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S C H E I K U N D E Z e o I i e t e n

Zeolieten zijn niet alleen belangrijke be-
standdelen van moderne wasmiddelen,
maar hebben de afgelopen decennia voor
een revolutie in de chemische industrie ge-
zorgd. Het Belgisch Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek stelde on-
langs een onderzoeksgemeenschap voor
deze mineralen in. Deze gemeenschap,
waarvan ook bekende laboratoria in Neder-
land en Duitsland deel uitmaken, zal het on-
derzoek naar de magische poeders stimule-
ren.

eolieten zijn anorganische vaste stoffen
die een netwerk van minuscule porienZen kanalen bevatten. Ze danken hun

naam aan de Zweedse onderzoeker Axel Fred-
rick Cronstedt (1722-1765), die in 1756 het
mineraal stilbiet ontdekte (Intermezzo 1). Het
begrip zeoliet komt van de Griekse woorden
zeins (i;etvg) en lithos (2 Oo;), en betekent vrij
vertaald `kokende steen'. Cronstedt gebruikte
dit woord toen hij zag dat stilbiet bij verhitten
opborrelde of kookte. Er bestaan meer dan
vijfenzestig soorten zeolieten. Sommige wor-
den in de natuur teruggevonden maar de mees-
te zijn kunstmatig vervaardigd.

De industrie en universitaire onderzoeksla-
boratoria zijn zeer geinteresseerd in zeolieten.
Dat hangt samen met de vele, vaak ongewone
eigenschappen van het materiaal. Zeolieten
zijn tegenwoordig in gebruik als katalysatoren
in de chemische industrie en als waterver-
zachters in waspoeders. Dergelijke toe-
passingen in industrie en het dagelijkse
huishouden tonen het magisch karakter
van deze materialen.

Kooi
Zeolieten behoren tot de mineralen, om precies
to zijn tot de kristallijne aluminosilicaten. Hun
kristalrooster bestaat uit regelmatig geordende
silicium- of aluminiumatomen, die onderling
door zuurstofatomen zijn verbonden. In de
ruimtelijke structuur van deze aluminosilicaten
ontstaan grote holten en kanalen. Sterk ver-
groot lijkt het materiaal wel gatenkaas.

Zeolieten komen in diverse vormen voor.
Elk type heeft zijn eigen naam. Bekend zijn
zeoliet A, waarin een achtring van zuurstofato-
men de opening van een holte vormt, en zeoliet
Y, waar juist sprake is van een twaalfring. In
het zeoliet ZSM-5 hebben de kanalen een tus-

senliggend formaat en is er sprake van ringen
van tien zuurstofatomen.

De kenmerkende bouweenheden van zeolie-
ten, de silicium- en aluminiumatomen omringd
door vier zuurstofatomen, kunnen op diverse
manieren de gatenkaasstructuur vormen. Een
goed herkenbaar element in de structuur is de
sodalietkooi. Deze kooi van silicium-, alumini-
um- en zuurstofatomen bevat 24 hoekpunten
en is opgebouwd uit acht zesringen en zes vier-
ringen. Bij zeoliet A ontstaat een driedimen-

Silicium-
of
aluminium-
tetra Lid er

Silicium-
en/of
aluminium-
tetra Lid ers
delen een
zuurstof-
atoom

Gemeenschappelijk
zuurstofatoom

Er ontstaat
een sodaliet-
kooi

t
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Axel Fredrick Cronstedt
D e Zweedse chemicus en mineraloog Axel Fredrick

Cronstedt werd geboren in 1722 in Strdppsta. Hij
begon zijn studie in 1738 en had vooral interesse

voor wiskunde en natuurwetenschappen. Een van zijn pro-
fessoren was Anders Celsius, de grondlegger van de celsius-
temperatuurschaal. Omwille van financiele problemen kon
Cronstedt zijn studies niet voortzetten en ging hij naar de
mijnschool. Daar ontdekte hij in 1756 een mineraal met
speciale eigenschappen. Hij rapporteerde zijn bevindingen
voor het eerst in het manuscript Rdn och beskrifning om en
obekant berg art, som kallas Zeolites (Over een onbekend
mineraal, zeoliet genaamd), gepubliceerd in de Svenska
Vetenskaps Akademiens Handlingar Stockholm.

