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Samenvatting 

Samenvatting 

Omdat hat gebruik van kunststoffen blijft toenemen zoekt men naarstig naar nieuwe 

produkten en nieuwe produktiemethoden. Indian de produktiehoeveelheid groot genoeg is 

biedt continue procesvoering zowel technische als economische voordelen. Vanwege 

deze voordelen is de continue emulsiepolymerisatie van vinylacetaat een interessant 

onderwerp van onderzoek. Bij de continue emulsiepolymerisatie van vinylacetaat kunnen 

bij bepaalde recepturen oscillaties in conversie en deeltjesaantal optreden. 

De emulsiepolymerisatie van vinylacetaat vertoont de kenmerken van Smith-Ewart geval 1, 

fl<0.5, veroorzaakt door de sterke mate van radicaaldesorptie. De reactiesnelheid per 

deeltje hangt af van de deeltjesgrootte. 

Om de produkteigenschappen, met name de deeltjesgrootteverdeling, bij de continue 

emulsiepolymerisatie van vinylacetaat te kunnen sturen is inzicht nodig in de invloed van 

de elektrolytconcentratie op het procesverloop. Uit het onderzoek is gebleken dat zware

metaalionen in de voeding het proces significant kunnen beinvloeden. De werking van 

"inhibitors·, als 4-tert-butylcatechol, tijdens de polymerisatiereactie is door middel van een 

mechanisme verklaard. Met name de invloed van elektrolyten is onderzocht in de 

batchreactor en in een continue reactor, de CSTR. 

In batch leidt het toevoegen van elektrolyt tot veel minder deeltjes terwijl de invloed op de 

reactiesnelheid minimaal is. Dit wordt veroorzaakt door een toenemend aantal radicalen 

per deeltje. 

In de CSTR leidt een verhoging van de elektrolytconcentratie tot sterkere oscillaties. 

Vooral de maxima liggen bij veal hogere deeltjesaantallen hetgeen veroorzaakt wordt door 

de versnelde coagulatie ten gevolge van de elektrolyttoename. Zoals door Rawlings en 

Ray voorspeld nemen de oscillaties af door afnemende verblijftijd en toenemende 

emulgatorconcentratie. 
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Samenvatting 

De experimenteel gevonden periodes van 4 tot 5 maal de verblijftijd liggen eveneens in 

het door hen voorspelde interval van 4 tot 1 O maal de verblijftijd. Het deeltjesaantal in de 

CSTR is 10 tot 15% van het deeltjesaantal in de batch. Alleen bij hoge elektrolytconcentra

tie nadert het deeltjesaantal in de CSTR het deeltjesaantal in batchreactor. De reactiesnel

heid in de CSTR is 35 tot 60% van de maximale reactiesnelheid zoals behaald wordt in de 

batch reactor. 

In de gepulseerde gepakte kolom (Qulsed Qacked .QOlumn, PPC) wordt de verblijftijdssprei

ding bepaald door de axiale menging. In de PPC bepalen de pulsatiecondities, in dit geval 

de pulsatiefrequentie, de axiale menging. Toename van de pulsatiefrequentie leidt niet tot 

significante veranderingen in de reactiesnelheden. Het deeltjesaantal neemt sterk toe met 

afnemende pulsatiefrequentie en benadert bij lage pulsatiefrequentie het deeltjesaantal 

van de batchreceptuur. De amplitudes van de oscillaties in de CSTR zijn vergeleken met 

die in de PPC, relatief even groot. De deeltjesaantallen in de CSTR zijn echter wel een 

ordegrootte lager dan die in de PPC. 
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Hoofdstuk 1 Jnleiding 

Hoofdstuk 1 lnleiding 

Het belang van kunststoffen in onze hedendaagse maatschappij behoeft geen nadere 

uitleg. Met een toename van de vraag naar kunststoffen neemt het belang van het zoeken 

naar nieuwe kunststoffen, maar ook naar optimalisatie en nieuwe produktieprocessen van 

bestaande kunststoffen toe. Polyvinylacetaat wordt toegepast in de verf-, lijm-, papier- en 

textielindustrie. Het wordt ender andere toegepast als isolatiemateriaal en als tussenlaag 

in veiligheidsglas. Evenals veel andere emulsiepolymerisatieprocessen wordt de produktie 

van polyvinylacetaat meestal batchgewijs uitgevoerd. 

Emulsiepolymerisatie van vinylacetaat wordt uitgevoerd in water. Door te roeren wordt het 

monomeer gedispergeerd in de continue waterfase waarin ook een radicaalvormende 

initiator is opgelost. Voor stabilisatie van de polymeerdeeltjes wordt emulgator toege

voegd. Boven de kritische micelconcentratie is de emulgator aanwezig in de vorm van 

micellen. Het in het water opgeloste monomeer reageert met de gevormde radicalen en 

vormt zogenaamde oligomeren. Deze oligomeren worden geabsorbeerd door micellen of 

polymeerdeeltjes of precipiteren bij het bereiken van de oplosbaarheidsgrens, in de 

waterfase. Nadat de monomeerdruppels zijn verdwenen zal de monomeerconcentratie in 

de polymeerdeeltjes dalen totdat de polymerisatie stopt en een stabiele latex is ontstaan. 

Er is sprake van een stabiele latex indien door coagulatie zoveel oppervlak is ontstaan als 

door de aanwezige emulgator gestabiliseerd kan worden. 

Voordelen van emulsiepolymerisatie zijn een goede warmteoverdracht en lage viscositei

ten bij hoge polymeergehaltes en hoge conversies en daarom een goede beheersbaar

heid en reproduceerbaarheid van het proces. Het is bovendien mogelijk om, met een 

hoge reactiesnelheid, polymeer met een hoog molecuulgewicht te produceren. 

Een nadeel van de emulsiepolymerisatie is dat in veel gevallen het polymeer gescheiden 

moet worden van de rest van de emulsie. Verder zijn de produktiemiddelen groter en 

duurder dan bij bulkpolymerisatie. 

7 



Hoofdstuk 1 lnleiding 

Dit komt omdat het polymeer slechts een gedeelte van het totale reactievolume inneemt 

en dat er een aantal scheidingsmethoden nodig is om het zuivere droge polymeer in 

handen te krijgen. Doordat de vraag naar kunststoffen stijgt wordt continue emulsiepoly

merisatie aantrekkelijk. Het continu uitvoeren van de emulsiepolymerisatie leidt bij 

voldoende produktievolume tot lagere produktiekosten per kilogram produkt. Verder levert 

continue uitvoering een betere beheersbaarheid van het proces op en een constante 

produktkwaliteit in de tijd. Nadeel van continue produktie is het optreden van reactor

vervuiling. 

Een van de mogelijke continue uitvoeringsvormen is de CSTR. In dit type reactor heerst 

een aanzienlijke verblijftijdsspreiding die de volgende nadelen met zich meebrengt: het 

deeltjesaantal is veel lager dan in de batchreactor en het deeltjesaantal en de conversie 

blijken bij vinylacetaat te oscilleren in de tijd. 

Aan de Technische Universiteit van Eindhoven is in samenwerking met DSM Research 

een nieuw type reactor ontwikkeld: de gepulseerde gepakte kolom (Eulsed facked 

Qolumn; PPC). De bedoeling van deze reactor is de nadelige effecten, zoals die zich 

voordoen in de CSTR, te beperken. Door te pulseren kan bij laag debiet toch voldoende 

turbulentie opgewekt worden om deemulsificatie, reactorvervuiling of een warmteafvoer

probleem te voorkomen. Dit type reactor combineert dus een geringe axiale menging, en 

dus een geringe verblijftijdsspreiding, met voldoende radiale menging. Men streeft dus 

naar het uitvoeren van de emulsiepolymerisatie in een continue reactor met dezelfde 

prestaties als de batchreactor. Onderzocht wordt de invloed van de pulsatiecondities, dus 

axiale menging, op de conversie en het deeltjesaantal. Hierbij worden de prestaties van 

de PPC vergeleken met die van de batchreactor en de CSTR. 

Het toevoegen van elektrolyt aan het emulsiepolymerisatieproces vermindert de elektro

statische stabilisatie van de polymeerdeeltjes. Hierdoor treedt coagulatie op hetgeen 

resulteert in grotere deeltjes. Extra elektrolyt toevoegen kan gewenst zijn om bijvoorbeeld 

deeltjes met een bepaalde afmeting te produceren. Het toevoegen van extra elektrolyt in 

de vorm van een buffer om de pH in de hand te houden tijdens de reactie kan nodig zijn 

omdat bij verzuring van de emulsie ongewenste bijprodukten ontstaan. Verder blijkt de 

radicaalproduktiesnelheid een pH afhankelijkheid te bezitten. 
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Hoofdstuk 1 lnleiding 

Het laatste voordeel dat hier genoemd zal warden is het feit dat elektrolyt een viscositeits 

verlagende werking heeft. Op industriele schaal kan dit, vooral bij hoge polymeergehaltes 

en hoge conversie, een groot voordeel zijn. 

Onderzocht is derhalve de elektrolytinvloed op de batchgewijze emulsiepolymerisatie bij 

verschillende emulgatorconcentraties. In de CSTR is gekeken naar de invloed van de 

elektrolytconcentratie op het polymerisatieproces en het oscillatiegedrag. Is het mogelijk 

door het toevoegen van extra elektrolyt oscillaties in continue reactoren te onderdrukken 

of zelfs te voorkomen? 

9 



Hoofdstuk 2 Theorie emulsiepolymerisatie 

Hoofdstuk 2 Theorie emulsiepolymerisatie 

2.1 lnleiding 

Emulsiepolymerisatie is een complex heterogeen proces. Het systeem bestaat uit drie 

verschillende fasen. De waterfase, met daarin opgelost de initiator die radicalen levert en 

de emulgator die zorgt voor stabilisatie van de deeltjes. Vaak wordt er nog een buffer en 

extra elektrolyt toegevoegd. De buffer is nodig omdat de oplossing anders verzuurt. Het 

toevoegen van elektrolyt leidt tot coagulatie. Naast de waterfase is er een organische fase, 

een monomeerfase en een gedispergeerde polymeerfase aanwezig. 

Het eerste kwalitatieve model werd gegeven door Harkins [1947]. Later zal blijken dat dit 

model niet opgaat voor het monomeer vinylacetaat. Tech zal deze theorie, omdat het de 

basis vormt van vele andere theorieen over emulsiepolymerisatie, hier kort worden 

beschreven. Harkins verdeelde het proces in 3 stadia: 

Stadium 1 Deeltjesvorming 

Het toevoegen van emulgatormoleculen aan een waterig systeem heeft tot gevolg dat 

deze in oplossing gaan totdat de kritische micelconcentratie (Qritical micelle .Qoncentration, 

CMG) bereikt is. Toevoegen van meer emulgator resulteert in het ontstaan van emulga

tormicellen. lndien nu monomeer toegevoegd wordt zal een klein gedeelte de micellen 

doen opzwellen. De rest zal, door te roeren, in de vorm van monomeerdruppels, gestabili

seerd door emulgator aanwezig zijn. De initiator, in dit geval natriumpersulfaat, genereert 

radicalen die na het aanleggen van enkele monomeermoleculen door de micellen worden 

ingevangen. Dit zijn de reactiekernen en de monomeermoleculen die nodig zijn voor de 

polymerisatie worden vanuit de monomeerdruppels via de waterfase aangevoerd. De 

reactiesnelheid stijgt door toename van het aantal reactiekernen. De reactiekernen groeien 

net zo lang totdat alle emulgatormoleculen op de polymeerdeeltjes en monomeerdruppels 

geadsorbeerd zijn. Nu zijn er geen emulgatormicellen meer aanwezig en dit betekent het 

einde van stadium 1. 
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Hoofdstuk 2 Theorie emulsiepolymerisatie 

Stadium 2 Constante reactiesnelheid 

Met het verdwijnen van de micellen stopt de vorming van nieuwe reactiekernen. Volgens 

de kwalitatieve theorie van Harkins geldt nu voor de "overall" reactiesnelheid: 

(2.1) 

Hierin is RP de reactiesnelheid per volume eenheid continue fase, kp de propagatiesnel

heidsconstante, N het totale aantal deeltjes, ri het gemiddeld aantal radicalen per deeltje, 

C1.1,p de monomeerconcentratie in de deeltjes en NAv het getal van Avogadro. 

De monomeerconcentratie in de deeltjes blijft constant door aanvoer van monomeer

moleculen vanuit de monomeerdruppels via de waterfase. lndien het gemiddeld aantal 

radicalen onafhankelijk is van de deeltjesdiameter blijft de reactiesnelheid in stadium 2 

constant. 

Stadium 3 Eindfase 

De monomeerdruppels zijn op en de monomeerconcentratie in de deeltjes zal dalen. Dit 

leidt tot een afname van de reactiesnelheid. 

Het eerste kwantitatieve model werd gegeven door Smith en Ewart [1948). Later werd dit 

model uitgebreid door O'Toole [1965), Ugelstad et al. [1967), Gardon [1968) en Stock

mayer [ 1979). Bovengenoemde theorieen zijn voor veel monomeren geschikt om de 

emulsiepolymerisatie te beschrijven. Voor het slecht in water oplosbare styreen voldoet de 

relatief eenvoudige Smith-Ewart (geval 2) kinetiek uitstekend. De emulsiepolymerisatie van 

vinylacetaat laat zich met dit model echter niet beschrijven [Okamura, Motoyama, 1958; 

O'Donnell, Mesrobian, 1965; Nomura et al., 1976; Poehlein, Dougherty, 1977; Penlides et 

al., 1985). De redenen hiervoor zijn: 

de betere oplosbaarheid van vinylacetaat in water ten opzichte van styreen, 

de hoge mate van ketenoverdracht van oligomeerradicalen naar monomeer in de 

deeltjes. 
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Hoofdstuk 2 Theorie emulsiepolymerisatie 

2.2 Emulsiepolymerisatie van vinylacetaat 

Over batchgewijze emulsiepolymerisatie van vinylacetaat zijn veel publikaties verschenen. 

De reactiesnelheid (Rp) en het deeltjesaantal (NJ zijn afhankelijk van de emulgatorconcen

tratie (CJ en de initiatorconcentratie (Cj. 

(2.2) 

(2.3) 

Zo wordt voor de "overall" reactiesnelheid gevonden dat x ligt tussen 0 en 0.25 en y 

tussen 0.5 en 1.0. Voor het deeltjesaantal ligt p tussen 0.2 en 0.9 en q tussen O en 1.2 

[Chang et al., 1981]. De punten waarover men het wel eens is zijn: 

tussen ongeveer 20 en 85% conversie is de polymerisatiesnelheid onafhankelijk 

van de monomeerconcentratie, 

de polymerisatiesnelheid is nauwelijks afhankelijk van het deeltjesaantal en 

daarmee van de emulgatorconcentratie, 

de polymerisatiesnelheid is evenredig met de vierkantswortel uit de 

initiatorconcentratie, 

het einddeeltjesaantal is onafhankelijk van de initiatorconcentratie, 

het gemiddeld aantal radicalen per deeltje is veel lager dan 0.5, 

de polymerisatiereactie vindt grotendeels plaats in de polymeerdeeltjes. 

(maar meer in de waterfase dan bij styreen) 

Uit het bovenstaande volgt dat de emulsiepolymerisatie van vinylacetaat niet kan worden 

beschreven met de klassieke Smith-Ewart theorie. 

De initiator, nodig voor de radicaalpolymerisatie, is oplosbaar in de waterfase. Bij 

vinylacetaat is het monomeer, in tegenstelling tot styreen, behalve aanwezig in de vorm 

van gedispergeerde monomeerdruppels ook voor een niet te verwaarlozen gedeelte 

opgelost in de waterfase. Monomeermoleculen, aanwezig in de waterfase, reageren 

vervolgens met de radicalen en vormen zogenaamde oligomeren. 
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Hoofdstuk 2 Theorie emulsiepolymerisatie 

Deze oligomeren zijn bij een bepaalde lengte niet langer wateroplosbaar en precipiteren: 

er worden primaire deeltjes gevormd. Er ontstaan dermate veel van deze primaire deeltjes 

dat alle emulgator, oorspronkelijk aanwezig in de vorm van micellen, nodig is om deze 

primaire deeltjes te stabiliseren. Hierna wordt het proces gekenmerkt door groei en 

coagulatie. Na ongeveer 20% conversie zijn de polymeerdruppels verdwenen en stopt de 

vorming van primaire deeltjes. 

De conversie waarbij net alle monomeerdruppels verdwenen zijn noemen we de kritische 

conversie (XJ. Deze is te berekenen uit de zwellingsgraad tussen potyvinytacetaat en het 

monomeer. Volgens Rawlings en Ray [1988] bestaat een deeltje, in een systeem in 

evenwicht met monomeerdruppels, voor 85% uit monomeer. Dit komt overeen met een X. 
van 0.19 voor vinylacetaat. Experimenteel vonden Nomura et al. [1971] een X. van 0.23 en 

Friis en Nyhagen [1973) een X. van 0.20. 

2.3 Kinetiek van emulsiepolymerisatie 

2.3.1 De Smith-Ewart theorie 

De Smith-Ewart theorie is gebaseerd op de kwalitatieve theorie van Harkins zoals 

beschreven in paragraaf 2.1. De enige onbekende in formute (2.1) is het gemiddeld aantal 

radicalen per deeltje (ri). Smith en Ewart stelden een populatiebalans over het aantal 

deeltjes N" met n radicaten op. De steady-state benadering toegepast op bovengenoemde 

populatiebalans levert: 

BNn = R - R = 0 Bt v,n d,n 

De vormingssnelheid van deeltjes met n radicalen (R •. J wordt bepaald door: 

radicaalabsorptie door een deeltje met n-1 radicalen, 

radicaaldesorptie vanuit deettjes met n + 1 radicalen, 

terminatie van radicalen in deeltjes met n + 2 radicalen. 

(2.4) 
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Hoofdstuk 2 Theorie emulsiepolymerisatie 

N k 
R = pA--.:!..:.!.. + kdN ,(n+1) + _!_N 2(n+2)(n+1} 

v,n N n+ V n+ 
p 

(2.5) 

Hierin is Nn het aantal deeltjes met n radicalen, PA de radicaalabsorptiesnelheid, n het 

aantal radicalen per deeltje, kd de radicaaldesorptieconstante, ki de terminatiesnelheids

constante en vp het volume van het deeltje. 

De snelheid waarmee deeltjes met n radicalen verdwijnen (Rd,,J wordt bepaald door: 

radicaalabsorptie van deeltjes met n radicalen, 

radicaaldesorptie vanuit deeltjes met n radicalen, 

terminatie van radicalen in deeltjes met n radicalen. 

Rd,n =PA~ + Nnnkd + ~1 
Nnn(n-1} 

p 

(2.6) 

Uit de vergelijkingen (2.4) t/m (2.6) volgt een recurrente betrekking waar Smith en Ewart 

geen algemene oplossing voor konden geven. Wei gaven zij, met behulp van bijbehoren

de randvoorwaarden, oplossingen voor 3 bijzondere gevallen. 

Geval 1 n<0.5 

Dit is het geval bij emulsiepolymerisatie van vinylacetaat. Het gemiddeld aantal radicalen 

per deeltje is zo klein vanwege het feit dat de intreesnelheid klein is ten opzichte van de 

desorptiesnelheid en de bimoleculaire terminatiesnelheid. Het gemiddeld aantal radicalen 

per deeltje en de "overall" reactiesnelheid wordt gegeven door: 

- P; 
[ ]

0.5 

n = 2kdN 
(2.7) 

Hierin is pi de radicaalproduktiesnelheid. 

(2.8) 
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Hoofdstuk 2 Theorie emulsiepolymerisatie 

Geval 2 n = 0.5 

Dit geval doet zich vaak bij styreen voor. Nu geldt dat de desorptiesnelheid van radicalen 

te verwaarlozen is en dat terminatie instantaan plaats vindt bij binnenkomst van een 

tweede radicaal. Het gemiddeld aantal radicalen per deeltje is nu onafhankelijk van de 

conversie, deeltjesaantal en deeltjesgrootte. Het gemiddeld aantal radicalen per deeltje en 

de "overall" reactiesnelheid wordt gegeven door: 

-n = = 0.5 (2.9) 

Hierin is N0 en N, respectievelijk voorstellen het aantal deeltjes met O en met 1 radicaal. 

(2. 10) 

Geval 3 11>1 

Dit geval treedt op indien de intreesnelheid groter is dan de bimoleculaire terminatie

snelheid. Dit effect treedt op bij vinylacetaat wanneer de deeltjes erg groat warden. De 

desorptie van radicalen wordt evenals in geval 2 verwaarloosd. Het gemiddeld aantal 

radicalen per deeltje en de "overall" reactiesnelheid wordt gegeven door: 

[ ]

0.5 

ii= VppA 
2k,N 

R = kpCM,p NpAVp 
[ ]

0.5 

p NAv 2k, 

(2. 11) 

(2.12) 
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Hoofdstuk 2 Theorie emulsiepolymerisatie 

2.3.2 Uitbreiding op de Smith-Ewart theorie 

Stockmayer [1957] was de eerste die een algemene oplossing vond voor de recurrente 

betrekking van Smith en Ewart. Zijn oplossing houdt echter geen rekening met desorptie 

van radicalen. O'Toole [1965] bracht hierop een correctie aan die fysisch een beter beeld 

geeft. Hij hield echter geen rekening met reabsorptie en terminatie van radicalen in de 

waterfase. 

Ugelstad et al. [1967] namen de reabsorptie en terminatie van radicalen in de waterfase 

wel mee en zij vonden de volgende uitdrukking: 

tr = tr1 + m;; - Y tr2 (2.13) 

Hierin is a is de verhouding tussen de radicaalabsorptiesnelheid en de radicaalterminatie

snelheid in de deeltjes, a' is de verhouding tussen de radicaalvormingssnelheid en de 

radicaalterminatiesnelheid in de deeltjes, m is de verhouding tussen de desorptiesnelheid 

en de radicaalterminatiesnelheid en Y is het produkt van de verhouding tussen de 

radicaalterminatiesnelheid in de deeltjes en de radicaalabsorptie en de verhouding tussen 

de radicaalterminatiesnelheid in de waterfase en de radicaalabsorptie. 

(2.14) 

(2. 15) 

(2.16) 

(2.17) 
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Hierin is kA de absorptiesnelheidsconstante en l<i.w de snelheidsconstante voor terminatie 

in de waterfase. 

2.3.3 Ugelstad theorie voor vlnylacetaat 

Om de theorie, opgesteld door Ugelstad et al. [1967], voor vinylacetaat te kunnen gebrui

ken is het nodig een drietal aannamen te maken [van Strien, 1990]. 

Aanname 1 

Terminatie in polymeerdeeltjes verwaarlozen ten opzichte van terminatie in de waterfase: 

y ti2 > a - mn (2. 18) 

Aanname 2 

De desorptiesnelheid is veel groter dan de terminatiesnelheid: 

mn > a1 
- Yti2 (2. 19) 

Aanname 3 

De desorptiesnelheid wordt bepaald door radicaaloverdracht van actieve ketens naar 

monomeer: 

(2.20) 

Hierin is l<i, de ketenoverdrachtsconstante. 

lnvullen van vergelijking (2. 18) en (2.19) in vergelijking (2.13) en uitwerken in combinatie 

met vergelijking (2.20) levert: 

(2.21) 
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lnvullen in {2.3) levert: 

R = kp kA _!2_ 
[ ][ ][ ]

0.5 

p NAv k1, 2k~w 

Aan de hand van deze vergelijking kan het volgende verklaard worden: 

de reactiesnelheid is onafhankelijk van het deeltjesaantal en dus ook van de 

emulgatorconcentratie, 

(2.22) 

de reactiesnelheid is evenredig met de vierkantswortel uit de radicaalproduktiesnel

heid {p;) en dus ook met de vierkantswortel uit de initiatorconcentratie, 

de reactiesnelheid blijft ook na het verdwijnen van de monomeerdruppels 

constant aangezien de monomeerconcentratie niet in vergelijking {2.22) voorkomt. 

