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Samenvatting g 

Ditt proefschrift gaat over het vormselectief verwerken van alkanen door zeolieten. 
Inn deze studie proberen we het effect van de zeolietstructuur op het adsorptie- en 
diffusiegedragg van alkanen alsmede het effect op het katalytisch converteren van 
alkanenn te begrijpen. Hiervoor vertalen wij begrippen en observaties uit de zeoli-
etliteratuurr naar adsorptiethermodynamica. De thermodynamische data die nodig 
zijnn om de analyses te maken kunnen niet altijd eenvoudig uit experimenten gehaald 
worden.. Daarom maken wij gebruik van computer simulaties om deze data te ver-
krijgen. . 

Hoofdstukk 1 geeft een korte inleiding over zeolieten, het verwerken van alkanen 
mett behulp van zeolieten, en de gebruikte computationele technieken. 

Inn hoofstuk 2 testen we de modellen die de alkanen en de interacties tussen de 
alkanenn en de zeolieten beschrijven. Deze modellen zijn ontwikkeld met behulp van 
experimentelee data over de adsorptie van lineaire en vertakte alkanen in het zeoliet 
MFII  by lage druk. Deze modellen zijn goed in staat om Henry-coefficienten, ad-
sorptiewarmtess en adsorptie-isothermen van lineaire en vertakte alkanen in MFI bij 
uiteenlopendee temperaturen te reproduceren. In dit hoofdstuk stellen we vast dat 
dezee modellen ook in staat zijn om experimentele data in andere zeolieten te repro-
duceren.. In het laatste deel van het hoofdstuk verifiëren we of de aanname dat een 
zeoliett als een rigide kristal beschouwd kan worden juist is. Hiervoor rekenen we 
Henry-coefficienten,, adsorptiewarmtes en adsorptie-isothermen van lineaire en ver-
taktee alkanen uit als functie van de flexibilteit van het kristalrooster. We vinden dat 
bijj  lage belading de invloed van de flexibilitei t op de adorptiewarmte en de Henry-
coefficientt vrij klein is. Voor moleculen met inflectiegedrag, zoals isobutaan en hep-
taan,, geldt dat de invloed bij hoge belading veel groter is. 

Inn hoofdstuk 3 bestuderen wij de adsorptie van alkanen en mengsels van alka-
nenn bij hoge druk. Bij hoge druk gaan de moleculen elkaar voelen, wat resulteert 
inn allerlei entropie-effecten. Deze entropie-effecten blijken een belangrijke stempel te 
drukkenn op het adsorptiegedrag van de alkanen, en met name van mengels. In het 
eerstee deel van het hoofdstuk behandelen we verschillende soorten entropie-effecten: 
configurationelee entropie komt voor wanneer er een groot verschil is tussen het aan-
tall  en de energie van adsorptieplekken tussen verschillende moleculen. Lengte en-
tropiee effecten komen voor in een-dimensionale poriesystemen waar de hoogste pak-
kingsgraadd wordt behaald met behulp van het meest compacte molecuul. De entropie-
effectenn worden in het tweede deel van het hoofdstuk gebruikt voor het bestuderen 
vann de scheiding van alkaanisomeren met behulp van Silicalite-1. 

Hoofdstukk 4 gaat in op de verschillen tussen zeolietstructuren in het vormselectief 
converterenn van alkanen bij lage druk. Het begin van het hoofdstuk behandelt veel 
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gebruiktee concepten over de vormselectiviteit en hoe deze zijn te analyseren met be-
hulpp van adsorptiethermodynamica. Deze methode wordt vervolgens toegepast op 
driee onderwerpen: (1) Het gebruik van TON-, MTT-, en AEL-type zeolieten voor 
hett ontwaxen van lange n-alkanen. (2) De verschillen in kraakselectiviteit tussen 
tweee zeolieten, MFI and MEL, die een vergelijkbaar poriesysteem hebben. (3) Het 
effectt van gelijkvormigheid met het poriesysteem van 2,x-dimethylpentadecanes op 
hunn diffusie en omzetting in TON. Wij vinden bij (1) dat de hoge selectiviteit van 
dezee zeolieten voor hydro-isomerisatie in plaats van hydrokraken verklaard kan wor-
denn door de onderdrukking van de vorming van alkanen met methylgroepen die 
dichtt bij elkaar liggen. Bij (2) vinden we dat de verschillen in de verhouding isobu-
taan/butaan,, geproduceerd tijdens het kraken van decaan, verklaard kan worden 
doorr de vorming van verschillende reactie-intermediairen. Deze intermediairen zijn 
gelijkvormigg met de intersecties van de zeolieten. Bij (3) vinden we dat de afstand 
tussenn de twee methylgroepen bij dimethylpentadecanen een grote invloed heeft op 
dee diffusie van deze moleculen in de TON poriën. Als de afstand zodanig is dat het 
molecuull  gelijkvormig wordt met de porie dan gaat de diffussie van deze moleculen 
flinkk omlaag. Dit heeft ook grote invloed op de conversie van deze moleculen. 

Inn hoofdstuk 5 wordt de studie naar de verschillen tussen zeolietstructuren in het 
vormselectieff  converteren van alkanen uitgebreid naar hogere drukken. De entropie-
effectenn die in hoofdstuk 3 zijn geïntroduceerd worden gebruikt om de verschillen 
inn de productverdeling tussen verschillende zeolieten met grote poriën tijdens het 
converterenn van hexadecaan te verklaren. Deze reactie fungeert als een model reactie 
voorr de productie van benzine uit olie, waarbij de opbrengst van dimethylbutanen 
zoo hoog mogelijk moet zijn. We vinden dat de entropie-effecten gemaximaliseerd 
wordenn in zeolieten met een poriediameter van ongeveer 7.5 A. Dit resulteert in de 
hoogstee opbrengst aan dimethylbutanen bij deze zeolieten. 


