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6WXGLHKDQGOHLGLQJ�5HDFWLHNLQHWLHN�
Deze syllabus Reactiekinetiek is geschreven voor studenten Chemie en Chemische 
Technologie aan de Hogeschool van Utrecht. De hoeveelheid te bestuderen stof 
komt overeen met 56 studiebelastingsuren (2 EC punten). De periode waarin deze 
stof behandeld wordt omvat zes studieweken, zodat de gehele stof is opgedeeld in 
zes porties van min of meer gelijke zwaarte. 
 
Voor elk abstract vak, waarop fysische chemie geen uitzondering is, geldt dat de 
beste methode om het vak te leren beheersen wordt gevonden in het ]HOI�XLWYRHUHQ 
van opdrachten. Als zich hierbij een probleem voordoet, kan je dat het best eerst 
binnen je eigen groep van studenten oplossen. Aan elkaar uitleggen, bespreken en 
zelf zoeken naar oplossingen is veel leerzamer dan direct het antwoord kant-en-klaar 
aangeboden krijgen door iemand die het al precies weet. Van dit laatste wordt in het 
algemeen minder geleerd dan wanneer je moet ]RHNHQ naar de oplossing.  
 
=RHNHQ is belangrijker dan YLQGHQ. In overeenstemming met een oud gezegde:  
:DW�JHOHHUG�LV�YHUJDDW��ZDW�EHJUHSHQ�LV�VWDDW��
 
Nog poëtischer drukt een oud Chinees spreekwoord het als volgt uit:  
,N�KRRU�HQ�YHUJHHW��,N�]LH�HQ�KHULQQHU��,N�GRH�HQ�EHJULMS��
 
Het tempo waarin gewerkt wordt, is tamelijk hoog: ca 6-8 lastige pagina’s per week 
moeten worden doorgewerkt. Onderschat dit niet. Het kost thuis ongeveer een hele 
dag aan voorbereiding! Daarna komen twee uur instructie en werkcollege en het 
werk verbonden aan het maken van alle opgaven. Dat alles moet gebeuren nog vóór 
dat de voorbereiding van de lesstof van de daarop volgende week kan starten. 
Kortom: Zes weken lang wekelijks 2 lesuur plus ca. 8 uur extra werk daarbuiten. Dit 
is ook wel te verwachten voor een hoeveelheid lesstof van 56 uur werken.  
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1+2 
3 
4 
5 
5 
6 

Inleiding en activeringsenergie 
Reactiesnelheidsvergelijkingen 
Evenwicht, neven- en volgreacties 
Reactiemechanismen 
Mechanismen van kettingreacties 
Heterogene katalyse 

  1 − 14 
15 − 21 
22 − 28 
29 − 33 
34 − 40 
41 − 51 

1: 1−2 + 2: 1−5 
3: 1 − 8 
4: 1 − 5 
5: 1 − 3 
5: 4 − 6 
6: 1 − 5 
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���,QOHLGLQJ�
'H�WLMG"�:DQQHHU�MH�KHW�QLHW�YUDDJW��ZHHW�LN�ZDW�KHW�LV��0DDU�QX�MH�KHW�YUDDJW��ZHHW�LN�
KHW�QLHW�����$XJXVWLQXV������Q�&�� 
 
 
Binnen het vakgebied van de UHDFWLHNLQHWLHN houdt men zich bezig met de 
bestudering van de VQHOKHLG van processen, in het bijzonder chemische reacties. We 
behoeven ons echter niet alleen maar tot de chemische omzettingen te beperken. De 
gevonden resultaten zullen, waar mogelijk, ook toegepast worden in een breder 
verband. Hiermee krijgt men een beter gevoel wat de mogelijkheden en beperkingen 
van de theorie zijn, waardoor men een dieper inzicht in de stof verkrijgt en ook het 
blikveld verruimd wordt. 
Binnen de thermodynamica worden onder meer resultaten verkregen waar het 
eventuele HYHQZLFKW ligt (als dat bestaat) voor een zekere situatie. Er wordt echter 
niet berekend hoe lang het duurt voor deze evenwichtssituatie bereikt is. Eigenlijk is 
het werken met evenwichtssituaties rekenen zonder tijd. 
De thermodynamica bepaalt dus wel het niveau waarop het evenwicht uitkomt, maar 
niet de tijd die het duurt tot het zover is. De kinetiek houdt zich o.m. bezig met de 
vraag KRH�VQHO de evenwichtssituatie bereikt wordt, maar niet waar het eindpunt (de 
evenwichtssituatie) ligt. Zo vullen deze twee vakgebieden elkaar precies aan maar 
hebben zo ook hun eigen beperkingen. De snelheid van chemische reacties hangt 
van een aantal factoren:  
 
1. 7HPSHUDWXXU 

Een vuistregel stelt dat de reactiesnelheid verdubbelt als de temperatuur 5-10 0C 
stijgt. Deze stijging is wel begrijpelijk, omdat bij hogere temperatuur de deeltjes 
sneller bewegen en alles dus sneller gebeurt, maar tevens is de energie waarmee 
de reagerende moleculen tegen elkaar botsen hoger, waardoor ook allerlei 
bindingen gemakkelijker verbroken worden. 
 

2. &RQFHQWUDWLH 
Hoewel er ook uitzonderingen bestaan (waarover later meer) is het heel vaak is 
het zo dat de omzettingssnelheid rechtevenredig is met de concentraties van de 
reactanten:. 
r = k[A][B]. 
In feite is drukverhoging als een bijzonder geval hiervan te beschouwen, 
aangezien dan alle concentraties toenemen. 
 

3. 2SORVPLGGHO�
Reacties in water hebben vaak een heel andere snelheid dan in organische 
oplosmiddelen; reacties in de gasfase verschillen wezenlijk van reacties in 
opgeloste toestand. 
 

4. &RQWDFWRSSHUYODN 
Bij reacties tussen vaste stoffen onderling is de grootte van het contactoppervlak 
tussen de deelnemers van grote invloed. Deze grootte speelt eigenlijk altijd een 
cruciale rol bij reacties waarbij verschillende fasen betrokken zijn (heterogene 
reacties). De snelheid van diffusie van en naar deze oppervlakken speelt hier ook 
een belangrijke rol. Soms is dan tevens de mate van warmteoverdracht hierbij 
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een extra factor van betekenis, waardoor een exacte beschrijving van het gehele 
proces behoorlijk ingewikkeld wordt.  
 

5. $JJUHJDWLHWRHVWDQG�
De aggregatietoestand waarin de deelnemers verkeren, kan enorme invloed 
hebben.  
Zo reageert witte fosfor met zuurstof snel en heftig: witte fosfor moet dan ook 
altijd onder afsluiting van lucht bewaard worden, terwijl rode fosfor nauwelijks of 
slechts heel langzaam door zuurstof wordt aangetast. 
 

6. .DWDO\VDWRU 
Veel reacties verlopen bij kamertemperatuurvrij langzaam zonder katalysator. 
Men kan de reactie versnellen door T te verhogen, maar hiermee worden vaak 
ook ongewenste nevenreacties opgestart. Door een geschikte katalysator kan de 
reactiesnelheid aanzienlijk vergroot worden zonder dat de temperatuur omhoog 
hoeft. Het vinden van de juiste katalysator is een lastig probleem en vergt vaak 
jaren van onderzoek. Bedrijven houden deze gegevens meestal angstvallig 
geheim. 
 

7. /LFKW�
Fotochemische reacties is de term waarmee dit type reacties wordt aangeduid. 
Behalve uit de chemische industrie, waar bijvoorbeeld UV wordt gebruikt voor de 
synthese van vitamine D, bestaat de fotografie dankzij de lichtgevoeligheid van 
AgBr. Verder kennen we dit verschijnsel ook uit de dagelijkse praktijk. Immers, de 
hele natuur leunt op de aanwezigheid van zonlicht en de werking van chlorofyl 
(bladgroen), waarmee CO2 en H2O worden omgezet in zuurstof en cellulose, 
zetmeel of suikers. 
 

8. 2YHULJH�IDFWRUHQ�
Ook de potentiaal of de sterkte van het magnetische veld kan soms invloed 
hebben op het verloop van een reactie. Alle elektrolyses vallen hieronder maar 
ook corrosie in al zijn vormen. Tenslotte wordt soms gebruik gemaakt van 
radioactieve straling (α,β,γ-straling). In het algemeen worden hiermee eerst wat 
radicalen gevormd waardoor de eigenlijke reactie daarna pas opstart. 
Rookmelders in gebouwen werken op dit principe. 

 
 
5HDFWLHVQOKHLG�
Het begrip reactiesnelheid r kan op verschillende manieren gedefinieerd worden. 
Meestal kiest men ervoor de snelheid te definiëren als een LQWHQVLHYH grootheid. 
Intensieve grootheden hangen niet af van de grootte van het systeem of de 
hoeveelheid materiaal. Voorbeelden hiervan zijn druk, temperatuur, concentratie, 
dichtheid, brekingsindex, etc. 
De meest voor de hand liggende keuze voor component M is: 

GW
G1

9U �� 1= ,  waarbij  1�   de hoeveelheid mol van component M in een volume 9 is. 
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Op deze manier is zowel de aanmaaksnelheid als ook de afbraaksnelheid van elke 
deelnemende component eenduidig gedefinieerd. Als de reactievergelijking bekend 
is, kan gemakkelijk een relatie tussen de verschillende r’s worden gelegd. 
Bijvoorbeeld: N2 + 3H2 → 2NH3. 

Nummeren voor het gemak de stoffen met resp. 1, 2 en 3, dan geldt: 
2
r

3
r

r 32
1 −==  

 
Bij oppervlaktereacties, zoals o.m. plaatsvinden bij heterogene katalyse, is het 
gebruikelijk om in de definitie voor de reactiesnelheid het volume te vervangen door 
het oppervlak. In het algemeen wijst zich dit vanzelf en het is vaak slechts een 
kwestie van smaak. 
De gekozen definitie heeft wel invloed op de eenheden waarmee gewerkt wordt. 
Zo is de SI-eenheid van bovengenoemde  r:  mol.m−3.s−1 (en bij katalyse: 
mol.m−2.s−1). 
Men kan natuurlijk ook in minuten of uren rekenen als tijdseenheid; ook het volume in 
liters of cc komt veel voor, terwijl kg i.p.v. mol ook toegestaan is. Let evenwel altijd op 
de gebruikte eenheden waarin de gegevens aangeleverd worden en reken zonodig 
om naar het eenhedenstelsel waarin je verder wilt werken. 
 
 
5($&725(1�
Er bestaan vele typen reactoren. De meest bekende zijn:  
 
%DWFKUHDFWRU 
Deze eenvoudige reactor wordt meestal met zijn engelse naam EDWFK (=lading) 
aangeduid. Aan het begin van het proces worden alle stoffen in één keer tegelijk 
toegevoegd aan het reactievat. Bij kleinschalige processen moet je dan denken aan 
een eenvoudige erlenmeyer of bekerglas, maar in grootschalige situaties kan dit om 
zeer grote volumina gaan, zoals bijvoorbeeld het brouwen van bier. Men laat het 
reactiemengsel gedurende een vaste tijd staan om uit te reageren. Vaak wordt met 
vaste tussenpozen een monster getrokken om dit te analyseren op samenstelling. 
 
7DQNUHDFWRU 
Hiervoor bestaan in de literatuur verschillende benamingen:  
continu geroerde tankreactor (CSTR = continuously stirred tank reactor) 
− doorstroomde mengreactor (MFR = mixed flow reactor) 
− backmix reactor 
− hold-up tank 
Het kenmerkende van dit type reactor is, dat er een constante toevoer van 
reactanten is en een zodanige constante afvoer van reactiemengsel dat het volume 
van het reactiemengsel constant blijft zodat de reactor niet overloopt. 
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%XLVUHDFWRU 
Ook hiervoor bestaan meerdere namen. De bekendste zijn: 
− plug flow reactor (PFR)  
− propstroomreactor 
− tubular flow reactor 
 
 
0$7(5,$$/%$/$16�
In het algemeen geldt voor elk doorstroomd systeem per component:  
 
,1���8,7���352'8&7,(� �23+23,1*�
 
Bij een stationaire situatie is de ophoping (accumulatie) nul. De in en uitstromende 
hoeveelheden worden met de term voeding (feed) aangeduid. In formulevorm: 

WG
1GU9)) ��� �� � =+−       (deze vergelijking kun je opstellen per component) 

Voor de constant-volume EDWFKUHDFWRU met  Fin  en  Fuit  beide nul wordt dit:  

WG
FG

WG
91G

WG
1G

9U === )(1  

De ophoping is hier uiteraard niet nul: het gaat hier juist om de opbrengst van één of 
meer stoffen na verloop van tijd. 
 
Bij de WDQNUHDFWRU is wel sprake van een stationaire situatie: er wordt een continue 
stroom producten geoogst met een vaste samenstelling (en met een hopelijk zo groot 
mogelijke graad van omzetting). De materiaalbalans wordt dan: 

0=+Φ−Φ 9UFF ��� 	
� �
 ,   waarbij  Φ �   de volumestroom in en uit is (m3.s−1). 
Het vereiste volume om, bij bekende ingaande concentratie  F  �   de gewenste 
eindproductconcentratie  cuit  te krijgen, is dus te berekenen met:  

U
FF9 � �� � �� −Φ=  

De gemiddelde verblijftijd van een volume-elementje wordt gegeven door  vV Φ=τ ,  

zodat U
FF � �� � � −=τ  
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De relatie voor de EXLVUHDFWRU is iets subtieler, aangezien dit is op te vatten als een 
aaneenschakeling van tankreactoren met een heel klein volume G9.  
De uitgaande concentratie is dan te schrijven als  F  � ���GF.  
De materiaalbalans voor een volume-elementje van de buisreactor wordt:  

0=+Φ− G9UGF� ,  vaak anders geschreven als:  U
GFG9 �Φ=  

 
Om het benodigde volume (of de vereiste lengte) van de buisreactor te berekenen, 

moet de volgende integraal worden opgelost:  ∫Φ=
�
�� U
GF9

0

 . 

De verblijftijd is dan: ∫=
�
� U
GF

0

τ  . 