Deze oplossing geeft echter niet aan dat de reactiesnelheid zal dalen boven een conversie 

van ongeveer 85%. Door de toename van het gemiddeld aantal radicalen, minder 

ketenoverdracht naar monomeer, zal de terminatie {aanname 1) niet langer te verwaarlo

zen zijn. Het gemiddeld aantal radicalen neemt minder snel toe dan de monomeercon

centratie in de deeltjes afneemt en de reactiesnelheid zal derhalve afnemen. 

2.4 Het Trommsdorff effect 

Een veel voorkomend verschijnsel bij radicaalpolymerisaties is het optreden van het 

Trommsdorff-, ook wel gel-effect genoemd. Dit effect wordt gekenmerkt door een 

plotselinge toename van de polymerisatiesnelheid bij het bereiken van een bepaalde 

conversie. Bij toenemende monomeerconcentraties blijkt het effect eerder op te treden. 

Door het optreden van dit gel- of Tommsdorff-effect neemt de polymerisatiegraad toe. 

Er treden twee elkaar tegenwerkende effecten op: de afname van de reactiesnelheid door 

afname van de monomeerconcentratie in de deeltjes en de toename van de reactiesnel

heid doordat het gemiddeld aantal radicalen en dus het gemiddeld aantal groeiende 

ketens per deeltje toeneemt. 
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Doordat de viscositeit in het deeltje toeneemt, neemt de terminatiesnelheid af door 

diffusielimitering. Doordat de monomeerconcentratie in het deeltje afneemt neemt de 

polymerisatiesnelheid ook af. De schijnbare propagatiesnelheidsconstante zal bij hoge 

conversiewaarden sterk afnemen. De laatste restanten monomeer moeten namelijk door 

diffusie over relatief grote afstanden de groeiende ketens bereiken. De diffusiecoefficient 

is in deze situatie (de glasovergang wordt gepasseerd) veel lager dan die in vloeistoffen. 

Dit langzame diffusieproces leidt tot onvolledige conversie op de tijdschalen van de 

experimenten. 

Een nadeel kan zijn dat bij toenemende reactiesnelheden en toenemende viscositeiten in 

de deeltjes een warmte-afvoer probleem ontstaat hetgeen kan leiden tot het uit de hand 

lopen van de reactie. Aan de andere kant liggen bij een gecontroleerd gebruik maken van 

dit Trommsdorff-effect interessante mogelijkheden. 

2.5 Deeltjesvorming 

Smith en Ewart [1948] gingen bij het voorspellen van het aantal deeltjes uit van micellaire 

nucleatie, zoals beschreven door Harkins [1947], en constante groeisnelheid (ri=0.5). 

Zodra alle emulgator aan het oppervlak van de deeltjes is geadsorbeerd geldt voor het 

deeltjesaantal N: 

N • x(a,c,t[ ~r (2.23) 

Hierin is x een constante met een waarde tussen 0.37 en 0.53, a. het oppervlak ingeno

men door een emulgatormolecuul, Ce de emulgatorconcentratie, P; de radicaalproduktie

snelheid en µ de volumegroeisnelheid van de deeltjes. 

Vergelijking (2.23) beschrijft de emulsiepolymerisatie goed voor monomeren met een lage 

oplosbaarheid in water en een lage ketenoverdrachtsconstante gecombineerd met 

emulgatoren die een lage CMC bezitten. 
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Deze vergelijking werd ook door Roe [1968] afgeleid op basis van homogene nucleatie 

zonder rekening te houden met micellaire nucleatie. Er is sprake van homogene nucleatie 

indien de oligomeren precipiteren in de waterfase. Vergelijking (2.23) blijkt altijd gevonden 

te worden indien uitgegaan wordt van complete emulgatoroppervlaktebezetting aan het 

eind van de nucleatieperiode. lndien de radicaalproduktiesnelheid (pJ evenredig is met de 

initiatorconcentratie (C~ geldt: 

N - C o.eco·' 
E I 

(2.24) 

De bezwaren tegen het hierboven geschetste mechanisme zijn: 

er worden ook deeltjes gevormd indien er geen micellen aanwezig zijn 

(emulgator vrije systemen), 

het berekende deeltjesaantal is ongeveer een factor 2 groter dan experimenteel 

gevonden aantallen, 

redelijk oplosbare monomeren, zoals vinylacetaat, passen niet in deze theorie, 

het verwachte maximum in de reactiesnelheid aan het eind van de 

nucleatieperiode wordt experimenteel niet gevonden. 

Stockmayer [1957] corrigeerde de emulgatorconcentratie door de CMC ervan af te 

trekken aangezien vrije emulgatormoleculen geen stabiliserend effect hebben op de 

deeltjes. Zoals reeds eerder is vermeld worden radicalen zelden direct geabsorbeerd door 

micellen of monomeerdruppels. Verschillende onderzoekers hebben aangetoond dat, 

meestal ionogene, goed in water oplosbare radicalen eerst enkele monomeermoleculen 

opnemen voordat ze geabsorbeerd warden [Nomura et al., 1971; Alexander, Napper, 

1971; Fitch, Tsai, 1971; Goodall et al., 1975; Barett, 1975]. De homogene nucleatietheorie 

is uitgebreid door Fitch et al. [1971, 1973, 1975] en door Hansen en Ugelstad [1978, 

1979]. De belangrijkste conclusie van deze theorie is dat deeltjes volgens drie mecha

nismen gevormd kunnen worden: 

precipitatie van groeiende oligomeren (homogene nucleatie), 

micellaire nucleatie volgens Smith-Ewart, 

nucleatie in monomeerdruppels. 

Met name bij relatief goed wateroplosbare monomeren als vinylacetaat speelt homogene 

nucleatie een belangrijke rol. 
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Verder houdt deze theorie rekening met gelimiteerde coagulatie van primaire deeltjes in 

emulgatorvrije systemen of systemen met een lage emulgatorconcentratie. 

Recentere modellen gaan ervan uit dat er eerst radicaaloligomeren ontstaan die vervol

gens een micel of deeltje binnen kunnen treden. Verder kan desorptie van radicalen 

optreden. Deze niet stationaire modellen zijn echter niet analytisch op te lessen. Nomura 

et al. [1971] vonden zodoende na numerieke integratie: 

N _ C o.94C o.o4 
E I 

(2.25) 

lndien de nucleatie alleen plaatsvindt in de micellen dan verandert vergelijking (2.23) tech 

omdat de ketenoverdracht naar monomeer en radicaaldesorptie en -reabsorptie belangrijk 

worden. Door deze effecten wijken de exponenten in vergelijking (2.26) duidelijk af van de 

door Smith en Ewart gevonden waarden. Nomura et al. [1976] en Hansen en Ugelstad 

[1979] kwamen tot de volgende algemene uitdrukking voor het deeltjesaantal N: 

N - czc1-Z 
E I 

(2.26) 

De variabele z, die tussen 0.6 en 1.0 in ligt, hangt af van de ketenoverdrachtsconstante en 

de oplosbaarheid in water van de verschillende monomeren. Dit model houdt rekening 

met de afhankelijkheid van de invangkans met de deeltjesgrootte en met het feit dat de 

invangkans van een micel en een deeltje van gelijke omvang niet gelijk zijn. 

Hansen [1991] onderzocht de rol van de emulgatormicellen in het nucleatieproces. De 

vraag hierbij is hoe snel radicalen of oligomeren warden ingevangen door micellen. 

Eenmaal ingevangen meet het oligomeer verder groeien om desorptie tegen te gaan. Bij 

vinylacetaat treedt er verder neg desorptie op door ketenoverdracht. De conclusie was dat 

voor ionogene emulgatoren de micellen inderdaad een duidelijke rol spelen in het 

nucleatieproces zelfs voor de beter in water oplosbare monomeren. De gevormde 

oligomeren groeien uit tot primaire deeltjes tenzij ze eerder warden ingevangen door 

micellen of polymeerdeeltjes. lndien ze door polymeerdeeltjes of micellen worden 

ingevangen zal het deeltjesaantal geringer zijn dan in het geval dat alle oligomeren 

precipiteren in de waterfase. 
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Het nucleatiemechanisme hangt dan af van de verhouding tussen de snelheid van 

uitgroeien tot primaire deeltjes en de snelheid van absorptie verminderd met de desorptie 

van oligomeerradicalen in micellen of polymeerdeeltjes. De elektrolytconcentratie zou wel 

eens een grote invloed op deze verhouding kunnen hebben. Bij hoge elektrolytconcentra

ties neemt door de aanwezigheid van veel ionen de diffusiebarriere toe en zal de 

absorptie van oligomeren door micellen en polymeerdeeltjes afnemen. Hierdoor zullen 

aanvankelijk veel meer deeltjes ontstaan. Dit wordt gevolgd door coagulatie zodat het 

uiteindelijke deeltjesaantal toch zal afnemen bij hogere elektrolytconcentraties. 

Een colloid chemische benadering werd gegeven door Dunn en Chong [1970]. Bij de 

beschrijving van de deeltjesgrootte werd uitgegaan van de Deryaguin-,bandau [1941] en 

~erwey-Overbeek [1948] (DLVO) theorie over de stabiliteit van hydrofobe colloidale 

deeltjes. In afwezigheid van emulgator worden de polymere deeltjes gestabiliseerd door 

de ionogene eindgroepen afkomstig van de natriumpersulfaatinitiator. Met behulp van 

deze theorie kan de deeltjesgrootte voorspeld worden als functie van procesvariabelen 

zeals de emulgator-, initiator- en elektrolytconcentratie. 

2.6 Elektrolytinvloeden 

2.6.1 lnvloed elektrolyt op de monomeeroplosbaarheid in de 

polymeerdeeltjes 

In aanwezigheid van monomeerdruppels is de monomeerconcentratie in de polymeerdeel

tjes een belangrijke parameter. Litt et al. [1970] vonden dat de polymerisatiesnelheid een 

elektrolytafhankelijkheid bezit. Het is algemeen bekend dat de oplosbaarheid van een 

vloeistof in een polymeerdeeltje afhankelijk is van de polymeer-vloeistof interactieparame

ter (µ'), de deeltjesdiameter (dp) en de oppervlaktespanning (y) aan het grensvlak deeltje

water. Klein et al. [1973] kwamen tot het volgende verband: 
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ln(ppo) - ln(1 - v2 ) + v2 V 
--------- = µ/ + 16736 1 y 

V 2 RTd 0 v 5!3 
2 p 2 

(2.27) 

Hierin is V1 het molaire volume van het monomeer, R de gasconstante, T de temperatuur, 

dp0 de diameter van het niet gezwollen deeltje, Pen P' respectievelijk de dampdruk boven 

de emulsie en boven het zuivere monomeer en v2 de volumefractie polymeer. 

De monomeeroplosbaarheid in een polymeerdeeltje hangt volgens vergelijking (2.27) af 

van de grensvlakspanning, de enige onbekende in deze formule. lndien het verband 

tussen de grensvlakspanning en de elektrolytconcentratie bekend is, ligt het verband 

tussen de monomeeroplosbaarheid in het polymeerdeeltje en de elektrolytconcentratie 

vast. 

Het adsorptiegedrag van een ionogene oppervlakteactieve stof aan een geladen opper

vlak kan warden beschreven door: 

[ 
n l [B l W ze ~ log _o = log _1 + v - o 
CE 82 2.3kT 2.3kT 

(2.28) 

Hierin is n0 de eenheidsoppervlakteconcentratie in evenwicht met de bulk emulgatorcon

centratie Ce, "1o de oppervlaktepotentiaal, z de ionlading, e de elementaire ladingseenheid, 

k de constante van Boltzmann en w. de totale adsorptie-energie is. De verhouding 8 1/82 

is de verhouding van hydrodynamische constanten en is in dit geval gelijk aan 1.2*1014
• 

Vergelijking (2.28) is geldig indien n0 en Ce klein zijn. lndien de elektrolytconcentratie (C.J 

grater is dan de bulk emulgatorconcentratie (CJ en de oppervlaktepotentiaal grater is dan 

100 mV is kan n0 warden benaderd door: 

n =KC 113c 113exp (3389 b) 
0 E el 3RT 

(2.29) 

Hierin is Keen constante en b het aantal CH2-groepen van de emulgator. 
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De Gibb's adsorptie-isotherm in aanwezigheid van overmaat elektrolyt en bij constante 

temperatuur wordt gegeven door: 

By 

BCE 

Oplossen van de vergelijkingen (2.29) en (2.30) levert: 

v - y = K'C '/3 
I 0 el 

Hierin is y 0 de oppervlaktespanning aan het grensvlak deeltje-water voor Ce,= 0. 

(2.30) 

(2.31) 

Deze laatste vergelijking geeft dus de afhankelijkheid van de oppervlaktespanning van de 

elektrolytconcentratie. Met toenemende elektrolytconcentratie neemt de grensvlakspan

ning af en de oplosbaarheid toe. Met het afnemen van de grensvlakspanning neemt dus 

de dikte van de elektrische dubbellaag af. De polymeer-oplosmiddel interactieparameter 

(µ') werd niet beinvloed door variatie in elektrolytconcentratie. 

De oplosbaarheid van vinylacetaat in de waterfase bleek onafhankelijk van de elektrolyt

concentratie. Tot dezelfde conclusie kwam Weerts [1990] voor het monomeer butadieen. 

2.6.2 lnvloed elektrolyt op de kritische micelconcentratie 

Natriumlaurylsulfaat is een emulgator die veel bij emulsiepolymerisatie wordt toegepast. 

De waarde van de CMC loopt in de verschillende publikaties van 7 tot a•10·3 kmol/m3
- 8 , 

uiteen. De CMC blijkt lager te worden bij toenemende elektrolytconcentraties. Het effect 

van vinylacetaat op de CMC werd door Dunn en Chong [1970] niet onderzocht maar er 

zijn aanwijzingen dat ook het toevoegen van vinylacetaat een dalende CMC tot gevolg 

heeft. 
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2. 7 De initiator 

2. 7 .1 Ontleding in alkalisch en zuur milieu 

Om de invloed van de verschillende parameters op de radicaalproduktiesnelheid te 

kunnen begrijpen zal eerst de ontleding van de persulfaatinitiator worden gegeven 

(Weerts, 1990]. In zwak basis ch en neutraal milieu vindt er een homolytische splitsing van 

de 0-0 band plaats: 

s 0 2
- - 2 so·-2 8 4 

(2.32) 

Of via een bimoleculaire reactie met water: 

(2.33) 

Na de radicaalvorming kunnen naast keteninitiatie de volgende reacties optreden: 

(2.34) 

(2.35) 

Het peroxide valt vervolgens uiteen onder afsplitsing van zuurstof. De laatste twee reacties 

doen de initiatoreffectiviteit dalen. lndien de pH kleiner is dan 3 vindt de volgende reactie 

plaats: 

(2.36) 

In zuur milieu zal de ontledingssnelheid van de initiator sterk stijgen. Deze zure omstan

digheden moeten dus vermeden worden en daarom wordt vaak een buffer aan de 

emulsie toegevoegd. 
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Morris en Parts [1968] toonden de afhankelijkheid van de initiatorontledingssnelheid voor 

verschillende toevoegingen bij een pH van 7 .0 en een temperatuur van 50° C. Door de 

aanwezigheid van organische verbindingen als emulgator en monomeer, wordt de 

omzettingssnelheid van de initiator verhoogd door oxidatiereacties. De produktiesnelheid 

van radicalen neemt hierdoor niet toe. Een aanzienlijk verbruik van de initiator bij deze 

oxidatiereacties kan leiden tot uitputting van het natriumpersulfaat, met als gevolg een niet 

volledig aflopend polymerisatieproces. 

2. 7 .2 lnvloed van elektrolyt op de radicaalproduktiesnelheid 

Een andere grootheid die van invloed is op de radicaalproduktiesnelheid (p;), en daarmee 

de polymerisatiesnelheid beinvloed, is de elektrolytconcentratie. Over de invloed van de 

elektrolytconcentratie op deze radicaalproduktiesnelheid is erg weinig bekend. Kolthoff en 

Miller [1951] onderzochten onder andere de invloed van de elektrolytconcentratie op de 

thermische ontleding van persulfaationen. Zij vonden dat verhoging van de elektrolyt

concentratie bij een pH van 13 geen invloed had op de ontledingssnelheid. Bij een pH 

van 1 is er echter een aanzienlijke afhankelijkheid waar te nemen. In het elektrolytbereik 

0.050 tot 0.200 kmol/m3
water neemt de snelheid ongeveer 20% af. De experimenten 

beschreven in dit verslag zijn uitgevoerd bij een pH van 5 tot 6 zodat de werkelijke 

afhankelijkheid moeilijk af te schatten is. 

2.7.3 lnvloed van verontreinigingen op de emulsiepolymerisatie 

Emulsiepolymerisatie is in het algemeen minder gevoelig voor verontreinigingen dan 

andere polymerisatieprocessen. Verontreinigingen kunnen het verloop van het proces 

wijzigen, door bijvoorbeeld op te treden als acceptor van radicalen, waarna desorptie 

plaats kan vinden. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld in continue systemen oscillaties in 

conversie en deeltjesaantallen ontstaan dan wel worden versterkt. Verontreinigingen 

afkomstig van monomeer en initiator zijn in het algemeen verwaarloosbaar. De emulgato

ren daarentegen zijn vaak natuurprodukten .en de samenstelling vaak onzeker. Bij 

sulfaathoudende emulgatoren zitten bijvoorbeeld alcoholen en disulfaten als bijprodukten. 
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Penlides et al. [1988] onderzochten het effect van water- en monomeeroplosbare 

verontreinigingen op de emulsiepolymerisatie voor geval I systemen (n<0.5). Zuurstof is 

een verontreiniging die zowel in water als in monomeer oplosbaar is. Ondanks het feit dat 

de oplosbaarheid in de organische fase zelfs veel groter is dan in de waterfase wordt 

zuurstof behandeld als een wateroplosbare verontreiniging omdat de radicalen in de 

waterfase zo snel met zuurstof reageren, onder vorming van peroxiden, dat bijna geen 

oligomeerradicalen gevormd worden. De oligomeren die toch ontstaan diffunderen in de 

organische deeltjes, monomeer gezwollen micellen of monomeerdruppels, en reageren 

vervolgens met zuurstof. Deze processen vinden plaats totdat alle zuurstof in het water, 

de micellen en de monomeerdruppels is verdwenen. Nu is de inductieperiode afgelopen 

en de polymerisatie begint. De op deze manier gevormde peroxides gedragen zich als 

emulgatormoleculen en zullen dus het deeltjesaantal verhogen. 

Een andere groep verontreinigingen, vormen de "inhibitors" hydrochinon en 4-tert-Qutyl 

.Qatechol (TBC). Deze verontreinigingen hebben zowel effect op de deeltjesgroei als op de 

nucleatie van de deeltjes. Bijvoorbeeld voor TBC gelden de volgende vergelijkingen: 

'b" 1018 96 961 + 
+ R - + R (2.37) 

+ + 
R + H2 0 - ROH + H (2.38) 

1018 'b" 961 961 +so·-
2-

(2.39) - + 504 4 
~ 

In vergelijking (2.37) staat links de monomeeroplosbare verschijningsvorm van het TBC. 

De oorspronkelijke OH-groepen zijn door reactie met peroxideradicalen of oxidatie via 

redoxreacties omgezet in ketongroepen. Vervolgens reageert dit molecuul met een 

radicaal en het nu ontstane geladen molecuul is wateroplosbaar. 
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Omdat er een radicaal uit de monomeerfase wordt weggenomen gaat dit ten koste van de 

reactiesnelheid. Vervolgens reageert het gevormde R+ verder met water volgens vergelij

king (2.38). Het wateroplosbare geladen TBC-molecuul reageert nu volgens vergelijking 

(2.39) met SO/ terug tot de ongeladen monomeeroplosbare uitgangsvorm. Deze laatste 

reactie gaat alleen ten koste van de initiatorefficiency. Dus het TBC vernietigt radicalen 

zonder daarbij zelf te verdwijnen en zal dus een blijvende invloed uitoefenen op de 

polymerisatiesnelheid. Door de verlaging van de reactiesnelheid zullen de deeltjes in het 

deeltjesvormingsstadium minder snel groeien. Er is nu meer emulgator voor nieuwe 

deeltjes beschikbaar en het einddeeltjesaantal neemt dus toe. 

Experimenten uitgevoerd in een cascade van 2 ideale mengers tonen aan dat verontreini

gingen op 20 ppm niveau geen invloed hebben op de conversie bij een bepaalde 

verblijftijd voor zowel water- als monomeeroplosbare verontreinigingen. Verontreinigingen 

tot 20 ppm blijken geen invloed te hebben op de reactiesnelheid. Monomeeroplosbare 

verontreinigingen op 200 ppm niveau, in hetzelfde reactorsysteem, geven een verlaging 

van de conversie van ongeveer 10%. Dus dit leidt tot een verlaging van de reactiesnel

heid. Bij batchexperimenten leidt verhoging van de concentratie aan verontreinigingen tot 

een paar honderd ppm tot een verlaging van de reactiesnelheid en een verhoging van het 

einddeeltjesaantal. 

Penlides et al. [1988] voerden de experimenten uit met een emulgatorconcentratie die 

hoger was dan de CMC. Omdat de hoeveelheid oligomeren, die als emulgator werken, bij 

emulgatorconcentraties beneden de CMC of zelfs emulgatorvrije systemen significant is 

mogen in deze gevallen verschillen verwacht warden. Kourti et al. [1988] onderzochten de 

invloed van verontreinigingen, in batch, beneden de CMC. Nu werd gevonden dat 100 

ppm TBC eenzelfde effect als zuurstof op de inductietijd had maar tevens de deeltjesdia

meter aanzienlijk verkleinde. Verder had 1 O ppm hydrochinon eenzelfde effect als TBC op 

de deeltjesgrootte maar bijna geen effect op de inductietijd. 

De experimenten gedaan bij emulgatorconcentraties beneden de CMC vertonen dezelfde 

effecten als die gedaan zonder emulgator doch ze zijn minder sterk. In emulgatorvrije 

systemen kan deze manier van stabiliseren leiden tot aanzienlijke effecten. Zo leidt 1 oo 
ppm TBC tot een 4 maal zo hoog deeltjesaantal dan bij een experiment zonder TBC. 
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Ook bij emulgatorconcentraties boven de CMC worden stabiliserende emulgatorachtige 

verbindingen gevormd die een stabiliserende werking hebben op de deeltjes doch dit 

effect wordt door de hoge emulgatorconcentratie gemaskeerd. 