Axel Cronstedt wordt beschouwd als een van de belang-
rijkste hervormers van de mineralogie. Op basis van chemi-
sche proeven kwam hij tot de bevinding dat het oude clas-
sificatiesysteem, waarin een verschil gemaakt werd tussen
aard- en rotsertsen, fout was. Hij maakte als eerste een on-
derscheid tussen eenvoudige mineralen en rotsgesteenten
die opgebouwd zijn uit verschillende eenvoudige minera-

len. Tevens ontdekte hij het ele-
ment nikkel. Cronstedt stierf in
1765.

It''

0,41 nm

0,74 nm

2a

sionale structuur doordat de vierringen van de
sodalietkooien zijn gekoppeld, terwijl dit hij
zeoliet Y gebeurt langs de zesringen.

Zeolieten ontstaan in de natuur uit alkalischc
oplossingen bij relatief hoge druk en tempera-
tuur. Ze komen met name in vulkanische ge-
bicden voor. De belangrijkste ontginningsge-
bieden van natuurlijke zeolieten, waaronder
clinoptiloliet, chabaziet en mordeniet, liggen

2b

1 en 2. In de schemati-
sche voorstelling van en-
kele zeoliet A en zeoliet Y
stelt elk hoekpunt een sili-
cium of aluminiumatoom
voor. De ribben vertegen-
woordigen zuurstofato-
men. De basiseenheid is
de sodalietkooi die ont-
staat wanneer aluminium-
en siliciumtetraeders hun
zuurstofatomen delen.
Wanneer sodalietkooien
elkaar binden bij de vier-
ringen ontstaat zeoliet A,
terwijl bij de zesringen ze-
oliet Y ontstaat. Synthe-
tisch zeoliet A kristalli-
seert tot kubische vormen
(2a) en Y tot een octahe-
der (b).

A
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S C H E I K U N D E Z e o/ i e t e n

in Nieuw-Zeeland, Japan, de Verenigde Staten,
Siberic en Indonesia. De meeste van de vijfen-
zestig bekende typen zeoliet worden echter
synthetisch gemaakt.

Zuur
Zoals elk mineraal zijn zeolieten opgebouwd
volgens een kristalrooster. Zo'n rooster is op-
gebouwd uit ionen, elektrisch geladen atomen
die elkaar aantrekken. De aluminiumionen
(A13+) in het zeolietrooster zijn driewaardig,

3a 3b

terwijl de siliciumionen (Si4+) vierwaardig
zijn. A13+-ionen kunnen de Si4+-ionen in een
zeolietrooster vervangen met als cnige heper-
king dat nooit twee A13+-ionen in naburige te-
traeders kunnen voorkomen. Dezc beperking
staat algcmeen bekend als de Loewensteinre-
gel.

De samenstclling van zeolieten kan stork va-
rieren. De Si/AI-verhouding kan oneindig zijn,
waarbij er gcen aluminium in zit. Het is clan
een zuiver silicaat. Het almniniumgehalte kan
ecliter ook stukken hoger zijn, tot maxitnaal
een verhouding 1:1.

De vervanging van Si4+ door All' brengt
extra negatieve ladingen in het kristal. Deze
negatieve ladingen worden geneutraliseerd
door positieve ionen, zoals natrium (Na+) of
calcium Wag+), die geen deel uitmaken van het

3. Zeoliet als molecu-
laire zeef. Lineair
hexaan (een koolwa-
terstofketen bestaan-
de uit zes aaneenge-
regen koolstofato-
men) kan zeoliet A
door de achtring pas-
seren (a), terwijl een
vertakte vorm van
hexaan dat niet kan
(b).