 
Omgekeerd kan men in de meeste gevallen een buisreactor opvatten als een 
continue aaneenschakeling van met constante snelheid voorthollende kleine batch-
reactoren. Een soort lopende band met bekerglazen waarbij aan het begin van de 
band de reactie wordt gestart en aan het eind van de band de eindconcentratie 
bereikt is. De reactietijd t is dan de verblijftijd op de band, oftewel de verblijftijd in de 
buisreactor. De vloeistof die aan het eind de buisreactor verlaat, heeft t=τ=V/Φv 
seconden gereageerd, waaruit de mate van omzetting eenvoudig volgt. 
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23*$9(1�
�
1. Een radioactief afvalproduct wordt bewaard in een hold-up tank waarnaar continu 

een kleine hoeveelheid verontreinigd water toestroomt. Omdat de bewaartijd lang 
genoeg is, mag met hetzelfde tempo de lage resterende concentratie (slechts 1% 
van de ingaande concentratie) worden geloosd, zodat er een stationaire situatie 
ontstaan kan. De snelheid van verval is evenredig met de concentratie:  
 −r = kc  (een z.g. 1e orde proces).  
 
Een administratief medewerker van het bedrijf, die overigens niets van reactor-
kunde wist, had ooit een keer voorgesteld om de tank te verdelen in twee gelijke 
compartimenten met een V-vormige overstort van het ene naar de andere deel. 
 
Laat via berekening zien of dit een slimme, domme of nutteloze suggestie is 
geweest. 

 
2. Het Los Angeles bassin is een vlakte, ingesloten door een bergketen aan de 

noordkant en bergen aan de zuidkant, evenals aan de zijkanten. Omdat de 
vervuilende uitlaatgassen van auto’s en industrie nauwelijks door de inversielaag 
op 600 meter hoogte kunnen ontsnappen en zodoende hadden kunnen 
wegmengen met de rest van de hele aardatmosfeer, blijft de vervuiling vaak lang 
in de vlakte hangen. De enige verfrissing is afkomstig van de zg. Santa Ana 
wind, die vanuit het noorden tussen de bergen door (een doorgang van slechts 
40 km wijd) vanuit de schone Mojave-woestijn langs het riviertje Santa Ana komt 
binnenwaaien. Deze wind vormt een welkome hoeveelheid extra verse lucht die 
weer tussen de bergen aan de zuidkant in zee verdwijnt en neemt hierbij een 
deel van de vervuiling mee de oceaan op. 
We richten ons primair op het vervuilende gas koolmonoxide en gaan hiervan 
bekijken hoe de concentratie zich gedraagt bij het waaien van de Santa Ana 
wind. 
Als ruw model veronderstellen we dat de vlakte fungeert als een CSTR, waarvan 
het grondoppervlak 2000 km2 bedraagt. Voorts zijn er 500 000 auto’s die elk 270 
m3 uitlaatgas per uur produceren met daarin 2 volumeprocent koolmonoxide. 
Bereken de koolmonoxide-concentratie in de stationaire situatie als de 
windsnelheid van de Santa Ana wind 25 km/u bedraagt (neem T=30 0C). 

 
$QWZRRUG���>&2@� ����[��− � ��PRO�P− � ��� �����SSP��
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���$FWLYHULQJVHQHUJLH�
1LHWV�LV�]R�SUDNWLVFK�DOV�HHQ�JRHGH�WKHRULH�����:DOWHU�GH�5RFKHEUXQH�
 
 
De reactiesnelheid wordt sterk beïnvloed door de temperatuur. Zoals al vermeld is 
een goede vuistregel te stellen dat de reactiesnelheid verdubbelt bij elke 5 à 10 
graden stijging in temperatuur. Dit is echter een globale stelregel. Voor nauwkeurige 
voorspellingen moet ook met een nauwkeurige formule gewerkt worden. Het was 
Svante Arrhenius die reeds in 1889 op experimentele gronden ontdekte hoe dit 
verband luidt. 
Om de gedachten te bepalen gaan we voorlopig uit van een eenvoudige relatie voor 
de reactiesnelheid, waarbij A en B samen reageren tot C+D. De eenvoudigste 
uitdrukking voor de reactiesnelheid is dan:  r = k [A][B]. 
Er zijn veel reacties van het type  A + B → C + D  waarin de snelheidsvergelijking 
een andere gedaante heeft, maar wat wel steeds overeenkomt is dat er een 
snelheidsconstante k in voorkomt die van de temperatuur afhangt. En dat van de 
temperatuur afhangen doet hij dan vrijwel steeds op de "Arrhenius-manier". 
 
De IRUPXOH�YDQ�$UUKHQLXV luidt: 

�! "H$N *−=  
 
Hierin is R de universele gasconstante (R = 8.3145 J.K−1.mol−1) en T de temperatuur 
in K. 
De parameter A vóór de e-macht heet ook wel pre-exponentiële factor, heeft 
dezelfde eenheid als k en is vrijwel onafhankelijk van de temperatuur en kan 
derhalve als een echte constante worden beschouwd. 
De parameter E* wordt de activeringsenergie genoemd en heeft de eenheid J.mol−1. 
Merk op dat E*/RT een dimensieloze verhouding is. Dat is maar goed ook, want in de 
fysische chemie (en trouwens bij alle technologische vakken) kan het niet bestaan 
dat je de e-macht zou moeten kunnen berekenen van een grootheid die nog een 
dimensie heeft. Dus de e-macht van bijvoorbeeld 2.5 meter kan niet bestaan, terwijl 
e2.5 = 12.18 best uitgerekend kan worden, net zomin als dat de logaritme bestaat van 
2.5 meter of 2.5 bar. 
 
Met bovenstaande formule is het betrekkelijk eenvoudig om de activeringsenergie 
experimenteel te bepalen. Immers, als we links en rechts (natuurlijke) logaritmen 
nemen, komt Arrhenius in de volgende vorm tevoorschijn: 

57
($N

*

lnln −=  

Dit houdt in dat als je ln k (op de y-as) uitzet tegen 1/T (op de x-as) je hiermee een 
rechtlijnig verband verkrijgt met als afgeleide −E*/R. 
Je hebt dus ten minste twee temperaturen nodig waarbij k bepaald is, je kan door de 
punten een rechte trekken. De afgeleide berekenen is dan geen enkel probleem. 
Veel nauwkeuriger waarden voor E* zijn te bereiken als je k bij veel meer 
temperaturen bepaald hebt. Met behulp van lineaire regressie wordt dan de beste 
rechte lijn door alle punten bepaald en de daarbij behorende afgeleide is dan weer 
−E*/R, maar nu veel nauwkeuriger. 
 
�
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5HNHQYRRUEHHOG: 
T=20 0C, k=1; T=25 0C, k=2; T=30 0C, k=4; T=35 0C, k=8 (dimensie van k 
weggelaten). 
 
Zet eerst alle temperaturen om in K; neem daarna 1/T  (x-as). 
Zet alle k-waarden om naar ln k  (y-as). Pas lineaire regressie toe. 
Je vindt dan:  ln k = 42.71 − 12520 /T 
Dit houdt in: −E*/R = −12521,  oftewel:  E* = +104 kJ.mol−1. 
 
Wat moet men zich voorstellen bij het begrip DFWLYHULQJVHQHUJLH? 
Als we weer uitgaan van de omzetting van type A+B→C+D, dan realiseren we ons 
natuurlijk meteen dat de bindingen in A en B anders gerangschikt zijn dan in C en D. 
Om van de reactanten naar de producten te komen, moeten er eerst wat bindingen 
verbroken of althans zodanig verzwakt worden dat daarna nieuwe bindingen kunnen 
worden aangelegd. Zelfs als er uiteindelijk energie vrijkomt bij de omzetting, moet je 
toch eerst vanuit de beginsituatie over een energiedrempel heen voor de reactie tot 
een eind kan komen. De hoogte van deze barrière kan grote waarden aannemen. 
Activeringsenergieën van 100-300 kJ.mol−1 zijn niet ongebruikelijk. Dit is ook wel te 
begrijpen als je beseft dat de bindingsenergie van bijvoorbeeld de C−C binding 345 
kJ.mol−1 bedraagt en die van de dubbele C=C binding zelfs 610 kJ.mol−1 is. 
 
Met dit gegeven in het oog valt het eigenlijk nog wel mee en is het eerder 
verbazingwekkend dat die drempels niet nog veel hoger zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt 
naar het verbreken van een dubbele C=C binding naar een gewone C−C binding, 
zou de daarbij behorende barrière 610−345 = 265 kJ.mol−1 bedragen. Een goede 
schatting voor de activeringsenergie is vervat in de UHJHO�YDQ�8KXUD, die stelt dat de 
grootte van de activeringsenergie 70% van de energie van de verbroken 
verbindingen is, verminderd met 30% van de energie van de nieuw aangelegde 
verbindingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe is de formule van Arrhenius te begrijpen? 
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Als je op de hoogte bent van de Maxwell-verdeling zal dit wel lukken. Maxwell heeft 
in zijn kinetische gastheorie een aantal relaties afgeleid, waaronder de verdeling van 
snelheden van gasmoleculen in een bepaalde ruimte. De aanname hierbij was dat de 
moleculen elkaar niet in hun snelheden zouden beïnvloeden door onderlinge 
aantrekking of afstoting. Omdat Boltzmann later een soortgelijke formule heeft 
afgeleid voor een breder toepassingsgebied, staat de verdelingsfunctie tegenwoordig 
bekend onder de naam Maxwell-Boltzmann verdeling:  
 

GYHN7
PY

P
N7

1
G1 #%$&(' 2

2
12

2
1

21

8
−






= π  

 
De formule geeft de fractie  G1�1  van het aantal deeltjes dat een snelheid heeft 
tussen de waarden Y en  Y�GY. Voor de fractie deeltjes net snelheden tussen Y )  en Y *  
moet de integraal van deze functie berekend worden tussen de grenzen Y )  en Y * . 
Het totale oppervlak onder de gehele curve stelt de fractie deeltjes voor met 
snelheden tussen 0 en ∞. Het is dus logisch dat dit oppervlak altijd 1 bedraagt, een 
algemene eis voor een statistische verdelingsfunctie. De top van de curve wordt 
bepaald door de relatie ½mv2=kT. 
Dit houdt in dat de top naar rechts verschuift bij hogere temperaturen; maar omdat 
het totale oppervlak 1 moet blijven, komt de curve dan wel in zijn geheel wat lager te 
liggen. 
 
Er is een soortgelijke formule voor de verdeling over kinetische energieën i.p.v. over 
snelheden. Bij een botsing die leidt tot reactie moet de totale energie van de deeltjes 
boven een bepaalde kritische waarde zitten zodat voldoende energie kan worden 
overgedragen om de vereiste bindingen te verzwakken. Het betreft dan een niet-
elastische botsing, waarbij de totale kinetische energie ná de botsing minder is 
geworden dan vóór de botsing, maar die is tijdelijk omgezet in potentiële energie. 
Niet alle kinetische energie van de beide deeltjes samen kan overgedragen worden 
t.b.v. het verbreken van de bindingen, want dan is weliswaar nog wel aan de wet van 
behoud van energie voldaan maar niet meer aan de wet van impuls. Als alle 
kinetische energie in potentiële energie zou kunnen worden omgezet, zouden de 
beide deeltjes na hun botsing stil staan, in strijd met de wet van behoud van impuls. 
Grofweg kan gemiddeld de helft van de totale kinetische energie worden benut, en 
dat is dan weer net de kinetische energie van één van de botsende deeltjes.  
Wanneer je de integraal van de energieverdeling uitrekent van E=E* tot E=∞, dan 
blijkt de uitkomst hiervan precies de e-macht van Arrhenius op te leveren (zie figuur). 
Een geweldig resultaat voor de theorie van Maxwell en Boltzmann! 
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23*$9(1�
 
1. Op een typische zomerse dag sjirpen de krekels maar wat voor de vuist weg. Je 

hoort ze overal, dwars door elkaar heen zodat je er bijna nooit achter komt waar 
zo’n beest zit. Maar ’s nachts gaat dat er geheel anders aan toe. Dan lijkt het 
erop dat ze sociaal gedrag vertonen en met elkaar in fase sjirpen, unisono. In 
1897 heeft een Amerikaanse bioloog deze nachtelijke sjirpsnelheid gemeten en 
vastgesteld dat het aantal sjirps per 15 seconden gelijk is aan de temperatuur in 
Fahrenheit min 40. Neem aan dat de sjirpsnelheid wordt veroorzaakt door een 
metabolisme in de krekels zelf en bereken de bijbehorende activeringsenergie. 

 
2. Elke 5e mei plant ik een meloenzaadje in mijn tuin. Ik sproei regelmatig water, 

bestrijd de slakken en bladluizen, mijn kat verjaagt de vogels en elke avond kijk 
ik hoe mijn schepsel groeit totdat eindelijk de dag aanbreekt dat de meloen rijp is 
om geoogst te worden. Dan wordt hij feestelijk geslacht en verdwijnt hij in een 
heerlijk Italiaans voorgerecht met Parmaham. Helaas is het een vogel weleens 
gelukt het zaadje ongemerkt weg te pikken, waardoor dat jaar in onderstaande 
tabel ontbreekt. In de tabel staat aangegeven hoeveel dagen het duurde totdat 
de meloen oogstrijp was. Ga na of de gemiddelde zomertemperatuur een 
significante invloed heeft gehad op het groeitempo en zo ja, probeer een 
bijbehorende activeringsenergie vast te stellen. 

 
Jaar 1986 1987 1992 1994 1995 1998 
Aantal dagen 87 82 74 78 90 84 
Gem. temp. (0C) 21.9 23.4 26.1 24.7 21.0 22.8 

 
3. Bij 760 0C is de snelheid van het kraakproces van een zware stookolie 7 keer zo 

groot als bij 700 0C. Bereken de gemiddelde activeringsenergie voor het 
kraakproces. 

 
4. De homogene gasfase dimerisatie van butadiëen is door tal van onderzoekers 

bestudeerd, die allemaal tot dezelfde conclusie kwamen: +H[N 120603102.9 −=   m3.mol−1.s−1. Bereken de activeringsenergie. 
 
5. Een bepaalde reactor is van zulk materiaal gebouwd dat vaststaat dat er niet 

boven de 550 0C gewerkt mag worden. In de reactor wordt een exotherme 
reactie uitgevoerd die goed moet worden gekoeld.  
Om eventuele temperatuursfluctuaties voor te zijn, is een regelsysteem 
geïnstalleerd dat ervoor zorgt dat de temperatuur niet boven de 520 0C uit kan 
komen. Kortom: er is een 30 0C veiligheidsmarge ingebouwd. 
In 1997 is door een afstudeerder een verbeterde versie van het regelsysteem 
ontworpen die het mogelijk maakt de veiligheidsmarge tot 10 0C te beperken.  
Met welke factor neemt de snelheid van de reactie toe, als gegeven is dat de 
activeringsenergie en reactiewarmte resp. +186 en −261 kJ.mol−1 bedragen? 

