3.3346 -0.053 
2 30 3.1735 7 .3525 3.1548 -0.027 
3 45 3.1289 6.6760 3.0416 -0.080 
4 60 3.7330 7.7690 3.8539 0.080 
5 70 3.1539 6.3720 3.4183 0.208 
6 80 3.4898 7.5826 4.3586 0.561 
7 90 3.6295 9.4250 5.6940 0.943 
8 105 3.4463 13.8700 7.1616 0.933 
9 120 3.4720 6.4940 4.5183 0.927 

10 135 2.9068 8.7890 5.0371 0.945 
11 150 2.8805 6.8746 4.3213 0.943 
12 165 3.2724 9.1330 5.3590 0.935 

1.0 • • • • • • 
0.8 

"'i" ..... 0.6 cu • 
·~ 

0.4 cu 
> c 
0 0.2 • 0 • 0.0 • • 

I 90 135 1 0 
-0.2 

Tijd [min] 

• • • • • 
4 • • - • Cl) • ... ~ 
3 • • .E 

0 • • 
.§. 2 • • 

Q. • • 0:: • • 
-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 

Conversie [-) 
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Bria en 

Bijlage 4: zwelexperiment 080997 

-• .. 1.B.i.•J._1_-.i_i_l\_i_l_i.1_1_i_i_•l __ i_i·.~ .•. •_1.•_i_'_\_m_:_,_'_!! .. '.'_l_1_'_','.r.i.:.1.'_.[·~_.•g!_:.:11_1.i_IJ._IJ .. !J .. i.!_i·.'.1_:_1_:_1_:_k_'.l_'_l_l_l_1.1_1.~_1.'_1_'P_.'_1.'_11 ... ~.1.i.:.:m .•. ·.'.i.:·:·'.· ... 1.1_1.1.~.1_1_:_1·_1. 
, •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• :.. l ::J 

1,,a111Mm1mDmauumm~~imm:1m:1:11mrnm::m::1 
Vg1azen reactor= 0.935 dm3 

Nr = 500 tpm 
Vinylacetaat 258.9 6.2391 T = 35.0 °C 
Seed II 512 roerdertype: Turbine D = 1/3 T 
Water 
Emulgator 
NaCl 

166.924 
0 0.0210 

5.504 
opgelost in water 16.36 lvolumefractie deeltje 0.5381 

ii 
O seed O O 0.0744 215 287 6.06E+19 1.57E+07 

30 1 0 0 0.0744 249 333 3.90E+19 1.36E+07 
60 2 1.990 1.49 0.0921 253 338 3. 71 E+19 1.33E+07 
90 3 2.116 3.07 0.1109 250 334 3.83E+19 1.34E+07 

120 4 2.096 4.64 0.1294 246 329 4.01E+19 1.36E+07 
150 5 1.987 6.13 0.1470 253 338 3.67E+19 1.32E+07 
180 6 1.963 7.60 0.1642 256 342 3.54E+19 1.30E+07 
210 7 1.740 8.90 0.1795 262 350 3.29E+19 1.27E+07 
240 8 1.645 10.13 0.1939 270 361 3.00E+19 1.22E+07 
270 9 1.676 11.38 0.2085 274 366 2.86E+19 1.20E+07 
300 10 2.112 12.96 0.2269 270 361 2.98E+19 1.22E+07 
330 11 2.040 14.49 0.2446 280 374 2.66E+19 1.17E+07 

10 

~ 
E -..... ... 5 ... 
0 ..... -a. z 

0 

0.00 

20 

~ 
$ 
E 10 

'° 0 ..... -0 
cl 

0 

0.00 

• 
••••••• •••• 

0.10 0.20 

• 
••••••••••• 

0.10 0.20 
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Bi"Ia en 

Bijlage 5: zwelexperiment 020797 

iallill·l~~~ll'!~rffi~ln:::::::::::::::::::•:::•:::::•::::::::••:::::::•::::::::::•:::: 