Stopka [1976] onderzocht het effect van zouten en verontreinigingen op oxidatiereacties 

in aanwezigheid van peroxodisulfaat. Hij vond dat met name Cu-ionen en in mindere mate 

Fe-ionen (ordegrootte 10~ kmol/m3wa1.,) een katalytisch effect op de initiatorontleding en 

dus ook op de reactiesnelheid vertoonden. Deze ionen zijn namelijk in staat door redoxini

tiatie extra radicalen te genereren. De hierdoor ontstane verhoging van de reactiesnelheid 

kan worden onderdrukt door een toenemende elektrolytconcentratie. De interactie tussen 

de reagentia en de katalysator wordt meer en meer gehinderd door de zouten. 
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Hoofdstuk 3 Continue emulsiepolymerisatie 

3.1 lnleiding 

Evenals vele andere processen is de emulsiepolymerisatie van vinylacetaat een interes

sant proces om continu te bedrijven. Een aantal voor de hand liggende voordelen zijn: 

minder personeel en onderhoud vereist per kilogram produkt, constante eigenschappen 

eindprodukt en een constante warmteproduktie. Enkele nadelen van continue bedrijfsvoe

ring zijn: hogere investeringskosten van complexere apparatuur en het optreden van 

reactorvervuiling. 

De meest voor de hand liggende continue reactor is de continu doorstroomde tankreactor 

(CSTR). Door de grote verblijftijdsspreiding in dit type reactor blijft het deeltjesaantal ver 

achter bij het deeltjesaantal in de batchreactor. Verder blijken ender bepaalde reactiecon

dities (stabiele) oscillaties in deeltjesaantal en in conversie op te treden. 

Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van de gepulseerde gepakte kolom (Eulsed .Eacked 

.Qolumn, PPC). Dit type reactor combineert een zekere turbulentie nodig om deemulsifica

tie en reactorvervuiling te voorkomen met een geringe verblijftijdsspreiding. Zowel de 

CSTR als de PPC zullen in de nu volgende paragrafen worden beschreven. 

3.2 lnvloed verblijftijdsspreiding in de CSTR 

Emulsiepolymerisatie in een CSTR heeft tot gevolg dat door de grote verblijftijdsspreiding 

deeltjes met zeer uiteenlopende leeftijden in de reactor aanwezig zullen zijn. Het nucleatie

proces vindt plaats bij een hogere conversie dan in batch. De eerder ontstane deeltjes 

verbruiken een deel van het continu toegevoerde monomeer en de emulgator en 

belemmeren daardoor het ontstaan van nieuwe deeltjes. De kans dat oligomeerradicalen 

door gebrek aan emulgator uitgroeien tot deeltjes neemt af. 
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Waarschijnlijk worden ze ingevangen door polymeerdeeltjes of ze termineren in de 

waterfase. Gershberg en Longfield [1961] berekenden voor styreen een maximaal 

deeltjesaantal van 57% ten opzichte van een batchreactor bij dezelfde receptuur (zie 

vergelijking 2 .23). DeGraff en Poehlein [ 1971] ontwikkelden een model voor styreen dat 

laat zien dat het deeltjesaantal daalt met toenemende gemiddelde verblijftijd. Nomura en 

Harada [1971, 1981] vonden een lager deeltjesaantal rekening houdend met het verschil 

in effectiviteit van radicaalabsorptie door micellen en door polymeerdeeltjes en met 

radicaaldesorptie. 

Voor vinylacetaat bedraagt het deeltjesaantal in de CSTR ongeveer 5% van het deeltjes

aantal in de batchreactor [Poehlein, Dougherty, 1977; Nomura et al., 1971; Vanderhoff, 

1985]. Het model van Gershberg en Longfield gaat ervan uit dat de groeisnelheid van de 

polymeerdeeltjes onafhankelijk is van de deeltjesgrootte. Dit klopt inderdaad voor styreen 

in veel gevallen doch niet voor vinylacetaat. Bij vinylacetaat groeien grote deeltjes sneller 

dan kleine doordat het gemiddeld aantal radicalen per deeltje toeneemt met de deeltjes

grootte. Dit effect bemoeilijkt de nucleatie omdat de sneller groeiende grote deeltjes meer 

monomeer en emulgator verbruiken. 

Bij vinylacetaat blijken ender bepaalde omstandigheden oscillaties in conversie en 

deeltjesaantal in de tijd op te treden. De oorzaak hiervan is verblijftijdsspreiding in 

combinatie met de afhankelijkheid van het gemiddeld aantal radicalen (n<0.5) met de 

deeltjesgrootte. Door de toenemende monomeeroplosbaarheid in water neemt de 

radicaaldesorptiesnelheid toe. Hierdoor bezitten grotere deeltjes gemiddeld meer 

radicalen dan kleinere deeltjes. Als het gemiddeld aantal radicalen per deeltje toeneemt, 

neemt dus de volumegroeisnelheid toe. Andere redelijk wateroplosbare monomeren 

waarbij radicaaldesorptie optreedt zijn methamethacrylaat en vinylchloride. Bij slecht 

wateroplosbare monomeren kunnen oscillaties worden bevorderd door het toevoegen van 

ketenoverdrachtsreagentia zoals mercaptanen. 

Het optreden van oscillaties vindt plaats in systemen met sterke radicaaldesorptie (n<0.5). 

In het systeem hebben we ten gevolge van de verblijftijdsspreiding kleine en grote deeltjes 

naast elkaar. De grote deeltjes worden uitgespoeld en de emulgator en het monomeer 

komen beschikbaar voor de vorming van nieuwe kleine deeltjes. 
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De reactiesnelheid en de conversie dalen. Op het moment dat er alleen nog kleine 

deeltjes aanwezig zijn is de reactiesnelheid en de conversie het laagst. De deeltjes 

groeien en het gemiddeld aantal radicalen per deeltje neemt toe. Hierdoor nemen de 

reactiesnelheid en de conversie weer toe. Het systeem bevat nu weer kleine en grote 

deeltjes naast elkaar. Uit bovenstaande volgt dat de reactie van een unimodale naar een 

bimodale verdeling zal lopen· en weer terug naar een unimodale verdeling. 

Uit het bovenstaande is ook af te leiden dat bij systemen waarvoor geldt dat ri = 0.5 er 

geen oscillaties op zullen treden. lmmers grote en kleine deeltjes groeien even snel zodat 

het monomeer- en het emulgatorverbruik in de tijd constant is. 

lndien fl<0.5 zijn oscillaties te vermijden door het deeltjesvormingsstadium te scheiden 

van het groei- en coagulatiestadium. De eenvoudigste oplossing is dan een aantal tanks 

(CSTR's) in serie te nemen waarbij de verblijftijdsspreiding kleiner wordt als het aantal 

tanks toeneemt. Andere oplossingen zijn het werken met een seedlatex (batchgewijs of 

continu aangemaakt) of met gesplitste voeding. Bij gesplitste voeding wordt een gedeelte 

van de voeding aan een eerste tank gevoed waar de nucleatie plaatsvindt en de rest 

wordt samen met het produkt uit de eerste tank aan de tweede toegevoegd. De concen

traties in de eerste tank kunnen nu anders worden gekozen dan die in de tweede tank 

zodat oscillaties kunnen worden voorkomen. 

Oscillaties zijn beschreven en gemodelleerd door Rawlings en Ray [1987, 1988], Kiparissi

des [1979, 1980] en Kirillov [1978]. Uitgaande van populatiebalansen over de deeltjes

grootte klassen stelden zij gecompliceerde mathematische modellen op, zeals het vier

parameter model van Rawlings en Ray. De eerste parameter is de helling (w) van de 

log(ri) als functie van de log(dp) curve: 

(3.1) 

Hierin is dp de deeltjesdiameter. 
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lndien w < 1 neemt het gemiddeld aantal radicalen af met toenemende deeltjesdiameter en 

is de reactor altijd stabiel. lndien w > 1 neemt het gemiddeld aantal radicalen toe met 

toenemende deeltjesdiameter. In dit laatste geval hangt de reactorstabiliteit af van een 

andere parameter (a:). Veer vinylacetaat geldt het "large-r collision model" (model C): 

a = K [ C, ]

3 

-rs 
c CE - CMG 

(3.2) 

Hierin is Kc een door kinetische en fysische parameters bepaalde constante die bij 40° C 

gelijk is aan 9.98*10·1 min·5
• Verder is t de gemiddelde verblijftijd in de CSTR. lndien a: nu 

kleiner is dan de kritische waarde (a:J is de reactor stabiel: 

Hierin is c een aan w gerelateerde waarde en geldt: 

c 5 - w 
3 - w 

(3.3) 

(3.4) 

Veer het monomeer vinylacetaat is w gelijk aan 2.5. Hieruit volgt dan dat c=5 en dat de 

a:k gelijk is aan 2.89. Een en ander staat grafisch weergegeven in figuur 3.1 waaruit ook 

blijkt dat veer ri=0.5 nooit oscillaties op kunnen treden. lmmers dan is w=O en c=5/3. 

Rekenvoorbeeld 

lndien Ce=0.020 kmol/m3
waie" C1=0.020 kmol/m3

waier en de CMC=0.008 kmol/m3wai., wordt 

de kritische emulgatorconcentratie (Ce.J veer t = 30 min gelijk aan 0.049 kmol/m3wai., en 

veer t=38 min gelijk aan 0.068 kmol/m3
water· lndien de emulgatorconcentratie lager is dan 

deze Ce,k zullen er dus oscillaties optreden. Het is echter maar de vraag wat de waarde 

van Kc bij 50° C is. Verder houdt dit model geen rekening met extra elektrolyt (bovenop 

het elektrolyt dat met de emulgator en de initiator wordt toegevoegd) in het systeem. 
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lndien het verband tussen de deeltjesdiameter en het gemiddeld aantal radicalen per 

deeltje vastligt (w en c) wordt de kans op oscillaties grater bij toename van de parameter 

a. Oftewel de kans op oscillaties neemt toe bij toename van de initiatorconcentratie, 

afname van de emulgatorconcentratie of langere gemiddelde verblijftijden. 

Figuur 3.1 

3.3 

8 

I 
I 
I 
I 
I 
I I 

-----------t-~--------------------
1 I 

OSCILLATIBS 

I I 0 '--~~...i.........J.~~~-'-~-L-~-'-~~~.....L-~~---' 

0 2 4 6 8 8 10 

parameter c 

Grafische weergave van het gebied waar oscillaties optreden volgens 

Rawlings en Ray [1987} 

lnvloed verblijftijdsspreiding in de PPC 

Verblijftijdsspreiding bij continue emulsiepolymerisatie heeft nadelige gevolgen voor 

conversie en deeltjesaantallen. Om deze redenen is de PPC ontwikkeld waar de verblijf

tijdsspreiding tot een minimum beperkt kan warden. Pulsatie zorgt voor de voor de 

warmte-overdracht benodigde radiale menging. Ook zorgt pulsatie voor voldoende 

turbulentie om deemulsieficatie en reactorvervuiling te voorkomen. De verblijftijdsspreiding 

is behalve afhankelijk van de verblijftijd ook afhankelijk van de slaglengte (s) en slagfre

quentie (f) van de pulsator. 
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De grootte van de verblijftijdsspreiding is rechtevenredig met de axiale menging die wordt 

uitgedrukt in het dimensieloze kengetal van Peclet (Pe), gebaseerd op de totale kolom

lengte (L=5.10 m): 

Pe = u L 
L E 

(3.5) 

Hierin is u de interstitiele vloeistofsnelheid en E de axiale dispersiecoefficient. 

De axiale dispersiecoefficient is opgebouwd uit bijdragen van de interstitiele vloeistofsnel

heid en de pulsatiesnelheid (s*f) [Goebel, 1986: Hoedemakers, 1990): 

(3.6) 

Hierin is d, de specifieke diameter van het pakkingtype en cp,, cp 2 en K constanten die 

afhankelijk zijn van het pakkingtype, in dit geval Raschigringen, en de kolomdimensies. 

De constanten zijn bepaald door Jeurissen [1989) en Hoedemakers [1990) en staan 

vermeld in tabel 3.1. Met deze gegevens kan de axiale dispersiecoefficient berekend 

worden en vervolgens het Peclet getal. 

Tabet 3.1 Waarden van de constanten 

voor de Raschigringen 

d,=0.01 m 

cp, =0.24 

cp2 =0.20 +0.32*(s/d,) 

<P2,max = 0.60 

K=0.42 
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Hoofdstuk 4 Uitvoering 

4.1 lnleiding 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de gebruikte chemicalien, analysemethoden en 

apparatuur. Om de invloed van emulgator- en elektrolytconcentratie op het deeltjesaantal 

en de conversie te bestuderen alsmede het oscillatiegedrag bij continue bedrijfsvoering, 

zijn experimenten verricht in de batchreactor, de CSTR en in de gepulseerde gepakte 

kolom (Eulsed facked Qolumn, PPC}. De praktische en theoretische kanten van het 

bepalen van conversiegraad, deeltjesaantal en reactiesnelheid worden uiteen gezet. 

4.2 Chemicalien 

Hier volgt een overzicht van de gebruikte chemicalien: 

Vinylacetaat 

Het monomeer wordt door DSM in 250 liter vaten aangeleverd. Ter voorkoming van 

polymerisatiereacties is er een kleine hoeveelheid 4-tert-Qutyl~atechol (TBC} als inhibitor 

aan toegevoegd. Ook werd gebruik gemaakt van vinylacetaat van Janssen Chimica. Deze 

firma gebruikt als inhibitor 8-12 ppm hydrochinon. Om de inhibitor te verwijderen uit het 

monomeer wordt het gedestilleerd onder verminderde druk. lndien de pH groter is dan 6 

of kleiner dan 4 treedt hydrolyse van vinylacetaat en polyvinylacetaat op. Vinylacetaat 

wordt omgezet in azijnzuur (natriumacetaat) en aceetaldehyde en polyvinylacetaat in 

polyvinylalcohol en azijnzuur. In sommige gevallen kan het toepassen van een buffer 

nodig zijn. Bijprodukten als aceetaldehyde, crotonaldehyde en mono- en divinylacetyleen 

kunnen de polymerisatiesnelheid verlagen. Vinylacetaat (C4H60J heeft een molecuulge

wicht van 86.09 kg/kmol en een kookpunt onder atmosferische druk van 72.5°C. De 

dichtheden van het monomeer en het polymeer bedragen respectievelijk 934 en 1170 

kg/m3 bij 20°c. 
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Natriumpersuffaat 

Deze initiator, volledige naam peroxodisulfaat, wordt geleverd door Merck. De ontleding 

van deze initiator in alkali sch en zuur milieu staat beschreven in paragraaf 2. 7 .1. Natrium

persulfaat (N~S20s) heeft een molecuulgewicht van 238.09 kg/kmol. 

Natriumlaurylsuffaat 

De gebruikte emulgator (zeep) is natriumdodecylsulfaat oak wel natriumlaurylsulfaat ge

noemd en wordt geleverd door Merck. Het droge stof gehalte van daze in water opgeloste 

zeep bedraagt 30%. Natriumlaurylsulfaat (C,2H25SO~Na) heeft een molecuulgewicht van 

288.38 kg/kmol en een kritische micelconcentratie ~ritical micelle ~oncentration, CMG) 

van 7 a 8*10-3 kmol/m3
• De invloed van de elektrolytconcentratie op de CMG staat 

beschreven in paragraaf 2.6.2. 

Natriumcarbonaat 

Deze buffer is een in water geed oplosbaar zout dat geleverd wordt door Merck. Natrium

carbonaat-decahydraat extra zuiver (Na2CQ3*10H20) bezit een molecuulgewicht van 

286.14 kg/kmol. 

Natriumchloride 

Dit zout wordt geleverd door Merck. Natriumchloride extra zuiver (NaCl) heeft een mole

cuulgewicht van 58.44 kg/kmol. 

Hydrochinon 

Deze inhibitor, exacte naam 1,4-dihydroxybenzeen (C6H60J, wordt geleverd door Merck. 

Water 

Het gebruikte water wordt gedeioniseerd om eventuele, voor emulsiepolymerisatiereac

ties storende, verontreinigingen te verwijderen. 

Aceton 

Voor het droogdampen van de conversiemonsters wordt spoelaceton gebruikt. Aceton is 

voor vinylacetaat een prima oplosmiddel en dus geschikt om de reactor of leidingen mee 

schoon te maken. 
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4.3 Analysemethoden 

4.3.1 lnleiding 

De emulsiepolymerisatiereactie wordt gevolgd door regelmatig monsters te nemen van 

het reactiemengsel om vervolgens gravimetrisch de conversie en door middel van 

dynamische lichtverstrooiing het deeltjesaantal te bepalen. Voor de CSTR en de PPC 

moet dan wel gelden dat het systeem stationair is. Voor de CSTR is dit pas het geval na 4 

verblijftijden en voor de PPC na ruim 1 verblijftijd. Voor de CSTR zijn de formulas ook 

afgeleid voor een instationair systeem [Hoeijmans, 1991]. 

4.3.2 Bepaling conversiegraad 

De gravimetrische bepaling van de conversiegraad gaat als volgt: het monster wordt 

opgevangen in een bakje met hydrochinon en na toevoegen van aceton drooggedampt 

op een stoombad. Vervolgens wordt het monster onder verminderde druk gedroogd in 

een oven bij ongeveer 100° C. Met behulp van onderstaande formule is vervolgens de 

conversiegraad te berekenen. 

X = (Gdroog - G1eeg} - (Gvo/ - G1&eg}fas 

(Gvo1 - G1eeg}f m 

(4.1) 

Hierin is X de conversiegraad, fd• en fm respectievelijk de gewichtsfractie droge stof en 

monomeer bij X=O. Gdroos• G1eeg en Gvo1 zijn respectievelijk de massa's van de bakjes na 

drogen, met hydrochinon en na het aftappen van het reactiemengsel. 

4.3.3 Bepaling deeltjesaantal 

Het deeltjesaantal (NJ wordt berekend uit de conversiegraad en de z-gemiddelde 

deeltjesdiameter (dJ. De Malvern Autosizer 11-C bepaalt de z-gemiddelde deeltjesdiameter 

met behulp van dynamische lichtverstrooiing. 
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De z-gemiddelde deeltjesdiameter die door de Malvern gemeten wordt bezit een relatief 

grote standaardafwijking (10-25%). Het deeltjesaantal wordt berekend met de gemiddelde 

deeltjesdiameter tot de derde macht waardoor de afwijking in het deeltjesaantal nog groter 

wordt (25-37%). De aantalgemiddelde deeltjesdiameter (d.J is een betere schatting van de 

werkelijke diameter. Voor vinylacetaat echter, wordt gerekend met de z-gemiddelde 

deeltjesdiameter (dJ omdat deze minder gevoelig is voor de breedte van de deeltjesgroot

teverdeling dan de aantal gemiddelde deeltjesdiameter. 

(4.2) 

Het deeltjesaantal is ook een functie van de conversie omdat de zwellingsgraad van de 

polymeerdeeltjes een functie van de conversie is. De zwellingsgraad 4> is het volumeper

centage monomeer in de polymeerdeeltjes en bedraagt 0.85 voor vinylacetaat bij 50° C. 

Vanaf de kritische conversie X..=0.19 neemt de zwellingsgraad af met toenemende 

conversie. Het deeltjesaantal per m3
wa1er (NJ kan als volgt worden berekend: 

Sf X p (t + -"'-) 
m w t-t/J 

N =-------
z fw rrd/ Pp 

(4.3) 

6fmPw[.!._ + (t -X)l 
N = Pp Pm 

z 

(4.4) 

f trd 3 
w z 

Hierin zijn fm en fw respectievelijk de volumefractie monomeer en water en Pw• Pp en Pm 

respectievelijk het soortelijk gewicht van water, polymeer en monomeer. 

Bovenstaande formules zijn gebruikt bij de batch- en de PPC-experimenten. Voor de 

CSTR zijn bovenstaande formules voor de conversie en het deeltjesaantal niet zonder 

meer toepasbaar. Doordat de experimenten worden opgestart vanuit een zuurstofvrij en 

met gedeioniseerd water gevuld systeem duurt het ongeveer 4 verblijftijden voordat het 

systeem stationair is. 
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In deze periode nemen de concentraties aan monomeer, polymeer en droge stof toe. De 

toename van deze concentraties is evenredig met de cumulatieve waarschijnlijkheidsfunc

tie van de verblijftijd G(t) in het reactorsysteem. Het opstellen van massabalansen over de 

premixer en de CSTR levert na uitwerken de F-functie over dit systeem op [Hoeijmans, 

1991): 

(4.5) 

Hierin zijn C(t) en C0 respectievelijk de concentratie op tijdstip t en in de voedingsstroom, 

'tpre en 'tcsTR respectievelijk de verblijftijd in de premixer en in de CSTR. 

Het leidingvolume voorafgaand aan de premixer wordt voorgesteld als een denkbeeldige 

propstroomreactor met een verblijftijd die 0.0175 maal de totale verblijftijd in het reactor

systeem bedraagt. 

(4.6) 

Hierin is 'tprop de verblijftijd in de denkbeeldige propstroomreactor. 

Na 4 verblijftijden zijn de concentraties in de CSTR gelijk aan die in de voeding. De functie 

G(t) wordt dan gelijk aan 1. Om dit te bereiken wordt de functie G(t) genormeerd door de 

functie F(t) te delen door de waarde van F(t) op het tijdstip t=4•. 

G(t) = F (t) 
F(4(i-prs + i-ca1r)) 

(4.7) 

Hierin is G(t) gelijk aan 0 voor ts:'tprop en G(t) gelijk aan G(t-•prop) voor • > 'tprw 

Voor de CSTR gelden dan de volgende vergelijkingen voor de conversie en het deeltjes

aantal: 
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X = (Gdroog - G/ffg) - (G""' - G/ffg)f dsG(t) 

(G""' - G/ffg)f mG(t) 

6fmG(t)Xp,.,( 1+
1 
~ ~) 

N=--------
z (,,., + (1 - G(t))fJ trdz3 Pp 

4.3.4 Bepaling reactiesnelheid 

Uitvoering 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 

Bij de batchexperimenten blijkt de reactiesnelheid (Rp) redelijk constant te blijven tussen 

ongeveer 20 en 85% conversie. De reactiesnelheid wordt in dit interval bepaald en 

gegeven door: 

(4.11) 

Hierin is (aX/ at) de verandering van de conversie met de tijd en CM de monomeerconcen

tratie per m3
waier aan het begin van de reactie. 

De reactiesnelheid per deeltje (Rpp) wordt gegeven door: 

R =RP 
pp N 

z 

(4.12) 

Bij de CSTR wordt de reactiesnelheid gegeven door: 
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R = CMX 
p N 

z 

(4.13) 

Hierin is 't' de gemiddelde verblijftijd en CM de monomeerconcentratie per m3 
-·· in de 

voeding. De gemiddelde verblijftijd wordt voor de CSTR gegeven door: 

(4.14) 

Hierin is F1 het totale voedingsdebiet en V, het volume van de CSTR. 

Een andere uitdrukking voor de reactiesnelheid in de CSTR is: 

. 
RP = N f Rpp(dp) >ll(fLJ (dp) (4.15) 

0 

Hierin is Rpp(dp) de reactiesnelheid per deeltje afhankelijk van de deeltjesdiameter, N is het 

totaal aantal deeltjes per m3
water en dP de diameter van de polymeerdeeltjes. U(dp) is de 

cumulatieve verdelingsfunctie verkregen uit een combinatie van de vergelijking voor de 

groeisnelheid en de vergelijking voor de verblijftijdsspreiding in de CSTR en wordt 

gegeven door [Poehlein, 1982]: 

(4.16) 

Hierin is (Odp/ at) de verandering van de deeltjesdiameter met de tijd. Deze term is te 

berekenen uit de volumegroeisnelheid van het deeltje, waarbij rekening moet worden 

gehouden met de zwellingsgraad van het deeltje. In tegenstelling tot styreen is de 

volumegroeisnelheid een functie van de deeltjesgrootte. 