 
$QWZRRUGHQ��
��� ( , � ����N-�PRO− ) � ��� ( , � �����N-�PRO− ) � ��� ��NHHU�
��� ( , � ����N-�PRO− ) � ��� ( , � �����N-�PRO− ) � � �
�
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���5HDFWLHVQHOKHLGVYHUJHOLMNLQJHQ�
<RX�FDQ�REVHUYH�D�ORW�MXVW�E\�ZDWFKLQJ�����<RJL�%HUUD�
 
 
De bestudering van de kinetiek van processen heeft een tweeledig doel: 
• formuleren van de snelheid in termen van concentraties en snelheidsconstanten, 
• verklaren van de gevonden waarden in termen van de chemische structuur van de 

deelnemende stoffen en het fysische model waarlangs het proces plaatsvindt. 
Deze paragraaf zal gaan over het eerste punt: de snelheidsvergelijking. 
Er bestaat een aantal methoden om uit experimenteel gevonden resultaten een 
uitdrukking op te stellen voor de reactiesnelheid. Een voorwaarde is dat de 
concentraties van de aan de reactie deelnemende stoffen als functie van de tijd uit 
de meetgegevens zijn terug te rekenen. Er bestaan vele manieren om dat te doen 
(monsters trekken, totale druk meten, warmteontwikkeling volgen, etc.). 
 
Het tweede punt komt aan bod in een paragraaf over reactiemechanismen, waarmee 
getracht zal worden een chemisch en fysisch gefundeerde verklaring te vinden voor 
de experimenteel gevonden snelheidsvergelijkingen. 
 
 
5($&7,(25'(�
De eerste kwantitatieve studie aan kinetische systemen werd verricht door Wilhelmy 
in 1850, waarin hij de splitsing van sucrose bestudeerde als functie van de pH. De 
sucrose valt daarbij uiteen in glucose en fructose: 
C12H22O11 + H2O  →  C6H12O6 + C6H12O6 
 sucrose                             glucose         fructose 
 
Doordat de suikers allemaal een eigen specifieke verdraaiing van het polarisatievlak 
veroorzaken, is de concentratieverandering met de tijd eenvoudig te volgen met een 
polarimeter. Wilhelmy vond dat de snelheid van omzetting rechtevenredig was met 
de concentratie van nog aanwezige sucrose (reactant). 
We kunnen dit wiskundig vertalen in een differentiaalvergelijking: 

NFGW
GF =− ,  waarin  F  de concentratie sucrose voorstelt en  N  de 

snelheidsconstante. 
De oplossing van deze 1e orde DV is eenvoudig: c(t) = c(0) e−kt 
Eerste orde is een type DV die in de natuur bij alle vakgebieden het meest voorkomt 
en is alleen al daardoor zo verschrikkelijk belangrijk. Het is van belang de 
kenmerkende relaties uit het hoofd te kennen, net zo als van elke ingenieur mag 
worden verwacht dat hij of zij de (ideale) gaswet kan dromen. 
 
De algemene ne orde DV met zijn bijbehorende oplossing is: 

-NFGW
GF =−        Æ        WNQFF ..

)( 11
0

1 −=− −−  

 
In bijgaande figuur is het dalende verloop als functie van de tijd getekend voor vijf 
verschillende ordes, resp. n=0, n=0.5, n=1, n=1.5 en n=2. 
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Opvallend is dat als n<1 de concentratie na verloop van een zekere tijd QXO wordt;  
als n≥1 gaat de concentratie kruipend naar nul maar bereikt deze limiet nooit geheel!  
En: hoe hoger de orde, hoe langzamer de concentratie naar nul gaat. 
 

 
De reactieorde kan ook een gebroken getal zijn! Bedenk goed dat de orde nooit van 
tevoren beredeneerd kan worden uit de grove bruto-reactievergelijking. Hiervoor is 
altijd een gedetailleerde kennis van het daaronder liggende reactiemechanisme 
nodig. 
De stoechiometrie van de (bruto) reactie zegt in principe niets over de orde van de 
reactiesnelheidsvergelijking! 
Om je van deze verbazing deelgenoot te maken en je af te leren om direct maar 
even de orde te weten, een paar "onbegrijpelijke" voorbeelden (waarvoor in het 
hoofdstuk over reactiemechanismen de verklaring zal worden gegeven): 
 
Ontleding van aceetaldehyde:  CH3CHO  →  CH4 + CO 

51.NFGW
GF =−  

 
Vorming van ammoniak:  N2 + 3H2  →  2NH3 

51
2

3
2

3

51
22

1
3

.

.

][
][

][
]][[][

+
1+N1+

+1NWG
1+G

−=−  

 
Er zijn nog talloze andere voorbeelden, maar dit lijkt me wel genoeg overtuiging 
hebben. We zullen ons dan ook nu niet bezig houden met het ZDDURP, maar alleen 
met het KRH. 
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Eerst moet uit de experimenten blijken wat de orde is of hoe de snelheidsvergelijking 
eruit ziet (zoals bij het ammoniak-geval waar van een orde al helemaal geen sprake 
meer is). 
 
Als eenmaal deze relatie is vastgesteld, wordt vervolgens onderzoek gedaan naar 
het temperatuursgedrag van de betreffende snelheidsconstante(n). Met behulp van 
de formule van Arrhenius worden activeringsenergieën gevonden, zodat uiteindelijk 
het hele temperatuursgedrag in beeld gebracht kan worden. 
 
 
+$/):$$5'(7,-'�
De halfwaardetijd wordt bepaald door het gegeven dat c = ½c0. Dit levert op: 

NW 2ln
2

1 =  n = 1 

//
FQNW −

−

−
−= 1

0

1

1
121

2
1  n ≠ 1 

 
Alleen bij 1e orde reacties blijkt de halfwaardetijd niet van de beginconcentratie af te 
hangen. Hij blijft tijdens de hele reactie gelijk. Het maakt bij dit soort reacties dan ook 
niet uit waar je het beginpunt van de reactie kiest. Het indrukken van de stopwatch 
mag dus gerust een ogenblikje later, een geruststellend gegeven. 
Bij andere ordes hangt de halfwaardetijd wel van het startpunt af en dan is het zaak 
je beginpunt ook samen te laten vallen met het werkelijk gebeurde startmoment. 
Maar elk nadeel heeft ook zijn voordeel. Juist de concentratie-afhankelijkheid levert 
je een gemakkelijk methode in handen om de orde te bepalen. Als we ons realiseren 
dat n en k onbekende constanten (maar wel constant) zijn, dan kunnen we de 
halfwaardetijd eenvoudiger schrijven als: 0FDW −= 1

02
1  

Door nu links en rechts (natuurlijke) logaritmen te nemen, kun je met gebruikmaking 
van de altijd en steeds weer om de hoek komende methode van lineaire regressie de 
orde bepalen: 

0ln)1(lnln
2

1 FQDW −+=  

Als je eenmaal c(t) gevonden hebt en er een grafiek van geschetst hebt, kun je 
steeds opnieuw in de grafiek een denkbeeldig ander nulpunt kiezen en van daaruit 
berekenen hoe lang het duurde tot de concentratie tot de helft daarvan daalde. 
Zo krijg je een aantal t½-waarden met bijbehorende c0-waarden. Het aardige aan 
deze methode is, dat hij ook werkt voor n=1. Je vindt dan namelijk een helling nul 
(want t½ hangt niet van c0 af), zodat 1−n = 0, dus n=1. 
 
Er bestaat een nog snellere manier om uit de grafiek de orde te bepalen die niet in 
de litteratuur terug te vinden is maar wel heel handig is. We werken dan met de 
zogenaamde NZDUWZDDUGHWLMG, de tijd die nog is om de beginconcentratie tot ¼ van 
zijn oorspronkelijke waarde te laten afnemen. Eenvoudig is af te leiden dat voor de 
NZDUWZDDUGHWLMG geldt: 
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NW 4ln
4

1 =  n = 1 

//
FQNW −

−

−
−= 1

0

1

1
141

4
1  n ≠ 1 

 
Nemen we nu de verhouding tussen de NZDUWZDDUGHWLMG en de KDOIZDDUGHWLMG:  

12
12
14 1

1

1

2
1

4
1
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−
−= −

−

− 11
1

W
W

 

 
Opvallend toeval is weer dat de laatste uitdrukking ook geldt als n=1, want als je toch 
n=1 invult komt er keurig 2 uit. Zodoende heb je twee op halfwaardetijden 
gebaseerde methoden die je altijd snel de orde opleveren. De tweede methode heeft 
als nadeel dat je maar twee meetpunten uit de hele grafiek gebruikt en de rest aan 
informatie weggooit. Dit levert altijd een minder nauwkeurig resultaat op dan wanneer 
je een stuk of 10 keer de t½ zou hebben afgelezen als functie van steeds verschillend 
gekozen waarden van je denkbeeldige c0. 
 
 
',5(&7(�0(7+2'(�
Directe methoden om de orde te bepalen, zijn gebaseerd op de oorspronkelijke DV 
en niet op de daaruit voorkomende oplossingen. Het uitgangspunt is dus:  −r = kcn. 
Waren alle vorige methoden gebaseerd op metingen in een batchreactor, de directe 
methode werkt eenvoudiger wanneer die toegepast wordt in een CSTR. 
 
We bekijken eerst hoe de directe methode toegepast wordt bij de batchreactor. We 
beschikken uiteraard over de meetresultaten, d.w.z. de hele c(t)-curve. In de 
batchreactor geldt: −r = −dc/dt. Vervolgens nemen we weer links en rechts 
logaritmen en passen vervolgens lineaire regressie toe: ln(−r) = lnk + n lnc 
We moeten dus eerst uit de gemeten curve een flink aantal keren de afgeleide 
bepalen, hetgeen met behoorlijk wat onnauwkeurigheden verbonden is, of je nu 
raaklijnen tekent dan wel de afgeleide benadert met een differentiequotiënt. 
 
Zou je dezelfde reactie hebben uitgevoerd in een CSTR, dan luidt daarvoor de 
formule: 

U
FF9 2�3 43 5

6 −
−

=
Φ

=τ  

Hierin is Φv  is debiet ofwel de volumestroom. Dit is de hoeveelheid volume die per 
tijdseenheid de reactor in- en uitgaat en V is het totaalvolume van de hele reactor. 
Het eenvoudigst is nu om de beginconcentratie constant te houden en alleen de 
volumestroom (en daarmee dus de verblijftijd) te variëren. De aanvoer komt uit een 
vast voorraadvat en de snelheid waarmee dat de reactor ingaat kan gemakkelijk 
gevarieerd worden met een regelbare afsluitkraan. 
 

τ
7�8 98 : FFU −

=−  
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Dit levert het gezochte verband op tussen −r en c op een eenvoudige en ook zeer 
nauwkeurige manier. Je moet de uitgaande concentratie opvatten als c, aangezien 
dit de concentratie geacht wordt te zijn in de gehele reactor. Voorwaarde is wel dat er 
voldoende goed geroerd wordt zodanig dat de mengtijd vele malen korter is dan de 
reactietijd. 
Dit kan worden uitgedrukt in het z.g. 'HERUDK�JHWDO ; :  
 

waarnemingGHYDQWLMGVGXXU
SURFHVKHWYDQWLMGVGXXU' < =  

 
Met experimenten uitgevoerd in een CSTR hoef je niet te differentiëren of raaklijnen 
te bepalen. Deze meetmethode is niet alleen zeer geschikt om de orde te bepalen, 
maar ook het handigst als de reactiesnelheidsvergelijking niet van een eenvoudige 
vorm is, zoals de merkwaardige vorm die we al tegenkwamen bij de synthese van 
ammoniak. 
In de industriële praktijk wordt veel vaker gewerkt met buisreactoren, omdat de 
conversie en productkwaliteit vaak veel beter zijn, maar als onderzoeksreactor is de 
CSTR uitermate geschikt. 
 
 

                                            
 
* Richteren 5:5: "'H�EHUJHQ�ZDQNHOGHQ�YRRU�KHW�DDQJH]LFKW�GHV�+HHUHQ�  

(het is maar even de vraag in hoeveel tijd je dit wilt zien gebeuren). 
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23*$9(1�
 
1. De inversie van sucrose in glucose en fructose is een 1e orde proces, waarvan bij 

20 0C de volgende resultaten verkregen werden:  
 
tijd  (min) 0 60 90 123 150 181 240 300 
[sucrose]rel  100% 81% 73% 65% 59% 53% 43% 35% 

 
Bereken de snelheidsconstante. 

 
2. In de natuur is de verhouding C14/C12 al eeuwen lang constant t.g.v. de 

kosmische straling. Biologisch materiaal gebruikt de CO2 uit de dampkring om 
hiermee zijn structuur op te bouwen en heeft daarmee steeds de natuurlijke 
samenstelling, totdat het afsterft. Daarna verdwijnt door radioactief verval de C14 
langzaam uit het materiaal. Radioactief verval is altijd een 1e orde proces. De 
halfwaardetijd van C14 bedraagt 5715 jaar. 
Van organisch materiaal dat aangetroffen werd in het graf van farao Djoser bleek 
dat de verhouding C14/C12 nog maar 56.6% was van de huidige waarde.  
Bereken uit welk jaar het graf van Djoser stamt. 

 
3. Ga na dat als de orde n≥1, dat dan de reactant-concentratie kruipend naar nul 

gaat maar nooit helemaal nul wordt. Ga bovendien na da als n<1 dat dan de 
concentratie wel vanzelf een keer nul wordt. 

a. Toon aan dat c nul wordt als geldt: NQ
FW

=
)( −

=
−

1

1
0   

b. Van een zekere reactie is bekend dat de orde ½ is. Na 10 minuten is 75% 
omgezet in een batchreactor. Hoe groot is de conversie in deze reactor na 30 
minuten? 