,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,.,.,,,.,.,.,.,.,.,.,.,. ll[l.[: .. :• .. :.:.•:.,:.:.,::.::.,•:,•:,·,•,••.,•:,:.:,::,:•.,••,:•,••,:•.,••.•,: .• ·.·.·•.• .. •.··.,•·.•.·.••.'['••.•g··.•··.·,•1'.•.·.•.•.•.·.•.••,· .•. • .•. ·,···,:·,.·,.· .•. ·,.· .• ·, .. [·• .• •·, ••. ·, •• ·,·.i., ........ ·•.·,~.·,.·.••,.•.c,·•·,.·.·o·,o .. ·,••,·,.•.1,".,,•·,,·, ..... c,•·,.·,•.·.·,.·.·.;,•w' ...... •,.' .. ·:h,.·,•',•• .• ·.··'.· ~~~)~~~f ~~~~~~~~ff ~:~:1 :1:1: ~:~:1~~~~:~~~~~~~~~~~f ::: "~· t' f. 0 :, :: ::! 

;gx1tm:•mmt'=!t!nilIIIHI1::i:::•:::::i:::i::::::::nrn:::::::::::rn:•:rn:• 
Vg1azen reactor = 0.935 dm

3 

Nr = 500 tpm 
Vinylacetaat 251 .147 6.6991 T = 35.0 °C 
Seed I 599.41 roerdertype: Turbine D = 1/3 T 
Water O 
Emulgator 0 0.0172 
NaCl 5.9657 
opgelost in water 18.922 lvolumefractie deeltje 0.481 I 

0 seed 0 0 0.0738 130 181 2.50E+20 2.58E+07 
30 1 0 0 0.0738 151 210 1.60E+20 2.22E+07 
60 2 2.462 1.87 0.0969 172 240 1.08E+20 1.94E+07 
90 3 2.399 3. 70 0.1193 205 286 6.33E+19 1.62E+07 

120 4 2.733 5.77 0.1447 250 348 3.47E+19 1.32E+07 
150 5 2.598 7.75 0.1687 291 405 2.19E+19 1.13E+07 
180 6 2.679 9.79 0.1934 320 446 1.64E+19 1.03E+07 
210 7 2.526 11.71 0.2166 340 474 1.36E+19 9.61E+06 
240 8 2.199 13.38 0.2367 358 499 1.16E+19 9.09E+06 
270 9 2.433 15.23 0.2588 357 497 1.17E+19 9.08E+06 
300 10 2.839 17.39 0.2845 375 522 1.00E+19 8.60E+06 
330 11 1.598 18.60 0.2990 378 527 9.77E+18 8.51E+06 

30 

• ""i ... 
20 ~ .... • "' = :::. ... 10 • 

z • • • • • • • . .. 0 
0.00 0.10 0.20 0.30 

CNa+ [kmol/mw3
] 

• 
• • 

• • • • . ~ • • • 
0 .___~~~~~~----'~~~~~~~--'-~~~~~~~--' 

0.00 0.10 0.20 0.30 

CNa + [kmol/m,.3) 
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Bi'la en 

Bijlage 6: zwelexperiment 280797 (na monster 5: T=75 °C) 

Water 
Emulgator 
NaCl 
opgelost in water 

407.66 
0 0.0060 

10.562 
35.114 

11Qmx!rm::smt§mn11H:H1H:i~:mH:H1H:mmm::~:::::::::~:~:::::::::m: 
Vglazen reactor = 0,935 dm3 

Nr = 500tpm 
T = 35.0 °C 
roerdertype: Turbine D = 1/3 T 

lvolumefractie deeltje o.2sol 

B1;m1ti1t:m1n:::utMt.&tnma.m11111rn;;m;m1a!1fam111mwmmummmm111rn1m11:1l:::tmmrn1nrn11mirn111MM!m1:1:m:i 