4 en 5. Een van de
belangrijkste proces-
sen in een olieraffina-
derij is FCC, kataly-
tisch kraken in een
wervelbedreactor.
Een ultrastabiele
vorm van zeoliet Y (5)
kraakt daarbij de
lange koolwaterstof-
ketens in ruwe aard-
olie tot kleine mole-
kulen die als lichte
brandstoffen (benzi-!M I
ne, kerosine, diesel)
dienst kunnen doen.

4
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rooster. Deze kationen nestclen zich op welhe-
paalde plaatsen tegen de wander van de holten
en kanalen. Doordat ze gecn onderdecl van hct
kristalrooster zijn, laten ze zich gcniakkelijk
vervasgen door andere kationen. Daaraan ont-
Icent het zeolielrooster haar kationuitwisse-
li ngscigenschappen. Ook watcrstofionen (H+)
kunnen de plants van een kation innemen. [let
watcrstofion hindt zich dan aan een zuurstof-
atoom ter vorming van de zogenaamdc hrug-
hydroxyl. Het woord brag wil veggen dat het
watcrstofion hinds aan de zuurstofatomen die
de hrug vormen tussen een silicium- en cell
aluminiumion. Dc brughydroxyl heeft zure ei-
genschappen: ze staat gemakkclijk het water-
stofion weer al'. Men noemt de hrug cell Bron-
sted-zure plants, haar analogic van Br6nsted-
zuren in oplossing.

De kationen die het rooster clektrisch ncu-
traal houden, later zich ook vervangen door
ionen van overgangsmetalen, zoals koper
(Cuz+) en chroom (Cr3+).l en zeolietrooster
met clew rnctaalionen en/ol' Bri insted-zure
plaatsen kan over hijzondere katalytische ci-
genschappen heschikken.

Zeef
Hct doolhof van kanalen en holten en de aan-
wezigheid van uitwisselbare kationen levert
zeolieten hull kenmerkende adsorptie- en
scheidingseigenschappen. Hun Si/AI-vcrhou-
ding hepaalt de affiniteit voor molecules. Dit

5

Si Al

6. Zuurstofbruggen tus-
sen aluminium- en/of sili-
ciumionen vormen de
Bronstedzure plaatsen in
zeolieten. Deze plaatsen
zijn verantwoordelijk voor
de zure eigenschappen
van een zeolietrooster en
daarmee voor veel kataly-
tische toepassingen van
zeolieten.

Natuur & Techniek 65, 1 (1997) 69



S C H E I K U N D E Z e o l i e t e n

komt doordat de uitwisselbare kationen die het
rooster neutraal houden, een onvolledige coor-
dinatie bezitten: ze zijn niet aan alle zijden om-
ringd. Door adsorptie van moleculen wordt de
coordinatie vervolledigd.

Hoge Si/Al-verhoudingen geven hydrofobe,
waterafstotende zeolietroosters, terwijl een
zeoliet waarin veel aluminiumionen zitten,
meer hydrofiel, waterminnend, is. Hydrofiel
zeoliet zal water aantrekken, terwijl hydrofobe
zeolietenjuist moleculen aantrekken die niet in
water oplossen. Bijgevolg kunnen zeoljeten
beschouwd worden als selectieve adsorbentia.

Dankzij de vorm en de grootte van de porien
in de diverse zeolieten, kunnen bepaalde mole-
culen wel in de kanalen doordringen en andere
niet. Een niet-vertakte koolwaterstotketen kan
zeoliet A binnendringen, terwijl een vertakte
koolwaterstofketen dit met kan. Beinvloeding
van de grootte van de poriediameter bij het
kunstmatig vervaardigen van zeolieten, maakt
het dus mogelijk om moleculen selectief to
scheiden op basis van hun grootte. Vandaar
ook de benaming moleculaire zeef. Onderzoe-
kers in universitaire en industriele laboratoria
slagen er momenteel in om de poriegrootte van
deze zeven to varieren tussen 0,4 en 4 nano-

7. Het natuurlijke zeoliet heulan-
diet. Natuurlijke zeolieten komen
voor in vulkanische afzettingen.
Ze worden onder meer benut als

meter (een nanometer is een miljardste meter,
10-9 m). Juist deze kleine porieafmetingen
makes zeolieten zo geschikt voor allerlei in-
dustriele en huishoudelijke toepassingen.