 
4. Een bedrijf is van plan een bestaande geroerde tankreactor te vervangen door 

een twee keer zo grote om hiermee een hogere conversie te bereiken dan de 
huidige 75%. In de tankreactor vindt een 1e orde omzetting plaats. De 
toevoersnelheid en de concentratie van de voeding blijven gelijk aan de oude 
situatie.  
a. Hoe groot wordt de conversie in de nieuwe dubbel zo grote reactor? 
b. Als men besloten zou hebben om niet een twee keer zo grote tank te bouwen 

maar een tweede erbij te bouwen die net zo groot is als de eerste en deze 
twee in serie achter elkaar te zetten, hoe groot zou dan de conversie 
geworden zijn? 

 
5. In een batchreactor blijkt een oplossing met een beginconcentratie van 1 mol per 

liter na 8 minuten voor 80% omgezet te zijn en na 18 minuten voor 90%. 
Bereken de reactieorde. 
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6. De omzetting van para-waterstof naar ortho-waterstof bij 20 K zijn de volgende 
meetresultaten vastgesteld:  

 
begindruk para H2  (torr) 50 100 200 400 600 
t½  (seconden) 635 449 317 224 183 

 
Bereken de orde van de reactie. 

 
2SPHUNLQJ��+HW�EHWUHIW�KLHU�WZHH�YRUPHQ�YDQ�+ > �ZDDUELM�GH�NHUQVSLQV�WHJHQJHVWHOG�
�RUWKR��RI�SDUDOOHO��SDUD��VWDDQ��1RUPDDO�ZDWHUVWRIJDV�LV�HHQ�PHQJVHO�YDQ�EHLGH�YRUPHQ��
����SDUD�HQ�����RUWKR��'H�FKHPLVFKH�HLJHQVFKDSSHQ�]LMQ�JHOLMN�PDDU�GH�I\VLVFKH�
HLJHQVFKDSSHQ�YHUVFKLOOHQ��,Q�IHLWH�LV�KLHU�VSUDNH�YDQ�WZHH��I\VLVFKH��LVRPHUHQ��9ULMZHO�
]XLYHUH�SDUD�+ > �NDQ�ZRUGHQ�YHUNUHJHQ�GRRU�QRUPDDO�ZDWHUVWRI�H[WUHHP�GLHS�DI�WH�
NRHOHQ��'H�VSRQWDQH�RP]HWWLQJ�YDQ�SDUD�QDDU�RUWKR�LV�HQGRWKHUP��]RGDW�PHQ�ZDWHUVWRI�
GDDUGRRU�JHPDNNHOLMNHU�]HHU�NRXG�NDQ�KRXGHQ�PLWV�KHW�HHUVW�JHKHHO�LQ�GH�SDUD�YRUP�
ZDV�RPJH]HW��

 
7. Van de reactie A → B zijn onderstaande meetresultaten verkregen bij 30 0C in 

een tankreactor bij een ingaande concentratie [A]in = 2.0 mol.m−3. 
 

Verblijftijd  (min) 1.8 4.0 7.1 13.0 19.5 30.5 
[A]uit  (mol.m−3) 1.83 1.65 1.44 1.14 0.91 0.66 

 
Bereken de reactieorde en snelheidsconstante. 

 
8. Om het radioactieve gas xenon (t½=35 dagen) voldoende te laten vervallen 

voordat het als afgas mag worden geloosd, leidt een bedrijf de gasstroom eerst 
door twee grote hold-up tanks in serie. De omvang van de tanks is zodanig dat 
de gemiddelde verblijftijd per tank 5 jaar bedraagt. Nu wil men de tanks 
vervangen door een lange buisreactor, in de hoop het totale volume te beperken. 
Hoe groot moet het totale volume van de buis worden t.o.v. het volume van beide 
tanks samen om dezelfde reductie in radioactiviteit te bereiken? 

 
 
$QWZRRUGHQ��
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���(YHQZLFKWHQ��QHYHQ��HQ�YROJUHDFWLHV�
(HQ�JHGDFKWH�GLH�PHQ�GLUHFW�EHJULMSW�LV�YDDN�GH�PRHLWH�QLHW�ZDDUG�����0XOWDWXOL��������
 
 
(9(1:,&+7(1 
Tot nu toe zijn we ervan uitgegaan dat de reactie alleen naar rechts kon verlopen en 
dus uiteindelijk eindigt in 100% omzetting. Helemaal waar is dat nooit. In principe is 
een terugreactie altijd mogelijk, ook al zal bij exotherme reacties de daarvoor te 
overwinnen activeringsenergie soms bijzonder hoog zijn. In gevallen waar de 
evenwichtsconstante bijzonder groot is, zoals bij de verbranding van CH4 
(K=2x10140), mag men terecht van een irreversibele reactie spreken, maar in veel 
gevallen waar de evenwichtsconstante niet zulke extreme waarden aanneemt, moet 
altijd ook met de terugreactie rekening gehouden worden. 
Vooral als de evenwichtsconstante in de buurt van 1 ligt, is de terugreactie van 
dezelfde orde van grootte als de heenreactie en mag dit verschijnsel absoluut niet 
buiten beschouwing gelaten worden. Een bekend voorbeeld is de 
evenwichtsconversie van azijnzuur en ethanol naar ethylacetaat en water, oftewel 
veresteringen in zijn algemeenheid. Andere voorbeelden zijn cis-trans isomerisaties 
en racemisatie-reacties. 
 
Bij racemisatie gaat hem om de evenwichtsinstelling tussen twee 
spiegelbeeldisomeren. Hiervoor geldt altijd, dat K=1. Cis-trans omleggingen hebben 
vaak ook een evenwichtsconstante niet ver van de waarde 1 af. Beide reacties zijn 
van het eenvoudige type A  B, waarvoor de mathematische beschrijving niet al te 
ingewikkeld is. 
Veresteringen, en trouwens de meeste evenwichtsreacties, zijn van het type A + B  
C + D of zelfs nog ingewikkelder als er ook nog verschillende coëfficiënten in het spel 
zijn. De wiskundige beschrijving hiervoor kan uitermate ingewikkelde vormen 
aannemen en valt buiten het bestek van onze behandeling van de reactiekinetiek. 
 
We nemen als voorbeeld de cis-trans 
isomerisatie van 1,2-dimethyl 
cyclopropaan. 
We duiden het cis-isomeer aan met A 
en het trans-isomeer met B. 
Veronderstellen we dat de omzettingen 
van de ene in de andere en vice versa 
beide 1e orde processen zijn. 
 
Als beschrijving van de snelheidsvergelijking krijgen we hiervoor de volgende DV: 

][][
][ %N$NWG

%G
21 −+=  

Omdat dit zo niet oplosbaar is (te veel variabelen in één vergelijking), drukken we de 
concentraties uit in de beginconcentratie [A]0 en de conversie X:  
[A] = [A]0 C (1 − X)  en  [B] = [A]0 CX 

De DV wordt daarmee teruggebracht tot:  ;NNNWG
;G

)( 211 +−+=  
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Schrijven we voor  k1 + k2 = k, dan wordt de oplossing:  ( )TUHN
N; −−= 11  

De verhouding  
][
][

FLV
WUDQV

  als functie van de tijd wordt nu:  VW
VW

HNN
HNN
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−

+
−

=
− 12

11
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Voor  t → ∞  wordt deze verhouding gelijk aan  k1/k2, zodat geldt:  K = k1/k2 . 
 
Men kan het resultaat  K = k1/k2  ook op een 
gemakkelijker manier beredeneren: 
Bij evenwicht (t=∞) geldt dat de snelheid naar 
rechts gelijk is geworden aan de snelheid naar 
links: k1[A] = k2[B].  
Uit de definitie van K als verhouding tussen 
producten en reactanten, volgt het gestelde 
onmiddellijk.  
Dit principe kan men vervolgens ook 
toepassen voor de reactie A + B  C + D.  
Daaruit volgt dan opnieuw K = k1/k2, zodat we 
dit voortaan als algemeen geldende 

wetmatigheid kunnen aannemen. 
 
 
1(9(15($&7,(6�
Zelfs wanneer sprake is van een aflopende reactie en geen rekening behoeft te 
worden gehouden met terugreactie, kan er nog een andere complicatie optreden, 
namelijk die van een parallelle nevenreactie. In veel gevallen is dit een ongewenst 
verschijnsel. 

Noemen we hoofdproduct X en het ongewenste 
nevenproduct Y, dan kan het reactieschema het 
eenvoudigst voorgesteld worden door bijgaand figuur. Elke 
reactieroute heeft zijn eigen snelheidsvergelijking, 
snelheidsconstante, activeringsenergie en ook zijn eigen 
reactiemechanisme (waarover later meer). 

Soms kan één route versneld worden met een selectieve katalysator, waardoor de 
nevenreactie effectief onderdrukt is. 
 
Voorbeelden van dit verschijnsel zijn de nitrering of chlorering van tolueen 
(methylbenzeen). Er ontstaat in het algemeen een mengsel van ortho-, meta- en 
para-verbindingen. In het geval van de nitrering zijn deze verhoudingen ortho: meta: 

para = 62%: 5%: 33%. 
 
Een ander voorbeeld is de thermische ontleding 
van mierenzuur. De bovenste reactie kan 
selectief versneld worden met Al2O3 als 
katalysator; de onderste reactie wordt daarbij niet 
door de katalysator beïnvloed. 

Men kan ook alleen de onderste reactie selectief versnellen, in dit geval met ZnO als 
katalysator. 
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Als we aannemen aan dat beide reacties 1e orde zijn, dan gelden de volgende 
relaties: 
 

])[(
][ $NNGW

$G
21 +−= ,  want  ][

][ $NGW
;G

1+=   en  ][
][ $NGW

<G
2+=  

 
Dit stelsel kan nu zonder moeite worden opgelost, aangezien we de oplossing voor 
[A] direct op kunnen schrijven en we hiermee de andere twee DV’s gemakkelijk 
kunnen oplossen. 
Weer maken we gebruik van de korte notatie k1 + k2 = k , waarbij de resultaten dan 
zijn: XYH$$ −= 0][][                ( )Z[HN

N$; −−= 11
0][][                ( )\]HN

N$< −−= 12
0][][  

 
Het valt gemakkelijk te zien dat de opbrengstverhouding  [X]/[Y]  tijdens het gehele 
proces constant blijft, m.a.w. de mate van verontreiniging wordt niet beïnvloed door 
de conversie. 
Deze verhouding is altijd constant als beide reacties dezelfde orde hebben. 
Wanneer de ordes onderling verschillen, treedt er gaande de reactie een verandering 
in deze verhouding op. Dan kan het nuttig zijn om de conversie niet te ver door te 
voeren omdat anders de mate van verontreiniging te veel zou kunnen toenemen. 
Als de ordes van de hoofd –en nevenreactie resp. n en m zijn, wordt de differentiële 
toenamesnelheid van de opbrengstverhouding bepaald door: 
 

^_$N
N

<G
;G −= ][

][
][

2

1  

 
Stel dat n=1 en m=2, dan neemt de mate van verontreiniging af naarmate de reactie 
verder voortschrijdt en is het dus van belang de reactie zover mogelijk door te zetten. 
Is echter n>m, dan treedt het omgekeerde op: naarmate de reactie vordert, komt de 
nevenreactie steeds meer opzetten en kan je vaak beter wat eerder stoppen. 
Hoe kan je de vaste verhouding k1/k2 verder nog beïnvloeden? Het lijkt erop alsof je 
spijkerhard vastzit aan die voorbestemde vaste verhouding, tenzij je een geschikte 
katalysator hebt (die in de meeste gevallen helaas nog niet ontdekt is). 
Het blijkt dat ook de temperatuur een nog te benutten invloedsfactor is. Als we de 
formule van Arrhenius te hulp roepen en toepassen op beide snelheidsconstanten k1 
en k2, dan blijkt de opbrengstverhouding ook van T af te hangen: 
 

( )
( ) 
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Als ε* > 0, dan hebben we exact dezelfde 
vorm terug als de uitdrukking van 
Arrhenius en neemt de opbrengst-
verhouding k1/k2 toe met toenemende 
temperatuur. 
 
Als echter ε* < 0, dan neemt k1/k2 juist af 
met stijgende temperatuur. 
 
 
 

 
Als we ons nu realiseren dat E*

1 behoort bij het hoofdproduct en dit dan ook meestal 
in grote hoeveelheden wordt aangemaakt t.o.v. het nevenproduct, dan ligt het voor 
de hand dat E*

1 < E*
2  zal gelden, oftewel: ε* < 0. 

 
In het algemeen kun je dus stellen dat bij temperatuursYHUKRJLQJ de mate van 
nevenproductvorming toeneemt en het om die reden vaak is af te raden de reactie te 
veel te willen versnellen door de temperatuur te verhogen. 
 
 
92/*5($&7,(6�
Het gebeurt maar al te vaak dat een zeker eindproduct verkregen wordt uit snel na 
elkaar verlopende tussenstappen. Het resultaat van de ene reactie is dan het 
uitgangspunt voor de volgende. Een paar voorbeelden zijn: 
• radioactieve vervalreeksen 
• halogeneringsreacties aan koolwaterstoffen 
• polymerisaties 
• (griep)epidemieën 
 
Schematisch kan dit worden weergegeven door: 

CBA
21 kk →→  

Eventueel volgen er nog meer stappen achteraan. 
We gaan er van uit dat alle stappen een 1e orde proces zijn. Dan geldt: 
 

][
][ $NGW

$G
1−=  

][][
][ %N$NGW

%G
21 −+=  

][
][ %NGW

&G
2+=  

 
De oplossingsstrategie voor dit stelsel van JHNRSSHOGH DV’s is als volgt: 
de eerste vergelijking is simpel en levert meteen een resultaat op, dat we vervolgens 
in de tweede DV kunnen invullen. 
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Dan is de tweede DV er één met slechts twee variabelen, nl. [B] en t. Het resultaat 
van deze oplossing zouden we dan in de derde DV kunnen invullen en vervolgens 
ook die oplossen, maar dat laatste is niet meer nodig aangezien [A] + [B] + [C] = 
constant = [A]0. 
Het lastigste deel zit dus alleen in het oplossen van de 2e DV. 
Deze wordt, met gebruikmaking van het bekende resultaat van de eerste DV: 
 

][][
][

201
1 %NH$NGW

%G �� −+= −  

 
Met niet al te veel moeite herkennen we dit type als een OLQHDLUH DV, waarvoor de 
oplossing gevonden wordt via de methode van de KRPRJHQH�JHUHGXFHHUGH�'9. 
Het eindresultaat met alle oplossingen wordt dan: 

( )
][][][][

][
][

][][

0

12

01

0

21

1

%$$&
HHNN

$N%
H$$

����
��

−−=

−
−

=

=

−−

−

 

 
1�%.: In het bijzondere (hypothetische) geval dat k1=k2=k wordt de oplossing  
voor [B]:  ��HWN$% −= 0][][  
 
Een voorbeeld van dit systeem vinden we in de thermische ontleding van 
dimethylether: 

242433 21
+&2&+2&+&+2&+&+ �� ++→+→  

Bij 500 0C geldt:  k1 = 0.50 min−1,  k2 = 2.7 min−1. 
 
