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CHAPTER 10

Samenvatting

Er zijn velen scheidingsprocessen belangrijk in de industrie die of niet praktisch
zijn met conventionele methoden (zoals destillatie of crystallisatie), of energetisch
zeer ongunstig. Voorbeeld is de scheiding van xyleen isomeren (belangrijk in de
petrochemische industrie voor de productie van PET), en de zuivering van styreen
(nodig voor de productie van polystyreen). In deze gevallen is de scheiding ge-
baseerd op poreuze materialen een belangrijk alternatief, voor economisch zowel
als milieu veilig perspectief.

In industrile toepassingen werken de meeste scheidingstechnieken die gebaseerd
zijn op adsorptie in poreuze materialen op iteratieve wijze. Het mengsel wordt
herhaaldelijk door een absorberende kolom gehaald, die zo gekozen is dat een
van de componenten meer wordt geabsorbeerd dan andere componenten, totdat
het materiaal in de kolom is verzadigd. De geabsorbeerde moleculen in de kolom
worden dan gewonnen en verwijderd van de kolom door desorptie. Na elke cyclus
wordt hierdoor de compositie van het mengsel veranderd, en kan elke component
van elkaar gescheiden worden na vele cycli.

De kwaliteit van adsorptie gebaseerde scheidingstechnieken hangt af van (1)
de mate van hoe specifiek het kolommateriaal een bepaalde component kan ab-
sorberen, de selectiviteit, en (2) de hoeveelheid dat het materiaal kan adsorberen,
de capaciteit. Een grote selectiviteit zorgt voor minder cycli om de gewenste
zuiverheid te halen, terwijl een grote capaciteit tot langere cycli leidt, aangezien
het materiaal meer kan absorberen per cyclus. In allebei de gevallen wordt de ef-
ficintie van het scheidingsproces vergroot doordat de desorptiestap in de scheiding
wordt verminderd. Desorptie is namelijk vaak energetisch gezien de meest dure
stap.

Hier wordt onderzoek gedaan naar meer economisch and milieuvriendelijkere
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adsorptie gebaseerde scheidingsmethoden in poreuze materialen voor industrile
toepassingen. Om aan deze eisen te voldoen, hebben we scheidingstechnieken
nodige waar selectiviteit alsmede de capaciteit kan worden gecombineerd. Veel
van de gepubliceerde literatuur focust op affiniteit gebaseerde selectiviteit. Hier
echter, wordt selectiviteit gebaseerd op het feit dat een component van het mengsel
een sterkere interactie heeft met het kolommateriaal in vergeleken met de andere
componenten. Het probleem hiermee is dat he alleen werkt met lage ladingen of
in materialen met lage capaciteit.

Om dit te illusteren, stellen we dat een equimolaire mengsel (50% component
A en 50% component B) willen zuiveren. Daarnaast stellen we ook dat het ko-
lommateriaal component A beter absorbeert, omdat A een betere interactie heeft
met het materiaal dan component B. Dit noemen we een enthalpische selectiviteit
(of affiniteit gebaseerd selectiviteit). Het probleem dat ontstaat is dat wanneer het
materiaal is verzadigd, geen verdere selectiviteit kan worden behaald. Als we de
capaciteit verhogen, door bijvoorbeeld de porin in het materiaal te vergroten, zal
het vergrote volume niet toevoegen aan de selectiviteit. In dit regime van volledige
verzadiging zal selectiviteit worden verloren of significant verlaagd. Meeste relev-
ante industrile scheidingen werken precies in dit regeime wat het proces heel duur
maakt. In dit regime zijn de scheikunde voornamelijk entropisch van aard.

Dit proces is van toepassing in poreuze materialen met porin die dezelfde
grootte hebben als de componenten in het mengsel (in het algemeen zijn de porin
ongeveer een nanometer groot, ook wel bekend als nanoporeuze materialen). Twee
veel belovende typen nanoporeuze materialen voor scheidingen gebaseerd op ad-
sorptie, door de uniek hoge oppervlakte en porositeit, zijn zeolieten en metal-
organic frameworks (MOF). Ter illustratie, een theelepel zeoliet heeft een opper-
vlakte ter grootte van een voetbalveld. Zeolieten kunnen ook in de natuur worden
gevonden. Veel van deze zeolieten zijn stabiel en goedkoop, en zijn al in meerdere
industrile toepassingen te vinden. Helaas is er een eindige hoeveelheid topologieen
voor zeolieten en zijn de meeste beperkt in poriegrootte (en daarom in capaciteit).
Aan de andere kant zijn de meeste MOFs niet zo stabiel of goedkoop als zeolieten,
maar de flexibiliteit in ontwerp biedt een grote variteit aan structuren, waarvan de
meeste grote porie volumes hebben in vergeleken met ander poreus materiaal. Dit
maakt MOFs een zeer belovend alternatief voor bestaande materialen in industrie.