Kraken en swingen
De verscheidenheid aan zeolietmaterialen
heeft tot tal van industriele toepassingen ge-
leid. De belangrijkste liggen op het gebied van
de katalyse, de scheiding van gassen en droog-
processen.

Zeolieten zorgden de afgelopen decennia
voor een revolutie in de chemische industrie,
met name in de heterogene katalyse (zie inter-
mezzo 11). De belangrijkste toepassing van ze-
olieten is het katalytisch kraken van ruwe aard-
olie. Dit gebeurt met zeoliet Y in bet zoge-
naamde fluid-catalytic-cracking- of FCC-pro-
ces. In dit proces worden de lange koolwater-
stofketens die overblijven bij de destillatie van
ruwe aardolie, omgezet in waardevolle kleine-
re kooIwaters toffen. Zeoliet Y kraakt de zware
moleculen actief tot lichtere. De katalysator-
deeltjes bestaan uit een anorganische matrix
waarin bet zeoliet is ingebed. De deeltjes zwe-
ven vrij rond in de kraakreactor. De beperken-
de factor is de grootte van de porien van deze
katalysator, aangezien die bepaalt welke mole-

geurbestrijder of in de afvalwater-
zuivering. Voor katalytische toe-
passingen zijn ze vaak ongeschikt
vanwege de vele onzuiverheden.

culen wel en welke niet gekraakt
zullen worden.

Het proces verloopt bij 500°C.
Na enkele seconden is de kataly-
sator al vervuild door koolafzet-
ting. Daarom wordt hij telkens
schoongebrand in lucht van
750°C, waarna bet geregeneerde
zeoltet weer in de reactor wordt
gevoerd. De regeneratie bij hoge
temperatuur vergt een speciaal
type zeoliet Y, namelijk een ul-
trastabiele zeoliet Y took wel af-
gekort als USY). Het is een alu-
miniumarme variant van zeoliet
Y. Met USY als katalysator ligt
het kraakrendement 20% hoger
dan bij gebruik van niet-kristallij-
ne silicium-aluminiumkatalysa-
toren. Daarmee halen oliemaat-
schappijen meer benzine uit een
vat ruwe olie.

Bij tal van chemische processen
heeft de industrie behoefte aan
zuivere zuurstof of zuivere stik-

1
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Dit wasmiddel bevat o.a. de volgende ingredienten:

1

uw wasmachine inspoelprobler ie

8. Moderne waspoeders be-
vatten tot 30% zeolieten ais
wasverzachter, ter vervanging
van de milieubelastende poly-
fosfaten.

stof. Lucht bestaat ruw-
weg voor tachtig procent
uit stikstof en voor de
rest uit zuurstof. Zeoliet
A bindt stikstof veel
beter aan zich dan zuur-
stof. Van die eigenschap

maakt het industriele pressure-swingproces
gebruik om beide gassen to scheiden. In de eer-
ste stap van dit proces heerst een relatief hoge
druk, waarbij vooral stikstof adsorbeert op het
zeolietoppervlak. In de tweede stap is de druk
veel lager, waarbij het stikstof weer vrijkomt.
Door het afwisselen van hoge en lage druk
kunnen zuurstof en stikstof op goedkope wijze
uit lucht worden gescheiden.