De verblijftijdsspreiding (f(•)) in de CSTR wordt gegeven door: 
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1 (- ') f(i-) = -e ' (4.17) 

• 
Vergelijking (2.1) in combinatie met vergelijking (4.12) geeft het verband tussen de 

reactiesnelheid per deeltje (Rpp) en het gemiddeld aantal radicalen (ri). De vergelijkingen 

zoals ze zijn opgesteld door Ugelstad (zie paragraaf 2.3.2) geven het verband tussen de 

deeltjesgrootte en het gemiddeld aantal radicalen per deeltje. Om dit te kunnen bepalen 

zijn wel de waarden van de volgende constanten nodig: de propagatiesnelheidsconstante 

(kJ, de radicaaldesorptieconstante (k.J, de terminatiesnelheidsconstante (kj en de 

snelheidsconstante voor terminatie in de waterfase (!<i,w). Vervolgens kan dan het verband 

tussen de reactiesnelheid en het aantal deeltjes berekend worden. Dit soort berekeningen 

hebben echter alleen zin als de exacte deeltjesgrootte en deeltjesgrootteverdeling bepaald 

kan worden. Rekenen met de "kwalitatieve" d, is dan ook niet aan te bevelen. 

De reactiesnelheid wordt in de PPC ingeval propstroom met axiale dispersie gegeven 

door [Bras, 1991]: 

R = cM(ax) _ CME [a2x] 
p a. u2 a.2 

(4.18) 

Hierin is (aX/a-r) de verandering van de conversie met de gemiddelde verblijftijd, 

(i!X./a-r~ de waarde van de tweede afgeleide van de conversie met de verblijftijd, E de 

axiale dispersiecoefficient en u de interstitiele vloeistofsnelheid. 

De gemiddelde verblijftijd wordt in de PPC gegeven door: 

Hierin is L de totale kolomlengte. 

u •=-L 
(4.19) 
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4.4 De werkwijze 

4.4.1 lnlelding 

Voor de werkwijze van de experimenten gedaan in de batchreactor de CSTR en in de 

PPC wordt verwezen naar van Strien [1990] en Hoeijmans [1991]. In deze paragraaf zullen 

alleen de belangrijkste handelingen en feiten genoemd worden en de eventuele afwijkin

gen van de procedures zoals beschreven in de twee genoemde verslagen. 

4.4.2 De batchreactor 

De experimenten worden uitgevoerd om de invloed van de emulgator- en de elektrolyt

concentratie te onderzoeken op de reactiesnelheid en het deeltjesaantal. 

De gebruikte reactor van 1.1 dm3 is uitgerust met een 8-bladige turbineroerder, verwar

mingsmantel, koelcircuit en argonleiding. De verwarming en keeling wordt geregeld door 

een Pt-100 terwijl een tweede exemplaar zorgt voor de temperatuurregistratie. De 

temperatuurregeling bleek in de tijd te verlopen en de aangegeven temperatuur bleek 

bovendien in stationaire toestand 1 tot 3° C teveel aan te geven. Dit werd redelijk 

opgevangen door de temperatuurregeling altijd aan te laten staan en de kast voor elk 

experiment opnieuw te ijken. Met het verschil wordt vervolgens rekening gehouden. 

lnmiddels is er een nieuwe temperatuurregeling besteld. 

De werkwijze is als volgt: allereerst werd de zeepoplossing met daarin de initiator en 

eventueel natriumcarbonaat en natriumchloride gehomogeniseerd door te roeren met 

behulp van een magneetroerder. Deze oplossing wordt vervolgens in de reactor gedaan 

en opgewarmd tot 40°C. Op dit moment, t=O, wordt het monomeer toegevoegd. De 

roersnelheid bedraagt 25 tpm en er wordt argon (2 bar overdruk, niet te hoog debiet) over 

de oplossing geleid. Na 7 min wordt de reactor dichtgezet en de roersnelheid verhoogd 

tot 500 tpm. De argonleiding blijft open, om het verlies aan druk ten gevolge van de 

monstername te compenseren, zodat er gedurende het hele experiment een overdruk van 

2 bar gehandhaafd blijft. 
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Als gevolg van het doorblazen van de reactor gedurende de eerste 7 minuten van het 

experiment zal er monomeer verloren gaan. Toch is deze procedure gebruikt om er zeker 

van te zijn dat vrijwel alle zuurstof uit de reactor verdwijnt. Zender dit zuurstofvrij maken 

zou een aanzienlijk deel van de initiator verloren gaan ten gevolge van het invangen van 

zuurstof en is de werkelijke initiatorconcentratie onbekend. Bovendien zou de inductieperi

ode erg veel tijd in beslag gaan nemen. Het monomeerverlies heeft echter geen invloed 

op de reactiesnelheid en een geringe invloed op het deeltjesaantal, vanwege de vorming 

van peroxides. Achteraf is voor het verlies van dit monomeer gecorrigeerd zodat de 

eindconversie van de batchexperimenten op 98% uit komt. 

4.4.3 De CSTR 

Bij de CSTR-experimenten treden oscillaties op in conversie en deeltjesaantallen. Bekeken 

wordt de invloed van de emulgator- en initiatorconcentratie op de oscillaties in conversie 

en deeltjesaantallen. De oscillaties worden gekenmerkt door de waarden van de minima, 

maxima en periode. 

De gebruikte opstelling bestaat uit een zeepoplosvat, een bellenvat, twee voorraadvaten, 

een premixer en de CSTR. Behalve het oplosvat zijn alle onderdelen uitgerust met 

vacuum- en argonleidingen. De temperatuurregeling is hetzelfde als bij de batchreactor. 

De CSTR heeft een volume van 2.38 dm3 en is beveiligd tegen overdruk. 

De werkwijze is als volgt: in het oplosvat wordt de zeepoplossing, initiator en eventueel 

natriumcarbonaat en natriumchloride gehomogeniseerd. Vervolgens wordt de oplossing 

overgebracht naar het bellenvat. De pomp die hiervoor werd gebruikt is verwijderd 

vanwege het gevaar van het introduceren van verontreinigingen in de oplossing. Het 

transporteren van de oplossing gebeurt nu door het bellenvat vacuum te zuigen. De 

oplossing wordt in het bellenvat zuurstofvrij gemaakt door afwisselend vacuum te zuigen 

en argon door te borrelen. De rest van de opstelling wordt ook door gebruik van argon en 

vacuumzuigen zuurstofvrij gemaakt. De voorraadvaten worden gevuld met de zuurstofvrije 

zeepoplossing en het gedestilleerde vinylacetaat. De premixer en de CSTR worden gevuld 

met gedeioniseerd zuurstofvrij water. 
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Het experiment wordt vervolgens gestart door de pompen aan te zetten. Voorraadvaten 

en de reactorafvoerslang worden onder argondruk gehouden om geen zuurstof in de 

reactor te krijgen. Bemonstering vindt plaats door de afvoerleiding even dicht te zetten. De 

overdruk die hierdoor ontstaat is nodig om snel te kunnen bemonsteren en om geen 

zuurstof in de reactor te krijgen. 

De roersnelheid in de CSTR wordt ingesteld op 450 toeren. In dit geval is de energiedissi

patie evengroot als in de batchreactor. Dit is gedaan omdat een hogere energiedissipatie 

leidt tot een sneller coagulatieproces. 

4.4.4 De PPC 

In de PPC wordt de invloed van de pulsatiecondities op de oscillaties bekeken. De vraag 

is of het mogelijk is bij een bepaalde receptuur de oscillaties te onderdrukken. De 

waarden van minima, maxima en periode van de oscillaties in deeltjesaantal en conversie 

worden bestudeerd. 

De experimenten worden uitgevoerd in de PPC gevuld met Raschig-ringen. De PPC be

staat uit 5 segmenten van 1 meter met onderaan de kolom en boven elk segment een 

aftapkraantje. De diameter van de kolom is 0.051 m en de porositeit van de pakking van 

Raschigringen is 0.73. De andere constanten die bij dit pakkingtype horen staan in tabel 

3.1 in paragraaf 3.3. De temperatuurregeling is hetzelfde als bij de batchreactor. De 

voedingsbereidingssectie kent dezelfde onderdelen als de CSTR- opstelling. De kolom 

staat verticaal opgesteld met aan de onderkant de pulsator waarvan slaglengte en 

frequentie onafhankelijk van elkaar geregeld kunnen worden. 

De werkwijze bij de PPC is analoog aan die van de CSTR. Belangrijk is bij deze opstelling 

dat het reactiemengsel, in de premixer, niet te sterk gekoeld wordt door de in een 

kyrostaat gekoelde methanol. Bij te sterke keeling kan het reactiemengsel in de voorver

warmer niet genoeg worden opgewarmd waardoor het reactiemengsel niet op 50° C de 

kolom binnen gaat. 
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Hoofdstuk 5 Resultaten en discussie 

5.1 lnleiding 

In paragraaf 5.2 worden de batchexperimenten beschreven. In de paragrafen 5.3 en 5.4 

worden achtereenvolgens de experimenten uitgevoerd in de CSTR en in de gepulseerde 

gepakte kolom ~ulsed .Eacked Qolumn, PPC) beschreven. 

Om de verschillende reactortypen te kunnen vergelijken is er een receptuur, de 

standaardreceptuur of referentiereceptuur, waarbij in elk reactortype minstens een 

experiment is uitgevoerd. Deze standaardreceptuur staat vermeld in tabel 5.1: 

Tabel 5.1 Standaardreceptuur 

C1=0.020 kmol/m3
-., 

CE=0.020 kmol/m3
-., 

CNa+ =0.098 kmol/m3
waier 

M/W (v/v) =4/10 

T = (50.0±0.5)°C 

Bij de batchexperimenten is gekeken naar de invloed van de elektrolytconcentratie op de 

reactiesnelheid en de deeltjesaantallen bij verschillende emulgatorconcentraties. Deze 

experimenten staan per emulgatorconcentratie vermeld in de tabellen 5.2 tot en met 5.6. 

Voor 3 experimenten met respectievelijk de standaardreceptuur, receptuur met verhoogde 

elektrolytconcentratie en een receptuur met verhoogde emulgatorconcentratie staat de 

conversie tegen de tijd en deeltjesaantal, reactiesnelheid en reactiesnelheid per deeltje 

tegen de conversie uitgezet in de figuren 5.1 a-d, 5.2a-d en 5.3a-d. In de figuren 5.4 en 5.5 

staat het deeltjesaantal uitgezet tegen de elektrolytconcentratie. De reactiesnelheid staat 

uitgezet tegen de elektrolytconcentratie in de figuren 5.6 en 5.7. 
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Bij de CSTR-experimenten is gekeken naar de invloed van de verblijftijd (tabel 5.7), 

elektrolyt- (tabel 5.8) en emulgatorconcentratie (tabel 5.9) op het deeltjesaantal, 

reactiesnelheid en oscillatiegedrag. In de figuren 5.8 en 5.9 staat de conversie en het 

deeltjesaantal tegen de tijd uitgezet voor respectievelijk een experiment met 

standaardreceptuur en een experiment met een lagere elektrolytconcentratie. 

De PPC-experimenten (tabel 5.1 O) zijn zonder uitzondering uitgevoerd met de 

standaardreceptuur. Onderzocht is de invloed van de pulsatiefrequentie op de conversie, 

het deeltjesaantal en het oscillatiegedrag. Voor een pulsatiefrequentie geeft figuur 5.10a 

de conversie en figuur 5.1 Ob het deeltjesaantal tegen de tijd. 

Tabel 5.11 vergelijkt de batch- met de CSTR-experimenten. De batch-, CSTR- en PPC

experimenten worden met elkaar vergeleken in tabel 5.12. Figuur 5.11 a geeft de conversie 

en figuur 5.11 b het deeltjesaantal tegen de tijd voor de PPC-experimenten. In deze figuren 

zijn tevens de batch- en de CSTR-gegevens weergegeven door lijnen. Het verschil in 

oscillatiegedrag tussen de CSTR en de PPC blijkt uit tabel 5.13. 

5.2 Batchexperimenten 

5.2.1 Overzicht batchexperimenten 

De batchreacties zijn uitgevoerd om de invloed van de elektrolytconcentratie te bestude

ren bij verschillende emulgatorconcentraties. De prestaties van de continu doorstroomde 

reactoren worden vergeleken met die van de batchreactor bij dezelfde receptuur. Voor de 

continu doorstroomde reactoren wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke 

emulgatorconcentratie. Met de initiator en de emulgator wordt tegelijkertijd een 

hoeveelheid elektrolyt toegevoegd. Vervolgens wordt de elektrolytconcentratie verder 

verhoogd door: natriumcarbonaat toe te voegen tot een concentratie die maximaal 

correspondeert met 0.038 kmol/m3wa•e•· Dit natriumcarbonaat heeft tevens een bufferende 

werking. Verder verhogen van de elektrolytconcentratie is gebeurd door natriumchloride 

toe te voegen. Zowel deze elektrolyttoevoegingen als de elektrolyt die bij de initiator en de 

emulgator zit dragen dus bij tot de uiteindelijke ionsterkte van de emulsie. 
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Als maat voor de ionsterkte is de kationconcentratie gekozen. De anionconcentratie 

varieert namelijk tijdens de polymerisatie door ontleding van initiator en adsorptie van 

emulgator. De kationconcentratie als maat voor de ionsterkte houdt in dat geen 

onderscheid wordt gemaakt tussen 1 of 2-waardige anionen. Alie gebruikte kationen zijn 

eenwaardig. 

In de tabellen 5.2 t/m 5.6 staan alle batchexperimenten, elke tabel een andere 

emulgatorconcentratie en gerangschikt op elektrolytconcentratie. De reactiesnelheid 

tussen haakjes is de waarde na het optreden van het gel-effect. Tijdens het uitvoeren van 

de batchexperimenten bleek met name de reactiesnelheid bij lage elektrolytconcentratie 

hoger dan verwacht mocht worden op basis van eerder uitgevoerde experimenten. 

8esloten werd te onderzoeken of de kwaliteit of de voorbehandeling van het vinylacetaat 

de oorzaak van deze afwijkingen kon zijn. Er zijn experimenten uitgevoerd met 

commercieel verkrijgbare vinylacetaat van Janssen Chimica. Dit monomeer is evenals het 

monomeer dat door DSM geleverd wordt gedestilleerd op kleine schaal om de inhibitor te 

verwijderen. Dit wordt gedaan om uit te sluiten dat de grate destillatieopstelling in het 

gaslab verontreinigingen introduceert. De experimenten gedaan met op kleine schaal 

gedestilleerde vinylacetaat blijken inderdaad beduidend lagere reactiesnelheden op te 

leveren. Voor het deeltjesaantal maakt dit echter geen verschil. Een en ander blijkt uit de 

experimenten 833, 834, 850 en 851 uit tabel 5.4. De experimenten uitgevoerd met op 

kleine schaal gedestilleerde vinylacetaat van Janssen Chimica en met op kleine schaal 

gedestilleerde vinylacetaat van DSM geven onderling geen verschillende deeltjesaantallen 

en reactiesnelheden. Nadere inspectie van de vinylacetaat opslagvaten in het gaslab 

bracht stalen afdichtingen aan het licht die compleet geoxideerd waren. De betreffende 

onderdelen zijn vervangen door roestvrijstalen exemplaren. In paragraaf 2.7.3 staat dat 

onder andere Fe-ionen redoxinitiatie vertonen. Hierdoor stijgt de radicaalproduktie en 

daarmee de reactiesnelheid. 8ij toenemende elektrolytconcentratie wordt de interactie 

tussen deze katalyserende ionen en de natriumpersulfa9tinitiator meer en meer gehinderd. 

Uit de experimenten 836 en 852 uit tabel 5.4 blijkt dit inderdaad. 

De experimenten in tabel 5.2 en 5.3 alsmede de experimenten 832, 833, 834 en 836 uit 

tabel 5.4 zijn gedaan v66r het aanpassen van de opslagvaten. Deze experimenten zullen 

in dit verslag warden aangeduid als "onzuivere" experimenten. 
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De experimenten 850, 851, 852, 854 en 855 uit tabel 5.4 alsmede de experimenten uit de 

tabellen 5.5 en 5.6 worden vanaf nu de "zuivere" experimenten genoemd. lndien niets 

vermeld wordt zoals bij de CSTR- en PPC-experimenten betreft het "zuivere" 

experimenten. 

Tabel 5.2 

Nr 

821 

825 

822 

820 

823 

824 

Tabel 5.3 

Nr 

840 

841 

842 

843 

Overzicht van de •onzuivere• experimenten met CE=0.010 kmol/m3
_, 

C,=0.020 kmol/m3
_,,,, M/W=4/10 (v/v), T=(50.0:t0.5)°C, n=500 tpm 

CNa+ (kmol/m3
-.,) 

109*d z 10·21*N z 103*R p 

Uit Uit (1 /m3
wa1er) (kmolj(s*m3

_
9
,)) Totaal (m) 

N~C03 NaCl 

0.050 - - 117 0.38 4.56 

0.059 0.009 - 143 0.19 3.41 

0.068 0.018 - 159 0.15 2.28 

0.088 0.038 - 192 0.08 1.89 

0.120 0.038 0.032 271 0.03 1.35 (2.15) 

0.153 0.038 0.065 357 0.02 1.03 (1.87) 

Overzicht van de "onzuivere" experimenten met CE=0.015 kmol/m3
-., 

C,=0.020 kmol/m3
-.,, M/W=4/10 (v/v), T=(50.0:t0.5)°C, n=500 tpm 

CNa+ (kmol/m3
waier) 

109*d z 
10-21*N 

z 103*R p 

Uit Uit 
Totaal (m) (1 /m3

-.,) (kmol/(s*m3
-.,)) 

N~C03 NaCl 

0.055 - - 112 0.45 4.01 

0.093 0.038 - 160 0.15 2.13 

0.130 0.038 0.037 238 0.05 1.66 (2.02) 

0.170 0.038 0.077 358 0.01 1.19 (1.92) 
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Tabel 5.4 

Nr 

833 

834 

832 

836 

850 

851 

855 

854 

852 

Tabel 5.5 

Nr 

860 

862 

861 

Resultaten en discussie 

Overzicht van de •onzuivere• en •zuivere• experimenten met 

CE=0.020 kmol/m 3w•t•" C,=0.020 kmol/m 3w•t•" M;W=4/10 (v/v), 

T=(50.0i:0.5)°C, n=500 tpm 

CNa+ (kmol/m3
-.,) 103*R p 

109*d 10·21 *N (kmol/(s*m3
-.,)) z z 

Uit Uit 
Totaal (m) (1 /m3

-.,) 

N~C03 NaCl 

0.060 . . 124 0.33 3.96 

0.060 . . 112 0.43 3.78 

0.098 0.038 . 138 0.23 2.05 

0.180 0.038 0.082 325 0.02 1.15 (1.66) 

0.060 . . 113 0.38 2.39 

0.060 . . 107 0.50 2.49 

0.080 0.020 . 126 0.30 1.95 

0.140 0.038 0.042 223 0.05 1.65 (1.93) 

0.180 0.038 0.082 348 0.01 1.20 (1.65) 

Overzicht van de •zuivere" experimenten met CE=0.040 kmol/m3
wa1er 

C,=0.020 kmol/m3
_,, M;W=4/10 (v/v), T=(50.0:t0.5)°C, n=500 tpm 

CNa+ (kmol/m
3
water) 

109*d z 10·21 *N z 103*R p 

Uit Uit (m) (1 /m3
-.,) (kmol/(s*m3

-.,)) Totaal 
N~CQ3 NaCl 

0.080 . . 111 0.47 2.94 

0.098 0.018 . 101 0.57 2.56 

0.180 0.038 0.062 309 0.02 2.50 
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Tabel 5.6 Overzicht van de •zuivere# experimenten met CE=0.050 kmol/m3
_, 

C,=0.020 kmol/m3
...- M/W=4/10 (vjv), T=(50.0±0.5)°C, n=500 tpm 

CNa+ (kmol/m3wa1er) 
109*d z 

10-21*N z 103*R p 
Nr Uit Uit (1 /m3wa1er) (kmol/ (s*m3wa1.,)) Totaal (m) 

N~C03 NaCl 

872 0.090 " " 106 0.49 2.90 

870 0.098 0.008 " 102 0.55 2.78 

871 0.180 0.038 0.052 303 0.02 2.49 

De figuren 5.1 t/m 5.3 laten experimenten zien bij respectievelijk standaardreceptuur, 

receptuur met verhoogde elektrolytconcentratie en receptuur met verhoogde 

emulgatorconcentratie. Het verband tussen de conversie en de tijd (figuren 5.1 -3a) laten 

de typische S-vorm zien die zo kenmerkend is voor emulsiepolymerisatiereacties. De 

reactiesnelheid blijkt min of meer constant te zijn tussen ongeveer 20%, het punt waar de 

monomeerdruppels verdwenen zijn, en ongeveer 85% conversie. In dit traject neemt de 

monomeerconcentratie in de deeltjes af. Uit het verband tussen deeltjesaantal en 

conversie (figuren 5.1-3b) blijkt dat door coagulatie het aantal deeltjes in dit interval 

afneemt. De grootte van de deeltjes neemt dus toe. De reactiesnelheid blijft constant 

doordat het gemiddelde aantal radicalen per deeltje toeneemt met de deeltjesgrootte. In 

het begin ontstaan er zeer veel kleine deeltjes, de zogenaamde "overshoot" [Nomura, 

1971] (hier niet zo duidelijk te zien doordat een log-schaal is gebruikt), die door groei van 

de deeltjes niet ranger allemaal gestabiliseerd kunnen worden door de emulgator. Gevolg 

is, net als bij butadieen [Weerts, 1990], dat er langzame coagulatie op zal treden. De 

coagulatie verloopt langzaam omdat de deeltjes steeds gedeeltelijk gestabiliseerd zijn 

door de emulgatormoleculen. 

Het einddeeltjesaantal wordt berekend met de z-gemiddelde diameter bepaald ongeveer 

80 minuten na het opstarten van de polymerisatiereactie. Aangenomen wordt dat de latex 

dan inmiddels stabiel is aangezien na ongeveer 45 minuten reactietijd in de meeste 

gevallen de eindconversie al bereikt is. 
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Figuur 5.1 Conversie, deeltjesaantal, reactiesnelheid en reactiesnelheid per deeltje 

voor batch 32, met standaardreceptuur jonzuiver") 

CE=0.020 kmol/m3w•,, C,=0.020 kmol/m3
_.,, CN•+ =0.098 kmol/m3

_,, 

M/W=4/10, T=(50.0:t0.5)°C, n=500 tpm 
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Figuur 5.2 Conversie, deeltjesaantal, reactiesnelheid en reactiesnelheid per deeltje 

voor batch 54 tzuiver'J 

CE=0.020 kmol/m3
wa1e,, C,=0.020 kmol/m3
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In figuur 5.2b is te zien dat bij de in dit experiment gehanteerde elektrolytconcentratie van 

0.140 kmol/m3
-.ier de latex na ongeveer 85 minuten nog niet geheel colloidaal stabiel is. 

Dit is te zien aan de scherpe daling in deeltjesaantal bij hoge conversie. Bij de 

interpretatie van de data dient hiermee rekening te worden gehouden. 

Uit figuur 5.2a blijkt dat er een verhoging van de reactiesnelheid optreedt bij een conversie 

van ongeveer 70%. Dit is het gel- of Trommsdorff-effect (zie paragraaf 2.7) dat optreedt 

indien de intrinsieke viscositeit een bepaalde kritische waarde overschrijdt. 

De reactiesnelheid tegen de conversie (figuren 5.1-3c) laat een maximale waarde van de 

reactiesnelheid zien bij een conversie van ongeveer 30-50%. De reactiesnelheid per deeltje 

tegen de conversie (figuren 5.1-3d) vertoont pas een maximum bij een conversie van 

ongeveer 70%. De reactiesnelheid en de reactiesnelheid per deeltje als functie van de 

conversie is als volgt bepaald: de conversie tegen de tijd (figuren 5.1-3a) zijn zo geed 

mogelijk gefit met nde·graads polynomen. Door van deze polynomen vervolgens de 

afgeleide te bepalen kan de reactiesnelheid op elk tijdstip warden uitgerekend. Delen van 

de reactiesnelheid op een bepaald moment door het deeltjesaantal (NJ dat op hetzelfde 

tijdstip bepaald is levert vervolgens de reactiesnelheid per deeltje op. Uit de figuren 5.1-3a 

blijkt de reactiesnelheid als functie van de conversie minder constant is dan op grand van 

het verloop van de conversie tegen de tijd verwacht mag warden. Dit wordt waarschijnlijk 

veroorzaakt door de methode van fitten en bepalen van de afgeleide van de conversie 

tegen de tijd curve. 

De reactiesnelheid is tussen ongeveer 20 en 85% conversie constant. De reactiesnelheid 

per deeltje wordt berekend door de reactiesnelheid te delen door het z-gemiddelde 

deeltjesaantal. Hieruit volgt dat het produkt van reactiesnelheid per deeltje en het z

gemiddelde deeltjesaantal (figuren 5.1-3b en 5.1-3d) constant moet zijn in genoemd 

interval. Dit produkt is wet uitgerekend maar niet in dit verslag gepresenteerd. Voor de 

batchexperimenten in de figuren 5.1 en 5.3 blijkt het produkt van reactiesnelheid per 

deeltje en z-gemiddeld deeltjesaantal slechts constant tot een conversie van ongeveer 

35%, waarna het produkt afneemt. Het produkt voor figuur 5.2, bij hogere 

elektrolytconcentratie, blijkt constant tot een conversie van ongeveer 65%, voordat het 

afneemt. 
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Dit kan alleen maar indien de door de Malvern Autosizer 11-C berekende z-gemiddelde 

deeltjesdiameter geen goede maat is voor de werkelijke deeltjesdiameter. Oat het produkt 

bij experiment 854 bij hogere elektrolytconcentratie !anger constant blijft kan duiden op 

betere prestaties van de Malvern bij grotere deeltjes. Verder rekent de Malvern met een 

modelmatige deeltjesgrootteverdeling en niet met een door de Malvern bepaalde 

deeltjesgrootteverdeling. lndien de deeltjesgrootteverdeling asymmetrisch wordt of indien 

er bimodale verdelingen ontstaan, zeals bij de CSTR- of PPC-experimenten, zal de z. 

gemiddelde diameter te groat worden waardoor het z-gemiddelde deeltjesaantal kleiner 

wordt dan in werkelijkheid. 

lndien experiment 832 (figuur 5.1) vergeleken wordt met 854 (figuur 5.2) dan zien we dat 

het effect van elektrolyt toevoegen op het einddeeltjesaantal groat is. Ondanks de sterke 

afname van het aantal deeltjes heeft dit slechts een geringe afname van de 

reactiesnelheid tot gevolg. Oat de reactiesnelheid nauwelijks beinvloed wordt ondanks de 

afname van het aantal deeltjes komt door de stijging van de reactiesnelheid per deeltje. 

Hoe grater de deeltjes des te hoger het gemiddeld aantal radicalen per deeltje en dus de 

reactiesnelheid per deeltje. Dit blijkt duidelijk uit de figuren 5.1 d en 5.2d. 

5.2.2 lnvloed van de elektrolytconcentratie op het deeltjesaantal 

Toevoegen van elektrolyt leidt tot elektrostatische destabilisatie. Doordat de elektrische 

dubbellaag ingedrukt wordt neemt de elektrostatische repulsie tussen de deeltjes af. 

Hierdoor kunnen deeltjes elkaar gemakkelijker naderen en vervolgens coaguleren. In 

figuur 5.4 staat het deeltjesaantal (NJ uitgezet tegen de elektrolytconcentratie (CNa+) voor 

de "onzuivere" experimenten. De emulgatorconcentraties zijn 0.010, 0.015 en 0.020 

kmol/m3
wa1er· Figuur 5.5 geeft eveneens het deeltjesaantal (NJ als functie van de 

elektrolytconcentratie (CNaJ maar nu voor de "zuivere" experimenten. De 

emulgatorconcentraties zijn nu 0.020, 0.040 en 0.050 kmol/m3
wa1er· Het deeltjesaantal 

neemt, zowel bij de "onzuivere" als de "zuivere" experimenten, sterk af met toenemende 

elektrolytconcentratie. Een hogere emulgatorconcentratie leidt tot stabilisatie van een 

groter oppervlak per m3
_ 1 .. , en dus een hoger einddeeltjesaantal. 
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8ij een emulgatorconcentratie van 0.020 kmol/m3we1., is geen significant verschil in 

deeltjesaantal tussen de "onzuivere· en de "zuivere" experimenten te zien. Dit is af te 

leiden uit figuur 5.4 en 5.5 alsmede uit tabel 5.4. Hiervoor kunnen 833 en 834 worden 

vergeleken met 850 en 851 bij lage elektrolytconcentratie en 836 met 852 voor hoge 

elektrolytconcentratie. 

5.2.3 lnvloed van de elektrolytconcentratie op de reactiesnelheid 

In figuur 5.6 staat de reactiesnelheid (Rp) uitgezet tegen de elektrolytconcentratie (CN••) 

voor de "onzuivere" experimenten. De emulgatorconcentraties zijn 0.010, 0.015 en 0.020 

kmol/m3
_ 1e,. In figuur 5.7 staat de reactiesnelheid (Rp) uitgezet tegen de 

elektrolytconcentratie (CN.J voor de "zuivere" experimenten. De emulgatorconcentraties 

zijn nu 0.020, 0.040 en 0.050 kmol/m3
_ 1e,. Het verhogen van de emulgatorconcentratie 

heeft een geringe verhoging van de reactiesnelheid tot gevolg. Weerts [1990] vond voor 

butadieen dat bij toenemende elektrolytconcentratie de initiele reactiesnelheid toenam 

doch de •overall" reactiesnelheid nam af. Zowel in figuur 5.6 voor de "onzuivere" als in 

figuur 5.7 voor de "zuivere" experimenten is een lichte daling van de reactiesnelheid waar 

te nemen met toenemende elektrolytconcentratie. 8ij hoge emulgatorconcentraties wordt 

de daling met toenemende elektrolytconcentratie minder. 

Uit de figuren 5.6 en 5.7 blijkt dat bij een emulgatorconcentratie van 0.020 kmol/m3
_ 1e, 

een duidelijk verschil is in reactiesnelheid tussen de "onzuivere" en de "zuivere" 

experimenten. Het verschil is het sterkst bij lage elektrolytconcentraties (0.060 

kmol/m3
_ 1.,). lndien 833 en 834 wordt vergeleken met 850 en 851 uit tabel 5.4 dan zijn 

de "onzuivere" reactiesnelheden ongeveer een factor 1.6 hoger. 8ij hoge 

elektrolytconcentraties (0.180 kmol/m3we1.,), is het verschil tussen de "onzuivere" en de 

"zuivere" experimenten te verwaarlozen zoals blijkt uit de experimenten 836 en 852. 
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5.3 Experimenten uitgevoerd in de CSTR 

5.3.1 lnleiding van de CSTR-experimenten 

De CSTR-experimenten zijn uitgevoerd om de invloed van de verblijftijd, emulgator- en 

elektrolytconcentratie te onderzoeken op het deeltjesaantal, reactiesnelheid en 

oscillatiegedrag. Het oscillatiegedrag wordt bekeken aan de hand van minima en maxima 

in di9eltjesaantallen en de periodes van de oscillaties. Verder is van belang te weten of de 

oscillaties die ontstaan stabiel zijn in de tijd dan wel uitdempen. Het is moeilijk om de 

oscillaties in conversie te bestuderen. Elke fluctuatie in monomeer- of zeepoplossingdebiet 

en elke fluctuatie in temperatuur resulteert namelijk in een sterke afwijking van de 

conversie. Het deeltjesaantal blijkt veel minder last te hebben van dergelijke fluctuaties en 

is dorhalve een betere grootheid om te bestuderen. 

De 1iguren 5.8 en 5.9 geven de conversie als functie van de tijd en het deeltjesaantal als 

functie van de tijd voor twee CSTR-experimenten. Experiment C30 (figuur 5.8) is 

uitgEwoerd met de standaardreceptuur en experiment C41 (figuur 5.9) heeft ten opzichte 

van de standaardreceptuur een lagere elektrolytconcentratie. C30 blijkt oscillaties te geven 

die redelijk stabiel zijn in de tijd terwijl C41 oscillaties geeft die duidelijk uitdempen in de 

tijd. C30 is het enige CSTR-experiment dat een dergelijk stabiel oscillatieverloop laat zien. 

Alie andere experimenten laten een uitdempend verloop zien zoals in figuur 5.9. Het is 

mogelijk dat de eerste oscillaties die het gevolg zijn van de "overshoot", in het begin van 

het 1experiment hevig zijn, uitdempen naar een lager niveau waarna de oscillaties stabiel 

worden. Dit is echter op de hier gehanteerde tijdschaal niet waargenomen. De conversie 

vertoont in beide figuren een redelijk "rustig" verloop in tegenstelling tot de andere 

expEirimenten. Te zien is ook dat hier voor de conversie onmogelijk van stabiele oscillaties 

in do tijd gesproken kan worden. 

De i::>scillaties worden gekarakteriseerd door een minimum, dat is de waarde van het 

eerste dal en een maximum, dat is de waarde van de eerste top in het verloop van het 

deeltjesaantal tegen de tijd. De periode is dan de tijd die verstrijkt tussen het minimum en 

het maximum maal twee. 
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5.3.2 lnvloed van de verblijftijd 

De CSTR-experimenten zijn, in eerste instantie, uitgevoerd bij een gemiddelde verblijftijd 

van 38 minuten. Bij deze verblijftijd bleek het systeem grote problemen te hebben met de 

hoge conversie (tot 90%), waarschijnlijk in combinatie met een warmtehuishoudings

probleem zodat werd besloten de rest van het onderzoek uit te voeren bij een verblijftijd 

van 30 minuten. CSTR-experiment C30 is wat betreft deeltjesaantal betrouwbaar echter de 

conversie van 39% is waarschijnlijk te laag. Dit is tevens de reden dat deze receptuur bij 

een verblijftijd van 38 minuten niet is vastgelopen zeals veel andere experimenten wel 

deden bij deze verblijftijd. Tabel 5.7 geeft twee experimenten met de standaardreceptuur 

waarvan een bij een verblijftijd van 30 minuten en de ander bij een verblijftijd van 38 

minuten. 

Tabet 5.7 

Nr 

~ 0 

Overzicht van de CSTR-experimenten met standaardreceptuur en 

verschillende verblijftijden 

CE=0.020 kmOl/m3
wate,, C,=0.020 kmol/m3

w81e,, CNa+ =0.098 kmol/m3
we1e,, 

M/W=4/10 (v/v), T=(50.0:t0.5)°C, n=450 tpm 

109*d, 10-21*N 
Pe-z 

't (m) (1 /m3_ter) Xgem 103*R p 
riode 

(min) (-) (kmol / (sm3 
,_9 ,)) 

(min) Min Max Min Max 

38 204 312 0.023 0.083 0.39 0.74 

~ 30 249 290 0.029 0.046 0.39 0.94 0 

Volgens Rawlings en Ray [1987) (paragraaf 3.2) nemen de oscillaties toe bij toename van 

de initiatorconcentratie, afname van de emulgatorconcentratie of langere verblijftijden. 

Zeals in tabel 5.7 is te zien nemen de oscillaties toe met toenemende verblijftijd. Vooral 

het maximum komt een stuk hoger te liggen terwijl het minimum licht afneemt. De 

reactiesnelheid neemt af met toenemende verblijftijd. Rawlings en Ray [1988) voorspellen 

verder dat de periode van de oscillaties in de CSTR 4 tot 1 O maal de gemiddelde 

verblijftijd in het systeem bedraagt. Alie in deze paragraaf (5.3) beschreven experimenten 

hebben een oscillatieperiode van 4 tot 5 maal de gemiddelde verblijftijd. 
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5.3.3 lnvloed van de emulgatorconcentratle 

Zoals al kort is vermeld in paragraaf 5.3.2 neemt de kans op oscillaties af met 

toenemende emulgatorconcentratie. In het rekenvoorbeeld in paragraaf 3.2 staat dat de 

oscillaties voor het systeem vinylacetaat verdwenen zijn boven een emulgatorconcentratie 

van ongeveer 0.050 kmol/m3-e,. Hierbij is echter gerekend met een constante (Kc) bij 

40° C en is er geen rekening gehouden met de aanwezigheid van extra elektrolyt. 

Tabel 5.8 

Nr 

~ 

Overzicht van de CSTR-experimenten met verschillende emulgator

concentraties 

-r=30 min, C,=0.020 kmol/m3
wete,, CNa+ =0.098 kmol/m3

wete,, 

M/W=4/10 (v/v), T=(50.0:r0.5)°C, n=450 tpm 

109*d z 
10·21*N 

z 

CE (m) (1 /m3_e,) ><sem 103*R p 

(kmol/m3water) 
Min Max 

(-) (kmol/(sm3
_

9
,)} 

Min Max 

0.020 249 290 0.029 0.046 

~ 
0.94 

0.050 229 257 0.040 0.056 1.30 

Pe-

riode 

(min) 

150 

140 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de oscillaties inderdaad afnemen met toenemende 

emulgatorconcentratie. Weliswaar is het verschil tussen minimum en maximum, de 

amplitude, bij C30 en C32 ongeveer even groot, relatief gezien is de amplitude kleiner 

omdat het deeltjesaantal bij C32 groter is. Verder is te zien dat de gemiddelde 

reactiesnelheid toeneemt bij toename van de emulgatorconcentratie. 

5.3.4 lnvloed van de elektrolytconcentratie 

De invloed van de elektrolytconcentratie op de oscillaties is niet door Rawlings en Ray 

beschreven. Bekend is dat elektrolyt in batch coagulatie bevordert en dus resulteert in 

grotere deeltjes dan bij experimenten bij lagere elektrolytconcentraties. Verder wordt in 

batch de reactiesnelheid iets lager bij toename van de elektrolytconcentratie. 
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Tabel 5.9 toont de resultaten van de CSTR-experimenten die zijn gedaan om de invloed 

van de elektrolytconcentratie op de reactiesnelheid, deeltjesaantal en oscillatiegedrag te 

bestuderen. 

Tabet 5.9 

Nr 

C41 

C30 

C40 

Overzicht van de experimenten met verschillende elektrolytconcentratie 

-r=30 min, CE=0.020 kmol/m3
_ C,=0.020 kmol/m3

_ 

M/W=4/10 (vjv), T=(50.0r0.5)°C, n=450 tpm 

109*d 10-21*N 
Pe-z z 

CNa+ (m) (1 /m3 
... ,) ><e.m 103*R p 

riode 
(kmol/m3

-.,) (-) (kmol/(sm3
-.,)) 

(min) Min Max Min Max 

0.080 227 290 0.029 0.060 0.46 1.11 160 

0.098 249 290 0.029 0.046 0.39 0.94 150 

0.140 179 319 0.022 0.124 0.26 0.63 130 

Uit tabel 5.9 blijkt dat een toename van de elektrolytconcentratie de oscillaties sterk 

vergroot. Het verschil in amplitude tussen C41 en C30 is niet significant. Toename van de 

elektrolytconcentratie naar O .140 kmol / m3
-., geeft een versterking van de oscillaties. 

Vooral de maxima in de deeltjesaantallen worden sterk verhoogd terwijl de invloed op de 

minima vrij klein is. In de CSTR komt er per tijdseenheid een vaste hoeveelheid emulgator 

de reactor binnen. Deze emulgator wordt voor een deel gebruikt om groeiende deeltjes te 

stabiliseren en voor een deel voor de stabilisatie van nieuw gevormde deeltjes. Verder 

komt er per tijdseenheid een hoeveelheid emulgator vrij ten gevolge van coagulatie. 

lndien nu de elektrolytconcentratie groter is zal de neiging tot coagulatie groter zijn. Dit 

betekent dat ten gevolge van coagulatie meer emulgator vrijkomt per tijdseenheid dan in 

een systeem met een lagere elektrolytconcentratie. Doordat de voor nucleatie beschikbare 

hoeveelheid emulgator toeneemt worden er meer, relatief stabiele, kleine deeltjes gevormd 

en hierdoor worden de maxima in de deeltjesaantallen hoger. Verder geeft een toename 

van de elektrolytconcentratie een lagere conversie en dus ook een lagere gemiddelde 

reactiesnelheid. De periode van de oscillaties wordt korter naarmate de 

elektrolytconcentratie toeneemt. 
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5.4 Experimenten uitgevoerd in de PPC 

5.4.1 Overzicht PPC-experimenten 

De PPC-experimenten zijn zonder uitzondering uitgevoerd bij de standaardreceptuur. De 

pulsatiefrequentie werd gevarieerd om de invloed van deze parameter te kunnen 

bestuderen op conversie, deeltjesaantal en oscillatiegedrag. De uitgevoerde PPC

experimenten staan in tabel 5.1 O. 

Tabel 5.10 Overzicht van de PPC-experimenten met standaardreceptuur 

-r=30 min, CE=0.020 kmol/m3
_ C,=0.020 kmol/m3w•,, 

CN•+=0.098 kmol/m3
.,11e,, S=0.014 m, M;W=4/10 (v/v), T=(50.0:t0.5)°C 

(dZ' NZ en xgem bepaald op kJ 

109*d z 
10-21*N 

z 

f E Pe (m) (1/m3._e,) ><iiem Periode 
Nr 

(1 /s) (m2/s) (·) (-) (min) 
Min Max Min Max 

K07 0.88 84 173 127 140 0.24 0.36 0.58 100 

K09 1.5 140 108 145 152 0.20 0.24 0.56 90 

KOS 2.7 230 62 159 175 0.12 0.27 0.55 140 

KOS 3.5 300 48 120 154 0.19 0.33 0.53 240 

Figuur 5.1 Oa geeft voor experiment KOS de conversie tegen de tijd voor de kolomhoogten 

ko t/m k5• Hierbij is ko onderaan de kolom, k, op 1 meter hoogte enz. Figuur 5.10b geeft 

het deeltjesaantal (NJ tegen de tijd alleen voor ~. het produkt op 5 meter hoogte. In de 

bijlagen is te zien dat voor de andere experimenten ook het deeltjesaantal op meerdere 

hoogten bepaald is. Het deeltjesaantal neemt bij deze experimenten af met toenemende 

kolomhoogte, ook nog in het laatste segment. Dus ook hier vindt nog coagulatie plaats. 

Het hier als voorbeeld gekozen experiment laat echter de oscillaties het beste zien. 
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Figuur 5.10 Dee/tjesaanta/ (Nj tegen de tijd met standaardreceptuur voor K06 

Li.: k°' o: k1, O: k21 ,.: k31 •: k.., f: k51 r= 30 min, 

CE=0.020 kmol/m3
..,111e,, C,=0.020 kmol/m3

wllte1' CN•+ =0.098 kmol/m3..,111e,, 

M/W=4/10 (v/v), T=(50.0:r0.5)°C, s=0.014 m, f=3.5 1/s 
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5.4.2 lnvloed van de pulsatief requentie 

Uit tabel 5.1 O in paragraaf 5.4.1 blijkt de invloed van de axiale menging op het 

polymerisatieproces. De axiale menging wordt gevarieerd door het veranderen van de 

pulsatiefrequentie. De pulsatieslag, ofwel pulsatievolume, wordt hierbij constant gehouden. 

Met het veranderen van de pulsatiefrequentie verandert de axiale dipersiecoefficient (E) 

en het peclet-getal (Pe) volgens de formules (3.5) en (3.6) uit paragraaf 3.3. Het 

dimensieloze kengetal van Peclet is equivalent met het aantal ideale mengers gedeeld 

door twee. 

Naarmate de axiale menging toeneemt, door toename van de pulsatiefrequentie, zal de 

verblijftijdspreiding toenemen. Uit tabel 5.1 O blijkt dat vergroting van de beperkte axiale 

menging nauwelijks invloed op de conversie heeft. Het deeltjesaantal (NJ neemt 

gemiddeld iets af bij toenemende pulsatiefrequentie. De minima en maxima in de 

deeltjesaantallen vertonen door de grote spreiding in amplitude geen duidelijke relatie met 

de pulsatiefrequentie. Als gevolg van de terugmenging vindt de deeltjesvorming, nucleatie, 

plaats in aanwezigheid van grotere deeltjes. Deze grotere deeltjes groeien voor een deel 

door coagulatie met nieuwe kleine deeltjes. Dit resulteert in een lager deeltjesaantal en 

gezien de ongeveer gelijkblijvende conversie in een hogere reactiesnelheid per deeltje. Bij 

de batchexperimenten is aangetoond dat het deeltjesaantal de reactiesnelheid nauwelijks 

beinvloedt binnen een groat conversiebereik. Gezien deze resultaten is het niet 

verwonderlijk dat verblijftijdsspreiding, de mate van axiale menging, binnen bepaalde 

grenzen nauwelijks invloed heeft op de conversie. 

5.5 Vergelijken van de verschillende reactortypen 

5.5.1 Vergelijken van de batchreactor met de CSTR 

Om inzicht te krijgen in de verschillen en overeenkomsten tussen de batchreactor en de 

CSTR zijn in tabel 5.11 de experimenten opgenomen die zijn uitgevoerd in batch en CSTR 

bij dezelfde receptuur. 
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Tabet 5. 11 Overzicht van overeenstemmende batch- en CSTR-experimenten 

C,=0.020 kmol/m3
wa1e,, M/W=4/10 (v/v), T= (50.0:t0.5) °C, 

n=500 tpm (batch), n=450 tpm (CSTR), (batchgegevens na 30 min) 

CE CNa+ Nr 
109*dz,9em 10·21 *N 103*Rp,sem xgem 

Batch/ 
z,gem 

(m) (1 /m3
water) (-) (kmol/ (s*m3

-.,)) 
(kmol/m3wa1.,) CSTR (•) 

832 138 0.30 0.91 2.05 
0.020 0.098 

C10 (38) 259 0.043 0.39 0.74 

832 138 0.40 0.75 2.05 
0.020 0.098 

C30 (30) 267 0.038 0.39 0.94 

870 102 0.60 0.92 2.78 
0.050 0.098 

C32 (30) 237 0.051 0.54 1.30 

854 223 0.22 0.66 1.65 (1.93) 
0.020 0.140 

C40 (30) 248 0.057 0.26 0.63 

855 126 0.35 0.80 1.95 
0.020 0.080 

C41 (30) 258 0.041 0.46 1.11 

Uit de tabel blijkt dat het deeltjesaantal in de CSTR ongeveer 1 o tot 15% van het 

deeltjesaantal in de batchreactor, na 30 minuten reactie, is. Het deeltjesaantal is zo veel 

lager omdat het deeltjesvormingsstadium en het stadium van groei en nucleatie niet in de 

ruimte zijn gescheiden. Een greet deel van de emulgator en monomeer wordt gebruikt 

door de groeiende deeltjes. Hierdoor is er per tijdseenheid minder emulgator en 

monomeer beschikbaar voor stabilisatie van nieuwe deeltjes. 8ij een elektrolytconcentratie 

van 0.140 kmol/m3 
_ 1e, bedraagt het deeltjesaantal in de CSTR 25% van het deeltjesaantal 

in de batch. In de batchreactor leidt toevoegen van elektrolyt tot een sterke afname van 

het deeltjesaantal. In de CSTR, zeals blijkt uit tabel 5.11, heeft de elektrolytconcentratie 

geen significante invloed op het gemiddelde deeltjesaantal. 
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Hierdoor komen de gemiddelde deeltjesaantallen in de CSTR, bij het verhogen van de 

elektrolytconcentratie, dus steeds dichter bij de deeltjesaantallen in de batchreactor te 

liggen. De reactiesnelheid in de CSTR bedraagt ongeveer 35 tot 60% van de 

reactiesnelheid in batch. Dit is te verklaren omdat in batch de reactiesnelheid wordt 

berekend op het steilste stuk in het conversie-tijd plaatje. Bij de CSTR verlaagt zuurstof, 

indien aanwezig, de reactiesnelheid continu terwijl zuurstof in batch alleen een 

inhibitieperiode tot gevolg heeft. 

5.5.2 Vergelijken van de batchreactor, CSTR en de PPC 

tndien alle drie de reactortypen met elkaar worden vergeleken is het nodig een aantal 

vereenvoudigingen te maken. Aangezien in de batchreactor geen oscillaties optreden 

vergelijken we de conversie en deeltjesaantallen van de batchexperimenten met de 

gemiddelde waarden hiervan bij de CSTR- en de PPC-experimenten. Tabel 5.12 toont de 

batch-, CSTR- en PPC-experimenten uitgevoerd met standaardreceptuur. 

Tabel 5.12 Overzicht van de batch-, CSTR-, en PPC-experimenten met 

standaardreceptuur, -r=30 min (PPC, CSTR), 

Nr 

832 

C30 

K07 

KOS 

KOS 

KOS 

CE=0.020 kmol/m3
_,, C,=0.020 kmol/m3

_,, CNu =0.098 kmol/m3
..,818,, 

s=0.014 m (PPC), M/W=4/10 (v/v), T=(50.0:t0.5)°C 

(batchgegevens na 30 min en dz.!18'" Nz.gem en Xgem voor kolom op kJ 

f 109*dz,gem 10-21*N z,gem Xg.m 

(1/s) (m) (1 /m3
water) (-) 

- 117 0.40 0.75 

- 267 0.038 0.39 

0.88 134 0.30 0.58 

1.5 149 0.22 0.56 

2.7 148 0.17 0.55 

3.5 137 0.19 0.53 
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In figuur 5.11 a staat de conversie tegen de pulsatiefrequentie veer alle experimenten 

uitgeveerd met de standaardreceptuur. Figuur 5.11 b toent veor dezelfde experimenten het 

deeltjesaantal (NJ tegen de pulsatiefrequentie. Behalve de 4 PPC-experimenten, 

aangegeven met "markers", staan in deze figuren de batchlijn en de CSTR-lijn 

(onderbroken lijn) weergegeven. Om de batchgegevens goed te kunnen vergelijken met 

de continue experimenten is de conversie en het deeltjesaantal in batch bepaald op 30 

minuten na het opstarten van de reactie. De inductieperiede buiten beschouwing gelaten. 

Zowel de cenversie als het deeltjesaantal blijkt voor de PPC te liggen tussen die van de 

batch en die van de CSTR in. Dit kemt doordat deze groetheden bij identieke receptuur 

afhankelijk zijn van de mate van axiale menging. De batch heeft geen en de CSTR een 

maximale verblijftijdsspreiding. De PPC, waarbij de geringe axiale menging gevarieerd 

werdt door verandering van de pulsatiefrequentie, zal hier dus tussen in liggen. 

Om een goede vergelijking tussen de batch- en de PPC-experimenten te kunnen maken 

moet de energiedissipatie gelijk zijn. Een hogere energiedissipatie geeft namelijk een 

versnelde coagulatie. Hoedemakers [1990] geeft aan hoe voor beide typen reactoren 

deze energiedissipatie berekend kan worden. Bij een pulsatiefrequentie van 3.5 per 

seconde is de energiedissipatie in de PPC vergelijkbaar met die in de batchreacter. 

5.5.3 Vergelijken van de CSTR met de PPC 

lndien alleen de twee continue reactoren met elkaar worden vergeleken kan het verschil in 

oscillatiegedrag tussen deze reactoren beter bestudeerd worden. In tabel 5.13 staan 

derhalve niet de gemiddelde waarden voor de deeltjesdiameter en het deeltjesaantal maar 

de minima en de maxima van deze grootheden vermeld. 

Uit tabel 5.13 blijkt dat zowel de minima als de maxima in de deeltjesaantallen in de CSTR 

veel lager zijn dan die in de PPC. Het relatieve verschil tussen het minimum en het 

maximum, de amplitude van de oscillatie, is bij de PPC van dezelfde ordegrootte als bij 

de CSTR. De periode van de oscillaties varieert sterk en wordt bij grote pulsatiefrequentie 

beduidend groter dan de periode van de oscillatie in de CSTR. 

72 



Hoofdstuk 5 Resultaten en discussie 

Tabel 5. 13 Overzicht van de CSTR- en PPC-experimenten met standaardreceptuur 

CE=0.020 kmol/m3
_,, C,=0.020 kmol/m3

_,, CN•+ =0.098 kmol/m3
_,, 

-r=30 min, s=0.014 m (PPG), M/W=4/10 (v/v), T=(50.0:t:0.5)°C 

109*d z 
10-21*N 

z 
f (m) (1 /m3

_..,) 
Xg.m Peri ode 

Nr 
(1 /s) (-) (min) 

Min Max Min Max 

C30 - 249 290 0.029 0.046 0.39 150 

KO? 0.88 127 140 0.24 0.36 0.58 100 

K09 1.5 145 152 0.20 0.24 0.56 90 

KOS 2.7 159 175 0.12 0.21 0.55 140 

KOS 3.5 120 154 0.17 0.24 0.53 240 

73 



Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen 

Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

Theorie 

De emulsiepolymerisatie van vinylacetaat is niet te beschrijven met de klassieke Smith

Ewart theorie [1948]. Het model afgeleid door van Strien [1990] gaat uit van de ugelstad 

theorie [1967]. Van Strien maakte hierbij de volgende aannames: terminatie vindt 

voornamelijk plaats in de waterfase en desorptie van radicalen is veel groter dan de 

terminatie van radicalen en wordt bepaald door ketenoverdracht naar monomeer. Bij 

grotere deeltjes neemt de desorptie af en daardoor bevatten grotere deeltjes gemiddeld 

meer radicalen dan kleine deeltjes. Met deze theorie is te verklaren dat de reactiesnelheid 

onafhankelijk is van het deeltjesaantal en van de monomeerconcentratie in de deeltjes en 

evenredig is met de vierkantswortel uit de radicaalproduktiesnelheid. Een geringe afname 

van de radicaalproduktiesnelheid met toenemende elektrolytconcentratie is waarschijnlijk. 

Zuurstof wordt invangen door radicalen of oligomeren en er worden zo vrij stabiele 

peroxides gevormd die als emulgator werken en zo het deeltjesaantal beinvloeden. De 

"inhibitors" hydrochinon en 4-tert-butylcatechol vertonen een heel andere gedrag. Deze in 

monomeeroplosbare "inhibitors" vangen radicalen weg in de groeiende deeltjes en warden 

vervolgens wateroplosbaar. Daar reageren ze weer met sulfaatradicalen en krijgen 

vervolgens hun beginstructuur weer terug en zijn dus weer monomeeroplosbaar. Ze 

warden dus zelf niet verbruikt en verlagen dus de reactiesnelheid continu. Hierdoor zal er 

meer emulgator beschikbaar zijn voor nucleatie en dit resulteert in een hoger deeltjes

aantal. Deze "inhibitors" zouden dus gebruikt kunnen warden om de reactiesnelheid en 

daarmee het deeltjesaantal te sturen. 

Metaalionen zoals Fe- en Cu-ionen kunnen redoxinitiatie veroorzaken hetgeen extra 

radicalen oplevert. Hierdoor wordt de reactiesnelheid verhoogd. Bij toenemende elektro

lytconcentratie wordt de bijdrage van de redoxinitiatie minder. 
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Batchexperimenten 

Bij de batchexperimenten bleek roest, Fe-ionen, afkomstig van de opvangvaten van de 

destillatieopstelling door redoxinitiatie een verhoging van de reactiesnelheid te veroorza

ken bij lage elektrolytconcentraties ( <0.100 kmol/m 3
_ 18,). Bij hogere elektrolytconcentraties 

blijkt deze verhoging van de reactiesnelheid niet op te treden. 

Toevoegen van elektrolyt leidt vanwege elektrostatische destabilisatie tot een verhoogde 

coagulatiesnelheid en dus tot een veel lager deeltjesaantal. In tegenstelling tot het 

deeltjesaantal blijkt de reactiesnelheid slechts weinig af te nemen bij een toename van de 

elektrolytconcentratie. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het gemiddeld aantal 

radicalen bij toenemende deeltjesgrootte. 

CSTR-experimenten 

Toename van de verblijftijd leidt tot een toename van de amplitude van de oscillaties 

hetgeen door Rawlings en Ray [1987] voorspeld wordt. De oscillaties bezitten een periode 

van 4 tot 5 maal de verblijftijd. De oscillaties nemen iets af bij toenemende emulgatorcon

centratie hetgeen ook door Rawlings en Ray wordt voorspeld. 

Bij hogere elektrolytconcentratie (CNa· = 0.140 kmol/m3
water) blijkt de amplitude van de 

oscillatie fors toe te nemen. De extra emulgator die vrijkomt ten gevolge van coagulatie 

Jeidt tot stabilisatie van meer kleine, nieuw gevormde, deeltjes zodat de maxima in de 

deeltjesaantallen sterk verhoogd worden. De minima blijven ongeveer gelijk en de periode 

van de oscillatie nee mt licht af. De reactiesnelheid blijkt evenals in batch lager te word en 

bij toenemende elektrolytconcentratie. 

PPC-experimenten 

Toename van de pulsatiefrequentie in de gepulseerde gepakte kolom (Qulsed Qacked 

~olumn, PPC) leidt nauwelijks tot verschillen in gemiddelde conversie. Het deeltjesaantal 

neemt echter wel sterk af met toenemende pulsatiefrequentie. De periodes van de 

oscillaties nemen, bij toenemende pulsatiefrequentie, sterk toe. 

Vergelijken batch- met CSTR-experimenten 

Het deeltjesaantal in de CSTR blijkt slechts 10-15% te zijn van het deeltjesaantal in batch. 
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Bij hogere elektrolytconcentraties wordt dit verschil kleiner en bij een elektrolytconcentratie 

van 0.140 kmol/m3
wa1e, is het deeltjesaantal in de CSTR ongeveer 25% van het deeltjesaan

tal in de batchreactor. De reactiesnelheid in de CSTR bedraagt ongeveer 35-60% van de 

maximale reactiesnelheid in batch. 

Vergelijken van de batch-, CSTR- en de PPC-experimenten 

De deeltjesaantallen en de gemiddelde conversie van de PPC liggen tussen die van de 

batch- en de CSTR-experimenten in. Het deeltjesaantal benadert hierbij de deeltjesaantal

len die bereikt worden in de batchreactor, vooral bij lage pulsatiefrequentie. 

Vergelijken van de CSTR- met de PPC-experimenten 

De oscillaties die optreden in de PPC zijn relatief van dezelfde ordegrootte als die in de 

CSTR. Onderdrukken van de oscillaties door variatie van de pulsatiefrequentie is dus niet 

mogelijk. Wei kan in de PPC een hoger deeltjesaantal warden bereikt dan in de CSTR. 

6.2 Aanbevelingen 

Het maken van TEM-foto's moet op korte termijn plaatsvinden. Met het oog op bereken

gen met behulp van de oplossing van de Ugelstad-vergelijkingen zijn gegevens over de 

exacte deeltjesgrootte en de deeltjesgrootteverdeling van groot belang. lndien de exacte 

deeltjesgrootteverdeling bepaald is door middel van TEM-foto's kan met de variabele hoek 

dynamische lichtverstrooiing of met de diskcentrifuge een procedure warden bepaald die 

sneller en goedkoper is. Seide methoden hebben als voordeel ten opzichte van de 

Malvern 11-C dat zij wel in staat zijn een deeltjesgrootteverdeling te meten. 

Verbeteringen apparatuur 

De temperatuurregeling van de batch- en de CSTR-experimenten moet worden geregeld 

met een nauwkeurigere en in de tijd niet verlopende temperatuuraanduiding. Deze 

regeling is inmiddels besteld. Het bellenvat in het gaslab bevat een argoninlaat die 

gemaakt is van messing. Zeals bekend heeft de aanwezigheid van Cu-ionen redoxinitiatie 

tot gevolg die leidt tot een grotere radicaalproduktie en dus een te hoge reactiesnelheid. 
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Symbolenlijst 

Romeinse letters 

a. oppervlak ingenomen door een emulgatormolecuul 

8,/82 verhouding van hydrodynamische constanten uit formule (2.28) 

C0 concentratie in de voedingsstroom 

CMC kritische emulgatorconcentratie 

CE emulgatorconcentratie 

CE,k kritische emulgatorconcentratie waarbij oscillaties optreden 

C(t) concentratie op tijdstip t 

cl initiatorconcentratie 

CM monomeerconcentratie 

CM,p monomeerconcentratie in de polymeerdeeltjes 

c constante uit formule (3.3) en (3.4) 

d; diameter van deeltje i 

dn aantalgemiddelde deeltjesdiameter 

dp diameter van een polymeerdeeltje 

dP0 diameter van een ongezwollen polymeerdeeltje 

d, specifieke diameter van het pakkingtype 

d, z-gemiddelde deeltjesdiameter 

E axiale dispersiecoefficient 

e elementaire ladingseenheid 

F1 het totale voedingsdebiet 

F (t) F-functie van de verblijftijdsspreiding in de CSTR 

f frequentie van de pulsator 

gewichtsfractie droge stof in emulsie 

f m gewichtsfractie monomeer in emulsie 

fw gewichtsfractie water in emulsie 

f('t) functie van de verblijftijdsspreiding in de CSTR 

Gd,009 gewicht van droog bakje met conversiemonster 

Symbolenlijst 

m2 

kmol/m3
-er 

kmol/m3
-er 

kmol/m3_er 

kmol I m3 water 

kmol/m3water 

kmol I m3 water 

kmol/m3water 

kmol/m3 

1/s 

kg 
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Gieeg gewicht van leeg bakje 

G(t) cumulatieve waarschijnlijkheidsfunctie voor de verblijftijd 

G..,1 gewicht van vol bakje met conversiemonster 

K constante uit formule (2.29) 

K' constante uit formule (2.31) 

Kc een door kinetische en fysische parameters bepaalde constante 

constante van Boltzmann 

absorptiesnelheidsconstante 

radicaaldesorptiesnelheidsconstante 

propagatiesnelheidsconstante 

terminatiesnelheidsconstante in de polymeerdeeltjes 

ketenoverdrachtsconstante 

snelheidsconstante voor terminatie in de waterfase 

lengte van de kolom 

b aantal -CH2-groepen van de emulgator 

Symbolen/ijst 

kg 

kg 

J/K 

1/s 

1 /s 
m3 / (kmol*s) 

m3/s 
m3 / (kmol*s) 

m3/s 
m 

m verhouding tussen de desorptiesnelheid en de radicaalterminatiesnelheid 

N aantal deeltjes per volume continue fase 

N0 aantal deeltjes met 0 radicalen 

N, aantal deeltjes met 1 radicaal 

NAv getal van Avogadro 

N" aantal deeltjes met n radicalen per volume continue fase 

N". 2 aantal deeltjes met n-2 radicalen per volume continue fase 

Nn+i aantal deeltjes met n+ 1 radicalen per volume continue fase 

N"_, aantal deeltjes met n-1 radicalen per volume continue fase 

N, z-gemiddelde deeltjesaantal 

n aantal radicalen per deeltje 

ri gemiddeld aantal radicalen per deeltje 

eenheidsoppervlakteconcentratie in evenwicht met de 

bulk emulgatorconcentratie 

n; aantal deeltjes met diameter d; 

p 

P° 

Pe 

dampdruk boven de emulsie 

dampdruk boven het zuivere monomeer 

getal van Peclet 

1 /m3water 

1/m3_ter 

1/m3_ter 

1/kmol 

1/m3_ter 

1 /m3water 

1 /m3water 

1/m3_ter 

1 /m3 water 

kmol/m3_,er 

bar 

bar 
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p coefficient uit formule (2.3) 

q coefficient uit formule (2.3) 

R gasconstante 

RP ·overall" reactie- of polymerisatiesnelheid 

Rpp reactiesnelheid per deeltje 

Rd,n snelheid waarmee deeltjes met n radicalen verdwijnen 

R.,,n snelheid waarmee deeltjes met n radicalen gevormd worden 

s slaglengte van de pulsator 

T temperatuur 

t tijd 

U(dp) cumulatieve verdelingsfunctie 

u 
V, 
v, 

interstitiele vloeistofsnelheid 

molair volume van het monomeer 

volume van de CSTR 

v2 volumefractie monomeer 

vp volume van het polymeerdeeltje 

v /v volumeverhouding 

w. totale adsorptie-energie 

w parameter uit formule (3.1) 

X conversiegraad 

Symbolenlijst 

J/(mol*K) 

kmol/(s*m3
wa1er) 

kmol/s 

1 /(m3*s) 

1/(m3*s) 

m 

K 

s 

m/s 

m3/kmol 
m3 

m3 

J 

><.. kritische conversie waarboven geen monomeerdruppels meer aanwezig zijn 

x coefficient uit formula (2.2) 

y coefficient uit formula (2.2) 

Y produkt van de verhouding tussen de radicaalterminatiesnelheid in de 

deeltjes en de radicaalabsorptie en de verhouding tussen de 

radicaalterminatiesnelheid in de waterfase en de radicaalabsorptie 

z ionlading 
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Griekse letters 

a verhouding tussen de radicaalabsorptiesnelheid en de 

radicaalterminatiesnelheid in de deeltjes 

a' verhouding tussen de radicaalvormingssnelheid en de 

radicaalterminatiesnelheid in de deeltjes 

ak kritische waarde van a 

y oppervlaktespanning aan het grensvlak deeltje-water 

y 0 oppervlaktespanning aan het grensvlak deeltje-water veer Ce1=0 

K constante afhankelijk van pakkingtype uit formule (3.6) 

µ volumegroeisnelheid van de deeltjes 

µ' interactieparameter tussen polymeer en vloeistof 

PA radicaalabsorptiesnelheid 

P; radicaalproduktiesnelheid 

Pm soortelijk gewicht van het monomeer 

pp soortelijk gewicht van het polymeer 

Pw soortelijk gewicht van water 

-r gemiddelde verblijftijd 

-rest, gemiddelde verblijftijd in de CSTR 

-rpre gemiddelde verblijftijd in de premixer 

-rp,op gemiddelde verblijftijd in de denkbeeldige propstromer 

~ zwellingsgraad van het polymeerdeeltje 

x constante uit formula (2.23) 

"1 0 oppervlaktepotentiaal 

q>,, q> 2 constanten afhankelijk van pakkingtype uit formula (3.6) 

Symbolenlijst 

N/m 

N/m 

1 /(m3*s) 

1 /(m3*s) 

kg/m3 

kg/m3 

kg/m3 

s 
s 
s 
s 

J/C 
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Bijlagen 

Bijlagen 

84 



Bijlagen 

Bijlage 1 Batchexperimenten 

820 
1.00 10 

CE= 0.010 kmol/m3-e, 

C1= 0.020 kmol/m3
_ 1e, 

CNa+= 0.088 kmol/m3-e, 

0.80 J I x E 
0.60 ....... 

QJ 
.-

·en 
z" ..... 

QJ 0.40 > * c 0. 1 ~ 0 
f = 0.7309 w 

f = 0.2621 m 

() 0 
0.20 r- .-

fd.= 0.0070 0.00 0.01 
0 15 30 45 60 75 90 

n= 500 tpm t11d t(m1n) 

T= (50.0±0.5)°C Figuur 81.1 X en N, tegen de tijd voor 820 

Tabet 81. 1 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor 820 

Tijd x 109*d l 10·21 *N 
l Tijd x 109*d l 10-21*N 

l 

(min) (-) (m) (1 /m
3
-ter) (min) (-) (m) (1 /m3wa1e,) 

4 0.0616 97.4 0.77 32 0.8286 

8 0.2010 37 0.9255 181.5 0.10 

12 0.3170 136.8 0.26 42 0.9668 

16 0.3915 47 0.9839 189.4 0.087 

20 0.4732 181.4 0.11 52 0.9571 

24 0.6137 57 0.9574 192.0 0.084 

28 0.7132 167.2 0.13 62 0.9667 
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Bijlagen 

821 
1.00 10 

Ce= 0.010 kmol/m3water 0.80 ! 
I .., I 

C,= 0.020 kmol/m3waier x E 
0.60 ........ 

Q) 
..--

CNa+= 0.050 kmol/m3water ii> 
z" I... 

Q) 
0.40 l-> * 5 0.1 "' I 

f = 0.7230 () 0 
w 0.20 ..--

f = m 0.2679 

fd.= 0.0091 0.00 0.01 
0 15 30 45 60 75 90 

n= 500 tpm t1Jd t(m1n) 

T= (50.0±0.5)°C Figuur 81.2 X en N1 tegen de tijd voor 821 

Tabel 81.2 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor 821 

Tijd x 109*d l 10·21*N 
z Tijd x 109*d l 10·21 *N 

l 

(min) (-) (m) (1 /m
3
water) (min) (-) (m) (1 /m3water) 

4 0.0579 92.7 0.92 42 0.9673 

8 0.2791 100.3 0.70 47 0.9530 117.1 0.38 

12 0.5282 94.2 0.80 52 0.9588 

17 0.7685 57 0.9769 117.5 0.37 

20 0.8689 109.0 0.48 62 0.9796 

24 0.9373 67 0.9709 115.2 0.40 

28 0.9630 115.8 0.39 72 0.9816 

32 0.9573 77 0.9818 117.0 0.38 

37 0.9657 115.7 0.39 
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8ijlagen 

822 
1.00 10 

CE= 0.010 kmol/m3
wa1er 

0.80 ! 
I "' I 

C1= 0.020 kmol/m3
water x E 

0.60 ...... 
<IJ 

..-

CNa+ = 0.068 kmol/m3
water .'iii 

z" ..... 
QJ 

0.40 > * 8 i-
0. 1 ~ 

f = 0.7224 u 0 
w 0.20 ..-

f = m 0.2714 

fd.= 0.0062 0.00 0.01 
0 15 30 45 60 75 90 

n= 500 tpm tiJd t(m1n) 

T= (50.0±0.5)°C Figuur 81.3 X en N, tegen de tijd voor 822 

Tabet 81.3 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor 822 

Tijd x 109*d, 10-21*N 
z Tijd x 109*d l 10·21 *N

2 

(min) (·) (m) (1 /m3
water) (min} (.) (m} (1 /m3

wa1er) 

5 0.0460 40 0.9595 

8 0.1264 99.3 0.75 45 0.9638 149.4 0.19 

11 0.2178 100.7 0.71 50 0.9705 

14 0.3128 109.4 0.54 55 0.9722 152.2 0.18 

18 0.4332 108.8 0.54 65 0.9682 154.1 0.17 

22 0.5389 70 0.9737 

26 0.6459 127.8 0.32 75 0.9776 156.9 0.16 

30 0.7594 80 0.9804 157.8 0.16 

35 0.8834 144.5 0.21 85 0.9820 158.5 0.15 
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8ijlagen 

823 
1.00 10 

--i 
! Ce= 0.010 kmol/m3wa1er 0.80 

I .., r 
C1= 0.020 kmol/m3

_ 1e, x E 
0.60 ...... 

(lJ 
..-

CNa+= 0.120 kmol/m3wa1er Ci> 
z" \,.._ 

(lJ 
0.40 > ~* c: 0.1 0 .. 

I 

f = 0.7071 0 0 
w 0.20 

,... 

1 = m 0.2862 

fd.= 0.0067 0.00 0.01 
0 '15 30 45 60 75 90 

n= 500 tpm tijd t(m1n) 

T= (50.0±0.5)°C Figuur 81.4 X en N1 tegen de tijd voor 823 

Tabel 81.4 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor 823 

Tijd x 109*d 
l 

10·21 *N, Tijd x 109*d, 10·21 *N, 

(min) (·) (m) (1 /m3water} (min) (·) (m) (1 /m3water} 

4 0.0369 38 0.6482 

8 0.1109 114.0 0.54 43 0.7848 236.6 0.052 

12 0.1830 48 0.8977 

16 0.2502 154.4 0.21 53 0.9297 262.8 0.037 

20 0.3149 58 0.9382 

24 0.3884 179.8 0.13 63 0.9199 268.8 0.035 

28 0.4497 68 0.9829 

33 0.5373 201.8 0.089 73 0.9723 270.8 0.033 
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Bijlagen 

824 
1.00 10 

CE= 0.010 kmol/m3water 0.80 ! 
I .., s 

C1= 0.020 kmol/m3water x E 
0.60 ....... 

Q) 
.,.... 

CNa+ = 0.153 kmol/m3
wa1er Ui H ..... z Q) 

0.40 > !-6 0. 1 "' I 

f = 0.7228 u i- 0 
w 0.20 .,.... 

f = 0.2703 m 

fd.= 0.0069 0.00 0.01 
0 15 30 45 60 75 90 

n= 500 tpm tiJd t(m1n) 

T= (50.0±0.5)°C Figuur 81.5 X en Nz tegen de tijd voor 824 

Tabel 81.5 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor 824 

Tijd x 109*d z 10·21 *N, Tijd x 109*d z 
10·21*N 

z 

(min) (-) (m) (1 /m3 water) (min) (-) (m) (1 /m3water} 

4 0.0722 40 0.6805 

8 0.1569 45 0.8073 293.5 0.025 

12 0.2115 194.9 0.097 50 0.9146 

16 0.2688 55 0.9563 316.6 0.019 

20 0.3293 222.5 0.064 60 0.9697 

24 0.3829 65 0.9763 334.8 0.016 

28 0.4477 255.7 0.041 70 0.9776 

32 0.5163 75 0.9787 336.4 0.016 

36 0.5968 272.3 0.033 80 0.9810 
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8ijlagen 

825 
1.00 10 

Ce= 0.01 O kmol/m
3 
-·· 

0.80 ! 
I .., I 

C,= 0.020 kmol/m3
water x E 

0.60 ...... 
<11 

...... 

CNa+= 0.059 kmol/m
3
- 8, ·v, .. ,._ 

<11 0.40 
z 

> * 5 0.1 ~ 
f = 0.7400 () 0 
w 0.20 ...... 

f = m 0.2540 

fd.= 0.0060 0.00 0.01 
0 15 30 45 60 75 90 

n= 500 tpm tiJd t(min) 

T= (50.0±0.5)°C Figuur 81.6 X en Nz tegen de tijd voor 825 

Tabel 81.6 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor 825 

Tijd x 109*d z 10·21 *N z Tijd x 109*d z 
10-21*N 

z 

(min) (-) (m) (1 /m3
_ter) (min) (-) (m) (1 /m3

-.,) 

1 0.0126 41 0.9694 

5 0.1402 95.6 0.77 46 0.9681 139.4 0.21 

9 0.3407 51 0.9768 

13 0.4300 56 0.9642 141.1 0.20 

17 0.6410 61 0.9780 

21 0.8411 66 0.9758 142.3 0.20 

25 0.9436 71 0.9440 

29 0.9534 76 0.9754 142.2 0.20 

33 0.9696 81 0.9828 

37 0.9531 135.1 0.23 86 0.9835 143.4 0.19 
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8ijlagen 

832 
1.00 10 

CE= 0.020 kmol/m3water 0.80 ! 
I .., I 

C1= 0.020 kmol/m3
_ 1er x E 

0.60 ...... 
(]) 

..... 
CNa+ = 0.098 kmol/m3waier Cii .. 

"-
(]) 

0.40 
z 

> J 5 0.1 "' I 

f = 0.7257 0 0 
w 0.20 .,.... 

f = m 0.2652 

fd.= 0.0091 0.00 0.01 
0 15 30 45 60 75 90 

n= 500 tpm t1jd t(min) 

T= (50.0±0.5)°C Figuur 81. 7 X en N, tegen de tijd voor 832 

Tabet 81. 7 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor 832 

Tijd x 109*d z 
10·21*N z Tijd x 109*d, 10·21 *N z 

(min) (·) (m) (1 /m
3
water} (min) (-) (m) (1 /ma water} 

4 0.0282 45 0.9590 129.2 0.28 

8 0.1260 100.4 0.71 50 0.9644 

12 0.2425 92.8 0.87 55 0.9692 133.7 0.25 

16 0.3586 98.3 0.72 60 0.9749 

20 0.4736 104.1 0.59 65 0.9706 133.2 0.25 

24 0.5727 70 0.9763 

28 0.6891 113.9 0.43 75 0.9793 135.6 0.24 

32 0.7916 80 0.9845 

36 0.8800 125.8 0.31 85 0.9703 138.3 0.23 

40 0.9276 
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8ijlagen 

833 
1.00 10 

Ce= 0.020 kmol/m3
_ 1e, 0.80 ! 

I ... I 
C1= 0.020 kmol/m3

- 9 , 
x E 

0.60 ....... 
Cl> 

.,.... 

CNa+= 0.060 kmol/m3
_

9
, .if> 

z" ..... 
Cl> 0.40 > * 6 0.1 "' I 

f = 0.7174 0 0 
w 0.20 .,.... 

f = m 0.2751 

fds= 0.0076 0.00 0.01 
0 15 30 45 60 75 90 

n= 500 tpm tijd t(m1n) 

T= (50.0±0.5) 0 c Figuur 81.8 X en Nz tegen de tijd voor 833 

Tabet 81.8 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor 833 

Tijd x 109*d z 10·21 *N z Tijd x 109*d, 10·21*Nz 

(min) (.) (m) (1 /m
3 
water) (min) (·) (m) (1 /m3_e,) 

2 0.0656 43 0.9639 123.4 0.34 

6 0.2852 48 0.9587 . 
10 0.5154 103.0 0.64 53 0.9866 121.3 0.35 

14 0.6960 58 0.9636 

18 0.8562 117.6 0.40 63 0.9693 124.4 0.33 

23 0.9329 68 0.9523 

26 0.9497 122.8 0.34 73 0.9730 123.3 0.34 

30 0.9589 78 0.9608 

34 0.9678 124.7 0.33 83 0.9679 124.1 0.33 

38 0.9629 
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8ijlagen 

834 
1.00 10 

Ce= 0.020 kmol/m3
waier 

0.80 ! 
I .., r 

C1= 0.020 kmol/m3
water x E 

0.60 
....._ 

CV 
..-

CNa+= 0.060 kmol/m3
waier 'iii 

z" ..... 
CV 0.40 r-> * 8 0.1 .. 

I 

f = 0.7263 () 0 
w 0.20 ..-

f = m 0.2661 

fds = 0.0076 0.00 0.01 
0 15 30 45 60 75 90 

n= 500 tpm t1Jd t(m1n) 

T= (50.0±0.5) 0 c Figuur 81.9 X en N, tegen de tijd voor 834 

Tabel 81.9 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor 834 

Tijd x 109*d, 10·21 *N2 Tijd x 109*d z 10·21 *N z 

(min) (-) (m) (1 /m3water) (min) (-) (m) (1 /m3water) 

3 0.0817 43 0.9394 

7 0.2777 48 0.9707 112.5 0.42 

10 0.4363 53 0.9726 

13 0.5781 96.5 0.73 58 0.9770 112.4 0.42 

16 0.7262 63 0.9799 

19 0.8439 68 0.9614 111.6 0.43 

22 0.9334 73 0.9692 

26 0.9545 78 0.9829 109.0 0.46 

30 0.9509 112.1 0.43 83 0.9765 

34 0.9592 88 0.9762 112.1 0.43 

38 0.9527 
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8ijlagen 

836 
1.00 10 

--i 
Ce= 0.020 kmol/m3

_ 1er 0.80 ! 
I ... r 

C,= 0.020 kmol/m3
-ier x E 

0.60 ...... 
Q.) 

..-

CNa+= 0.180 kmol/m3
-ier "'iii 

'"' ... z Q.) 
0.40 > * 5 0.1 "' I 

f = 0.7171 () 0 
w 0.20 ..-

f = m 0.2705 

fd.= 0.0124 0.00 0.01 
0 15 30 45 60 75 90 

n= 500 tpm tiJd t(min) 

T= (50.0±0.5}°C Figuur 81 .10 X en Nz tegen de tijd voor 836 

Tabel 81.10 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor 836 

Tijd x 109*d l 10-21*N 
l Tijd x 109*d l 10-21*N 

l 

(min) (-) (m) (1 /m3
_1er} (min) (-) (m) (1 /m3

-ter} 

2 0.0888 95.3 0.86 35 0.6888 197.9 0.09 

6 0.1524 40 0.7970 

10 0.2481 150.4 0.21 45 0.9049 233.7 0.05 

14 0.3085 50 0.9566 

18 0.3684 165.6 0.15 55 0.9777 268.6 0.03 

22 0.4295 60 0.9838 

26 0.5158 181.5 0.11 65 0.9753 305.9 0.02 

30 0.5738 
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Bijlagen 

840 
1.00 10 

Ce= 0.015 kmol/m3
water 0.80 ! 

I .., s 
C,= 0.020 kmol/m3

_ 19, x E 
0.60 ....... 

Qi 
,.... 

CNa+ = 0.055 kmol/m3
_ 1er iii 

z" .... i-Qi 0.40 > * 5 0. 1 "' I 

f = 0.7197 (.) 0 w 0.20 ,.... 

f = m 0.2737 

fds= 0.0065 0.00 0.01 
0 15 30 45 60 75 90 

n= 500 tpm tijd t(m1n) 

T= (50.0±0.5) 0 c Figuur 81.11 X en N1 tegen de tijd voor 840 

Tabel 81.11 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor B40 

Tijd x 109*d z 
10-21*N 

l Tijd x 109*d z 
10-21*N 

z 

(min) (-) (m) (1 /m3 
water) (min) (-) (m) (1 /m3

water) 

1 0.0229 38 0.9837 110.0 0.47 

5 0.1350 86.8 1.1 43 0.9716 

9 0.3615 48 0.9704 106.3 0.52 

13 0.5115 91.4 0.90 53 0.9741 

17 0.7075 58 0.9491 110.4 0.47 

21 0.8935 107.0 0.52 63 0.9731 

25 0.9484 68 0.9677 111.8 0.45 

29 0.9503 109.4 0.48 73 0.9744 

33 0.9531 78 0.9807 111.5 0.45 
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T= (50.0±0.5)°C Figuur B1.12 X en N2 tegen de tijd voor B41 

Tabet 81.12 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor B41 

Tijd x 109*d z 10·21 *N, Tijd x 109*d z 
10·21*N 

z 

(min) (-) (m) (1/m
3
-ter) (min) (-) (m) (1 /m3_.e,) 

3 0.0731 40 0.9607 148.3 0.19 

7 0.2001 95.5 0.82 45 0.9707 

11 0.3270 50 0.9742 152.7 0.17 

15 0.4424 108.1 0.54 55 0.9814 

19 0.5381 60 0.9777 152.6 0.17 

23 0.6731 131.6 0.29 65 0.9755 

27 0.7839 70 0.9807 158.8 0.15 

31 0.8914 145.1 0.20 75 0.9777 

35 0.9407 80 0.9839 159.8 0.15 
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T= (50.0±0.5)°C Figuur 81.13 X en N1 tegen de tijd voor 842 

Tabet 81. 13 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor 842 

Tijd x 109*d z 10·21 *N z Tijd x 109*d, 10-21*N 
z 

(min) (-) (m) {1 /m
3

water) (min) (-) (m) {1 /m3water) 

1 0.0080 42 0.9572 208.6 0.068 

5 0.0700 47 0.9637 

9 0.2051 123.9 0.38 52 0.9746 219.4 0.058 

13 0.3106 57 0.9763 

17 0.4044 147.2 0.22 62 0.9785 220.7 0.057 

21 0.4855 67 0.9725 

25 0.5755 170.6 0.13 72 0.9820 232.6 0.049 

29 0.6907 77 0.9797 

33 0.8055 193.2 0.088 82 0.9815 238.3 0.045 

37 0.9014 
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n= 500 tpm tijd t(m1n) 

T= (50.0±0.5) 0 c Figuur B1.14 X en Nz tegen de tijd voor B43 

Tabel B1. 14 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor B43 

Tijd x 109*d z 
10-21*N 

z Tijd x 109*d z 
10-21*N 

z 

(min) (·) (m) (1 /m
3_ter) (min) (·) (m) (1 /m

3
-.,) 

3 0.0448 40 0.7918 248.7 0.041 

7 0.1447 130.1 0.33 45 0.9191 

11 0.2182 50 0.9661 282.0 0.027 

15 0.2766 180.6 0.12 55 0.9783 

19 0.3432 60 0.9830 307.9 0.021 

23 0.4138 202.4 0.083 65 0.9763 

27 0.4731 70 0.9674 342.8 0.015 

31 0.5599 219.2 0.063 75 0.9705 

35 0.6502 80 0.9725 358.3 0.013 

98 



8ijlagen 

850 
1.00 10 

Ce= 0.020 kmol/m3
wa1er 

0.80 -i ! 
I ... I 

C,= 0.020 kmol/m3
wa1er x E 

0.60 
..._ 

(]) 
..-

CNa+= 0.060 kmol/m3
wa1er .ifi .. 

'- !---+ z (]) 
0.40 > * 5 0.1 .. 

I 

f = 0.7465 0 0 
w 0.20 ..-

f = m 0.2457 

fd.= 0.0079 0.00 0.01 
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n= 500 tpm ttJd t(m1n) 

T= (50.0±0.5)°C Figuur 81.15 X en Nz tegen de tijd voor 850 

Tabet 81. 15 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor 850 

Tijd x 109*d l 10-21*N 
l Tijd x 109*d z 

10-21*N 
l 

(min) (.) (m) (1 /m
3
water) (min) (·) (m) {1 /m

3
water) 

3 0.0421 40 0.9510 104.8 0.47 

7 0.1561 129.0 0.30 45 0.9804 

11 0.2789 50 0.9534 108.4 0.43 

15 0.4485 81.3 1.12 55 0.9335 

19 0.5809 60 0.9543 107.0 0.44 

23 0.7324 88.4 0.82 65 0.9763 

27 0.8544 70 0.9798 111.2 0.39 

31 0.8890 93.8 0.67 75 0.9341 

35 0.9542 80 0.9655 112.7 0.38 
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T= (50.0±0.5)°C Figuur 81.16 X en N, tegen de tijd voor 851 

Tabel 81. 16 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor 851 

Tijd x 109*d l 10·2,*N 
z Tijd x 109*d z 10·21 *N, 

(min) (-) (m) (1 /m
3
water} (min) (-) (m) (1 /m

3 
water} 

4 0.0006 42 0.8994 

8 0.0220 47 0.9243 105.3 0.53 

12 0.1658 81.2 1.36 52 0.9301 

16 0.3054 57 0.9572 105.9 0.52 

20 0.4390 84.5 1.15 62 0.9722 

24 0.5327 67 0.9588 106.9 0.51 

28 0.6432 93.0 0.82 72 0.9540 

32 0.7271 77 0.9815 107.2 0.50 

37 0.8219 102.9 0.59 
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n= 500 tpm tiJd t(m1n) 

T= (50.0±0.5)°C Figuur 81.17 X en N, tegen de tijd voor 852 

Tabet 81. 17 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor 852 

Tijd x 109*d z 10·21 *N
1 Tijd x 109*d z 

10-21*N 
z 

(min) (·) (m) (1 /m3
water) (min) (·) (m) (1 /m3 water) 

3 0.0144 41 0.7008 

7 0.0944 46 0.8135 219.8 0.06 

11 0.1745 136.3 0.29 51 0.9062 

15 0.2021 56 0.9554 258.9 0.04 

19 0.3016 155.2 0.19 61 0.9709 

23 0.3755 66 0.9769 312.8 0.02 

27 0.4361 170.1 0.14 71 0.9818 

31 0.5050 76 0.9787 348.2 0.01 

36 0.5830 186.2 0.11 
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T= (50.0±0.5) 0 c Figuur 81.18 X en N1 tegen de tijd voor 854 

Tabel 81.18 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor 854 

Tijd x 109*d z 
10-21*N 

z Tijd x 109*d, 10·21 *N z 

(min) (-) (m) (1/m3
_ 1.,) (min) (-) (m) (1 /m

3
-.,) 

1 0.0097 41 0.9144 

5 0.0793 46 0.9562 175.1 0.11 

9 0.1919 51 0.9658 

13 0.2821 106.9 0.58 56 0.9648 191.4 0.09 

17 0.3727 61 0.9790 

21 0.4676 127.2 0.33 66 0.9728 203.1 0.07 

26 0.5712 71 0.9767 

29 0.6379 143.6 0.22 76 0.9738 214.1 0.06 

33 0.7438 81 0.9786 

37 0.8531 156.2 0.16 86 0.9808 223.1 0.05 
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T= (50.0±0.5) 0 c Figuur B1.19 X en N, tegen de tijd voor B55 

Tabel B1.19 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor B55 

Tijd x 109*d, 10·21*N 
z Tijd x 109*d z 

10-21*N 
z 

(min) (-) (m) (1 /m3
water) (min) (-) (m) (1 /m

3
- 0,) 

1 0.0109 40 0.9608 

4 0.0705 45 0.9682 125.0 0.30 

8 0.1531 50 0.9701 

12 0.3027 94.9 0.79 55 0.9811 125.2 0.30 

16 0.4099 60 0.9829 

20 0.5317 106.3 0.54 65 0.9692 127.6 0.28 

24 0.6440 70 0.9782 

28 0.7582 120.3 0.35 75 0.9757 125.6 0.30 

32 0.8625 80 0.9811 

36 0.9375 124.7 0.31 
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T= (50.0±0.5) 0 c Figuur 81.20 X en N1 tegen de tijd voor 860 

Tabet 81. 20 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor 860 

Tijd x 109*d, 10-21*N 
z Tijd x 109*d, 10·21 *N z 

(min) (-) (m) (1 /m3water) (min) (-) (m) (1 /m3water) 

1 0.0234 35 0.9386 

5 0.1819 78.1 1.60 40 0.9560 111.5 0.47 

9 0.3784 45 0.9795 

13 0.5377 95.3 0.82 50 0.9755 111.3 0.47 

17 0.6687 55 0.9613 

21 0.8099 103.9 0.60 60 0.9653 110.3 0.48 

25 0.9148 65 0.9795 

30 0.9423 110.3 0.48 70 0.9500 111.4 0.47 
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T= (50.0±0.5)°C Figuur 1.21 X en Nz tegen de tijd voor 861 

Tabet 81.21 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor 861 

Tijd x 109*d, 10·21 *N, Tijd x 109*d, 10·21 *N, 

(min) (·) (m) (1 /m
3
water) (min) (·) (m) (1 /m3

-.,) 

2 0.0918 36 0.9210 

6 0.2516 87.8 1.06 41 0.9586 204.3 0.07 

10 0.3876 46 0.9575 

14 0.5014 98.3 0.72 51 0.9587 244.9 0.04 

18 0.6018 56 0.9793 

22 0.7057 118.3 0.40 61 0.9719 283.5 0.03 

26 0.7699 66 0.9809 

31 0.8539 157.1 0.16 71 0.9753 308.9 0.02 
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T= (50.0±0.5)°C Figuur 81.22 X en N1 tegen de tijd voor 862 

Tabel 81.22 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor 862 

Tijd x 109*d z 
10·21*N 

z Tijd x 109*d z 
10-21*N 

z 

(min) (-) (m) (1 /m3
-.,) (min) (-) (m) (1 /m3

water) 

1 0.0003 42 0.9061 95.2 0.70 

5 0.1307 47 0.9285 

9 0.2776 77.6 1.47 52 0.9498 98.4 0.63 

13 0.4057 57 0.9710 

17 0.5082 85.1 1.06 62 0.9653 99.8 0.60 

21 0.5955 67 0.9776 

25 0.6702 91.2 0.84 72 0.9737 101.6 0.57 

29 0.7452 77 0.9822 

33 0.8061 95.6 0.71 82 0.9765 101.2 0.57 

37 0.8628 
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T= (50.0±0.5)°C Figuur B1.23 X en N, tegen de tijd voor B70 

Tabel B1.23 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor B70 

Tijd x 109*d, 10·21 *N, Tijd x 109*d z 10·21 *N z 

(min) (·) (m) {1 /m
3
-ter) (min) (·) (m) {1/m3water) 

1 0.0032 42 0.9785 100.9 0.57 

5 0.1144 47 0.9666 

9 0.2914 76.2 1.52 52 0.9802 101.3 0.56 

13 0.4500 57 0.9774 

17 0.6092 88.1 0.92 62 0.9740 100.9 0.57 

21 0.7396 67 0.9618 

25 0.8602 96.9 0.66 72 0.9719 100.9 0.57 

29 0.9120 77 0.9800 

33 0.9551 100.2 0.58 82 0.9801 102.2 0.55 

37 0.9663 
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T= (50.0 ±0.5) 0 c Figuur 81.24 X en N, tegen de tijd voor 871 

Tabel 81.24 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor 871 

Tijd x 109*d z 
10·21*N 

z Tijd x 1Q9*d z 10·21 *N z 

(min) (-) (m) (1 /m3water) (min) (-) (m) (1 /m3water) 

3 0.0395 44 0.9242 168.8 0.13 

7 0.1507 49 0.9495 

11 0.2944 77.8 1.49 54 0.9632 213.1 0.06 

15 0.4342 59 0.9703 

19 0.5522 88.6 0.96 64 0.9739 257.1 0.04 

24 0.6564 69 0.9742 

27 0.7022 106.4 0.54 74 0.9761 280.2 0.03 

31 0.7726 79 0.9750 

35 0.8334 137.4 0.24 84 0.9822 303.3 0.02 

39 0.8854 
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T= (50.0±0.5}°C Figuur 81.25 X en N1 tegen de tijd voor 872 

Tabel B 1.25 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor 872 

Tijd x 109*d z 10·21*Nz Tijd x 109*d z 
10-21.,.N z 

(min) (·) (m) (1 /m
3

water) (min) (·) (m) (1/m
3

water) 

2 0.0325 43 0.9395 103.3 0.53 

6 0.1964 48 0.9593 

10 0.3668 80.3 1.28 53 0.9573 104.0 0.52 

14 0.5096 58 0.9652 

18 0.6256 96.6 0.70 63 0.9810 105.1 0.50 

22 0.8024 68 0.9783 

26 0.8723 102.3 0.56 73 0.9798 105.2 0.50 

30 0.9221 78 0.9679 

34 0.9535 103.9 0.52 83 0.9532 105.9 0.49 

38 0.9231 
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Figuur 82. 1 X en N, tegen de tijd voor C10 

Tabet 82. 1 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor C10 

Tijd x 109*d z 10·21 *N z Tijd x 1Q9*d z 

(min) (-) (m) (1 /m
3
water) (min) (-) (m) 

55 0.0475 72.0 0.3455 180 0.2507 200.7 

70 0.1375 73.0 1.1098 190 0.2710 223.0 

85 0.2785 98.8 0.6333 205 0.2893 252.6 

100 0.2944 114.1 0.4351 220 0.3320 281.3 

115 0.2968 130.3 0.3037 235 0.3277 302.6 

130 0.2673 147.5 0.2162 250 0.2751 303.3 

145 0.2441 160.3 0.1723 265 0.3040 312.3 

160 0.2538 181.8 0.1192 280 0.3638 249.9 

10·21*N 
z 

(1 /m
3
water) 

0.0892 

0.0648 

0.0444 

0.0318 

0.0256 

0.0257 

0.0234 

0.0451 
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Bijlagen 

Vervolg tabel 82. 1 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor C10 

Tijd x 109*d, 10-21*N 
z Tijd x 109*d z 

10-21*N 
z 

(min) (·) (m) (1 /m3water) (min) (.) (m) (1/m
3
water) 

295 0.3907 203.8 0.0827 555 0.3511 271.1 0.0354 

325 0.4158 222.7 0.0630 570 0.3705 256.2 0.0418 

340 0.3916 233.2 0.0552 580 0.3967 253.6 0.0429 

355 0.3749 242.2 0.0494 595 0.4357 247.3 0.0458 

370 0.3915 258.5 0.0405 610 0.4733 252.3 0.0428 

380 0.3804 267.8 0.0365 625 0.5012 256.9 0.0403 

400 0.3771 289.4 0.0290 640 0.5041 264.8 0.0368 

415 0.3787 298.8 0.0263 655 0.4884 263.8 0.0373 

430 0.3863 281.9 0.0313 670 0.4818 265.7 0.0366 

445 0.4001 237.4 0.0522 685 0.4765 276.9 0.0323 

460 0.4000 220.5 0.0651 700 0.4352 278.4 0.0321 

475 0.3918 220.3 0.0654 715 0.4137 283.7 0.0305 

490 0.3643 237.5 0.0525 730 0.4285 279.9 0.0316 

520 0.3635 262.2 0.0391 745 0.4387 279.7 0.0316 

535 0.3552 266.8 0.0371 
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Tabet 82.2 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor C30 

Tijd x 109*d, 10·21 *N z Tijd x 109*d, 10·21*N 
z 

(min) (-) (m) (1 /m
3 
water) (min) (-) (m) (1 /m

3
water) 

30 0.1853 105.4 0.3227 120 0.3424 269.5 0.0359 

40 0.2384 132.8 0.1964 130 0.3363 272.9 0.0349 

50 0.2705 156.9 0.1372 140 0.3339 278.9 0.0328 

60 0.2837 173.4 0.1118 150 0.3130 289.7 0.0294 

70 0.3144 193.5 0.0855 157 0.3094 288.8 0.0297 

80 0.3287 212.8 0.0672 170 0.3047 285.9 0.0307 

90 0.3416 232.2 0.0533 180 0.3098 286.6 0.0304 

100 0.3400 244.1 0.0470 190 0.3685 285.1 0.0305 

115 0.3428 262.6 0.0386 210 0.3854 266.2 0.0374 
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Vervolg tabel 82.2 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor C30 

Tijd x 109*d l 10-21*N 
l Tijd x 109*d z 

10-21*N 
z 

(min) (-) (m) (1 /m3water) (min) (-) (m) (1 /m3water) 

220 0.3633 257.8 0.0413 400 0.4325 253.2 0.0430 

230 0.3580 248.8 0.0460 410 0.4337 258.6 0.0403 

240 0.3627 249.7 0.0455 420 0.4302 267.4 0.0365 

250 0.3576 252.0 0.0443 430 0.4244 267.7 0.0364 

260 0.3499 259.3 0.0407 440 0.4292 272.8 0.0344 

270 0.3581 259.9 0.0404 450 0.4326 274.0 0.0339 

280 0.3514 267.4 0.0371 464 0.4465 270.7 0.0350 

290 0.3504 269.5 0.0363 470 0.4364 272.5 0.0344 

300 0.3472 274.9 0.0342 502 0.4935 271.2 0.0345 

310 0.3596 267.9 0.0369 510 0.4643 273.2 0.0340 

320 0.3963 274.4 0.0340 520 0.4225 269.5 0.0357 

334 0.4104 271.6 0.0350 530 0.3786 269.6 0.0360 

340 0.4319 265.8 0.0371 540 0.3565 265.8 0.0378 

350 0.4513 257.8 0.0405 550 0.3477 265.9 0.0378 

370 0.4251 243.2 0.0486 560 0.3420 262.9 0.0391 

380 0.4508 243.9 0.0479 570 0.3366 262.2 0.0395 

390 0.4287 249.6 0.0449 
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8ijlagen 
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Tabet 82.3 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor C32 

Tijd x 109*d z 10·21 *N, Tijd x 109*d, 10·21 *N, 

(min) (-) (m) (1 /m
3

water) (min) (-) (m) (1 /m
3
water) 

25 0.0164 115 0.5210 228.9 0.0560 

35 0.1395 116.4 0.2054 125 0.5154 235.7 0.0519 

45 0.2965 121.5 0.2749 138 0.5104 249.6 0.0441 

55 0.3752 139.3 0.2023 145 0.4963 243.6 0.0476 

66 0.4141 157.1 0.1527 155 0.4968 254.5 0.0417 

78 0.4572 169.8 0.1276 165 0.5410 257.0 0.0401 

85 0.4764 187.0 0.0976 175 0.5635 252.2 0.0422 

95 0.4950 196.4 0.0863 185 0.5632 249.1 0.0438 

107 0.5261 218.6 0.0636 195 0.5586 243.8 0.0468 
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Vervolg tabel 82.3 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor C32 

Tijd x 109*d, 10·21 *N
2 Tijd x 109*d z 

10-21*N 
z 

(min) (-) (m) (1 /m3water) (min) (-) (m) (1 /m3wa1er) 

203 0.5655 239.8 0.0491 375 0.4860 235.3 0.0529 

215 0.6123 233.1 0.0529 415 0.4893 232.0 0.0551 

225 0.5848 229.4 0.0558 435 0.5065 225.8 0.0596 

237 0.6177 235.2 0.0514 445 0.5433 233.2 0.0536 

245 0.7578 237.0 0.0486 455 0.5476 216.7 0.0668 

258 0.8028 246.2 0.0429 466 0.5604 225.1 0.0594 

268 0.8295 244.1 0.0437 475 0.5557 223.2 0.0610 

276 0.8256 237.7 0.0474 486 0.5594 222.8 0.0613 

325 0.5987 236.4 0.0508 499 0.5481 224.6 0.0600 

365 0.4996 244.7 0.0469 505 0.5537 222.9 0.0613 
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Bijlagen 
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Figuur 82.4 X en N1 tegen de tijd voor C40 

Tabel 82.4 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor C40 

Tijd x 109*d, 10·21 *N
2 Tijd x 109*d, 

(min) (-) (m) {1 /m
3
water) (min) (-) (m) 

31 0.0047 120 0.3144 197.4 

42 0.0132 130 0.2911 205.6 

50 0.0492 142 0.2629 227.0 

60 0.1684 91.7 0.7187 151 0.2565 242.9 

70 0.2609 107.8 0.5004 160 0.2332 268.4 

80 0.3289 128.3 0.3066 172 0.2246 288.3 

90 0.3530 141.3 0.2360 182 0.2138 307.5 

101 0.3508 156.3 0.1789 190 0.2331 319.4 

110 0.3395 177.1 0.1251 200 0.2173 301.0 

10·21 *N z 

(1 /m
3
water) 

0.0919 

0.0825 

0.0618 

0.0505 

0.0377 

0.0304 

0.0251 

0.0223 

0.0268 
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Vervolg tabel 82.4 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor C40 

Tijd x 109"'d, 10·21 "'N z Tijd x 109"'d z 10·21 "'N, 

(min) (-) (m) (1 /m
3
water) (min) (-) (m) (1 /m

3-e,) 

215 0.2829 224.8 0.0634 255 0.3116 211.3 0.0759 

220 0.2912 197.1 0.0939 292 0.2784 264.8 0.0388 

230 0.3035 179.3 0.1244 302 0.2500 272.4 0.0359 

238 0.3097 183.6 0.1157 
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Bijlagen 
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Tabet 82.5 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor C41 

Tijd x 109*d z 10-21 *N, Tijd x 109*d z 
10·21*N 

z 

(min) (-) (m) (1 /m3_ter} (min) (-) (m) (1 /m3
_ 1.,) 

30 0.0703 122 0.3942 255.5 0.0417 

40 0.2350 104.6 0.4023 131 0.3875 264.3 0.0380 

50 0.3192 127.6 0.2523 152 0.3850 290.1 0.0289 

60 0.3729 146.6 0.1815 160 0.3976 285.1 0.0303 

70 0.3965 166.6 0.1317 172 0.4043 285.7 0.0301 

80 0.4104 182.5 0.1047 182 0.4396 280.2 0.0316 

90 0.4120 203.7 0.0778 190 0.4431 279.2 0.0320 

101 0.4140 222.9 0.0608 200 0.4460 261.1 0.0391 

110 0.4101 233.3 0.0539 210 0.4511 249.0 0.0450 
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VeNolg tabel 82.5 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor C41 

Tijd x 109*d z 10·21 *N, Tijd x 109*d z 
10-21*N 

z 

(min) (-) (m) (1 /m
3 
water) (min) (-) (m) (1 /m

3
-ier) 

220 0.4486 226.8 0.0596 380 0.4722 243.6 0.0478 

230 0.4560 227.6 0.0588 390 0.4511 243.8 0.0479 

250 0.4993 232.7 0.0545 402 0.4587 246.8 0.0461 

260 0.4659 243.4 0.0480 410 0.4632 247.6 0.0456 

270 0.4455 255.8 0.0415 422 0.4615 250.1 0.0443 

280 0.4407 264.5 0.0376 430 0.4735 251.1 0.0436 

290 0.4370 271.7 0.0347 451 0.4776 259.9 0.0393 

301 0.4764 271.8 0.0344 461 0.5337 262.9 0.0375 

310 0.4351 272.9 0.0343 475 0.4821 263.9 0.0375 

320 0.4436 262.2 0.0386 483 0.4828 259.1 0.0396 

330 0.4629 264.8 0.0373 490 0.4925 258.7 0.0397 

340 0.4516 258.3 0.0403 500 0.4800 259.1 0.0397 

350 0.4278 251.5 0.0439 513 0.4895 257.0 0.0406 

360 0.4266 254.5 0.0424 520 0.4884 254.6 0.0417 

370 0.4315 247.4 0.0461 530 0.4849 254.5 0.0418 
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Bijlagen 

Tabel 83. 1 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor K06 

Tijd x 109*d, 10-21*N Tijd x 109*d 10-21*N 
k; 

z 
k, 

z z 

(min) (-) (m) (1 /m
3 

water) (min) (-) (m) (1 /m
3 

water} 

ko 40 0 k, 40 0 

60 0 60 0.0214 

80 0 80 0.0060 

100 0 100 0.0073 

120 0 120 0.0168 

140 0 140 0 

160 0 160 0 

180 0 180 0.0079 

200 0 200 0.0056 

220 0 220 0.0071 

240 0 240 0.0002 

260 0 260 0.0067 

280 0 280 0 

300 0 300 0 

320 0 320 0 

350 0 350 0 

375 0 375 0.0187 

395 0 395 0 

415 0 415 0 

435 0 435 0 

455 0 455 0.0090 
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Vervolg tabel 83. 1 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor K06 

Tijd x 109*d, 10-21*Nz Tijd x 109*d 10·21 *N, 
k; k; 

z 

(min) (-) (m) (1 /m
3-ter) (min) (-) (m) (1 /m3_1.,) 

k2 40 0.0803 k3 40 0.1889 

60 - 60 0.2633 

80 0.1145 80 0.2359 

100 0.0956 100 0.2044 

120 0.1203 120 0.2480 

140 0.0981 140 0.1884 

160 0.0977 160 0.2343 

180 0.0684 180 0.2250 

200 0.0624 200 0.2230 

220 0.1050 220 0.2399 

240 0.0970 240 0.2402 

260 0.1075 260 0.2472 

280 0.1060 280 0.2730 

300 0.0954 300 0.2570 

320 0.1041 320 0.2807 

350 0.1115 350 0.2572 

375 0.0513 375 0.2020 

395 0.1040 395 0.2438 

415 0.0981 415 0.2103 

435 0.1237 435 0.2482 

455 0.1176 455 0.2066 
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Vervolg tabel 83. 1 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor K06 

Tijd x 109*d, 10·21 *N Tijd x 109*d 10-21*N 
k; 

2 

k; 
2 2 

(min) (-) (m) (1 /m3 
water) (min) (-) (m) (1 /m3

water) 

k4 40 0.3740 ks 40 0.5719 

60 0.4030 60 0.4950 142.0 0.24 

80 0.3580 80 - 154.8 -

100 0.3371 100 0.4691 155.0 0.19 

120 0.4030 120 0.4904 150.7 0.20 

140 0.3315 140 0.4910 147.2 0.22 

160 0.4106 160 0.5106 142.4 0.24 

180 0.3894 180 0.4951 141.0 0.25 

200 - 200 - 140.0 -

220 0.4146 220 0.5086 136.4 0.27 

240 0.4124 240 0.5067 133.5 0.29 

260 0.3987 260 0.5395 136.0 0.28 

280 0.4378 280 0.5298 128.0 0.33 

300 0.4607 300 0.5649 122.0 0.38 

320 0.4586 320 0.5513 120.1 0.40 

350 0.4499 350 0.5229 147.0 0.22 

375 0.4084 375 0.4802 154.0 0.19 

395 0.4323 395 0.4974 153.0 0.20 

415 0.3790 415 0.4808 152.0 0.20 

435 0.4108 435 0.4974 147.0 0.22 

455 0.4373 455 0.5169 143.0 0.24 
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Tabel 83.2 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor K07 

Tijd x 109*d 10·21 *N Tijd x 109*d 10-21*N 
k; 

z l 
k; 

l z 

(min) (-) (m) (1 /m3
water) (min) (-) (m) (1 /m3

-.,) 

ko 40 0 k, 160 0 

60 0 180 0 

80 0 200 0 - -

100 0 220 0 

120 0 240 0 

140 0 

160 0 k2 40 0 - -
180 0 60 0.0250 

200 0 80 0.0385 101.2 0.74 

220 0 100 0.0404 

240 0 120 0.0584 125.0 0.39 

140 0.0384 

k, 40 0 160 0.0710 100.0 0.76 

60 0 180 0.0470 

80 0 200 0.0502 

100 0 220 0.0477 

120 0 240 0.0607 96.0 0.86 

140 0 
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Vervolg tabel 83.2 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor K07 

Tijd x 109*dz 10·21 *N Tijd x 109*dz 10·21*Nz 
ki 

z 
k; 

(min) (-) (m) (1 /m3water} (min) (-) (m) (1/m
3
water} 

k3 40 0.1636 102.0 0.70 k4 160 0.4321 124.0 0.37 

60 0.1240 180 0.3589 

80 0.1639 102.1 0.70 200 0.3994 121.5 0.40 

100 0.1490 220 0.3520 

120 0.1807 102.0 0.70 240 0.4093 112.0 0.51 

140 0.1940 

160 0.1933 106.0 0.62 k5 40 -

180 0.1643 60 0.5368 134.4 0.29 

200 0.1848 80 0.5462 140.0 0.25 

220 0.1870 100 0.5836 

240 0.1953 98.0 0.79 120 0.6230 139.0 0.25 

140 0.6236 

k4 40 0.3590 125.0 0.37 160 0.7053 140.0 0.24 

60 0.3170 180 0.5595 

80 0.3500 125.0 0.37 200 0.5842 131.6 0.30 

100 0.3349 220 0.5417 

120 0.4082 127.0 0.35 240 0.5341 126.7 0.34 

140 0.3852 
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Tabet 83.3 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor KOB 

Tijd x 109"'d, 10·21 "'N
2 Tijd x 109"'d 10-21*N 

k; k; 
z z 

(min) (-) (m) (1 /m3
water) (min) (-) (m) (1 /m

3
water) 

ko 45 0 k1 45 0 

65 0 65 0 

85 0 85 0 

105 0 105 0 

125 0 125 0.0319 132.0 0.33 

145 0 145 0.0074 

165 0 165 0.0520 

185 0 185 0.0031 

205 0 205 0.0152 137.0 0.30 

225 0 225 0.0453 

245 0 245 0.0590 142.1 0.27 

265 0 265 0.0513 

285 0 285 0.0297 122.5 0.42 

305 0 305 0.0321 

325 0 325 0.0305 118.3 0.46 

345 0 345 0.0200 

365 0 365 0.0366 

385 0 385 0.0323 

405 0 405 0.0308 117.0 0.48 

425 0 425 0.0153 
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Bijlagen 

Vervolg tabel 83. 3 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor KOB 

Tijd x 109*d 10-21*N Tijd x 109*d 10-21*N 
k; 

z z 
k; 

z z 

(min) (·) (m) (1 /m3water) (min) (·) (m) (1 /m3water) 

k2 45 0.0014 k3 45 0.1485 112.2 0.53 

65 0 65 . 

85 0.1153 119.5 0.44 85 0.3115 128.2 0.34 

105 0.0251 105 0.1708 

125 0.1380 135.0 0.31 125 0.2835 146.0 0.23 

145 0.1644 145 0.2616 

165 . 133.4 . 165 0.2914 145.0 0.24 

185 0.1306 185 0.2543 

205 0.1440 132.2 0.32 205 0.2867 147.3 0.23 

225 0.1840 225 0.3110 

245 0.1764 245 0.2950 158.8 0.18 

265 0.1474 265 0.2633 

285 0.1406 139.0 0.28 285 0.2545 150.6 0.21 

305 0.1366 305 0.2481 

325 0.1379 125.0 0.38 325 0.2452 142.6 0.25 

345 0.1379 345 0.2561 

365 0.1354 127.0 0.37 365 0.2638 143.0 0.25 

385 0.1333 385 0.2529 

405 0.1329 120.0 0.43 405 0.2494 140.0 0.27 

425 0.1324 425 0.2467 
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Bijlagen 

Vervolg tabel 83.3 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor KOB 

Tijd x 109*d, 10·21 *N Tijd x 109*d 10·21 *N, 
k; 

l 

k, 
z 

(min) (·) (m) (1 /m3water) (min) (·) (m) (1/m
3
water) 

k4 45 0.2740 129.6 0.34 k5 45 0.5055 136.0 0.28 

65 . 65 . 

85 0.4557 134.7 0.29 85 0.5800 146.1 0.22 

105 0.4029 105 0.5290 

125 0.4526 155.0 0.19 125 0.5363 165.9 0.15 

145 0.3565 145 . 

165 0.4130 148.5 0.22 165 0.5499 162.2 0.16 

185 0.3775 185 . 

205 0.4393 159.9 0.17 205 0.6214 174.0 0.13 

225 0.4309 225 0.6123 

245 0.4361 245 0.5878 

265 0.4179 265 0.5836 

285 0.3849 162.6 0.17 285 0.5234 178.8 0.12 

305 0.3720 305 0.4953 

325 0.3803 157.0 0.19 325 0.5061 160.3 0.17 

345 0.3862 345 0.5146 

365 0.3907 155.2 0.19 365 0.5184 163.0 0.16 

385 0.3724 385 0.5092 

405 0.3817 154.0 0.20 405 0.4992 159.3 0.17 

425 0.3591 425 0.4919 
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K09 
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Bijlagen 

Tabel 83.4 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor K09 

Tijd x 109*d, 10·21 *N Tijd x 109*d 10·21 *N 
k; 

z 
k; 

z z 

(min) (·) (m) (1 /m3_ter) (min) (·) (m) (1 /m3water) 

ko 55 0.0082 k, 55 0.0325 

75 0 75 0.0004 

95 0 95 0.0011 

115 0 115 0 

135 0 135 0 

155 0 155 0 

175 0 175 0 

195 0 195 0 

215 0 215 0 

235 0 235 0.0010 

255 0 255 0.0179 

275 0 275 0.0591 

295 0 295 0.0328 

315 0 315 0.0344 

335 0 335 0.0504 

355 0 355 0.0511 

375 0 375 0.0520 

395 0 395 0.0500 

415 0 415 0.0612 

132 



Bijlagen 

Vervolg tabel 83.4 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor K09 

Tijd x 109*d 10-21*N Tijd x 109*d 10·21 *N 
k; 

z z 
k; 

z z 

(min) (·) (m) (1 /m3_e,) (min) (·) (m) (1/m
3
-.,) 

k2 55 0.1568 k3 55 0.3126 

75 0.1087 75 0.2825 

95 0.0678 95 0.2003 

115 0.0604 115 0.2059 

135 0.0257 135 0.2153 

155 0.0442 117.0 0.48 155 0.1973 100.0 0.74 

175 0.0612 175 0.2136 

195 0.0594 119.5 0.45 195 0.1700 114.0 0.50 

215 0.0495 215 0.1833 

235 0.0870 113.8 0.51 235 0.1886 115.6 0.48 

255 0.1130 255 0.2349 

275 0.1874 275 0.2904 

295 0.1395 295 0.2562 

315 0.1652 315 0.3065 

335 0.1721 335 0.2969 

355 0.1642 355 0.2921 

375 0.1712 375 0.2836 

395 0.1658 395 0.3060 

415 0.1802 415 0.3009 
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Bijlagen 

Vervolg tabel 83.4 Tijd, conversie, deeltjesdiameter en deeltjesaantal voor K09 

Tijd x 109*d 10-21*N Tijd x 109*d 10-21*N 
k; 

2 2 
k; 

2 2 

(min) (·) (m) (1 /m3 water) (min) (·) (m) (1 /m3water) 

k4 55 0.4828 k5 55 0.7039 

75 0.4458 75 0.7568 134.7 0.27 

95 0.3381 95 58.47 136.0 0.27 

115 0.3635 115 0.5562 138.0 0.26 

135 0.4012 135 0.5328 139.0 0.26 

155 0.3787 112.0 0.51 155 0.5292 125.0 0.36 

175 0.3908 175 0.5302 126.0 0.35 

195 0.3110 128.0 0.35 195 0.4593 132.0 0.31 

215 0.3064 215 0.4320 148.0 0.22 

235 0.3148 132.8 0.31 235 0.4372 149.9 0.21 

255 0.3715 255 0.4962 137.4 0.27 

275 0.4166 275 0.5216 143.0 0.24 

295 0.3963 295 0.5311 151.0 0.20 

315 0.4402 315 0.5679 145.5 0.22 

335 0.4284 335 0.5556 150.1 0.20 

355 0.4214 355 0.5372 151.8 0.20 

375 0.4188 375 0.5115 146.2 0.22 

395 0.4233 395 0.5289 145.0 0.23 

415 0.4112 415 0.5276 145.0 0.23 
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