Om gebruik te maken van de grote porie groottes van MOFs, en tegelijkertijd de
selectiviteit te behouden, zullen nieuwe entropie gebaseerde scheidingstechnieken
nodig zijn die niet afhankelijk zijn van affiniteit in het lage ladingsregime. Omdat
entropie niet altijd intutief te begrijpen is, is er niet veel onderzoek gedaan naar
entropie gebaseerd scheidings technieken in vergeleken met affiniteit gebaseerde
technieken. Verschillende entropie effecten zijn gepubliceerd: configurationele en-
tropie, grootte entropie, en lengte entropie. Hoewel dit onderzoek laat zien dat
geen van deze effecten kan worden gebruikt in grote capaciteit structuren. Hier
presenten we twee nieuwe scheidingsmechanismen gebaseerd op entropie: com-
mensurate stacking en face-to-face stacking, welke allebei gebruikt kan worden in
grote poor structuren en daarom ook een alternatief pad bied in de design van
nanoporeuze materialen voor industriele toepassingen.
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Om scheidingstechnieken theoretisch te onderzoeken zijn methoden nodig om
dit soort systemen te kunnen simuleren. In moleculaire simulatie wordt adsorptie
bestudeerd door de evenwichtsconstante uit te rekenen van geadsorbeerde molecu-
len bij een gegeven druk en temperatuur. In thermodynamica wordt de druk,
of eerder de chemisch potentiaal de geconjugeerde variabele van het aantal mo-
leculen genoemd. Daarom fluctueert het aantal moleculen terwijl de druk geluk
wordt gehouden. Om het evenwicht te vinden tussen geabsorbeerde en niet ge-
absorbeerde moleculen, moeten moleculen worden geinserteerd en verwijderd van
het systeem. Het probleem is dat het toevoegen of verwijderen van moleculen
makkelijker gezegd is dan gedaan wanneer het systeem verzadigd is. Het systeem
heeft de neiging om in meta-stabiele toestanden terecht te komen die niet perse de
evenwichtstoestand zijn en daarom is de informatie van deze toestanden niet toep-
asselijk. Om dit probleem op te lossen, hebben we simulatiemethoden ontwikkeld
die moleculen in een meer geleidelijke manier inserteert en verwijderd. Dit gebeurt
door het systeem te vergroten en de interactiesterkte van het molecuul te schalen,
zogenaamde fractionele molecuul, en dit leidt tot meer energetische gunstige toes-
tanden. De fractionele molecuul heeft een hogere kans om een lege plek te vinden
in hoog verzadigde systemen. Nadat het fractionele molecuul is toegevoegd, wordt
het molecuul weer langzaam geschaald naar de normalen grootte. De forceert de
omgeving zich aan te passen aan het zojuist toegevoegde molecuul en dit verbetert
de kans op het accepteren van het molecuul. Deze methode, Configurational bias
continuous fractional component Monte Carlo, biedt kans om het aantal moleculen
te veranderen ook in verzadigde systemen. In hoofdstuk 2 wordt de methode in
detail beschreven en de efficintie bewezen.

In hoofdstuk 3 onderzoeken we verder de simulatiemethoden en gebruiken we
het in systemen met sterke en directionele interacties: vloeibaar water bij lage
temperaturen en DMF (N,N dimethylformamide), welke een gebruikelijke oplos-
middel is in MOF synthese. In hoofdstuk 4 wordt het effect van het fractionele
molecuul op de systeem eigenschappen onderzocht. Wij focussen op de warmte
van adsorptie om twee redenen (1) het is gevoelig voor de hoeveelheid en indel-
ing moleculen, en (2) omdat het een belangrijke eigenschap is in het ontwerp van
scheidingsprocessen. Hier leiden we de correcties af om onze methode te gebruiken
in de berekening van de warmte van adsorptie en we laten zien dat het de warmte
van adsorptie kan uit rekenen in verzadigde condities waar andere technieken falen.

Met alle nodige computationele technieken om de scheidingsprocessen te on-
derzoeken bij hoge verzadiging, kijken we naar industriele applicaties. Dit was
zeer succesvol. Het doel van deze thesis was scheidingstechnieken te vinden die
selectiviteit alsmede capaciteit combineren. We hebben twee entropie gebaseerde
mechanismes gevonden om dit te bereiken. In hoofdstuk 5 en 6 laten we zien dat
deze entropische mechanismes: commensurate stacking and face-to-face stacking.
We laten zien dat commensurate stacking gebruikt kan worden in de scheiding
van para-xyleen en dat face-to-face stacking gebruikt kan worden om benzeen en
ortho-xyleen van andere aromaten te scheiden. Allebei de processen zijn belan-
grijk voor de industrie, omdat ortho en paraxyleen belangrijke grondstoffen zijn
voor de productie van plastics, rubber en PET. In hoofdstuk 7 onderzoeken we de
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prestatie van verschilende materialen voor de scheiding van styreen/ethylbenzen
mengsels bij hoge verzadiging. Wij analyseren de entropie gebaseerde mechanis-
men die verantwoordelijk zijn in verschillende materialen en concluderen dat puur
entropische effecten de selectiviteit verhogen. In hoofdstuk 8 beschouwen we alle
entropie gebaseerde mechanismen in de literatuur. We concluderen dat alle en-
tropie gebaseerde mechanismes eigenlijk zijn gebaseerd op entropie van groottes.
Het verschil tussen de mechanismes is wat grootte betekent.

Als de druk hoog genoeg is, zijn alle mechanismen grootte entropie.
Onderzoeken en het begrijpen van entropische mechanismen bij hoge verza-

diging zijn cruciaal in het ontwerp in de materialen van de toekomst voor de
industrie.

Two sentences erroneously inserted at this point in the printed version of this doctoral thesis
have been left out of this digital version.
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