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Samenvatting g 

Dee katalyse van twee voor de oleochemische industrie belangrijke reacties is 

onderzochtt in het onderzoek, dat in dit proefschrift beschreven is. In hoofdstukken 2 en 3 

wordtt een onderzoek naar de heterogeen gekatalyseerde dimerisatie van onverzadigde 

vetzurenn beschreven. Verestering, een reactie die een centrale rol spelt in de oleochemische 

industrie,, is het onderwerp van hoofdstukken 4 tot 6. 

Hoofdstukk 2 is getiteld 'Actieve plaatsen in de montmorilloniet gekatalyseerde 

dimerisatiedimerisatie van onverzadigde vetzuren'. De superioriteit van de montmorilloniet klei wat 

betreftt de katalytische activiteit in de dimerisatie van onverzadigde vetzuren is nooit naar 

tevredenheidd verklaard. Het doel van dit onderzoek was om de relatieve importantie van de 

verschillendee zure plaatsen op de montmorilloniet klei voor de reactie te bepalen als ook de 

invloedd van structurele en texturele parameters van montmorilloniet op de katalysator 

activiteitt te duiden. Er wordt aangetoond dat de reactie van oliezuur voornamelijk plaats vindt 

inn de interlamellaire ruimte van de klei. De actieve plaats van de reactie is de tetraëdrische 

substitutiee plaats en de invloed van het type van uitgewisselde kation op de activiteit van 

montmorilloniett is verklaard via het effect van het kation op de tussenlaagafstand. Model 

katalysatorenn met mesoporièn en tetraëdrische substituties plaatsen hebben geen significante 

activiteitt in de dimerisatie van oliezuur. Een tweevoudige adsorptie plaats van oliezuur wordt 

voorgesteldd om de superieure activiteit van montmorilloniet in de dimerisatie van oliezuur te 

verklaren.. Deze tweevoudige adsorptie vindt plaats door de aanwezigheid van tussenlaag 

kationenn (nodig vanwege octaêdrische substituties) en tetraëdrische substitutie plaatsen. 
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Hoofdstukk 3 gaat verder in op het onderzoek naar de klei gekatalyseerde dimerisatie 

vann oliezuur. In dit hoofdstuk wordt de hypothese dat de reactie plaats vindt in de 

tussenlagenn van de klei verder gevalideerd. Hiervoor zijn experimenten met toevoeging van 

waterr en ethyleen glycol verricht. Ook is een systematische reeks van synthetische klei-

achtigee materialen getest om de mate van tetraëdrische substitutie plaatsen te variëren. In dit 

hoofdstukk wordt gesteld dat deze plaatsen de actieve sites van de klei zijn, waar de dubbele 

bandd van oliezuur geactiveerd wordt. 

Inn hoofdstuk 4 wordt de veresteringsreactie van een alcohol en carboxylzuur 

bestudeerd,bestudeerd, waarbij met name gekeken is naar de activiteit en selectiviteit van silica-alumina 

typee materialen in de gasfase verestering van ethanol met azijnzuur. Esters zijn een 

belangrijkk product segment, bijvoorbeeld voor de synthese van intermediairen voor smaak-

enn geurstoffen en wasmiddelen. Meestal worden veresteringsreacties ladingsgewijs 

uitgevoerdd met homogene katalysatoren, wat veel onnodig afvalproduct oplevert. In een 

zoektochtt naar mogelijkerwijs betere vaste zure katalysatoren, zijn is in dit onderzoek de 

invloedd onderzocht van de zure eigenschappen van een groot aantal op silicium en aluminium 

oxidee gebaseerde zure katalysatoren op de activiteit en selectiviteit in de verestering. Gasfase 

veresteringg van azijnzuur met ethanol is gekozen als model systeem en is onderzocht met een 

combinatiee van NH3-TPD en activiteitsmetingen. De katalysatoren waren onder meer de 

microporeuzee zeolieten Beta en H-ZSM-5, mesoporeus MCM-41, and amorf silica-alumina, 

allenn met een verschillende Si/Al ratio. De belangrijkste nevenreacties, namelijk ethanol 

dehydratatiee naar di-ethylether en etheen zijn ook apart onderzocht. Er wordt aangetoond dat 

dee veresteringsreactie voornamelijk verloopt op sterk zure plaatsen. De selectiviteit van de 

reactiee is zowel afhankelijk van de conversie als van de azijnzuur-ethanol verhouding, maar 

niett van de zuursterkte van de actieve plaatsen. Ethanol dehydratatie verloopt zowel over 

zwakkee als sterk zure sites en wordt versterkt door een hoog aluminium gehalte van de silica-

aluminaten. . 
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Inn Hoofdstuk 5 wordt het mechanisme van de gasfase verestering van azijnzuur en 

ethanoll  over MCM-41 in meer detail onderzocht. Alhoewel het mechanisme van de 

homogeenn gekatalyseerde verestering reeds lang bekend is, is het mechanisme van de 

heterogeenn gekatalyseerde verestering nog aan discussie onderhevig. Met behulp van 

transièntee en steady-state experimenten, temperatuur geprogrammeerde desorptie (TPD) en 

isotopischee labelling experimenten is et mechanisme van de reactie onderzocht. Er is hiermee 

aangetoondd dat de gasfase verestering van azijnzuur met ethanol over MCM-41 verloopt via 

eenn Langmuir-Hinshelwood type mechanisme, waarbij een geprotoneerd azijnzuur het 

intermediairr is. 

Inn Hoofdstuk 6 wordt de invloed van zowel de zure eigenschappen als van de 

hydrofobiciteitt van zeoliet Beta op de verestering onderzocht. Een aantal zeoliet beta's met 

verschillendee Si-Al ratio zijn zowel in vloeistoffase als in gasfase experimenten getest. 

Daarnaastt zijn de zuursterkte verdelingen en de hydrofobiciteit van de katalysatoren op een 

systematischee wijze bepaald. Er wordt hiermee aangetoond dat in de vloeistoffase verestering 

zowell  de hydrofobiciteit van het katalysatoroppervlak, als de polariteit van de reactanten, als 

ookk de zuursterkte van de katalysatoren belangrijke factoren zijn die de katalysator activiteit 

bepalen.. Hydrofiele materialen blijken volledig inactief te zijn in veresteringsreacties van 

apolairee substraten. Dit kan worden toegeschreven aan de sterke adsorptie van het bij de 

veresteringg gevormde water, wat leidt tot inhibitie door het tegenwerken van de adsorptie van 

reactantenn op de actieve plaatsen. Meer polaire substraten concurreren beter met water voor 

adsorptiee aan de actieve plaatsen, waardoor de invloed van katalysator hydrofobiciteit op de 

activiteitt minder sterk wordt. In tegenstelling tot wat is waargenomen bij de vloeistoffase 

verestering,, wordt er bij gasfase verestering geen invloed van de katalysator hydrofobiciteit 

gevonden.. De katalysator activiteit hangt met name af van aantal en sterkte van zure plaatsen. 
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