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1sC-NMR
met magicanglespinningin

van etheen duidt erop dat onder de genoemde omstandigheden etheen wordt
omgezet in reactieprodukten die sterk aan
het zeolietrooster zijn gebonden, zodat
geen richtinguitmiddeling meer kan plaatsvinden en dientengevolge een sterke lijnverbreding optreedt. Als deze voorstelling
juist is, moet door zogenaamdemagic angle
spinning deze lijnverbreding weer voor een
belangrijk deel kunnen worden opgeheven, zodat weer wel een spectrum kan worden waargenomen.
Metingen verricht door E. M. Menger en
W. S. Veeman van de Katholieke Universiteit Nijmegen en door D. Claque en G.
Hays van het Koninklijke/Shell Laboratorium Amsterdam hebben dit vermoeden
bevestigd.In beide gevallenwerd een goed
opgelost'3C-NMR spectrum verkregen
zoals in figuur 2 is afgebeeld (3). In de figuur is tevens aangegevendat het spectrum
kan worden geïnterpreteerd door aan te nemen dat de uitgangsstof etheen in de zeoliet
is omgezet in lineaire polymeren met ketens van 8 tot 10 C-atomen.
Dit voorbeeld toont aan dat deze techniek
nieuwe mogelijkheden biedt voor het bestuderen van sterk aan de katalysator gebonden reactie-intermediairen bii heterogeen katalytischereacties.
J. H. C. van Hooff

katalyseonderzoek
Uit enkele recente publikaties is bekend
dat high-resolution ''C-NMR in bepaalde
gevallenmet succeskan worden toegepast
voor het volgen van koolwaterstofreacties
over zeolitische katalysatoren. Een mooi
voorbeeld hiervan wordt getoond in figuur
1, waarin de ''C-NMR spectra staan afgebeeld die men heeft geregistreerd tijdens
de omzetting van methanol over zeoliet HZSM-5 (1). Men ziet achtereenvolgenshet
spectrum van de uitgangsstof (methanol),
de spectra van de tussenprodukten (dimethylether en alkenen) en de spectra van de
eindprodukten (aromaten en alkanen). Op

analoge wijze heeft men getracht de reactie
van etheen over zeoliet H-ZSM-5 te volsen
(2). Nadat etheen bij kamertemperatuuiin
contact wordt gebracht met bij 600'C gedehydrateerde zeoliet H-ZSM-5 neemt men
aanvankelijk het l3C-NMR spectrum van
etheen waar. Met verloop van tijd neemt de
intensiteit van dit spectrum af, om na enige
tijd geheel te verdwijnen zonder dat een
ander spectrum verschijnt. Dit gebeurt pas
na verhitting boven 300 oC, waarna men
spectra van gevormde alkenen en alkanen
kan waarnemen.
Het verdwijnen van het 13C-NMRspectrum
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Snellespoortrein
geïsoleerdmet
'Kapton'

r'

Tractiemotoren die werden ontwikkeld
voor bedrijfssnelheden tot 300 km per uur
zullen binnenkort ineezet worden in de
snelstetrein ter weretO, OetCV (très grande vitesse), die de 409 km van Parijs naar
Lyon binnen twee uur aflegt.
De motoren zijn gebaseerdop'Kapton'polyimide film, een isolatiemateriaal dat tegen hoge temperaturen bestand is. Dit materiaal is toegepast met het oog op de verbetering van de verhouding vermogen/gewicht. Door de isolatiewikkelingvan de geleider van 'Kapton' polyimide film te maken in plaats van van conventionele materialen, kwam men tot de ontdekkins dat het
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I3C-NMRSPECTRUMopgenomenmet MAS.
(Figuur2)
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13C-NMRSPECTRA geregisÍeerd tijdens de
omzettingvan methanolover zeoliet H-ZSMV
5 ( 1 ) .( F i g u u 1r )
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