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Samenvatting 

 

Styreen (ST) wordt industrieel geproduceerd door middel van de directe 

dehydrogenering van ethylbenzeen (EB) behulp van stoom bij 580-630 °C. Het 

proces heeft een hoog energieverbruik en een lage reactor conversie vanwege 

chemische evenwicht beperkingen. Er wordt nog steeds veel onderzoek en 

ontwikkeling gedaan om te komen tot verbeterde styreen productie processen. Een 

voorbeeld is de oxidatieve dehydrogenering van EB. Voordelen van dit proces zijn i) 

het kan bij veel lagere temperaturen worden uitgevoerd ii) het toevoegen van 

oververhitte stoom aan de reactor is niet nodig en iii) hoge EB omzettingen per 

doorgang zijn mogelijk omdat chemische evenwichtsbeperkingen afwezig zijn. 

Echter, het proces wordt nog niet commercieel uitgevoerd en verder onderzoek en 

ontwikkeling op het gebied van de heterogene katalyse en proces technologie is 

noodzakelijk. 

Het doel van het in dit proefschrift beschreven onderzoek is de ontwikkeling van 

verbeterde heterogene katalysatoren op basis van commerciële dragers zoals 

alumina, silica, aluminosilicaat, zeolieten, en koolstof gebaseerde materialen voor de 

oxidatieve dehydrogenering van ethylbenzeen tot styreen onder industrieel relevante 

omstandigheden. Hierbij ligt de nadruk op het verbeteren van de styreen selectiviteit 

en de katalysator stabiliteit en het bepalen van katalysator-proces relaties. 

Doelstellingen zijn de identificatie van katalysatoren die tenminste een vergelijkbaar 

selectiviteit geven dan de directe dehydrogenerings katalysatoren (d.w.z. > 95%) en 

met een hogere conversie hoger dan het conventionele proces (60-65%) en bij 

voorkeur tenminste vergelijkbaar met het SMARTTM proces (80%). Om deze doelen 

te bereiken zijn katalysator screenings studies uitgevoerd met commerciële dragers, 

metaal bevattende, koolstof en P-gebaseerde katalysatoren. 

 

In Hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van styreen productie processen. 

Voorbeelden zijn de Lummus/UOP klassieke styreen-technologie, het 

Badger/ATOFINA proces, het SNOW proces, de oxidatieve dehydrogenering (ODH), 

en hun voor- en nadelen worden besproken. Vooral het laatste proces (ODH) wordt 

in detail besproken en verschillende proces gerelateerde aspecten (d.w.z. 

selectiviteit, O2:EB-ratio, stabiliteit, productiesnelheid) worden in detail beschreven 

en geëvalueerd. 
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In Hoofdstuk 2 wordt het effect van de thermische activatie van een -alumina 

gestabiliseerde silica katalysator voor de oxidatieve dehydrogenering van 

ethylbenzeen tot styreen besproken. Een systematische studie in een 6-flow reactor 

systeem laat zien dat de overgang van -alumina naar overgangsfases bij 1050 °C 

leidt tot een toename van zowel de conversie als de selectiviteit. Tijdens de reactie 

wordt een actieve en selectieve coke op de alumina gevormd. De toename van de 

ST selectiviteit is het gevolg van een vermindering van de gevormde hoeveelheid 

COx.  

In Hoofdstuk 3 wordt een systematische studie beschreven naar de stabiliteit van 

verschillende koolstof gebaseerde materialen, koolstof-silica hybriden, commerciële 

actieve kool, en gestructureerde “nanotubes” (MWCNT) voor de oxidatieve 

dehydrogenering van ethylbenzeen. De experimenten zijn uitgevoerd met een 

relatief geconcentreerde EB toevoer (10 vol% EB) en een beperkte overmaat aan O2 

(O2:EB=0.6) om volledige conversie van zuurstof te behalen. De temperatuur is 

gevarieerd tussen 425 en 475 °C, wat ongeveer 150-200 °C lager is dan voor het 

commerciële stoom dehydrogenering proces. De MWCNT blijken het meest stabiel, 

gevolgd door de commerciële actieve kool en de zelfgemaakte koolstof-silica 

hybriden. Er is aangetoond dat de katalysator stabiliteit met behulp van de 

schijnbare activeringsenergie van de verbrandingsreactie voorspeld kan worden.  

In Hoofdstuk 4 wordt een strategie voorgesteld om de thermische stabiliteit van de 

zelfgemaakte koolstof-silica hybriden, als beschreven in hoofdstuk 3, te verbeteren.  

Het blijkt dat het toevoegen van P vóór de pyrolysestap een positief effect heeft, 

waarschijnlijk door een remmende werking op de verbranding van koolstof. Zowel 

de koolstof en P belading hebben effect op de textuur van de katalysator. De 

koolstof-silica hybriden met P toevoeging zijn getest voor het ODH proces en er 

werd aangetoond ze actiever en selectiever zijn bij verhoogde temperatuur (450-475 

°C) dan de MWCNT. Bij lagere temperaturen is dit positieve effect verwaarloosbaar. 

Karakterisatie van de gebruikte katalysatoren laat zien dat er aanzienlijke 

hoeveelheden coke op de P/C/SiO2 katalysatoren afgezet worden.  

In Hoofdstuk 5 wordt de haalbaarheid om de MWCNT katalysatoren onder milde 

omstandigheden te regenereren besproken. Het effect van de regeneratietijd op het 

poriënvolume en oppervlakte is in detail bepaald. Het blijkt dat MWCNT onder milde 

omstandigheden kunnen worden geregenereerd. Bij optimale omstandigheden kan 

70% van het initiële oppervlak en 50% van het poriënvolume gerealiseerd worden.  

In Hoofdstuk 6 wordt onderzoek beschreven naar het effect van fosfor-toevoeging 

aan de diverse anorganische dragers (silica, aluminosilicaat, zeolieten en zeolieten 
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met een laag aluminagehalte) voor de ODH reactie. Fosfor is een bekende promotor 

voor de ODH reactie, echter systematisch onderzoek om katalysator prestaties 

(conversie, selectiviteit, stabiliteit) onder industrieel relevante omstandigheden te 

bepalen zijn nog niet uitgevoerd. Een positief effect van fosfor toevoeging aan de 

diverse dragers voor de ODH reactie werd aangetoond. De meest actieve en 

selectieve katalysatoren zijn geïdentificeerd en op basis van de resultaten wordt 

toekomstig onderzoek naar fosfor toevoeging gedefinieerd. 
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