O seed O O 0.0257 130 181 8.72E+19 8.99E+06 
30 1 0 0 0.0257 136 189 7.62E+19 8.59E+06 
60 2 4.77 3.67 0.0557 153 213 5.32E+19 7.59E+06 
90 3 4.541 7.16 0.0841 162 226 4.46E+19 7.13E+06 

120 4 4.318 10.48 0.1110 185 258 2.98E+19 6.21E+06 
150 5 4.626 14.03 0.1396 222 309 1. 71 E+19 5.15E+06 
180 6 4.378 17.40 0.1665 255 355 1.12E+19 4.46E+06 
210 7 4.291 20.70 0.1928 291 405 7.53E+18 3.89E+06 

10 

• 
""i • e -.... • °' 5 = • ::::::'.. ... • z 

• • • 0 
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 

CNa + [kmol/m/] 

10 

""i • .., • e - • ... e 
5 • ... = • ::::::'.. • 

~ 

0 
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 

CNa+ [kmollm.3] 
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Bi'la en 

Bijlage 7: zwelexperiment 050897 

fi!mltldll'-IR!iS.II:Irnum:IIIMIMtrnm:rnm:i 
Vglazen reactor= 0.935 dm3 

Nr = 500tpm 
Vinylacetaat 178.7 3.9145 T = 35.0 °C 
Seed I 448.6 roerdertype: Turbine D = 1/3 T 
Water 204.36 
Emulgator 0 0.0106 
NaCl 8.37 
opgelost in water 25.056 lvolumefractie deeltje 0.3681 

O seed O O 0.0454 130 181 1.54E+20 1.59E+07 
30 1 0 0 0.0454 136 189 1.34E+20 1.52E+07 
60 2 3.251 2.44 0.0715 155 216 9.04E+19 1.32E+07 
90 3 3.427 5.01 0.0989 173 241 6.47E+19 1.18E+07 

120 4 3.244 7.44 0.1248 208 290 3.71E+19 9.78E+06 
150 5 3.413 10.00 0.1519 249 347 2.15E+19 8.13E+06 
180 6 3.448 12.58 0.1791 288 401 1.38E+19 6.99E+06 
210 7 3.363 15.10 0.2055 316 440 1.04E+19 6.35E+06 
240 8 3.355 17.62 0.2317 325 453 9.53E+18 6.14E+06 
270 9 3.140 19.97 0.2562 347 483 7.80E+18 5.73E+06 
300 10 3.288 22.43 0.2817 365 509 6.67E+18 5.42E+06 
330 11 3.129 24.78 0.3058 369 514 6.43E+18 5.34E+06 

20 

""i 15 • e • -.... 
"' 10 .. = • :::::. ... 

5 :z; • 
• 

0 
• ••••••• 

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 

CNa+ [kmol/m/] 

20 

""i 15 • ... 
.@ 
"'a 

10 'O 

• • • = :::::. 

.J 5 

• • • • • • • 
0 .._~~~~--------~~~~____..~~~~~---'-~~~~~-' 

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 

CNa+ [kmollmw3
] 
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Bijlage 8: zwelexperiment 030997 

1!111~!\:!-ll~l~l!!=I=:,:.:;.,!'·'·~·~·~·~':'1!·1~1':.:,:I:!: 
.. : ::: : : :::::::,:,,. : : :: ·.. . ,::,191·::· .1:,:~mP:1rQ%~ 

Vinylacetaat 339.5 10.7123 
Seed II 598.2 
Water O 
Emulgator 0 0.0321 
NaCl 4.04 
opgelost in water 12.12 

Bria en 

@m1@11::~!!!!i9.ft:i:::::::irn:ri~::::::i::::r:::::::::rn1rn:::::::::~~m: 
Vglazen reactor= 0.935 dm3 

Nr = 500 tpm 
T = 35.0 °C 
roerdertype: TurbineD = 1/3 T 

lvolumefractie deeltje 0.6281 

O seed O O 0.1138 215 296 9.27E+19 2.56E+07 
30 1 0 0 0.1138 231 319 7.48E+19 2.38E+07 
60 2 1.464 1.10 0.1307 236 325 6.99E+19 2.33E+07 
90 3 1.604 2.30 0.1493 235 324 7.06E+19 2.33E+07 

