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Samenvatting voor familie en vrienden 

Tijdens mijn afstudeeronderzoek in 1995 heb ik mijn moeder eens danig laten schrikken. 

Ik probeerde haar in begrijpelijke taal uit te leggen waar ik mee bezig was. Ze begreep 

echter dat ik huisdieren mishandelde! Ik had verteld dat ik aan een assessmentprocedure 

voor "katten" werkte. In de procedure onderzocht ik kandidaten door er voortdurend tegen

aan te trappen. Mijn afstudeerbegeleiders en ik waren er namelijk van overtuigd dat dit de 

meest effectieve methode was om zo snel mogelijk zo veel mogelijk over de kandidaat-

kat te weten te komen. De "kat" in mijn verhaal was echter geen huisdier, maar jargon 

voor katalysator. Een katalysator is een stof die scheikundige reacties versnelt, zonder zelf 

verbruikt te worden. Daarnaast voetbalde ik ook niet met potjes gevuld met dit poeder, 

maar veranderde ik plotseling de verhouding van de reagerende stoffen. Mijn promotie

onderzoek staat nu beschreven in dit boekje. Alle formules en grafieken wekken misschien 

de indruk dat dit onbegrijpelijke kost is voor een niet-scheikundige. In deze samenvatting 

wil ik echter opnieuw een poging wagen om uit te leggen waar ik de afgelopen jaren aan 

heb gewerkt. 

Scheikundige reacties vinden bijna nooit spontaan plaats. Zo verbrandt aardgas alleen 

bij de hoge temperatuur die heerst in een vlam. Katalysatoren worden gebruikt om schei

kundige reacties onder minder extreme omstandigheden snel te laten plaatsvinden. Zo zet 

de drie-weg-katalysator een aantal vervuilende stoffen in het uitlaatgas van benzinemo

toren om in minder- of niet-schadelijke stoffen. Katalysatoren die reacties tussen gassen 

versnellen bestaan vaak uit kleine metaaldeeltjes die verspreid liggen in sponsachtige kor

reltjes. 

Het resultaat van een scheikundige reactie is meestal een mengsel van stoffen. Hierin 

zitten resten van de uitgangsstoffen, het gewenste product en afvalproducten. Dit mengsel 

moet vervolgens gescheiden worden. Eén van de manieren om gasmengsels te scheiden is 

door hechting (adsorptie) van één van de stoffen uit het mengsel op een hechtend oppervlak 

(adsorbens). Alledaagse voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Bison vochtvreter of de 

zakjes die in een vuurwerkverpakking zitten. Deze artikelen adsorberen selectief water-

damp uit de lucht. 
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Adsorbentia nemen gassen op tot ze verzadigd zijn. Alle plaatsen op het oppervlak 

waar het gas kan hechten zijn dan bezet. Daarna wordt er niets meer opgenomen en dus 

ook niets meer gescheiden. Hoe hoger de druk van het gasmengsel, hoe meer er gead

sorbeerd wordt. Vervolgens moet het oppervlak weer schoongemaakt worden. In een 

scheidingsvat volgen scheidings- en schoonmaakstappen elkaar voortdurend op. Je kunt 

een adsorbens schoonmaken door het te verwarmen. Bison vochtvreter moet bijvoorbeeld 

ook af en toe in de oven worden gezet. Bij verwarming laat het gas weer los van het op

pervlak. Een andere manier om het gas los te maken, is verlaging van de druk van het gas. 

Deze laatste methode wordt vaak gebruikt. In het vat wisselen hoge en lage druk elkaar 

dus steeds af. Daarom noemen we dit een "pressure swing" vat. Pressure swing wordt 

bijvoorbeeld gebruikt op de meeste intensive care afdelingen van ziekenhuizen. Daar staat 

in de buurt van ieder bed een vat met een adsorbens dat ter plaatse lucht scheidt in stikstof 

en zuurstof en zo de zuurstof voor de beademing levert. 

In een conventioneel pressure swing vat vindt alleen adsorptie plaats. Ik heb een 

stap verder gezet door korrels katalysator en adsorbens te mengen. Hierdoor kunnen de 

scheikundige reactie en de scheiding van het gasmengsel gelijktijdig plaatsvinden. Ik 

ben niet de eerste geweest die dat heeft gedaan, maar heb wel als eerste gekeken naar 

de toepassing hiervan voor een bepaalde groep scheikundige reacties: de seriereacties. 

In de eenvoudigste seriereactie vinden twee scheikundige reacties na elkaar plaats. De 

uitgangsstof wordt omgezet in een tussenproduct. Het tussenproduct reageert vervolgens 

verder tot het eindproduct. In de gevallen die ik heb bestudeerd was het tussenproduct 

echter het gewenste product. 