De grafische voorstelling van volgreacties wordt hieronder weergegeven. 
Er zijn twee extreme situaties geschetst: in het linker plaatje is de afbraak van B zeer 
traag t.o.v. de productiesnelheid; in het rechter plaatje is de afbraak van B veel 
sneller. 
 
             k1 = 1 min−1                 k2 = 0.5 min−1                   k1 = 1 min−1 k2 = 5 min−1 
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Als k2<<k1, dan krijgt [B] de gelegenheid om tot grote waarden aan te groeien. Er 
wordt gedurende het proces een maximum bereikt. In die situaties is het vaak heel 
goed mogelijk om het tussenproduct afzonderlijk te verkrijgen uit het reactiemengsel. 
Wanneer k2>>k1, dan heeft [B] slechts een zeer korte levensduur en is te 
beschouwen als een reactief tussenproduct, waarvan het bestaan hooguit 
aangetoond kan worden maar dat niet afzonderlijk kan worden verkregen. De 
concentratie van [B] blijft beperkt tot zeer lage waarden. 
Het tijdstip waarop [B] zijn maximum bereikt, is tevens het moment waarop de 
aangroeisnelheid van [C] het grootst is en de [C]-curve dan ook een buigpunt 
vertoont: 

12

12

NN
NNW

−
=

ln
max

   voor batchreactoren              
21

1
NNW =max

   voor tankreactoren 

 
Het principe van Bodenstein wordt gebruikt bij het uiteenrafelen van ingewikkelde 
reactiemechanismen en gaat ervan uit dat het reactieve tussenproduct kortlevend is. 
De benaderde oplossingen voor [B] en [C] zijn dan (N.B.: [A] blijft ongewijzigd): 

( )����
H$&H$N

N% 11 100
2

1 −− −== ][][][][  

Bodenstein had nu bemerkt dat dit resultaat ook, en veel gemakkelijker en sneller, 
had kunnen worden verkregen door in de oorspronkelijke drie DV’s  d[B]/dt = 0 te 
stellen. 
Dit had dan opgeleverd:  k1[A] = k2[B], dus  [B] = k1/k2[A]. 
Voorts: d[C]/dt = k2[B] = k1[A], waaruit ook het gestelde voor [C] volgt. 
 
Deze benadering voor reactieve tussenproducten staat ook wel bekend onder de 
naam steady state benadering en zal in de volgende paragraaf over 
reactiemechanismen een centrale rol spelen in het vereenvoudigen van ingewikkelde 
stelsels differentiaalvergelijkingen. 
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23*$9(1�
1. Bij de isomerisatie A  B is de conversie als functie van de tijd gemeten. 

 
 tijd  (min) 0 10 20 30 40 50 ∞ 
 X 0 0.275 0.439 0.544 0.604 0.642 0.700 

Gebruik alle gegevens om de snelheidsconstanten k1 en k2.te berekenen.  
 
2. Radioactief jodium I131 wordt in ziekenhuizen wel gebruikt om radiologisch 

schildklieronderzoek te doen. Jodium, dus ook deze isotoop, komt in het 
menselijk lichaam bij voorkeur in de schildklier terecht en wordt uitgescheiden via 
de urine langzaam in de tijd, met een biologische halfwaardetijd van 150 dagen. 
De fysische halfwaardetijd (radioactief verval) bedraagt 194 uur.  
Er zijn dus twee parallelle 1e orde processen om jodium het lichaam weer uit te 
krijgen. Bereken de effectieve halfwaardetijd waar het ziekenhuis mee dient te 
rekenen bij het opsparen van urine van deze patiënten. 

 
3. Van een bepaald proces geldt: de parallelreacties  A → B  en  A → C  verlopen 

altijd gelijktijdig. De omzetting vindt plaats in een grote propstroomreactor. Uit 
marktoverwegingen komt de eis naar boven dat de gewenste 
opbrengstverhouding B:C = 4:1 dient te zijn. De snelheidsconstanten voor de 
beide reacties zijn als functie van T bekend (gemeten in het gebied 800−1200 K): �H[N 2013014

1 100.6 −=   uur−1    en    �H[N 1862013
2 107.3 −=   uur−1. 

Bij welke temperatuur moet gewerkt worden? 
 
4. Voor een zekere reactie  A → B → C  in water geldt dat  k1= k2= 0.1  min−1. 

We willen het tussenproduct B hebben in een zo groot mogelijke concentratie en 
beschikken over een tankreactor van 20 liter. Hoeveel liter water met A moet de 
toevoer per minuut bedragen om dit doel te bereiken? 

 
5. De reacties die plaatsvinden bij het kraakproces waarbij aardolie gekraakt wordt 

tot kerosine en vervolgens verder gekraakt over een Isomax-katalysator tot nog 
lichtere producten zijn onderzocht door Strangeland en Kettrell (1972) bij drukken 
in de buurt van 140 bar en 400 0C. De beide reactiestappen bleken 1e orde te 
zijn. Ook werd de temperatuursafhankelijkheid bepaald en daarbij de volgende 
uitdrukkingen voor de snelheidsconstanten vastgesteld:  �H[N 2525012

1 100.5 −=   s−1    en    �H[N 2765012
2 104.5 −=   s−1. 

Bij een raffinaderij werd deze reactie uitgevoerd bij 140 bar en 390 0C in een 
buisreactor met een totaalvolume van 3500 m3. De snelheid van het voedingsgas 
was 500 m3 per uur. Wat was de samenstelling van het productgas aan de 
uitgang van de reactor? 

 
$QWZRRUGHQ��
��� N � � ��������PLQ− � ���N   � ��������PLQ− � ��
��� W ¡ � ������XXU�
��� 7� �������.�
��� ���OWU�PLQ− � ��
��� >$@� ���������>%@� ���������>&@� ����� 
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���5HDFWLHPHDFKQLVPHQ�
,W�LVQ¶W�WKDW�WKH\�FDQ¶W�VHH�WKH�VROXWLRQ��LW�LV�WKDW�WKH\�FDQ¶W�VHH�WKH�SUREOHP������
*�.��&KHVWHUWRQ�
 
 
Terwijl sommige reacties plaatsvinden in één enkele stap, geldt toch voor de meeste 
chemische omzettingen dat de (bruto)reactie het resultaat is van een aantal achter 
elkaar geschakelde afzonderlijke reactiestappen. De manier waarop deze stappen op 
elkaar aansluiten, wordt het reactiemechanisme genoemd. Kennis van het 
mechanisme geeft een dieper inzicht in het gedrag van de reactanten. 
 
Het is vaak geen eenvoudige zaak zo’n mechanisme te vinden en vraagt soms jaren 
van gedegen onderzoek voordat eenduidig is vastgesteld wat de details precies zijn. 
Een kenmerk van een correct mechanisme is dat het de juiste snelheidsvergelijking 
voorspelt en een relatie voor de activeringsenergie oplevert die in overeenstemming 
is met de experimenteel gevonden waarde. Bovendien behoort het bestaan van de 
veronderstelde tussenstoffen, in hoe lage concentratie ook aanwezig, aangetoond te 
zijn. Je kan niet zomaar allerlei rare verbindingen verzinnen om de zaak sluitend te 
krijgen. Binnen het vakgebied reactiekinetiek is dat laatste aandachtspunt niet van 
belang: we gaan van een gegeven mechanisme uit en rekenen alleen de kinetische 
consequenties door. 
 
(/(0(17$,5(�5($&7,(6�
Er is een wezenlijk verschil tussen de VWRHFKLRPHWULH en de PROHFXODULWHLW van een 
reactie. 
De stoechiometrie geeft alleen maar verhoudingsgetallen aan, waarmee de stoffen 
met elkaar reageren. In feite gaat het hier om verhoudingen in mol of mmol, of in elk 
geval van een heleboel moleculen tegelijk. Daarom is het niet erg als je gewone 
reactievergelijkingen schrijft met gebroken getallen; het gaat immers om 
molverhoudingen. Dus: 
  CH3OH + 3/2O2  →    CO2 +  2H2O  is gemakkelijker genoteerd dan 
2CH3OH +   3O2  →  2CO2 +  4H2O het is een kwestie van smaak welke notatie je kiest. 
 
Als men zich nu afvraagt hoeveel moleculen methanol er reageren met hoeveel 
moleculen zuurstof, dan kan je daar op grond van de stoechiometrische 
verhoudingen JHHQ antwoord op geven. Het is in elk geval niet zo dat 1.5 molecuul 
O2 reageert, aangezien er geen halve moleculen bestaan. Maar net zo 
onwaarschijnlijk is het dat exact 3 zuurstofmoleculen WHJHOLMN ter plaatse zijn als twee 
methanolmoleculen botsen. Dat zou betekenen dat vijf deeltjes tegelijk moeten 
botsen, een kans van nul. De enige realistische botsing is die tussen slechts twee 
moleculen. 
We zijn hier meteen beland bij het begrip PROHFXODULWHLW. De moleculariteit is het 
werkelijke aantal moleculen die met elkaar reageren in een z.g. HOHPHQWDLUH�UHDFWLH. 
Een elementaire reactie is een reactie op microschaal, tussen afzonderlijke 
moleculen. Dit in tegenstelling tot "gewone" reacties, die geacht worden plaats te 
vinden op macroschaal, d.w.z. tussen hele verzamelingen moleculen. De reactie op 
macroschaal is de sommatie van vele reacties op microschaal tezamen. 
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Was het nog zo dat er gebroken getallen gebruikt mochten worden voor 
(bruto)reacties, bij elementaire reacties bestaan geen halve moleculen en komen 
alleen de getallen 1 en 2 voor. Voorts geldt voor elementaire reacties dat de 
reactiesnelheidsvergelijking direct kan worden opgeschreven op basis van het 
genoteerde. Dus: 
 
A → C r = k[A] 
A + B → C r = k[A][B] 
A + B → C + D r = k[A][B]           N.B.: je kijkt alleen naar UHDFWDQWHQ 
A + 2B → C + D r = k[A][B]2         enzovoort. 
 
Bij HOHPHQWDLUH reacties maakt het een wezenlijk verschil, of je schrijft: 
  A  →   C Immers dan geldt:  r = k[A] 
2A  → 2C Maar hier geldt nu: r = k[A]2 
 
Verder kan er nog enige verwarring optreden, als een bepaalde stof meer dan één 
keer in de reactie voorkomt:  A + 2B → C + D.  Hiervoor hadden we  r = k[A][B]2. 
Maar  rB = 2rA. Dus als je kijkt naar het afbraaktempo van A of aanmaaktempo van C 
of D, dan is dit  k[A][B]2, maar het afbraaktempo van B is  2k[A][B]2. 
De 2 komt dan zowel in de macht bovenin als ook beneden bij k voor. Dat lijkt 
dubbelop, maar het is de enige correcte uitkomst! 
 
Een andere mogelijkheid is dat dezelfde stof zowel vóór als achter de reactiepijl 
voorkomt: 
A + B → B + C.  Voor deze stap geldt (recht-toe-recht-aan) dat de snelheid van de 
UHDFWLH gegeven wordt door: r = k[A][B]. 
Maar de snelheid van SURGXFWLH van B is nul. Je kijkt dus niet alleen naar de snelheid 
van de afzonderlijke stappen maar ook hoeveel keer de betreffende stof gevormd of 
opgebruikt wordt. 
 
Als voorbeeld wordt de afbraak van ozon naar zuurstof besproken. 
De (bruto)reactie luidt:  2O3 → 3O2 
 
Het mechanisme is: 
2 ¢ �→�2   ���2�
2   ���2�→�2 ¢ �
2 ¢ ���2�→��2    
 
Als reactiesnelheid kiezen we de vormingssnelheid van O2, gedeeld door 3 
Deze keuze is louter gebaseerd op de (bruto)reactie. Je had ook de afbraaksnelheid 
van O3 gedeeld door 2 kunnen nemen. Deze snelheden zijn even groot en moeten 
op basis van het mechanisme hetzelfde opleveren. We kiezen er één op gevoel: 

GW
2GU ][

3
1 2=  

Nadat de keuze gemaakt is, gaan we m.b.v. het mechanisme bepalen wat dit 
oplevert. 
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Je kijkt dan naar alle stappen in het mechanisme en beoordeelt of is in de 
betreffende stap O2 wordt aangemaakt (positief) of wordt verbruikt (negatief). Dit 
levert op: 

]][[2]][[][
][

332231
2 22N22N2NGW

2G +−=  

Omdat het O-radicaal een kort levend reactief tussenproduct is, is dit stelsel DV’s het 
gemakkelijkst op te lossen door gebruik te maken van de VWHDG\�VWDWH�EHQDGHULQJ 

(principe van Bodenstein) uit de vorige paragraaf:  0=GW
2G ][

 

 

Als we dit toepassen, krijgen we:  ]][[]][[][
][

0 332231 22N22N2NGW
2G −−== ,  

waaruit de concentratie aan O-radicalen volgt:  
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Omdat [O] zeer klein moet zijn, moet k1 heel klein zijn t.o.v. k2 en k3. 
We kunnen nu de gevonden uitdrukking voor [O] invullen in de uitdrukking voor 
d[O2]/dt: 
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Dus: 
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Experimenteel is gevonden dat  
][
][

2

2
3

2
2NU = ,  waaruit blijkt dat k3 <<k2. 

Tezamen met de al gevonden voorwaarde voor k1 vinden we dus:  k1<<k3<<k2 

Voorts moet kennelijk gelden:  
2

31

N
NNN =  

De gevolgen hiervan zijn, met gebruikmaking van Arrhenius:  E* = E*
1 + E*

3 − E*
2. 