120 4 1.717 3.59 0.1690 236 325 6.94E+19 2.31E+07 
150 5 1.45 4.68 0.1857 238 328 6. 75E+19 2.28E+07 
180 6 1.511 5.81 0.2029 240 331 6.56E+19 2.26E+07 
210 7 1.331 6.81 0.2181 258 356 5.27E+19 2.10E+07 
240 8 1.517 7.95 0.2354 315 434 2.89E+19 1.71E+07 
270 9 1.601 9.15 0.2535 325 448 2.62E+19 1.65E+07 
300 10 1.606 10.35 0.2717 333 459 2.43E+19 1.61E+07 
330 11 1.873 11.76 0.2928 338 466 2.31E+19 1.58E+07 

10 • .,.... 
3: 

E - • ••••• .... ... 5 ... 0 • .... ...... 
Q. 
z • • • • 

0 

0.00 0.10 0.20 0.30 

30 

~ ... 
E 20 N" 

: ••••• • 
E •••• ... 
0 ..... 

10 ...... 

J 
0 

0.00 0.10 0.20 0.30 
CNa+ [kmollmw 3J 
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Bi'la en 

Bijlage 9: zwelexperiment 220797 

@,U:111ttM!01tt.m11mrnmmmmmmtM~i!i!Mmi!~~~1!~~1m: 
Vglazen reactor= 0.935 dm3 

Nr = 500 tpm 
Vinylacetaat 108.44 1.9972 T = 35.0 °C 
Seed I 307.2 roerdertype: Turbine D = 1/3 T 
Water 407.5 
Emulgator 2.78 0.0214 
NaCl 10.593 
opgelost in water 33.6 lvolumefractie deeltje 0.2541 

- O seed O o 0.0414 130 181 8.86E+19 9.13E+06 
30 1 0 O 0.0414 137 191 7.57E+19 8.67E+06 
60 2 4.55 3.46 0.0708 148 206 5.97E+19 7.98E+06 
90 3 4.445 6.84 0.0994 154 215 5.27E+19 7.63E+06 

120 4 4.52 10.28 0.1283 160 223 4.68E+19 7.30E+06 
150 5 4.712 13.86 0.1583 170 237 3.88E+19 6.83E+06 
180 6 4.619 17.37 0.1876 180 251 3.25E+19 6.42E+06 
210 7 4.28 20.62 0.2145 195 272 2.54E+19 5.90E+06 
240 8 4.243 23.85 0.2411 224 312 1.67E+19 5.11 E+06 
270 9 4.366 27.17 0.2683 266 371 9.92E+18 4.28E+06 
300 10 4.359 30.48 0.2954 325 453 5.41E+18 3.48E+06 
330 11 4.057 33.57 0.3204 386 538 3.21 E+18 2.92E+06 

10 

• 
'"i ... • 
E • -.... ... 5 • 0 • .... • .... • CL • z • • • 0 • 

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 

CNa+ [kmollmw 3J 

10 

'"i ... 
E 

N-

E 5 ... 

• • • • • • • 0 • .... .... • 0 
cl • 

0 

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 
CNa+ [kmollmw 3J 
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Bijlage 10: zwelexperiment 180997 

