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Samenvatting 

In reactieve scheidingsmodules worden chemische reacties en scheiding van het reactie

mengsel simultaan uitgevoerd. Binnen de chemische technologie is dit een groeiend on

derzoeksgebied. In vergelijking met traditionele reactoren bieden reactieve scheidings

modules mogelijkerwijs de volgende voordelen: hogere omzettingsgraad en productse-

lectiviteit en besparing op apparatuurkosten. Reactieve adsorptiemodules zijn reactoren 

waarin de in-situ scheiding van het gasvormige reactiemengsel plaatsvindt door selectieve 

adsorptie op poreuze vaste stoffen. Dit proefschrift behandelt een voorbeeld van een reac

tieve adsorptie module: de reactor met oscillerende druk (pressure swing). 

Onderzoek naar dit type reactoren, en naar reactieve scheidingsmodules in het al

gemeen, heeft zich tot nu toe voornamelijk gericht op toepassing in evenwichtsgelimi-

teerde reacties. Verschuiving van het chemische evenwicht wordt bereikt door selec

tief één van de reactieprodukten te verwijderen. In vergelijking met traditionele reac

toren is de omzettingsgraad hoger in dit type reactoren. Daarentegen is het uitvoeren van 

niet-evenwichtsreacties in reactieve scheidingsmodules nauwelijks onderzocht. Dit proef

schrift evalueert het uitvoeren van een onomkeerbare seriereactie in een pressure swing 

reactor. De toepasbaarheid van twee principes onder periodieke operatie is onderzocht 

met het oog op verhoging van de selectiviteit naar het tussenproduct. Deze principes zijn: 

• Verwijdering van het gewenste tussenproduct door middel van adsorptie 

• Gecontroleerde toevoeging van de gewenste reactant door middel van desorptie 

Door middel van computersimulaties is de prestatie van de pressure swing reactor, gevuld 

met een mengsel van katalysator en adsorbens, vergeleken met twee traditionele alter

natieven: (1) een stationair geopereerde propstroomreactor gevuld met louter katalysator 

en (2) een voorscheiding door middel van selectieve adsorptie in een adsorptiekolom onder 

oscillerende druk, gevolgd door een reactiefase in een stationair geopereerde propstroom

reactor. De prestaties zijn uitgedrukt in de omzettingsgraad, de reactieselectiviteit, de 

productzuiverheid in de productstromen en de doorzet. 
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Door middel van verwijdering uit de reactieve zone van het gewenste tussenproduct 

in een seriereactie wordt de vervolgreactie tot een ongewenst bijproduct onderdrukt. Het 

gewenste tussenproduct wordt echter niet rechtstreeks afgevoerd, maar in geadsorbeerde 

vorm opgeslagen in de reactor. In hoofdstuk twee laten we zien dat de manier waarop het 

product wordt verwijderd van het Sorbens, cruciaal is voor het verbeteren van de selec

tiviteit in de reactor. Alleen als de drukverlagings- en spoelstap in meestroom worden 

uitgevoerd is efficiënte regeneratie mogelijk. Hoewel een significante verbetering van de 

selectiviteit mogelijk is, gaat dit ten koste van de productiecapaciteit. Dit komt door het 

discontinue karakter van de pressure swing reactor. Er is geen voeding van reactanten 

tijdens de regeneratie van het adsorbens. Beide productstromen van de pressure swing 

reactor zijn mengsels van alle reactiecomponenten. Dit is vergelijkbaar met de product-

stroom van de propstroom reactor. We concluderen dan ook dat bij verwijdering van 

het gewenste tussenproduct middels adsorptie, reactie en volledige scheiding niet in één 

processtap bereikt kunnen worden in de pressure swing reactor. 

Door adsorptie kan een reactant geaccumuleerd worden in de reactor. Dit principe 

kan ook gebruikt worden voor verbetering van de reactieselectiviteit. In hoofdstuk drie 

is dit bestudeerd onder isotherme condities. In dit concept is het adorbens thermody-

namisch selectief voor de primaire reactant. Periodiek wordt het adsorbens geregenereerd 

door verlaging van de druk. De reactie start als een derde reactant, die zowel betrokken 

is bij de gewenste als bij de ongewenste reactie, wordt toegevoegd als spoelgas. Ver

beterde reactieselectiviteit en opbrengst van het gewenste product zijn aangetoond onder 

realistische omstandigheden. Er bestaat geen monotone relatie tussen omzettingsgraad 

en reactieselectiviteit in de pressure swing reactor, maar er is een scherp optimum in de 

conversie. In dit optimum is de desorptieflux van de primaire reactant gelijk aan zijn 

omzettingssnelheid gedurende de gehele regeneratie van het Sorbens. Lagere conversie 

van het reactant wordt veroorzaakt door de uitstroom van niet gereageerd reactant. In het 

geval van een te hoge spoelgassnelheid vindt deze uitstroom plaats gedurende de gehele 

regeneratie terwijl bij een te lage snelheid van het spoelgas er een significante uitstroom 

van niet-gereageerd reactant plaatsvindt voordat de reactie start. 