Omdat scheiding en scheikundige reactie tegelijk plaatsvinden, beïnvloeden ze elkaar 

ook. In het ideale geval kunnen ze elkaar stimuleren. Ik heb gekeken naar twee mo

gelijkheden. In het eerste geval wordt het tussenproduct onmiddelijk geadsorbeerd nadat 

het gevormd is. Hierdoor kan het niet verder reageren tot een ongewenst product. In het 

tweede geval adsorbeert de uitgangsstof aan het oppervlak. Hierdoor hoopt deze stof zich 

op in de reactor. Deze ophoping bevordert vervolgens de omzetting tot het gewenste pro

duct. In mijn proefschrift heb ik geëvalueerd wat de mogelijkheden zijn om deze principes 

toe te passen in de pressure swing reactor. 

Ik heb bijvoorbeeld onderzocht wat het beste tijdsinterval is om hoge en lage druk 

af te wisselen. Vergelijk het eens met de volgende situatie. Je kampeert en hebt een 

koelbox en twee koelelementen. Het is warm en je wilt je drank zo koel mogelijk houden. 

Eén koelelement houdt de koelbox koel, terwijl het andere in de vriezer ligt. Je kunt 
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ervoor kiezen met één koelelement de koelbox lang te koelen. Dan krijgt het andere de 

tijd om koud te worden in de vriezer. Wellicht is het echter beter de koelelementen vaker 

te verwisselen. Het ene warmt dan steeds maar een beetje op in de koelbox en terwijl het 

andere een beetje afkoelt in de vriezer. Het is niet direct te voorspellen welke methode 

beter is en hoe lang je moet wachten met verwisselen om gemiddeld het koudste resultaat 

te verkrijgen. Een vergelijkbare situatie geldt in een pressure swing reactor. Ook daar kun 

je nauwelijks voorspellen wanneer de reactor in de praktijk optimaal presteert. 

Om het gedrag van een pressure swing reactor beter te begrijpen en te voorspellen, 

heb ik een beschrijving gemaakt van zo'n reactor. Hierbij heb ik de essentiële kenmerken 

van de reactor in wiskundige vergelijkingen beschreven (een model) en de vergelijkingen 

vervolgens met een computer opgelost. Zo kon ik snel voor veel gevallen (bijvoorbeeld 

een hele reeks verschillende verwisseltijden) de prestatie van de reactor uitrekenen. 

Ik kan concluderen dat de adsorptie van het tussenproduct inderdaad de vervolgreactie 

vertraagt. We moesten dan wel een ietwat ongebruikelijke schoonmaakmethode gebruiken 

om ons gewenste tussenproduct te verzamelen. Het lukte echter niet om dit product dan 

ook nog zuiver in handen te krijgen. Ook met de tweede methode, het ophopen van de 

uitgangsstof, kregen we meer van het gewenste tussenproduct. Hier lukte het wel om een 

deel van dit product zuiver in handen te krijgen. Ik heb tevens vastgesteld dat de eisen 

waaraan het adsorbens moet voldoen, hoog zijn, maar niet onhaalbaar. 

Bij al deze resultaten, bleef het echter altijd de vraag of ik het model niet te eenvoudig 

had gemaakt en daarmee niet meer representatief voor een echte reactor. Ik heb daarom 

ook geprobeerd aan te tonen dat de voorspellingen klopten met één specifieke seriereactie. 

Deze reactie was de omzetting van acetyleen naar etheen, waarbij het de bedoeling was 

dat de etheen niet verder reageerde tot ethaan. Deze reactie is een van de productiestappen 

in de fabricage van plastic zakken. Voor deze reactie was de katalysator al bekend, maar er 

was nog geen geschikt adsorbens. Een Amerikaanse onderzoeksgroep presenteerde echter 

onderzoek naar veelbelovende adsorbentia. Toen ik de gerapporteerde eigenschappen in 

mijn model stopte, bleken ze ruimschoots te voldoen. Ik heb de adsorbentia nagemaakt, 

maar bij ons bleken ze acetyleen slecht te adsorberen. Ten slotte bleek dat de Amerikanen 

een fout hadden gemaakt in hun metingen. De adsorbentia bleken helemaal niet zo goed. 

We hebben toen samen hun eerdere resultaten gerectificeerd. Ondertussen had ik zelf 

ook geen ander adsorbens gevonden dat goed genoeg was, en ik ben dan ook gestopt met 

verdere experimenten. 

Wetenschappers kunnen in mijn proefschrift lezen wat de mogelijkheden zijn om de 
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pressure swing reactor te gebruiken voor het uitvoeren van seriereacties. Zo kunnen ze 

bijvoorbeeld kijken of hun adsorbens en katalysator de juiste eigenschappen hebben. 

Voor alle duidelijkheid: ik heb niet aan koelboxen gewerkt. 