mi=BIMH~:::1~~mr:1:rnrtr:::r:::::::r1:1:1r:::rrn::t 

~~!~~!T . :·::::•::I ••.•.••.•.•. •.·.•.·• .•. • .•. • .•.•. ·.·• .•. m.· .•• •.·.• .•• • .•• •.•••.·•• .•• • .•• a.• .... •.·.• .•• •.•.• .•••. •.ss.· .•. •.·.· .•. ·.·.·.·.•.:t•.·• .. •g•.a.;1;•••• .•.•. • .•. : .•. ·• .•. · .•. • .•. • .•. • .•. • .•. • .•. •[·:• .•. •.·.• .•.•. •.•.•.~.·.•.•.•.·m•.•.•.•.co.· .. •.:.•.o: .•. •:.•.:.".n.•.·: ... ••.m.c···········,··.········· ·.•.·~·.• .•. • .. •.·.·· =:=========:::=:::::::::::::::=:={:~ ==i;;;;;;;i~t1m\tttri~~~j I\ Ii~.~: .. 
·:-·-:-:·:·:·:-:···:·:·:·>>:o>··:-:·:···:-··:·:·:•>:·:·:-:.:·:·:.·.·.·.···· 

Vinylacetaat 1791.2 5.0060 
Seed I 5107.6 
Water 
Emulgator 
NaCl 
opgelost in water 

445.57 
0 0.0153 

55.02 
165.2 

Bi"la en 

H:!®¥!tm::~1mnru::::::::::::::::::r::::::::::r1:::::::::::::1r::r::rn:•:rr:r::: 
Vreactor= 7.48 dm3 

Nr = 500 tpm 
T = 35.0 °C 
roerdertype: Turbine D = 1/3 T 

lvolumefractie deeltje 0.4761 

a~1Mlmt!tt!aJ1~!11~111~!1:•1:rn11m1i11•:•:•:::::;::w;:••:•••••••••••it••••••••1.m1;mM•••••••mimwmr•••ttmm;•:•:•••••••••t•••••mr1rnr.mm•::m•1.m~m;;m;••••••~··~•·•••••:•:m• 
M~!••m::• ·••rn9nm-~t••••••·m~···•·••••·ffl:~e !9!tmm•:•:s™m••••••••••::::::••• :•·1~¥=•••m•• ••••••·1~:~:••:••::••••::n1~••••J•••mmJ:·g:••••m 

1mm1· :•···· r········ • · till• ·••• ··· tiJ1···••••:··t,rn9vr1~•::••••tmn1·· :·•·•tnm1···············t~rm~~··•••::trrrrt.~~·• 
O seed O O 0.0659 130 181 2.24E+20 2.30E+07 

30 1 0 0 0.0659 139 194 1.83E+20 2.16E+07 
60 2 24.6 18.45 0.0911 158 220 1.24E+20 1.89E+07 
90 3 23.66 36.20 0.1152 184 256 7.82E+19 1.61E+07 

120 4 23.1 53.53 0.1387 217 302 4.75E+19 1.36E+07 
150 5 23.3 71.01 0.1622 251 350 3.05E+19 1.17E+07 
180 6 23.2 88.41 0.1856 263 366 2.64E+19 1.12E+07 
210 7 23.7 106.19 0.2094 278 387 2.23E+19 1.05E+07 
240 8 22.6 123.15 0.2319 263 366 2.62E+19 1.11E+07 
270 9 23.3 140.62 0.2551 277 386 2.24E+19 1.05E+07 
300 10 23. 7 158.40 0.2786 271 378 2.38E+19 1.06E+07 
330 11 9.2 165.31 0.2877 277 386 2.22E+19 1.04E+07 

30 
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"' 0 .... ..... 10 a. z 
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0.00 
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• • • • • • •• 
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• • • • • • • • • • 

0.10 0.20 0.30 
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Bi'la en 

Bijlage 11: schatting fout in deeltjesconcentratie 

De deeltjesconcentratie is gedefinieerd als: 

6· ffivAc. X 
Np = 3 

P ·;r·d ·V p w 
(Bll.1) 

Waarin Np de deeltjesconcentratie [llmw3
], mvAc de massa vinylacetaat [kg], X de conversie 

[-], p de dichtheid van de polymeerdeeltjes [kg/m3
], dp de diameter van de deeltjes [ m] en V w 

het volume water [ m3
] is. 