We kunnen nu op basis hiervan een à priori berekening van E* maken m.b.v. de regel 
van Uhura :  E* = 0.7 Everbroken − 0.3 Eaangelegd 
 
 ∆H0

f   Bindingsenergie Activeringsenergie 

O3 
O2 
O  

142.7 kJ.mol−1 
    0.0 kJ.mol−1 
249.2 kJ.mol−1 

 O=O 
O−O 

496 kJ.mol−1 
300 kJ.mol−1 

E*
1 = 151 kJ.mol−1 

E*
2 =   47 kJ.mol−1 

E*
3 =     2 kJ.mol−1 
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De berekende E* is dus 106 kJ.mol−1.  
De experimenteel bepaalde waarde (uit lnk vs 1/T) is: 90 ± 40  kJ.mol−1. 
 
Een ander bekend voorbeeld uit de literatuur is de thermische ontleding van 
aceetaldehyde:  CH3CHO  →  CH4 + CO 
 
Het mechanisme is opgesteld door Rice en Herzfeld (1934): 
������&+ £ &+2�→�&+ £ ���&+2�
������&+ £ &+2���&+ £ �→�&+ ¤ ���&+ £ &2�
������&+ £ &2�→�&+ £ ���&2�
�������&+ £ �→�& ¥ + ¦ �
 
Als reactiesnelheid kiezen we de vormingssnelheid van CH4: 

]][[
][

332
4 &+&+2&+NGW

&+GU ==  

Het moge duidelijk zijn dat de steady state benadering toegepast moet worden op 
het kort levende radicaal  &+ £   dat in deze formule voorkomt. Bovendien zal blijken 
dat ook de steady state benadering moet worden losgelaten op &+ £ &2.  Er ontstaan 
zo twee vergelijkingen met twee onbekenden, nl. [CH3CO]  en [CH3]: 
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Optelling van beide vergelijkingen is de snelste manier om verder te komen. Dit 
levert op: 
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Invullen in  U  geeft nu als eindresultaat:  2
3

2
1

3
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1
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=  

Het eindresultaat is precies in overeenstemming met het experimentele gegeven dat 
deze ontleding de orde 3/2 heeft. De drie radicalen als veronderstelde tussenstoffen 
zijn alle aangetoond. De steady state oplossing voor  &+ £   is inderdaad extreem 
laag, aangezien het voor de hand ligt dat de 1e stap zeer traag is en de 4e stap (een 
reactie tussen twee radicalen) zonder twijfel zeer snel. 
Voorts zien we, dat er een relatie tussen de effectieve k en de afzonderlijke k’s uit het 
mechanisme is: 

2
1

412 2 )( NNNN =   hetgeen m.b.v. Arrhenius leidt tot:  E* = E*
2 + ½ E*

1 − ½ E*
4. 

We proberen weer na te gaan of dit resultaat realistisch is. Onderstaande 
bindingsenergieën zijn ontleend aan het Handbook of Chemistry and Physics (1985), 
waarbij rekening is gehouden in wat voor type molecuul (omgeving) de binding zich 
bevindt. De activeringsenergieën zijn daarna weer berekend met de regel van Uhura. 
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 Bindingsenergie  Activeringsenergie 
C−C 
C−H 
C−H (in CH4) 
 

345 kJ.mol−1 
364 kJ.mol−1 
431 kJ.mol−1  
 

 

E*
1 = 210 kJ.mol−1 

E*
2 = 126 kJ.mol−1 

E*
3 = 210 kJ.mol−1 

E*
4 =     0 kJ.mol−1 

De berekende E* is 230 kJ.mol−1; de experimentele waarde is 190 ± 40  kJ.mol−1. 
 
De oxidatie van NO tot NO2 heeft als experimentele waarde voor E* een negatief 
getal: E* = − 42 kJ.mol−1, iets dat normaliter onbegrijpelijk zou zijn, maar nu we weten 
dat de effectieve k vaak is samengesteld uit de afzonderlijke k’s uit het mechanisme, 
leidt dit ook tot een relatie voor E*.  
Uit de samenstelling van k blijkt:  E* = E*

1 − E*
2 + E*

3. 
Hier zijn zowel E*

1 als E*
3  vrijwel nul en neemt E*

2  een aanzienlijke waarde aan, met 
als gevolg dat E*<0. 
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.(77,1*5($&7,(6�
 
Bij de ontleding van aceetaldehyde hebben we kennis gemaakt met een zg. 
kettingmechanisme, waarin het middengedeelte gekenmerkt werd door het in stand 
houden van productie van radicalen: de ene verdween maar de andere verscheen. 
Zulke radicalen noemt men ook wel ketendragers (chain carriers). Dit 
middengedeelte vormt het hart van het mechanisme en noemt men SURSDJDWLH. Een 
kettingmechanisme wordt voorts gekenmerkt door een opstartgedeelte, de LQLWLDWLH en 
een afsluitgedeelte, de WHUPLQDWLH. 
 
.HWHQOHQJWH�HQ�TXDQWXPRSEUHQVW�
De effectiviteit van de propagatie, een soort molentje dat gratis blijft ronddraaien 
nadat de reactie eenmaal is opgestart totdat hij weer uitdooft t.g.v. de terminatie, 
wordt NHWHQOHQJWH genoemd. De definitie luidt: 
 

LQLWLDWLHGHYDQVQHOKHLG
UHDFWLHWRWDOHGHYDQVQHOKHLG3HNHWHQOHQJW =  

 
In het geval van de ontleding van aceetaldehyde wordt dit: 
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Bij hogere druk is de effectiviteit van de ontleding beter. Een gevolg is dat het 
nevenproduct C2H6  dat bij de terminatie vrijkomt, een steeds minder belangrijke rol 
zal spelen. 
 
Bij polymerisaties is de ketenlengte tevens de echte (gemiddelde) lengte van de 
polymeerketen, uitgedrukt in monomeereenheden. Dus als de ketenlengte van een 
PVC 2000 bedraagt, betekent dit dat het "molentje" 2000 keer heeft rondgedraaid 
voor het tot rust kwam en dat er 2000 monomeereenheden vinylchloride aan elkaar 
geregen zijn. 
 
Sommige reacties verlopen niet als er geen licht bij komt: IRWRFKHPLVFKH�UHDFWLHV. In 
de inititatie-reactie wordt een radicaal gevormd, waarna het kettingmechanisme 
vanzelf verder loopt. Het begrip ketenlengte heeft hier een andere naam gekregen 
maar is in feite hetzelfde: TXDQWXPRSEUHQJVW. In de definitie voor Q is de snelheid 
van de initiatie vervangen door de snelheid van absorptie van fotonen (maar dat 
komt dan toch weer op hetzelfde neer): 
 

RUSWLHIRWRQHQDEVGHYDQVQHOKHLG
UHDFWLHWRWDOHGHYDQVQHOKHLG4UHQJVWTXDQWXPRSE =  

 
Het is al in 1818, nog lang voordat de begrippen "foton" en "quantum" bestonden, 
ontdekt door Grotthus dat alléén straling die JHDEVRUEHHUG wordt aanleiding kan 
geven tot fotochemische reactie. Weerkaatste of verstrooide straling is daartoe niet in 
staat. Het principe staat sindsdien bekend onder de naam IRWRFKHPLVFKH�DFWLYDWLH. 
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Met de fotonentheorie van Planck en Einstein werd het duidelijk dat de eerste stap in 
het reactiemechanisme de absorptie van een foton moest zijn. Dat foton moet van 
voldoende energie E=hf zijn zódanig dat het in staat is om een molecuul in een 
aangeslagen toestand te brengen of een bepaalde binding te verbreken waardoor 
een radicaal ontstaat. Daarna loopt het mechanisme volgens het vertrouwde schema 
initiatie, propagatie, terminatie. 
De opbrengt kan per verbruikt foton in sommige gevallen heel ver boven de 1 liggen. 
Dit betekent dat de propagatie al het werk bijna helemaal alleen gedaan heeft. Als 
Q=1 houdt dit in dat er slechts één productmolecuul per foton ontstaat en dat de 
propagatie meteen uitdooft. Het komt ook voor dat Q<1, wat een beetje armzalig 
resultaat is. 
 
Men spreekt van IRWRVHQVLWLVDWLH als het foton door een bepaald molecuul wordt 
opgepikt, het molecuul vervolgens in een reactieve toestand geraakt en daarmee een 
andere reactie in gang zet. Een voorbeeld is de ontleding van oxaalzuur, opgestart 
onder invloed van uranyl ionen die eerst UV hebben geabsorbeerd. Zonder de uranyl 
ionen doet het UV niets met het oxaalzuur. Het uranyl werkt als een z.g. VHQVLWLVHU. 
 
Men hoeft het begrip SURGXFW niet alleen te zien als gesynthetiseerde moleculen maar 
kan het ook meer algemeen opvatten als UHVXOWDDW, bijvoorbeeld de hoeveelheid 
fosforescentie of fluorescentie die opgewekt wordt per geabsorbeerd foton. Ook dan 
spreekt men van quantumopbrengst, soms wat preciezer uitgedrukt als fluorescentie-
quantumopbrengst of fosforescentie-quantumopbrengst. 
 
Als voorbeeld bepalen we de uitdrukking voor de quantumopbrengst van de 
chloorknalgasreactie: H2 + Cl2 → 2HCl o.i.v. licht. Het mechanisme is: 
 
������&O ¥ ���IRWRQ�→��&O�
������&O���+ ¥ �→�+&O���+�
������+���&O ¥ �→�+&O���&O�
�������&O�→�&O ¥  
 
Als we de steady state benadering toepassen op beide radicalen H en Cl, dan levert 
dat op*: 
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Als reactiesnelheid kiezen we de vormingssnelheid van HCl: 
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De quantumopbrengst is nu: 
 
                                            
 
* De fotonabsorptie wordt in k1 opgesloten: k1 is dan evenredig met de intensiteit van de straling. 

Zo zit in k4 de grootte van het wandoppervlak, waar de terminatiereactie zijn enorme 
reactiewarmte kwijt kan; zonder wand zou de terminatie niet mogelijk zijn geweest. 
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Het is duidelijk dat bij een overmaat H2 de reactie beter verloopt dan bij een 
overmaat Cl2. Voorts valt te zien dat bij een grotere lichtintensiteit (evenredig met k1) 
het lichtrendement afneemt: "je krijgt steeds minder waar voor je geld". 
Dit soort berekeningen kunnen dus heel nuttig zijn om van tevoren te kunnen 
voorspellen onder welke condities de reactie zo goed mogelijk verloopt. 
 
(;3/26,(6�
Een bijzonder soort kettingreacties vormen de groep waarin bij de propagatie uit één 
verbruikte ketendrager meer dan één andere ketendrager terugkomt. Dit verschijnsel 
wordt aangeduid met YHUWDNNLQJ��EUDQFKLQJ�. 
Schematisch mechanisme (R = ketendrager,  A = reactant,  P = product): 
������LQLWLDWRU�� →��5� LQLWLDWLH�
������5���$�� →��Q5���3� YHUWDNNLQJ�
������5���ZDQG�� →��HLQGH� WHUPLQDWLH�
 
De snelheid van de opstartreactie duiden we aan met r1. 
De grootte van het wandoppervlak, waaraan de ketendragers vernietigd kunnen 
worden, zit vervat in de waarde van k3. Hoe groter het oppervlak, hoe groter k3. 
De snelheid waarmee de ketendragers aangroeien in de tijd wordt nu gegeven door 
de volgende differentiaalvergelijking: 

( ) ][][][)1(][]][[)1(
][

1321321 5U5N$NQU5N5$NQUGW
5G ϕ+=−−+=−−+=  

waarbij:  32 ][)1( N$NQ −−=ϕ   YHUWDNNLQJVJUDDG 
 
De oplossing van de differentiaalvergelijking is:  
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0][

01][

1

1

==

≠−=

ϕ

ϕ
ϕ

ϕ

DOVWU5
DOVHU5 §

 

 
Het is duidelijk dat als ϕ > 0  en ook 
als ϕ = 0 er altijd een ongelimiteerde 
groei van ketendragers ontstaat, 
hetgeen H[SORVLH tot gevolg heeft. 
Als  ϕ < 0 groeit de concentratie 
ketendragers naar een (stabiel) 
maximum. Dan hangt het van de 
situatie af of de eventuele 
reactiewarmte snel genoeg kan 
worden afgevoerd, anders treedt 
alsnog explosie op: WKHUPLVFKH�
H[SORVLH. 
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Bij explosie is duidelijk geen sprake van een steady state situatie en het principe van 
Bodenstein kan dan ook niet worden toegepast. Er treedt alleen een min of meer 
stabiele situatie op als ϕ < 0. 

De kritische voorwaarde is dus: 
2

3

)1(
][ NQ

N$
−

<  

 
Uit deze relatie wordt direct duidelijk dat de ligging van de kritische concentratie 
afhangt van: 
• de grootte van het wandoppervlak: hoe groter dit oppervlak, des te groter k3 en 

des te groter mag [A] worden zonder dat explosie optreedt; 
• de temperatuur: deze zit verstopt in k3 en k2;  hoe lager T des te hoger [A] mag 

zijn (verklaar!). 
 
De terminatie gaat altijd gepaard met een zeer grote warmteontwikkeling, veelal in de 
orde van grootte van −200 kJ.mol−1  (exotherme reactie). Daarom kan deze reactie 
alleen aan de wand van het vat plaatsvinden omdat anders de vrijkomende 
reactiewarmte de terminatie meteen zou omkeren (reversibele reactie). Om een 
explosief gasmengsel veiliger te kunnen bewaren, wordt het bij voorkeur opgeslagen 
in vaten met een zo groot mogelijk specifiek oppervlak, bijv. met veel capillairen.  
 
Bij hogere druk of toevoeging van een grote hoeveelheid inert gas bestaat bovendien 
nog een extra terminatiemogelijkheid, namelijk in de nabijheid van A (de 
oorspronkelijke reactant) of van B (het inerte gas). Dan kan de reactiewarmte aan 
één van deze stoffen worden overgedragen. Dit houdt in dat k3 niet alleen evenredig 
is met de grootte van het wandoppervlak maar bovendien evenredig is met [A] en [B], 
oftewel de totale druk.  
Gevolg hiervan is, dat er naast de reeds gevonden H[SORVLH�RQGHUJUHQV ook een 
H[SORVLH�ERYHQJUHQV optreedt. 
 

 
Het diagram geeft de explosie-
gebieden aan voor het 
explosieve gasmengsel van H2 
en O2.  
De ondergrens is een functie 
van de temperatuur en druk, 
zoals we al tegen kwamen. 
Verder hangt de totale ligging 
van de ondergrens ook sterk af 
van de grootte de wand van het 
vat alsmede van het materiaal 
waarvan deze wand gemaakt 
is.  