Hydrofiele zeolieten bewijzen hun nut ook
in tal van droogprocessen. Dit komt doordat ze
veel water kunnen opnemen. De uitwisselbare
kationen, zoals natriumionen en calciumionen,
zijn namelijk niet volledig omringd door zuur-
stofatomen in het kristalrooster. Doze niet af-
geschermde positieve ladingen trekken water-
moleculen sterk aan. Vooral een zeoliet met re-
latief veel aluminiumionen, dat veel uitwissel-
bare kationen bezit, is een zeer geschikt droog-

Natuur & Techniek 65, 1 (1997)

Zeoliet 15-30%

Anionogene en niet-ionogene oppervlakte-actieve 5-15%stoffen, zuurstofbleekmiddel, polycarboxylaten

Zeep minder dan 5%

DROOG EN KOEL BEWAREN - NA GEBRUIK GOED SLUIT.

DUBBEL GECONCENTREERD WASMIDDEL:
M6WOr tlasoren. [IfeMlhtlell vnit wasmiddel bevat 3 k su er econ :84

- de dubbele concentratie is het F
. If

n perfect scnoon. ivauwiceung

middel. Het wordt bijvoorbeeld toegepast bij
de transportbescherming van grote, vochtge-
voelige instrumenten.

Kattenbak
Veel kleinere industriele toepassingen van
zeolieten verkeren nog in een experimentele
face. Zo wil men zeolieten inzetten om radio-
actief besmet koelwater nit kernreactoren to
reinigen. Hot natuurlijke zeoliet clinoptiloliet
kan de radioactieve isotopen van strontium en
cesium eruit opnemen. Elders kunnen zeoliet-
filters ammoniumionen nit afvalwater verwij-
deren. Nitrificerende bacterien, die het opge-
nomen ammonium omzetten in stikstofgas, re-
generen vervolgens bet zeoliet. Eenzelfde pro-
cedure zorgt voor de zuivering van ammonia-
kale dampen in stallen van varkens, kipper en
runderen. Eventueel kan de Boer bet zeoliet-
poeder eenvoudig op de stalvloer strooien.

In de land- en tuinbouw zijn nog meer toe-
passingen mogelijk. In de tuinbouw geeft zeo-
lietpoeder dat is beladen met nutrienten, doze
voedingsstoffen langzaam aan de planten
Wellicht verrassender is de toepassing van
zeolieten als veevoederadditief. Dat leidt tot

71
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S C H E I K U N D E Z e o I i e t e n

Katalysatoren op meat

cheikundigen hebben tal van pro-
ducten gecreeerd die we in het da-
gelijks leven niet meer kunnen mis-

sen. Om deze producten to maken zijn
chemische reacties nodig, waarbij
meestal afvalstoffen vrijkomen. Kataly-
satoren verlenen bij die reacties vaak de
helpende hand.

De ecologisch meest verantwoorde
oplossing voor de ongewenste afvalpro-
ducten is de inzet van chemische proces-
sen die een minimum aan (schadelijke)
bijproducten leveren. Zeolieten bezitten
door hun typische structuur en eigen-
schappen een groot katalytisch poten-
tieel, dat momenteel zeer intensief
wordt onderzocht in tal van universitai-
re en industriele laboratoria.

Een voorbeeld van een dergelijke be-
nadering is het industriele proces voor
de productie van vertakte koolwater-
stoffen uit lineaire koolwaterstoffen ter
vervanging van tetra-ethyllood in benzi-
nes. Benzines bestaan vaak uit onvertak-
te koolwaterstoffen waarbij additieven
worden toegevoegd om het pingelen of
kloppen van de motor door het plotse
ontbranden van koolwaterstoffen to
vermijden. Dit pingelen is meer uitge-
sproken voor lange, onvertakte koolwa-
terstoffen dan voor vertakte koolwater-
stoffen.

9. Leuvense che-
mici bepalen de
katalytische acti-
viteit van zeolie-
ten in een labora-
toriumopstelling.

10. In de chemische industrie zijn katalysatoren op basis
van zeolieten cruciaal voor de aanmaak van tal van pro-
dukten. De procesomstandigheden bepalen in welke
vorm de zeolietkristallen worden gebruikt.

11. Schematische voorstelling van het kraken van ruwe
aardolie in hat FCC-proces. De zeolietkatalysator vervuilt
daarbij zo snel dat hij voortdurend moet worden gerege-
nereerd.

72
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gassen Destillatie-
en lichte toren
brand-
stoffen

Ruwe
olie

Teruggevoerde
olie
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Om het verbrandingsproces minder bruusk to
laten verlopen wordt reeds decennia lang tetra-
ethyllood toegevoegd aan benzines. Dit mole-
cuul bestaat uit een loodatoom, omringd door
de vier brandbare ethylketens. Het grote nadeel
is dat het giftige lood in de omgeving terecht-
komt. Daarenboven is dit lood nadelig voor de
werking van de uitlaatkatalysator. Meer dan
voldoende redenen om op zoek to gaan naar
een waardig alternatief. Vertakte koolwater-
stoffen kunnen het kloppen ook stoppen. Deze
koolwaterstoffen verbranden immers geleidelij-
ker. Onvertakt hexaan, n-hexaan, heeft een
octaangetal van 29, terwijl het meest vertakte
koolwaterstof van zes koolstofatomen, een
octaangetal heeft van 104. Autobrandstof met
goede anti-klopeigenschappen heeft een
octaangetal van iets minder dan 100.

Het industriele proces om vertakte koolwa-
terstoffen uit lineaire to maken is gebaseerd op
het gebruik van twee typen zeolieten. Het staat
bekend als TIP, wat staat voor total isomeriza-
tion process. In een eerste stap worden de on-
vertakte alkanen geisomeriseerd over een mor-
deniet-zeoliet. Hierbij zullen de Brdnsted-zure
plaatsen van het zeoliet het alkaan omzetten of
isomeriseren naar een vertakte vorm. Tijdens
een tweede stap zeeft zeoliet A de vertakte
koolwaterstoffen uit het mengsel. De onvertak-
te koolwaterstoffen worden teruggestuurd
over het mordeniet, terwijl de vertakte fractie
gereed is om tetra-ethyllood to vervangen. Dit
commerciele proces is gebaseerd op een een-
voudig samenspel van twee essentiele zeolietei-
genschappen, zuurheid en moleculaire zeefwer-
king, met als resultaat een milieuvriendelijk
chemisch proces.

Natuur & Techniek 65, 1 )1 997) 73
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S C H E I K U N D E Z e o/ i e t e n

een belangrijke vermindering van de uitstoot
van mestgeur en verbeterde groeikenmerken
van de dieren.

Met name het vermogen om amrnoniak op to
nemen, maakt zeolieten ook geschikt om een
fris binnenklimaat in huis to verkrijgen. Ze
verwijderen kwalijke luchtjes. Natuurlijke zeo-
lieten, die zowat veertig gram ammoniak per
kilogram kunnen opnemen, zijn in de handel
als korrels of strooipoeders, eventueel in een
handig zakje. De toepassingen zijn vrijwel on-
beperkt: auto, toilet, sporttassen, schoenenla-
den, kleerkasten en dierentoiletten. Bij deze
laatste bijvoorbeeld worden de zeolietkorrels
over de kattenbakvulling gestrooid. Een nieu-
we markt voor de stankverwijderende strooi-
sels vormen de GFT- of biobakken
voor organisch huishoud- en

tuinafval.

Fosfaatvrij
Nog maar enkele jaren gele-
den vormde de fosfaatbelas-
ting van het oppervlaktewa-
ter een groot milieupro-
bleem. Vooral waspoeders
kregen hiervan de schuld.
De milieuhelastende poly-
fosfaten in de wasmiddelen
garandeerden een zachte
was, doordat ze de calci-

hechten aan het zeolietoppervlak. Een bonte
sok in de witte was zorgt daardoor voor met a]
to veel problemen. Daarnaast zullen colloidale
deeltjes, afkomstig van bijvoorbeeld etensrest-
jes, samen met de zeolietkristallen neerslaan,
waardoor de vorming van een grauwe sluier
over het wasgoed uitblijft.

12

WruRepkro uiEU RyERD*1r 4oo+-RrWR
efefp+ireyM.

um- en magnesiumionen nit hard water
complexeerden. Die ionen tasten de waskracht
en de wasmachine aan. Ze moeten bijgevolg
op een snelle en efficiente manier worden ver-
wijderd, voor de echte wasbeurt begint. Poly-
fosfaten does dat uitstekend, maar hun be-
zwaar is dat ze na het wassen via het riool in
beken, rivieren en meren terechtkomen. Daar
doen algen zich aan de meststof tegoed. Het
gevolg is een overmatige algengroei, die aan-
leiding kan geven tot massale vissterfte. Der-
gelijke problemen hebben milieutechnologen
aangezet tot het zoeken naar alternatieve wa-
terverzachters.

Zeolieten blijken door hun vermogen tot ka-
tionenuitwisseling een uitkomst. Met name
zeoliet A kan als wasverzachter de polyfosfa-
ten zeer goed vervangen. Zo blijft na toevoe-
ging van voldoende zeolietpoeder aan leiding-
water met 30 milligram Cat+-ionen per liter,
slechts 0,1 milligram per liter over. Een bijko-
mend voordeel is dat textielkleurstoffen zich

13

12. Zeolieten vindt men
terug in allerhande huis-
houdelijke toepassingen,
zoals in korrels, doosjes
en zakjes die geurtjes uit
kooien en toiletten van
huisdieren verwijderen.
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De combinatie van eigenschappen maakt
zeolieten tot een welhaast ideaal ingredient van
wasmiddelen. De nieuwe generatie fosfaatvrije
waspoeders bevat dan ook tot dertig procent
zeolietpoeder en wart beter en zeker milieu-
vriendelijker dan de wasmiddelen met polyfos-
faten. Een addertje onder het gray is dat Heine
mineralen als schuurmiddel werken. Om extra
slijtage van de wasmachine to beperken, ge-
bruiken de wasmiddelenfabrikanten zeoliet-
kristallen met afgeronde vlakken.

13. Een belangrijke uitda-
ging voor zeolietchemici
ligt in nieuwe en schone
chemische processen.
Wanneer die geheel door
de geschikte katalysato-
ren worden bewerkstel-
ligd, wordt de afvalstroom

tot een minimum beperkt.
De hoeveelheid verontrei-
niging in proceswater en
-lucht zal clan (link afne-
men en daarmee de in-
spanning die de industrie
moet leveren om zijn afval
netjes op to ruimen.

De unieke eigenschappen van zeolieten lei-
den mogelijk tot nog veel meer onverwachte
toepassingen. Chemici en ingenieurs explore-
ren momenteel het katalytisch potentieel van
zeolieten. Zij trachten voor elke chemische re-
actie een katalysator `op maat' to vinden. Wel-
licht lukt het ze dat to realiseren door de sa-
menstelling en de grootte van de porien van
zeolietmaterialen to varieren. De optimale ka-
talysator levert met een minimum aan neven-
produkten een maximum aan gewenst produkt.

Het gevolg van efficiente productie is dat de
afvalstroom tot een minimum wordt beperkt.
De opmars van zeolieten gaat dus hand in hand
met de ontwikkeling van milieuvriendelijke
chemische processen. Zo'n strategie is sterk to
verkiezen boven de end-of-pipe-benadering,
waarbij de processtromen (lucht, water, etc.)
achteraf worden gezuiverd. Deze fundamente-
le benadering van het milieuvraagstuk moet
uiteindelijk leiden naar een schone chemie.
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