De chemische omzetting van gedesorbeerd reactant vergroot de drijvende kracht voor 

regeneratie. Regeneratietijden net boven het theoretische minimum zijn mogelijk. Hier

door ligt de doorzet van de pressure swing reactor hoger dan bij die van een adsorptiekolom 

en propstroomreactor in serie. De doorzet van de propstroom reactor is echter veel hoger 

dan die van de pressure swing reactor. De voornaamste oorzaak is de veel lagere gasfase 
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concentratie van de reactanten in de pressure swing reactor ten opzicht van de propstroom 

reactor. 

De temperatuur kan de selectiviteit van de katalysator beïnvloeden en heeft invloed 

op de adsorptiecapaciteit en de reactiesnelheden. Deze effecten zijn meegenomen in de 

studie naar het uitvoeren van exotherme reacties in de pressure swing reactor in hoofdstuk 

vier. Op het eerste gezicht lijkt de reactiewarmte een algehele opwarming van de module 

te veroorzaken die de adsorptiecapaciteit van de pressure swing reactor vermindert en het 

concept teniet doet. We hebben echter laten zien dat de reactiewarmte de uitvoering niet 

in alle gevallen onmogelijk maakt. Externe koeling van de reactor is echter noodzakelijk 

en de regeneratietijd moet lang genoeg zijn om het Sorbens te regenereren en de module 

voldoende af te koelen. We hebben laten zien dat deze extra voorwaarde niet ten koste 

hoeft te gaan van de doorzet die bereikt wordt onder isotherme omstandigheden. 

Externe koeling is belangrijk voor het stabiel uitvoeren van exotherme reacties en 

het voorkomen van een ongecontroleerde omzetting. In een propstroomreactor wordt de 

reactiesnelheid voornamelijk gecontroleerd via de temperatuur van de katalysator. In de 

pressure swing reactor is echter een extra controlemechanisme aanwezig doordat één van 

de reactanten moet desorberen voor hij kan reageren. Het voornaamste gevolg hiervan 

is dat de benodigde externe koelcapaciteit van de pressure swing reactor vergelijkbaar is 

met die van de adsorptiekolom in de scheider en reactor in serie optie. De benodigde 

externe koelcapaciteit van de pressure swing reactor is veel lager dan die benodigd is 

voor de propstroom reactoren (zowel voor de losse propstroom reactor als voor de prop

stroom reactor in serie geschakeld met de scheider). Zelfs in een gekoelde pressure swing 

reactor ontwikkelen zich behoorlijke temperatuurverschillen. Deze beïnvloeden verschil

lende aspecten van de pressure swing reactor. In een casus met afnemende katalysator 

selectiviteit bij oplopende temperatuur is, ten opzichte van de isotherme casus uit hoofd

stuk drie, het operatiegebied waarbinnen de pressure swing reactor een betere integrale 

reactorselectiviteit heeft vergroot. 

De eisen waaraan een Sorbens moet voldoen in de pressure swing reactor voor het 

behalen van hogere reactieselectiviteiten ten opzichte van de alternatieve reactoren zijn 

bepaald in de hierboven besproken simulatiestudies. Voor toepassing van het tweede 

principe is een sorbens nodig dat thermodynamisch selectief is naar de primaire reactant 

en dat een relatief trage adsorptiekinetiek heeft. Als onderdeel van dit promotieonderzoek 

is de selectieve hydrogenering van ethyn in overmaat etheen in een pressure swing reactor 

experimenteel onderzocht. De verwijdering van ethyn uit etheengas geproduceerd in kra-
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kers is een belangrijke stap in de productie van etheen. De reactiecondities (25 bar druk 

en 40°C) zijn gunstig voor adsorptie op poreuze stoffen. Veelbelovende adsorbensia voor 

ethyn, gebaseerd op reversibele 7r-complexatie zijn beschreven in de literatuur. We hebben 

echter laten zien dat deze resultaten onjuist zijn. Geen van de onderzochte adsorbensia 

bezit voldoende thermodynamische selectiviteit. Een macroporeuze kool is gevonden die 

kinetische selectiviteit voor ethyn vertoont. Deze selectiviteit is echter onvoldoende om 

scheiding op basis van oscillerende druk mogelijk te maken. 

In dit proefschrift zijn de voornaamste criteria afgeleid voor een succesvolle toepassing 

van de pressure swing reactor in de operatie van irreversibele seriereacties. De volgende 

uitdaging is om voorbeeldreacties te vinden. 