De andere twee explosiegrenzen hangen alleen af van T en p, niet van de wand. 
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23*$9(1�
 

1. De gasfase-omzetting  F2 + CFCl3 → FCl + CF2Cl2 uitgevoerd in een reactievat 
met teflon wandbekleding bij 550 0C voldoet aan de volgende empirische 
snelheidsvergelijking:  2

1

23 ]][[ )&)&ONU =  
Hiervoor is het onderstaande reactiemechanisme voorgesteld: 
������) ¨ �→��)�
������)���&)&O © �→�&) ¨ &O ¨ ���&O�
������&O���) ¨ �→�)&O���)�
�������)�→�) ¨ �
Werk het mechanisme uit en toon aan dat:  412 NNNN =  

 
2. De thermische isomerisatie (irreversibel) van cyclopropaan naar propeen is 

gemeten door Trotman-Dickinson en medewerkers (1953) en blijkt te voldoen 
aan het z.g. /LQGHPDQQ�PHFKDQLVPH. Hierin zijn de volgende symbolen 
gebruikelijk: A = reactant, A* = aangeslagen toestand van de reactant,  
B = product(en).  
������$���$�→�$���$ ª �
������$���$ ª �→�$���$�
������$ ª �→�%�
Toon aan dat geldt: 
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=  

 
4. De kinetiek van de pyrolyse van ethaan is onderzocht door Rice en Herzfeld 

(1934). De reactie bleek daarbij 1e orde te zijn.  
De brutoreactie is:  C2H6 → C2H4 + H2 
Het door hen voorgestelde mechanisme luidt:  
������& ¨ + « �→��&+ ©  
������&+ © ���& ¨ + « �→�&+ ¬ ���& ¨ +  �
������& ¨ +  �→�& ¨ + ¬ ���+�
������+���& ¨ + « �→�+ ¨ ���& ¨ +  �
������+���& ¨ +  �→�& ¨ + « �
Pas de steady state benadering toe op de radicalen H, CH3 en C2H5  en werk het 
mechanisme uit. Gebruik het gegeven dat k1 zeer klein is en toon dan aan dat: 

][ 625431 +&NNNNU =  
 
5. De brutoreactie voor de synthese van fosgeen is:  CO + Cl2 → COCl2. 

Het mechanisme hiervoor is:  
������&O ¨ ���IRWRQ�→��&O� WUDDJ�
������&O���&2�→�&2&O� VQHO�
������&2&O�→�&O���&2� VQHO�
������&2&O���&O ¨ �→�&O���&2&O ¨ � WUDDJ�
�������&O���ZDQG�→�&O ¨ � VQHO�
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Laat zien dat voor de quantumopbrengst geldt:  2
1

]][[ 2
513

42 &O&2NNN
NN4 =  

8. Fluorescentie en fosforescentie zijn verschijnselen die veel op elkaar lijken en 
ook veel met elkaar gemeen hebben. In beide gevallen wordt door een molecuul 
licht (een foton) geabsorbeerd waardoor dit molecuul in een aangeslagen 
toestand geraakt. Na enige tijd valt het molecuul weer terug (1e orde proces) en 
zendt daarbij nu zelf een foton uit, maar dit keer met een lagere energie hf 
(langere golflengte). Deze geëmitteerde straling is in alle richtingen x,y,z even 
sterk, er is geen voorkeursrichting. 
Het verschil tussen fluorescentie en fosforescentie is de tijdsduur die tussen 
absorptie en emissie zit: bij fluorescentie is dat tijdsverschil hooguit enkele µs, bij 
fosforescentie is dat vaak enkele seconden tot soms vele minuten (nalichten). 
De oorzaak van dit verschil is terug te voeren op het verschijnsel dat bij 
fosforescentie de aangeslagen toestand S1 doorschuift naar een andere min of 
meer gelijkwaardige aangeslagen toestand T1 (ook wel LQWHUV\VWHP�FURVVLQJ 
genaamd), waarvan het niet meer mogelijk is dat deze via straling terugvalt naar 
de grondtoestand S0. Het molecuul is als het ware gevangen in die andere 
aangeslagen toestand. De terugval T1 → S0 wordt wel aangeduid met "verboden 
overgang". Maar in de natuur geldt dat alles wat verboden is daarmee nog niet 
persé onmogelijk is. In het algemeen betekent "verboden" vaak niet veel meer 
dan "onwaarschijnlijk". Gevolg is dat het proces alleen maar wat trager verloopt. 
Kortom: een veel langere halfwaardetijd bij fosforescentie dan bij fluorescentie. 
 
Het proces van absorptie en emissie kan weergegeven worden met het volgende 
vereenvoudigde schema: 
������$���IRWRQ�→�$ ª � DEVRUSWLH�
������$ ª �→�$���IRWRQ� HPLVVLH�
������$ ª ���$�→�$���$� GHDFWLYHULQJ�GRRU�ERWVLQJ�PHW�HLJHQ�PROHFXXOVRRUW�
������$ ª ���%�→�$���%� GHDFWLYHULQJ�GRRU�RYHUGUDFKW�DDQ��TXHQFKHU��%�
 
Quenchers zijn stoffen die erom bekend staan dat ze heel erg effectief zijn in het 
afpakken van aangeslagen toestanden van andere moleculen. Dit betekent voor 
het bovengenoemd mechanisme dat  k4>>k3. 

 
a. Toon aan de fosforescentie-quantumopbrengst (voor het geval dat het hier 

over fosforescentie ging) gegeven wordt door: 

][][ 432

2

%N$NN
N4

++
=  

 
b. Laat zien dat hieruit de z.g. Stern-Volmer formule volgt, waarmee via het 

variëren van de quencher-concentratie [B] de waarde k4 bepaald kan 
worden: ][%N44 τ40 1+=  waarin τ  de gemiddelde levensduur van de 
aangeslagen toestand is bij afwezigheid van quenchers (dus als [B]=0). 
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9. Het mechanisme van de splijtingsreactie in een kernreactor kan vereenvoudigd 

worden weergegeven door: 
(1)   neutronenbron → n QHXWURQHQEURQ�SURGXFHHUW�KHW�HHUVWH�QHXWURQ 
(2)   U + n → X + Y + 2.5 n NHUQVSOLMWLQJ�ZDDUELM�WHYHQV�YHHO�HQHUJLH�YULMNRPW 
(3)   n + boriumcarbide → absorptie  UHJHOEDUH�DEVRUSWLHVWDYHQ�LQ�UHDFWRU�QHHUJHODWHQ 
(4)   n + wand → ontsnapping RQWVQDSSLQJ�]R�YHHO�PRJHOLMN�YRRUNRPHQ�

�
Bepaal bij welke concentratie van het uranium de reactor stabiel is. 

$QWZRRUG���
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���+HWHURJHQH�NDWDO\VH�
,N�KRRU�HQ�YHUJHHW��,N�]LH�HQ�KHULQQHU��,N�GRH�HQ�EHJULMS�����&RQIXFLXV������Y�&���
 
 
Veel reacties die in een homogeen systeem (alles in de gasfase of in een vloeistof 
opgelost) blijken ineens beter en sneller te verlopen als er een fasegrensvlak bij 
betrokken is. Een bekend voorbeeld is de additie van broom aan de dubbele binding 
van etheen. Wanneer dit is de gasfase wordt uitgevoerd bij 200 0C, dan verloopt de 
reactie goed. Je bent geneigd te denken dat dat komt omdat de temperatuur zo hoog 
is en de stoffen in de gasfase goed gemengd zijn. Maar juist bij deze reactie is 
ontdekt dat als je het oppervlak van de glaswand vergroot door een ander reactievat 
te nemen of eenvoudig wat glasscherven toe te voegen, de reactiesnelheid nog met 
sprongen omhoog gaat. Gebleken is dat als je de glaswand volledig invet met 
paraffine, de reactie het helemaal niet wil doen. Kennelijk is het glas nodig om de 
reactie te laten verlopen, maar neemt schijnbaar verder geen deel aan de reactie. 
Het glas fungeert als katalysator. 
Men heeft lange tijd gedacht dat de functie van een katalysator er uit bestond dat het 
oppervlak zelf ervoor zorgen zou dat de stoffen elkaar aan dat oppervlak beter 
konden ontmoeten. Er moet dan een hoge oppervlakte-concentratie aanwezig zijn en 
ook de verblijftijd aan het oppervlak moet lang genoeg zijn, zodanig dat de 
ontmoetingskans hoger is dan de botsingskans in de vrije gasfase. Berekeningen 
van deze oppervlakte-concentratie leverden echter absurd hoge waarden op! Vaak 
meer dan het tienvoudige van de concentraties in de zuivere vloeistoffase, waar 
natuurlijk absoluut geen sprake van kon zijn. 
 
Sinds Arrhenius is men tot het inzicht gekomen dat de werking van de katalysator 
moet worden gezocht in het verlagen van de activeringsenergie. Deze verlaging 
werkt zowel op de heengaande als ook op de teruggaande reactie: beide 
activeringsenergieën worden met hetzelfde bedrag verlaagd. Het gevolg hiervan is 
dan ook dat zowel de heengaande als ook de teruggaande reactie met dezelfde 
factor wordt versneld. De ligging van het evenwicht wordt derhalve nooit veranderd 
door een katalysator, het wordt alleen wel veel sneller bereikt. Tegenwoordig maakt 
ca 90% van alle industriële processen gebruik van één of andere geschikte 
katalysator. In de meeste gevallen is sprake van heterogene katalyse. 
 
Een oppervlakte-reactie kan worden ingedeeld in vijf stappen: 
������GLIIXVLH�QDDU�KHW�RSSHUYODN�WRH�
������DGVRUSWLH�DDQ�KHW�RSSHUYODN�
������UHDFWLH�DDQ�KHW�RSSHUYODN��JHKROSHQ�GRRU�NDWDO\VDWRU��
������GHVRUSWLH�YDQ�KHW�RSSHUYODN�DI�
������GLIIXVLH�YDQ�KHW�RSSHUYODN�ZHJ�
 
De diffusiestappen zijn meestal zeer snel (evenredig met T½) en beïnvloeden dan de 
totale snelheid van het proces niet. De overige stappen bepalen meestal de snelheid 
en hangen van de temperatuur af volgens de formule van Arrhenius. 
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Bij adsorptie moet men onderscheid maken tussen twee totaal verschillende typen: 
fysische adsorptie (fysisorptie) 
chemische adsorptie (chemisorptie) 
 
Bij fysisorptie zijn de bindingskrachten fysisch van aard en relatief zwak: Van der 
Waals krachten, Londonkrachten, e.d. De "bindingsenergie" die hiermee gepaard 
gaat, is van dezelfde orde van grootte als condensatie-energie (ca 30-50 kJ.mol−1) en 
is hier ook het beste mee te vergelijken. De moleculen kunnen ook gemakkelijk in 
meerdere lagen op elkaar condenseren, zodat bij deze adsorptievorm geen sprake is 
van verzadiging. Er is bovendien geen activeringsenergie in het spel. 
Bij chemisorptie liggen de zaken totaal anders. De bindingssterkte met het oppervlak 
is zeer sterk. De energie die daarmee gepaard gaat, is van dezelfde orde van grootte 
als gewone chemische bindingen (100-400 kJ.mol−1). Er is wel degelijk een hoge 
energiebarrière te overwinnen om de binding met het oppervlak tot stand te laten 
komen: hier speelt het begrip activeringsenergie dus een belangrijke rol. Tenslotte 
kunnen de moleculen niet gestapeld adsorberen: als er eenmaal een (chemische) 
binding is aangelegd, kan het molecuul er niet nog eentje hebben. Wanneer het 
oppervlak geheel bedekt is, is het daarmee ook meteen verzadigd. Bij chemisorptie 
kunnen er alleen maar mono-lagen adsorberen. 
 

 
 
Alleen chemische adsorptie speelt een rol bij katalyse. De fysische adsorptie heeft 
geen invloed op het verlagen van welke activeringsenergie van wie dan ook en is 
voor een verdere behandeling binnen het kader van katalytische processen dan ook 
niet interessant. 
 
Er bestaan meerdere uitdrukkingen voor de curven die met chemisorptie te maken 
hebben. De eenvoudigste is de DGVRUSWLH�LVRWKHUP van )UHXQGOLFK: ®SE=θ    waarin θ  de bezettingsgraad voorstelt en p de druk. 
In deze formule is de macht  n  een aanpasbare parameter, meestal gelegen tussen 
0 en 1; b is een parameter die van de temperatuur afhangt: de DGVRUSWLHFRsIILFLsQW. 
De formule van Freundlich is gemakkelijk in het gebruik en beschrijft de kromming in 
het verband tussen θ  en p meestal vrij goed, maar leidt niet tot een maximale 
verzadigingswaarde. De formule van Freundlich geldt meestal maar voor een beperkt 
gebied. 
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Een betere beschrijving van het adsorptiegedrag wordt gegeven door de adsorptie-
isotherm die door /DQJPXLU is opgesteld: 

SE
SE

+
=

1
θ  (voor gassen) FD

FD
+

=
1

θ  (voor opgeloste stoffen) 

 
Deze formule beschrijft de kromming eveneens zeer goed en leidt bij hoge drukken 
correct tot een maximale verzadiging van θ =1. Overigens kan de druk p vaak 
eenvoudig vervangen worden door de concentratie c zowel in de formule van 
Freundlich als ook in die van Langmuir, mits de waarde en dimensie van b hierop 
worden aangepast. 
 
Langmuir’s formule is gebaseerd op het volgende fysische model, waarbij uitgegaan 
is van een evenwichtssituatie:  adsorptiesnelheid = desorptiesnelheid. 
 
De adsorptiesnelheid is evenredig met: 
de druk in de gasfase (of: concentratie) 
de fractie onbezette plaatsen:  1 − θ 
 
De desorptiesnelheid is alleen evenredig met het de fractie bezette plaatsen θ. 
Als reactievergelijking geschreven: A + ∗  A∗ 
 
Hierin is  ∗  een lege plek aan het oppervlak, waarmee het (gas)molecuul in feite 
reageert en de geadsorbeerde vorm  A∗  "synthetiseert". Je krijgt dan als 
evenwichtsconstante: 

)1(]][[
][

θ
θ
−

=
∗

∗= F$
$. ,  waaruit de Langmuir-formule direct volgt:  F.