De fout in de deeltjesconcentratie kan als volgt berekend worden: 

Waarin: 
crx = 0.13 
cr (Vw) = 0.01 ml 
cr (ffiseed) = 0.01 g 
cr (clp) = 4 nm 

(Bl 1.2) 

De grootste fout wordt gemaakt bij de bepaling van de conversie aan het begin van een 
polymerisatie. Hierdoor wordt een grote fout gelntroduceerd in de deeltjesconcentratie bij lage 
convers1es. 
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Bi.la en 

Bijlage 12: polymerisatie-experiment 241097 

m11m~f:t%tm!111::::~::::::::::::::::::::::::i;~1:~~::1!::1,::11111111111:~1:::;:;1::::;m::i:::::::m;:::::::::::::::::: §~!!fi!:@lfl!!l!Hifilf1i~~~m~::1:~::~U:~ 

1~~~8~:~~!!\ll:l\lj\l\l\\::;;\\\il:\ii;\\i\ ~f l\ll\\i,!:\!:\\i!~~~f~~t\l~!\~l~i1ii' Vreactor = 1,85 dm3 

Nr = 771 TPM 
Natriumlaurielsulfaat: 7.4 0.0041 0.0195 To = 50 °C 
Natriumcarbonaat: 1.2 0.0007 0.0086 roerdertype: turbine D = 1/3 T 
Natriumpersulfaat: 6.6 0.0036 0.0211 
Vinylacetaat: 481.5 0.2673 4.2871 
water: 1304.6 0.7243 
totaal: 1801.2 1.0000 

1 51.5 35 4.532 11.918 4.745 0.077 
2 52.7 39 4.361 10.996 4.501 0.048 
3 56.6 42 4.875 12.430 5.317 0.187 
4 62.4 44 4.437 13.308 5.215 0.297 
5 70.0 46 4.132 10.530 5.106 0.538 
6 72.7 48 4.033 10.597 5.517 0.814 
7 64.6 51 4.895 11.919 6.654 0.905 
8 59.2 59 5.203 11.599 6.833 0.922 

1.00 

"'j" 0.75 • ..... 
Q) 

'i!! 0.50 • Q) 
> c 
0 • (.) 0.25 • • • 0.00 

0 10 20 30 40 

Tijd [min] 

1.00 • 
r 0.75 • :l • .E 
1'i 0.50 • 0 .... ..... 

1:1. z 0.25 

0.00 
0.00 0.25 0.50 0.75 

Conversie [-] 
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Bi"la en 

Bijlage 13: polymerisatie-experiment 221097 

111m~1r:~~~11mmtm1111::11::1m::~:::::::::::::::•::::::•••:•:•::::ti:::::;:~:::::::::::::::::::::=t•:•::•::t 
stotnaarrf''''''':':'· •.••:• : : : : m~ssal <'tracue ,,,, cone''·':''·' 

@•v1ft!::~11nn~u1rn:mm:rnm::m::: 

} ::::::::::, ;; ii= ··191::::::111:: ::1~1 itii~m~1r~~~ 
Vreactor = 0,935 dm3 

Nr = 500 TPM 
Natriumlaurielsulfaat: 3. 7 0.0041 0.0193 To = 50 °C 
Natriumcarbonaat: 0.6 0.0007 0.0087 roerdertype: turbine D = 1/3 T 
Natriumpersulfaat: 3.2 

240.4 
665.0 

0.0035 0.0200 
Vinylacetaat: 
water: 

0.2633 4.1991 
0.7285 

totaal: 912.9 1.0000 

1 50.1 4 4.492 9.541 4.441 -0.070 
2 50.6 6 3.678 7.227 3.611 -0.103 
3 51.1 8 3.948 8.561 3.895 -0.075 
4 51.8 10 4.167 9.971 4.176 -0.025 
5 53.4 12 4.513 10.585 4.716 0.096 
6 56.5 14 4.446 10.024 4.826 0.228 
7 61.9 17 4.628 12.892 5.724 0.472 
8 65.1 19 3.835 9.080 4.790 0.660 
9 66.3 21 4.203 8.254 5.220 0.922 

10 58.3 24 4.337 11.996 6.350 0.967 
11 53.7 28 3.960 9.143 5.337 0.978 
12 49.6 44 3.957 11.123 5.850 0.972 
13 49.4 60 5.243 15.444 8.128 1.043 

1.2 

1.0 •• • • • 
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Bijlage 14: polymerisatie-experiment 211097 

111~~Hr::~1~1:111ttt:r::1::r::rn::::mi::::::;::::::::::::::;::::;::::::::::::::::•:::::::::,:I,:,::::::::l::::::::::::::: §M:!!ij§:j~'=!~llttltllllllf 
Vreactor = 0.935 dm3 

Nr = 900 TPM .~~e=~~~~······································;···············: •. ;.·•.:.·•.:.••.m··•.:.···········•.•.a[ .. : .. •9:.F ... '.·: .. • ...•... · •. • .. · •. ;.· ...•.... ·.•.···················\ ... ••.•.••.•.•.•.·······f·····t·•.i.•.a.•.••.1·.··.L ... ·•.'.t·;···i···e···.i .•. i.•.-.:.•.·•.•.•.•.·•.•.• ..... • .. :.·.•.•.•~.•.••.•.•.•.•.m.·.·····c .. •.•.•.•.0.0.•.• .. ·.1.".1.·.•• .• •.m.c .. ;.:.: ...•..•. ·~.•.••.•.•~.•.·•.•.·•.·.··· {r:r~f=~:::}~:}~:}::::::~=:::=~=~{{{{:}~:r~=r~=I~:}~: J: s. " ~~=1 

Natriumlaurielsulfaat: 3.6 0.0040 0.0189 To = 50 °C 
Natriumcarbonaat: 0.6 0.0007 0.0091 roerdertype: turbine D = 1/3 T 
Natriumpersulfaat: 3.4 0.0037 0.0214 
Vinylacetaat: 239.1 0.2615 4.1606 
water: 667.5 0.7301 
totaal: 914.3 1.0000 

1 51.2 6 4.612 9.925 4.713 0.041 
2 52.9 8 4.225 9.490 4.287 0.013 
3 55.8 10 4.475 8.870 4.675 0.142 
4 58.7 12 4.745 12.992 5.533 0.333 
5 61.1 14 4.781 14.545 6.168 0.511 
6 62.8 16 4.139 9.288 5.127 0.702 
7 63.5 18 4.404 13.166 6.393 0.836 
8 60 20 4.983 12.256 6.908 0.980 
9 54 24 5.090 12.082 6.951 0.986 

10 50.8 30 5.012 12.857 7.039 0.956 
11 49.9 40 4.507 12.394 6.538 0.953 
12 49.7 61 4.841 13.004 7.028 0.992 

1.00 • .... • • .... 
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Bijlage 15: polymerisatie-experiment 271097 

~If li1~:!11i"l~:,:,~,lll~l:;~::::•,·:··'i:':_: ... ! __ :·-·_ .. 1 __ .. ·_ .. i __ .'_,:::._ .. '_.'_li __ .i_~_.·;:'.·_: .. ;_a_:'-·_·_ .. i __ ::··_ .. :_.'_.~1m_!~_._~_:.·.::._·~.:_ •. _\_

1 

__ .• __ .i_~_ .. : __ .. 

1 

__ .: __ .'_::···f __ .. l __ .i __ .·: ... i:_.··'[•!_: .. :_.! __ .:_:._:.··::···:k.•.••_._,.[_._:_m:.;.,_:•_._,_~.:.·_:_:.0·;.o.: __ ,_·:_:_'_._:

1

·_,_"

1
·.·_· .. ::·_:m._·_:·_c._:_:.-i __ !,.·:_.'_w:_1: __ !_·_·~ .. : .. ~_.:·:_.:_.~_.;_il_i @•f!tm!i§Rl\illmi.HtMMMm:::::mi 

Vreactor = 1,85 dm3 

.••• .. •.... ··=·=::•:·:. • : : [gJj :::• ~J u Nr = 429 TPM 
Natriumlaurielsulfaat: 7.4 0.0041 0.0195 To = 50 °C 
Natriumcarbonaat: 1.2 0.0006 0.0083 roerdertype: turbine D = 1/3 T 
Natriumpersulfaat: 6.3 0.0035 0.0202 
Vinylacetaat: 477.0 0.2655 4.2454 
water: 1305.1 0. 7263 
totaal: 1796.9 1.0000 

1 51.1 10 4.333 8.525 4.360 -0.007 
2 52.7 12 4.085 8.161 4.170 0.048 
3 56.8 14 4.425 8.188 4.568 0.112 
4 65.3 16 3.931 8.533 4.338 0.302 
5 73.2 18 4.553 8.914 5.280 0.597 
6 80.1 19 4.139 10.176 5.461 0.794 
7 75.6 21 4.494 7.966 5.368 0.917 
8 69.9 23 4.572 7.719 5.407 0.969 
9 65.6 26 4.765 7.299 5.457 0.998 

10 63.1 29 4.442 14.367 7.075 0.968 
11 56.2 43 5.387 10.587 6. 788 0.984 
12 50.4 65 4.090 9.942 5.636 0.964 
13 50.3 98 4.741 10.430 6.233 0.957 

1.0 ~ .. ~. .. • 
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Bi"la en 

Bijlage 16: polymerisatie-experiment 301097 

~ 
1~v1:n!::s.m111m1rm:::rnmi1mmm: 
Vreac1or = 7,48 dm3 

Nr = 477TPM 
Natriumlaurielsulfaat: 29.8 0.0041 0.0195 To = 50 °C 
Natriumcarbonaat: 4.6 0.0006 0.0082 roerdertype: turbine D = 1/3 T 
Natriumpersulfaat: 25.0 0.0034 0.0198 
Vinylacetaat: 1926.0 0.2644 4.2218 
water: 5299.2 0.7275 
totaal: 7284.6 1.0000 

1 52.7 10 4.461 9.774 4.610 0.075 
2 58.2 13 5.421 9.124 5.678 0.232 
3 65.7 15 5.883 9.771 6.370 0.443 
4 79.7 17 5.067 9.245 5.787 0.621 
5 78 19 4.951 10.983 6.527 0.957 
6 62.9 21 4.918 11.075 6.475 0.926 
7 59.7 23 3.852 10.111 5.458 0.940 
8 54 26 5.531 10.321 6.808 0.978 
9 47.6 32 5.676 11.198 7.084 0.934 

10 47 37 5.145 8.389 6.044 1.017 
11 51 55 4.546 10.496 6.099 0.956 
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Bijlage 17: voorbeeldberekening volumefractie deeltjes 

De volumefractie deeltjes van een latex is gedefinieerd als: 

volumefractie deeltjes = V + V V V 
m m + m, ovennaat + w 

Waarin: 
Vp =volume polymeer in latex (m3

) 

V m =volume momomeer in polymeerdeeltjes opgelost (m3
) 

V rn, ovennaat = volume monomeer niet in polymeerdeeltjes opgelost ( m3
) 

Vw =volume water in latex (m3
) 

Bi"la en 

(B17.1) 

Het volume vinylacetaat dat maximaal in de polymeerdeeltjes kan oplossen (V m) kan warden 
berekent met behulp van: 

waann: 

7.5 . VP . MvAc v = 
m P VAc - 7.5 ' MvAc 

MvAc = molgewicht vinylacetaat (86.09 kg/kmol) 
Pvac = dichtheid vinylacetaat (934.0 kg/m3

) 

Vp =volume polymeer in latex (m3
) 

(B17.2) 

Het volume monomeer dat niet in de polymeerdeeltjes is opgelost (V m, ovennaat) is het totale volume 
monomeer in de latex minus het volume monomeer dat in de polymeerdeeltjes is opgelost (V m). 

39 