F.
+

=
1

θ  

 
De adsorptiecoëfficiënt b is dus in feite niets anders dan de evenwichtsconstante 
voor het adsorptie-evenwicht. De manier waarmee K van de temperatuur afhangt, is 
bekend vanuit de thermodynamica. Let wel dat er een subtiel verschil bestaat of je in 
K drukken (in bar) dan wel concentraties (mol.m−3) gebruikt: 
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In een flink aantal gevallen blijkt dat moleculen zoals H2 als losse atomen 
adsorberen. Nadat ze eerst fysisch met zwakke krachten aan het oppervlak 
geadsorbeerd werden, gaan ze direct daarna op chemische wijze aan de gang en 
dissociëren hierbij om te adsorberen aan het oppervlak met een sterke chemische 
binding. 
Het reactieschema wordt dan:   H2 + ∗∗  H2∗∗  2H∗ 
Zoals bij evenwichten altijd geldt:  
A  B B  C A  C 
    K1     K2     K → K = K1 K2 
 
Ditzelfde geldt ook voor het waterstof-adsorptie evenwicht: 

2

2

2
2

2

21 )1(]][[
][

θ
θ
−

=
∗

∗== F+
+...     hetgeen leidt tot:   FE

FE
.F

.F¸
+

=
+

=
11

θ  

 
 
&203(7,7,(9(�$'62537,(�
Als er z.g. FRPSHWLWLHYH�DGVRUSWLH plaatsvindt, waarbij meerdere stoffen tegelijk om 
dezelfde verzameling vrije plaatsen moeten vechten (competitie), geldt per 
component j: 
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Hiermee volgt voor de individuele bezettingsgraad van component j: 

∑+
= ÊÊËËË

F.
F.

1
θ  
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Aan de hand van een rekenvoorbeeld zullen we nu bekijken hoe uit experimenteel 
verkregen adsorptieresultaten de parameters van de Langmuir-isotherm berekend 
kunnen worden. 
 
De hoeveelheid methaan geadsorbeerd aan 1 kg norit als functie van de druk  
(T= 20 0C): 
 
Druk CH4  (torr) 100 200 300 500 700 900 1200 
Adsorptie CH4  
(mol.kg−1) 

0.481 0.747 0.915 1.117 1.233 1.309 1.383 

 
Noemen we de hoeveelheid geadsorbeerd CH4 per m2 oppervlak mica Y, dan moge 
duidelijk zijn dat < rechtevenredig is met  θ :  Y = θ Ymax  
 

S.
S.<<<

+
==

1maxmaxθ  

 
Opmerking: er vindt geen dissociatie plaats tijdens adsorptie 
Er zijn twee parameters te berekenen:  K  en  Ymax. 
Om dit goed te kunnen doen, moet eerst van een kromlijnig verband een rechtlijnig 
verband worden gemaakt. Hiervoor is het hier gemakkelijkst om over te gaan op  1/Y  
als variabele: 
 

S.<<S.<
S.

<
11111

maxmaxmax

+=+=  

 
Dit houdt in dat je op de y-as 1/Y uitzet tegen 1/p op de x-as. Je krijgt dan een lineair 
verband waarop lineaire regressie kan worden toegepast: y = a + bx 
De coëfficiënten a en b zijn gemakkelijk met je rekenmachine te vinden: 
 

92.147
1

5996.0
1

maxmax

==== .<E<D  

 
De maximale adsorptie (bij p=∞) is dus:   
Ymax = 1.6678  mol.kg−1  en  K = 4.054x10−3  torr−1. 
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Er kleeft één nadeel aan deze methode van lineariseren. Heel vaak liggen de 
oorspronkelijke x-waarden (de onafhankelijk gekozen variabele) op onderling min of 
meer gelijke afstand van elkaar. Bij hoge drukken worden dan de 1/p-waarden 
allemaal ongeveer nul en komen al deze meetpunten vrijwel over elkaar heen te 
liggen in de grafiek, waardoor de nauwkeurigheid van de methode sterk terugloopt. 
De beste en nauwkeurigste waarden voor de twee parameters a en b bij lineaire 
regressie krijg je, als de gebruikte waarden op de x-as zoveel mogelijk equidistant 
zijn. Je kan dit alsnog bereiken door een andere variabele op de y-as uit te zetten 
i.p.v.  1/Y  namelijk  p/Y, waardoor je opnieuw een rechte lijn  y = a + bx  verkrijgt: 
 

.<<
S

<
S

maxmax

1+=       met hierin:      5998.0
1

85.147
1

maxmax

==== <E.<D  

 
De waarden verschillen iets van elkaar. De laatst verkregen waarden zijn 
waarschijnlijk iets nauwkeuriger dan de vorige set vanwege de betere spreiding van 
de gegevens. De Langmuir-parameters worden nu: Ymax = 1.6673  mol.kg−1  en   
K = 4.057x10−3  torr−1. 
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Bij katalytische reacties is het nuttig om een onderscheid te maken tussen ontleding 
en synthese, vanwege het feit dat bij synthese meer moleculen bij de reactie 
betrokken zijn en er dan ook duidelijker sprake is van concurrentie bij het 
adsorptiegedrag. Ook bij ontleding kan sprake zijn van concurrentie, namelijk als de 
producten zelf ook graag aan het oppervlak willen blijven zitten. Dit laatste 
verschijnsel is altijd nadelig bij toepassingen van katalysatoren, of je nu ontleding 
dan wel synthese bekijkt, omdat het niet bijdraagt aan verhoging van de 
reactiesnelheid maar veeleer afremt. De katalysator kan zelfs vergiftigd worden. 
Het is zelfs zo dat als (één van de) reactanten te sterk adsorbeert, hierdoor de 
reactie eveneens geblokkeerd raakt. Men noemt dit verschijnsel LQKLELWLH. 
 
Bij het op zoek gaan naar geschikte 
katalysatoren moet altijd op dit 
verschijnsel goed gelet worden. Bij 
de ideale katalysator adsorbeert de 
reactant matig sterk (maar niet tè 
sterk) en de produkten zeer zwak of 
helemaal niet. De YXONDDQFXUYH van 
Balandin geeft dit treffend weer. Het 
hier gegeven voorbeeld betreft de 
ontleding van mierezuur o.i.v. 
diverse metalen als katalysator. 
 
 
 
.DWDO\WLVFKH�RQWOHGLQJ�
Het gaat hier schematisch om de reactie:  A + ∗  A∗ → B + C + ∗ 
In eerste instantie wordt ervan uit gegaan dat de produkten niet adsorberen.  
De reactiesnelheid is steeds evenredig met de bezettingsgraad θ:  r = k0θ.  
Hierin is k0  de reactiesnelheidsconstante aan het katalysator-oppervlak. 
 
De eenheid van r en k0 zijn hetzelfde. Meestal wordt de omzettingssnelheid r 
berekend per oppervlakte katalysator (meestal is dit dan ook meteen evenredig met 
de hoeveelheid katalysator in gram of kg). In SI-eenheden zou r dan worden 
uitgedrukt in  mol.s−1.m−3. 

ÌÌ
ÌÌ
S.
S.NNU

+
==

1
0

0θ  

Als pA laag is of de adsorptieconstante klein is, is ook de bezettingsgraad θ laag. 
De noemer nadert dan tot 1, zodat de reactie 1e orde is. 
Als de bezettingsgraad hoger wordt, nadert de noemer naar KApA, waardoor de 
reactie naar een 0e orde toe gaat. 
Ook de activeringsenergie wordt door de bezettingsgraad beïnvloed: 
als  θ<<1, dan  keff = k0KA  zodat  E*

eff = E*
0 + ∆Uads < E*

0 
als  θ ≈ 1, dan  keff = k0  zodat  E*

eff = E*
0  

 
Bij sterke adsorptie is de reactiesnelheid veel gevoeliger voor de temperatuur dan bij 
zwakkere adsorptie van de reactant. 
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Als één van de reactieproducten niet zwak adsorbeert, ontstaat hierdoor meteen een 
ongunstige competitie tussen A en B:  
 

ÍÍÌÌ
ÌÌÌ S.S.
S.NNU
++

==
1

0
0θ  

 
Er zijn nu ook weer twee mogelijkheden: 
• A adsorbeert (gelukkig) nog wel sterker dan B; de reactiesnelheidsvergelijking is 

dan wat ingewikkeld en blijft ongeveer zoals hierboven al staat. 
• B adsorbeert veel sterker dan A; de reactiesnelheidsvergelijking kan dan naderen 

tot  ÎÏÎÎ ÏÏ
S
SNS.

S.NU == 0    met activeringsenergie:  

E*
eff = E*

0 + ∆Uads(A) − ∆Uads(B) > E*
0 

Een voorbeeld van dit laatste is de katalytische ontleding van NH3  aan platina. 
 
 
.DWDO\WLVFKH�V\QWKHVH 
De behandeling verschilt niet veel van het voorgaande. Het gaat hier om de volgende 
reactie aan het oppervlak van de katalysator (met weglating van de adsorptie):   
A + B → C  
Er zijn hier twee wezenlijk verschillende mechanismen mogelijk: 
1. Zowel A als B adsorberen eerst beide aan het oppervlak voordat ze met elkaar 

reageren. Dit type mechanisme wordt /DQJPXLU�+LQVKHOZRRG mechanisme 
genoemd. 

2. Slechts één van de reactanten adsorbeert aan het oppervlak en gaat daar zitten 
afwachten tot de andere reactant langskomt. Die andere scheert als een mug 
langs het oppervlak, daalt er niet echt op neer en gaat zeker niet vastzitten zoals 
de eerste reactant dat wel deed. Dus A adsorbeert wel, maar B niet.  
Dit mechanisme wordt genoemd naar de bedenkers ervan:  (OH\�5LGHDO 
mechanisme. 

 

Mechanisme 1:   ( )2
0

0
1 ÐÐÑÑÒÒ

ÑÒÑÒÑÒ
S.S.S.

SS..NNU
+++

== θθ  

 

Mechanisme 2:   ÓÓÔÔ
ÕÔÔÕÔ
S.S.

SS.NSNU
++

==
1

0
0θ  

 
Nu hangt het er weer van af welke stof het sterkst adsorbeert om de formule nog wat 
verder te kunnen vereenvoudigen (als benadering). Als we even aannemen dat het 
product niet goed adsorbeert (wat eigenlijk altijd de bedoeling is bij een geschikte 
katalysator), dan kan men met een eenvoudig experiment uitzoeken welk van de 
twee typen mechanisme van toepassing is. In geval 1 heeft de reactiesnelheid een 
maximum en daalt vervolgens weer als je pA laat toenemen van 0 naar ∞, terwijl in 
geval 2 de snelheid naar een maximale limietwaarde gaat. 
 



 49 

9RRUEHHOG��:  
De katalytische hydrogenering van etheen naar ethaan  C2H4 + H2 → C2H6  heeft als 
empirische snelheidsvergelijking: 
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+NU =  

 
Dit duidt op een sterke adsorptie van C2H4 en mechanisme 1. 
 
9RRUEHHOG��: 
Voor de reactie  CO + 3H2 → CH4 + H2O  met Ni als katalysator geldt: 
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=  

 
Zeer sterke adsorptie van atomair waterstof en mechanisme 1 of 2. 
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1. Voor de adsorptie van etheen aan actieve kool als functie van de druk is 

gevonden:  
Druk  (bar) 1.5 4.0 6.5 9.0 12.5 15.0 
Adsorptie C2H4  
(mol.kg−1) 4.203 5.920 6.536 6.853 7.104 7.217 

 
Gegeven is voorts dat het oppervlak van het etheenmolecuul  21 Å2 bedraagt. 
a. Toon aan dat de adsorptie goed beschreven kan worden met de Langmuir-

isotherm en bereken de bijbehorende parameters. 
b. Bereken het effectieve oppervlak van één gram actieve kool. 

 
2. De adsorptie van waterstof aan platina met Al2O3 als drager gedraagt zich als 

functie van de druk bij 450 0C als volgt:  
Druk  (torr) 0.1 0.6 1 6 10 20 50 
Adsorptie H2  
(mmol.kg−1) 0.52 1.11 1.35 2.38 2.70 3.13 3.64 

De belading van de katalysator bedraagt  0.2 gewichtsprocent platina. 
a. Toon aan dat de adsorptie goed beschreven kan worden met de Langmuir-

isotherm (dissociatief) en bereken de bijbehorende parameters. 
b. Bereken het de verhouding Pt:H waarmee waterstofatomen aan platina 

binden. 
 

3. De ontledingssnelheid van N2O in N2 en O2 aan platina wordt gegeven door: 

][
][

2

2

2
21NU =  Welke deelnemers adsorberen sterk, welke zwak? 

 
4. Azijnzuur opgelost in water adsorbeert goed aan noritpoeder. Bij 20 0C zijn de 

onderstaande meetresulaten verkregen per gram norit:  
[HAc]  (mol.ltr−1) 0.05 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 
Adsorptie HAc  (mol.g−1) 0.73 1.01 1.37 1.84 2.17 2.42 

 
Ga na of hier sprake is van "gewone" dan wel "dissociatieve" adsorptie. In het 
laatste geval moet HAc dan als dimeren  (HAc)2  in de waterige oplossing 
aanwezig zijn, die dan vervolgens als monomeren HAc aan het oppervlak 
adsorberen.  

 
5. De katalytische ontleding van ammoniakgas aan wolfraam als katalysator 

vertoont bij 1100 0C bij een steeds vaste hoeveelheid katalysator onderstaand 
gedrag:  
t½  (s) 105 245 437 612 787 
druk  (torr) 60 140 250 350 450 

 
a. Bereken de reactieorde. 
b. Beredeneer of ammoniak sterk, matig of zwak adsorbeert aan wolfraam. 

 



 51 

 
 
$QWZRRUGHQ��
���D��.� ��������EDU− Ö ��< ×ÙØ»Ú  �������PRO�NJ− Ö ���E�������P Û
���D��.� ��������WRUU− Ö ��< ×ÜØ»Ú  �������PPRO�NJ− Ö ���E��3W�+� �����
���VWHUN��2 Û ��PDWLJ��1 Û 2��]ZDN��QLHW���1 Û �
���'LVVRFLDWLHYH�DGVRUSWLH�JHHIW�HHQ�YHHO�EHWHUH�FXUYH�ILW��U Û  �������
���D��Q� �����E��1+ Ý �DGVRUEHHUW�]HHU�VWHUN��LQKLELWLH��
�
�


