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HOOFDSTUK I 

1. Inleiding 

1.1. Doel en achtergrond van het onderzoek 

De verest~rlngsproducten van glycerol met vetzuren komen in 

de natuur voor als vetten of olien,al naar gelang zij bij normale 

temperatuur en druk vast of vloeibaar zijn. Deze alien en vetten 

bevatten naast de glycerylesters nog een groat aantal andere ver

bindingen, zoals fosfatiden, sterolen, vitaminen en kleurstoffen. 

Hoewel deze stoffen slechts in zeer kleine hoeveelheden voorkornen, 

kan hun invloed op de verschillende technologische processen, 

zoals die warden toegepast in de olie- en vetindustrie,in verband 

met emulsievormlng en vervuillng, zeer groat zijn. Voorlopig 

echter zal de invloed van deze stoffen buiten beschouwing warden 

gelaten. 

De vetzuren van de natuurlijke glycerylesters zijn zeer ge

varieerd in samenstelling; de samenstelling is ook verschillend 

voor iedere andere olie of vet. Zo bestaan de vetzuren, afkomstig 

van arachide olie voor het grootste gedeelte uit oliezuur (60%} 

en linolzuur (20%) met slechts 10% palmitinezuur en 10% hogere en 
lagere vetzuren. Een andere bekende'olie, zoals cocosolie is voor 

het grootste gedeelte opgebouwd uit laurinezuur (4.8%} met 15% 

myristinezuur; de rest is een mengsel van caprylzuur,caprinezuur, 

palmitinezuur en oliezuur. 

De hydrolyse van alien en vetten bestaat uit de reactie van 

deze ·stoffen met water, waarbij als eindproducten warden gevormd 

glycerine en vetzuren. 

Industrieel is deze hydrolyse van bijzonder belang voor de be

reiding van vetzuren; de glycerine, die bij deze reactie ontstaat, 

is een welkombijproduct. Werden vroeger de vetzuren voornamelijk 

bereid ten behoeve van de kaarsenindustrie, heden ten dage zijn 

de vetzuren niet meer een eindproduct, maar een grondstof voor de 

bereiding van allerlei producten. 

De bereiding van zeep via de vrije vetzuren, welke eerst warden 

geproduceerd in grate continu-werkende hydrolysereacto+en, wordt 
tegenwoordig al op economische schaal toegepast (1); vergeleken 
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met de klassieke zeepziederijen, zijn hierbij vooral de veel snel

lere productie en de betere kwaliteitscontrole belangrijke voor

delen, ondanks de hoge investeringskosten. Zeer belangrijk zijn de 
vetzuren voor de vervaardiging van bijzondere chemicali~n,plastics, 
harsen, synthetische detergentia, synthetische rubbers, smeermid
delen en verven. 

Hoewel natuurlijk nog zeer verwant aan de vet- en olie-industrie 
heeft de vervaardiging en verwerking van vetzuren zich in de 

laatste jaren ontwikkeld tot een aparte industria, di~ nog maar 
heel weinig gelijkenis vertoont met de vroegere kaarsenfabrieken. 

In sommige oli~n- en vettenverwerkende bedrijven wordt de hydro
lyse echter alleen uitgevoerd om de raffinage vetzuren te ver

werken. De raffinage vetzuren zijn een afvalproduct, dat in hoofd
zaak bestaat uit vetzuren met een grate hoev~elheid -20 tot 50%

glyceriden. Deze warden dan door een hydrolyse volledig in vet
zuur omgezet. 

Olie en water zijn vloeistoffen, die bij kamertemperatuur 
slechts weinig mengbaar zijn: in olie lossen bij deze temperatuur 

slechts enkele 1/10e procenten water op terwijl de oplosbaarheid 
van olie in water enkele p.p.m. bedraagt. Bij hogere temperaturen 
neemt de oplosbaarheid van het water in de olie toe,vooral,indien 

ook vrije vetzuren aanwezig zijnr de oplosbaarheid van de olie in 

het water blijft relatief klein. Warden nu bij hogere temperatuur 
olie en water met elkaar in contact gebracht, dan zal water ten 
gevolge van diffusie de oliefase binnendringen en zal daar reage
ren met de olie, waarbij o.a. vetzuren en glycerol warden gevormd. 

En omdat glycerol beter oplosbaar is in water dan in olie, zal 
er een diffusie plaatsvinden van de glycerol van de olie- naar de 
waterfase. De reactie wordt gekatalyseerd door waterstofionen, 

die afkomstig kunnen zijn zowel van zure als van basische kataly
satoren, of van het gevormde vetzuur zelf1 in het laatste geval 

is de reactie dus een autokatalytische reactie. 

De reactie vindt dus plaats in een twee-vloeistoffasen
systeem en zoals altijd bij dit soort reacties,zal er een samen

spel zijn van chemische reactiesnelheden en fysische transport
verschijnselen. De samenhang tussen beide verschijnselen is 
bijzonder belangrijk; immers de chemische reactiesnelheid wordt 

bepaa~d door de volgende factoren: 
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Temperatuur; deze meet zo hoog mogelijk zijn, opdat de chemi

sche reactiesnelheidskonstante zo groot mogelijk is. De tempe

ratuur mag echter weer niet zo hoog worden, dat een ontleding 

van de olie op gaat treden; deze ontleding veroorzaakt boven

dien een bruinkleuring. B1j te hoge temperaturen zullen het 

.water en de olie ~en fase gaan vormen, waardoor de voordelen, 

die een twee-vloeistoffasensysteem biedt, niet meer aanwezig 

zullen zijn. 

Concentraties van de reagerende componenten. De reactie is een 
evenwichtsreactie, zodat de concentraties van de reactanten 

voor de heengaande reactie zo groot mogelijk moeten zijn, en 

die voor de teruggaande zo klein mogelijk. Dit houdt in, dat 

er een snelle overdracht van het water naar de oliefase en van 

de glycerol naar de waterfase moet kunnen plaatsvinden. Nodig 

is dus een groot contactoppervlak tussen de beide fasen met 

grote concentratieverschillen van de over te dragen componen

ten in beide fasen. 

Behalve de grootte van het contactoppervlak is er nog een 

andere factor, die van invloed is op de concentraties van de 

reagerende componenten. Dit is de axiale menging, welke de 

concentraties van de reactanten in de regel ongunstig zal be
invloeden. 

Een industriEHe reactor meet nu op zodanige wi j ze vJOrden ontwor

pen, dat bij de reactiecondities de conversie niet meer wordt ge

limiteerd door de stofoverdracht, terwijl bovendien de axiale 

menging tot een minimum meet zijn teruggebracht. 

Het merkwaardige is, dat er vele hydrolysereactoren over de 

gehele wereld worden gebruikt, maar, dat een onderzoek naar het 
conversiemechanisme, op een enkele uitzondering na, nooit heeft 

plaatsgevonden. Hoewel ook de kinetiek vele malen het onderwerp 

van een onderzoek is geweest, is er in het algemeen te weinig 

aandacht besteed aan het feit, dat de reactie verloopt in een 

twee-vloei~toffasensysteem, zodat de reactie ook beinvloed kan 

worden door fysische transportverschijnselen. 
Het doel van dit onderzoek is het ontwerp van een reactor, 

waarbij de chemische reactiesnelheid en de fysische stofoverdracht 

optimaal zijn, terwijl de invloed van de axiale menging zo klein 

mogelijk wordt gehouden. 
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Een reactor, die aan deze eisen kan voldoen, is een gepakte kolom. 

In hoofdstuk V zal de invloed van deze drie factoren op het ont
werp van een hydrolyse reactor warden besproken. 

Het onderzo~k naar de chemische kinetiek is uitgevoerd door de 
hydrolysereactie te laten verlopen in een E!E!n-fasesysteem in een 
roerautoclaaf; deze experimenten zullen uitvoerig warden behan

deld in hoofdstuk II. 
In hoofdstuk IV warden de experimenten en de berekeningen bespro

ken met de gepakte kolom, waarbij, behalve de invloed van ver
schillende parameters, zoals temperatuur, fasenverhouding, en 
pakkingmateriaal op de conversie, oak de axiale menging en de 

zuivere stofoverdracht zijn. gemeten. 
In hoofdstuk III tenslotte zullen de resultaten van een nieuw 

type filmreactor, bestaande uit een natte- w~ndkolom met twee 

vloeistoffasen, in plaats van E!E!n vloeistof- en een gasfase war
den behandeld. De experimenten met deze kolom hadden tot doel na 

te gaan of en in hoeverre het mogelijk is een dergelijk type 

reactor te gebruiken voor de bepaling van de chemische reactie
kinetiek, met andere woorden of het mogelijk was een bevestiging 

te verkrijgen van de resultaten, verkregen in hoofdstuk II. 

I .2. Literatuurover4icht 

De bereiding van de alkalische zouten van de vetzuren is een 
proces, dat al zeer oud is. Tenminste 2000 jaar geleden werden 

reeds alien en vetten gekookt met alkalien ter bereiding van 
zepen. Het gebruik van de vrije vetzuren zelf en de verdere ver- · 
werking daarvan is echter nog niet zo oud en dateert pas van het 
begin van de vorige eeuw, nadat de belangrijke onderzoekingen van 
Chevreul hadden aangetoond, dat vetten waren opgebouwd uit glyce
rol en vetzuren. 

In de dertiger jaren van die eeuw reeds octrooieerde Gay-Lussac 
een proces voor de bereid±ng van vrije vetzuren uit vetten; via 
de tussenstap van de zepen werden door behandeling met minerale 

zuren de vrije vetzuren verkregen. De vrije vetzuren werden toen

dertijd uitsluitend gemaakt voor de fabricage van kaarsen. Deze 
kaarsen kwamen in de plaats van de kwalitatief veel slechtere 
kaarsenf gemaakt van dierlijke vetten; deze laatste verspreidden 

bij de verbranding steeds een vieze geur tengevolge van de nog 
steeds aanwezige glycerol. 
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In het midden van de vorige eeuw was de stearinekaars al 

tamelijk populair, ondanks de opkomst van de paraffinekaars. In 

deze tijd ook werd de directe.hydrolyse van vetten door middel 
van stoom al toegepast. Een zeer grote verbetering onderging dit 

proces in de negentiger jaren, toen Twitchell een katalysator 
voqr dit proces had gevonden; de katalysator bestond uit een ge
su~foneerd mengsel van oliezuur en een aromatische koolwaterstof, 

zoals naftaleen. Dit proces bleek zo goed te zijn, dat het alge
meen ingang gevonden heeft en dat het ook heden ten dage nog 
wordt toegepast, vooral in de u.S.A. Het aantal katalysatoren is 

in de loop der jaren wel sterk uitgebreid; de belangrijkste ka

talysatoren zijn op het ogenblik de alkylarylsulfonzuren. 
Van alle vetsplitsingsprocessen is het Twitchell proces verreweg 

het eenvoudigste proces met de laagste investeringskosten (2,3,4). 
Het wordt uitgevoerd bij 100°c onder atmosferische druk, zodat er 
geen hoge-drukapparatuur nodig is met hoge-drukstoom, hetgeen wel 

het geval is bij de meeste andere splitsingsprocessen. De reacto

ren zijn open bakken, die eventueel van hout, bekleed met lood, 
gemaakt zijn. Hierin wordt het te splitsen vet gebracht samen met 

ongeveer 30 gewichts% water en ; a 1~ gewichts% katalysator en 1 
gewichts% zwavelzuur. Gedurende ongeveer 12 uren wordt stoom door 

het mengsel geblazen, waardoor zowel een roering als een verwar
ming plaatsvindt. Het vet is na deze tijd voor ongeveer 80% gehy
drolyseerd en de waterfase bevat dan 5 ii 10% glyce.rol. Omdat de 
reactie een evenwichtsreactie is, is een verdere verhoging van de 
hydrolysegraad alleen mogelijk, indien de gevormde glyceroloplos

sing wordt weggenomen en opnieuw water wordt toegevoerd. Aldus 
kan via enige trappen -economisch gezien ligt het maximum bij 
vier- een hydrolysegraad worden bereikt van 98% bij een totale 

reactietijd van 48 uren. 
Wordt de reactie op een grotere schaal uitgevoerd, dan worden 

meerdere ketels tegelijkertijd in serie gebruikt (5) • Het proces 
wordt nu op een zodanige wijze geregeld, dat na iedere 12 uren de 
glycerineoplossing van de ketel met hogere splisingsgraad naar 

die met een lagere splitsingsgraad -deze ketel bevat dus olie,die 

12 uren korter heeft gereageerd- wordt gepompt. Op deze wijze kan 
een splitsingsgraad van 98-99% en een glyceroloplossing van 30% 
worden bereikt. Een proces, dat op een dergelijke wijze wordt 

uitgevoerd kan dus een trapsgewijs batchproces worden genoemd. 
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Ondanks de eenvoudige wijze van uitvoering heeft het Twitchell 

proces grote nadelen, waarvan het zeer grote stoomverb~uik en de 

lange reactietijden wel de belangrijkste zijn. Verdere nadelen 

zijn nog de aanwezigheid van de katalysator in het gesplitste vet, 

de bruinkleuring van het reactiemengsel tengevolge van de kataly

sator, terwijl ook de gevormde glyceroloplossing in de regel niet 

erg zuiver is; bovendien moeten vetten van slechte kwaliteit van 

tevoren worden geraffineerd met zuur om een vergiftiging van de 

katalysator te voorkomen. 

Om kortere reactietijden te verkrijgen, is het noodzakelijk, 

dat het proces wordt uitgevoerd bij hogere temperaturen. Teneinde 

het water vloeibaar te houden, moet dan tevens bij hogere drukken 

worden gewerkt. Processen, die bij hogere drukken werken, kunnen 

worden onderscheiden in batchprocessen en in continu processen. 

De batchprocessen worden alle uitgevoerd in autoclaven. Bij 

deze processen kan onderscheid·worden gemaakt in processen, die 

met en processen die zonder katalysator werken. Het gebruik van 

een katalysator heeft het voordeel, dat het proces bij lagere 

temperaturen en dus ook bij lagere drukken kan worden uitgevoerd; 

het nadeel is, dat na afloop van de splitsing de katalysator zich 

in het reactieproduct bevindt. De industriele autoclaven (2,3) 

zijn stalen cylinders, verticaal opgesteld en geed geisoleerd,met 

een lengte van 6 tot 12 meter en een diameter van 1 a 1~ meter. 

Meestal zijn ze gemaakt van roestvrij staal -type 316- of zijn ze 

van binnen bekleed met roestvrij staal. Warmte wordt toegevoerd 

door het direct inblazen van stoom in het reactiemengsel; ook wel 

wordt een indirecte verwarming toegepast, waartoe hoge-drukstoom 

wordt gebruikt, die in buizen circuleert, welke zich of in de re

actor bevinden, of aan de buitenkant van de reactor zijn aange

bracht. In plaats van hoge-drukstoom wordt tegenwoordig ook wel 

dowtherm gebruikt. De beste manier van roeren is de mechanische 

roering, hoewel een roering door inblazen van stoom of door kunst

matig in het reactievat de druk te verlagen, waardoor het water 

gaat koken, ook nog wordt toegepast. 

Wordt ~r geen katalysator gebruikt, dan wordt het proces uitge

voerd bij 230° a 250°C en 30 a 40 at; wordt er wel een katalysator 

aan het reactiemengsel toegevoegd -bijna altijd zinkoxyde- dan 

wordt er gewerkt bij 150° a 180°C en 5 a 10 at. In beide gevallen 

wordt de reactie zo uitgevoerd, dat de reactor wordt gevuld met 
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vet en water in de gewichtsverhouding 1 

nog twee gewichts% zinkoxyde. 

0,3 a 0,5 met eventueel 

Na ontluchting van de reactor wordt het reactiemengsel gedurende 

2 tot 6 uren onder roeren op de gewenste temperatuur gehouden. Het 

vet wordt in deze tijd voor 88 a 90% gesplitst. Voor een hogere 

splitsingsgraad moet de gevormde glyceroloplossing worden afgela

ten en moet vers water worden toegevoerd, evenals bij het Twitchell 

proces. In de regel warden maar twee kookperioden toegepast, met 

twee reactoren in serie, waarbij het water in tegenstroom wordt 

gevoerd. Na de tweede kookperiode vindt nog een waterwassing van 

de vetzuren in het product plaats om de glycerol volledig te 

verwijderen; dit ter voorkoming van ongewenste veresteringen bij 

de destillatie van de vetzuren. Met het autoclaafproces kan een 

conversie warden bereikt van 98%, waarbij een glyceroloplossing 

wordt verkregen van 10 tot 15%. De investeringskosten van het 

autoclaafproces zijn veel hoger dan die van het Twitchell proces, 

maar dan die van het continue proces. Het proces leent zich 

ervoor om oak met kleine hoeveelheden vet te werken, die vergele-

-ken met het Twitchell proces redelijk snel warden omgezet. Het 

nadeel is, dat ter verkrijging van een hoge conversie en een 

grote glycerolconcentratie in meerdere trappen moet warden ge

werkt. 

De moderne hydrolyseprocesse~ zijn de volledig continu-wer

kende processen. Bestonden de eerder beschreven batchprocessen 

alleen uit het gedurende een voldoende tijd mengen van 

water en vet in een open of gesloten vat bij de juiste tempera

tuur, de continue processen vereisen wel iets meer inzicht in de 

warmtehuishouding, de menging en de scheiding van de beide fasen. 

De te splitsen vetten warden meestal van tevoren gezuiverd. Bij 

de batchprocessen werd dit gedaan om een vergiftiging van de ka

talysator te voorkomen, bij de continu-werkende processen, die 

in de regel zonder katalysator werken, kunnen verontreinigingen 

een remmende werking hebben op de splitsing. 

Tot dez~ verontreinigingen behoren vooral de fosforhoudende vet

achtige stoffen, d(! fosfolipiden, zoals "lecithine". Bovendien 

kunnen deze stoffen moeilijkheden veroorzaken bij de scheiding 

van de beide fasen, terwijl ze tevens een bruinkleuring van het 

reactieproduct teweegbrengen, waarbij de gevormde glyceroloplos

sing verontreinigd wordt door colloidale afbraakproducten van 
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deze stoffen~ het verkrijgen van een reuk- en smaakloos glyce

rinedestillaat wordt hierdoor in bijzondere mate bemoeilijkt.Een 
goede zuivering van de vetten kan warden verkregen door ze matig 
te verhitten tot 130°C; hierdoor vindt een uitvlokking plaats van 

de colloidaal opgeloste.stoffen, welke dan door een filtratie 

warden verwijderd~ eventueel moet vervolgens nog een raffinage 
met zwavelzuur warden toegepast. 

Ligt bij een batchprocee de wijze van mengen van de beide 
fasen nogal voor de hand, bij een.continue proces is de manier, 

waarop de beide fasen met elkaar in contact warden gebracht zo 
belangrijk, dat hierdoor voor een groot gedeelte de efficiency 

van het proces wordt bepaald, vooral ook, omdat continue proces
sen in de regel alleen warden toegepast, indien zeer grote hoe

veelheden vet moeten warden verwerkt. 
Nu bestaan er vele manieren, waarop twee vloeistoffen met elkaar 
in contact kunnen warden gebracht; meestal wordt een van beide 
fasen in de andere gedispergeerd. De dispersie kan op twee manie

ren warden gehandhaafd: 

- met behulp van mechanische hulpmiddelen waardoor voldoende tur

bulentie-energie in het sy.steem wordt gebrarht; 
- door het proces op een zodanige wijze uit te voeren, dat de ge

dispergeerde vloeistofdeeltjes niet met elkaar in contact kun
nen komen, zodat er geen coalescentie kan optreden. 

Een ander belangrijk onderscheid in de manier waarop de beide 
fasen met elkaar in contact warden gebracht, is, of dit plaats

vindt i~ gelijkstroom of in tegenstroom. De continue vetsplit

singsprocessen warden dan ook verdeeld in processen met een con
tinue gelijkstroom- of met een continue tegenstroomwerkwijze,hoe
wel het gelijkstroomproces op het ogenblik bijna nergens meer 

wordt toegepast, omdat met tegenstroom een veel efficienter proces 

mogelijk is. 

Het is interessant om n.a te gaan, dat juist bij de gelijk

stroomprocessen verschillende typen reactoren zijn beproefd. In 
het Eisenlohr proces (6) is de eigenlijke reactor een buisreactor. 

Een zeer gro.;te overmaat water wordt van tevoren geemulgeerd in 

het vet en deze dispersie wordt dan door een nauwe buis geleid, 
waarin een tekperatuur_heerst van 260 tot 320°C; de werkdruk be

draagt 200 tot 250 at. Hoewel de reactietijd kart is -20 minuten-
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is dit proces toch nooit veel toegepast, en wel, omdat vergeleken 
met de hoge investeringskosten, de conversie relatief laag is 
-85 a 90%-, terwijl oo.k de capaciteit veel kleiner is dan bij 
tegenstroom. 
Ook het werken met dergelijke hoge temperaturen geeft moeilijkhe
den: een gedeeltelijke ontleding en polimerisatie van de vetten, 
waardoor korstvorming op gaat treden in de reactorbuis, zijn niet 
te voorkomen. 

Op hetzelfde principe berust het proces van Thurman (7), dat in 
plaats van ~~n buisreactor er meerdere in serie gebruikt, waarbij 
het water en het vet, alvorens een volgende buisreactor binnen te 
stromen, opnieuw warden gemengd, om er zeker van te zijn, dat in 
de reactor een goede dispersie aanwezig is. 

Ook het proces van Hoffmann (8) ver~oopt ongeveer op dezelfde 
wijze; het reactiemengsel doorstroomt hierbij een aantal in serie 
geschakelde autoclaven. 
Het gebruik van katalysatoren (9) betekent, dat bij lagere tempe
raturen -150 a 250°C- en lagere drukken -10 a 40 at- kan worden 
.gewerkt; maar het houdt tevens in, dat het eindproduct door de 
aanwezigheid van de katalysator kwalitatief slechter is. Bij het 
proces van Fournier-Ferrier (10) wordt een zodanige temperatuur 
van de buisreactor gekozen, dat het water en het vet ~~n homogene 
fase vormen. En hoewel volgens het octrooi wordt opgegeven, dat de 

splitsing bijna volledig verloopt, en, dat een glyceroloplossing 
van 30% kan warden verkregen, moet er toch bij dergelijke grote 
glyceralconcentraties -die n.b. in de vetfase voorkomen, omdat het 
reactiemengsel·hamogeen is- ten zeerste rekening warden gehouden 
met de veresteringsreacties, die de conversie weer sterk zpllen 
doen dalen. 
De continue gelijkstraompracessen van Barnebey en Shields (11) en 
van Morlock (12) tenslotte warden beide uitgevoerd in een geroerde 
autaclaaf -een soort doorstroamde tankreactor-1 het inwendige van 
de reactor is in een aantal kamers verdeeld, waarbij het reactie
mengsel van de ene naar de andere kamer stroamt. 

Het nadeel van al deze gelijkstroomprocessen -waarvan de 
meeste trouwens nooit verder zijn gekomen dan de praeffabriek- is, 
dat het nooit mogelijk is een grate canversie te verkrijgen, amdat 
de hydrolysereactie een evenwichtsreactie is1 bij groter wordende 
glycerol- en vetzuurconcentraties zal de glycerol niet meer vol-

15 



ledig uit de oliefase kunnen warden geextraheerd, waardoor ook de 

veresteringsreactie steeds belangrijker wordt. Dit nadeel kan war

den weggenomen door de hydrolyse op de juiste manier in tegen

stroom uit te voeren (13). 

Het aantal continue tegenstroomprocessen, dat geoctrooieerd 

is, is bijzonder groot, hoewel de onderlinge verschillen maar 

klein zijn, De reactor die bij de meeste tegenstroomprocessen ge

bruikt wordt, is een soort sproeikolom: het te splitsen vet wordt 

onder in de kolom geleid en stroomt naar boven, water wordt boven 

in de kolom gebracht en wordt op de een of andere manier gedisper

geerd tot kleine druppeltjes, die langzaam door de vetfase naar 
beneden bewegen. Het naar boven stromende vet verzadigt zich onder 

in de kolom snel met water; de chemische reactie kan dan gaan op

treden, waarbij de gevormde glycerol door het water wordt geextra

heerd. Is de kolom op de juiste manier ontworpen, dan zal het vet 
boven in de kolom bijna geheel zijn omgezet in vetzuur. Immers 

het water, dat boven in de kolom de reactor binnenstroomt en dat 

dus nog geen glycerol bevat, extraheert de in de vetfase gevormde 

glycerol bijna volledig, hetgeen tot gevolg heeft, dat de che

mische reactie bijna volledig kan aflopen. 

Het scheidingsvlak tussen de beide fasen bevindt zich onder in de 

kolom. De beide uiteinden van de kolom dienen als ruimten, waar 

de twee fasen volledig warden gescheiden. 

De eerste octrooien verschenen aan het einde van de dertiger 

jaren van deze eeuw en van deze is vooral dat van Mills (14), ge

dateerd 1939, het belangrijkst. Volgens dit octrooi bestaat de 

reactor uit een kolom van ongeveer 20 meter hoogte en 1 meter 

diameter. Het water en het vet warden van tevoren op de juiste 

temperatuur gebracht, waarna het water -de gedispergeerde fase

boven in de kolom wordt versproeid en het vet- de continue fase

onder in de kolom wordt gebracht. 

In de loop der jaren zijn vooral veranderingen aangebracht 

in de warmtehuishouding van het proces. Tegenwoordig warden de 

reactanten ni~t meer buiten de reactor op de gewenste temperatuur 

gebracht, maar vindt de warmteuitwisseling plaats in de reactie

kolom zelf. De reactor bestaat dan eigenlijk uit drie delen: een 

bovenste deel, waarin de warmte wordt overgedragen van het hete 
vetzuur naar het koude water; een middelste deel, waarin de reac

tie zich afspeelt; en een onderste deel, waarin de opstijgende 
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koude vetfase wordt verwarmd door de dalende hete waterfase.Extra 

warmte wordt nog toegevoerd door rechtstreekse injectie met hoge
drukstoom. En hoewel de reactor natuurlijk langer is dan een 

reactor·waarbij de warmteuitwisseling buiten de reactor plaats
vindt, blijkt een reactor, die tevens dienst doet a1s warmtewis
selaar economisch toch voordeliger te zijn. Deze processen, die 

bekend staan als het Colgate Emery proces (15), geoctrooieerd in 
1949 (18), en het Colgate-Palmolive-Peet proces (16), geoctrooi

eerd in 1942 (17}, worden op het ogenblik veel toegepast. 

Een warmteuitwisseling in de reactor zelf kan echter ook moeilijk
heden veroorzaken, doordat in de reactor aanzienlijke temperatuu~ 

verschillen gaan optreden. Door deze temperatuursveranderingen 

wijzigen zich ook de specifieke dichtheden, waardoor allerlei on

gewenste convectiestromingen kunnen ontstaan. Komen deze tempera

tuursverschillen voor in de continue fase over een lengte deel van 
de reactor, dan wordt hierdoor de axiale menging van deze fase 

sterk· vergroot. Dit zal· vooral het geval zijn in het bovenste ge

deelte van de kolom, waar de warmteuitwisseling plaatsvindt tussen 
de kouqe waterfase en de hete vetfase. Over een betrekkelijk 

kleine afstand kan nu in de vetfase een dergelijk temperatuurver

schil ontstaan, dat het door de afkoeling zwaarder geworden vet 
naar beneden zakt en zich gaat mengen met het hete vet. Er ont
staan daardoor circulatiestromingen, waardoor het rendement ~lei
ner wordt. Deze stromingen zijn enigzins te voorkomen door in het 
bovenste gedeelte van de ko1om enige schotels me~ meerdere over
looppij'pjes in te bouwen (18). 

In het onderste gedeelte van de kolom, w~ar de warmtewi.sseling 
plaatsvindt tussen de hete dalende glyceroloplossing en het koude 
opstijgende vet, kan een temperatuursverschil gaan optreden tussen 
de beide fasen in een horizontaal vlak van de kolom. Dit kan ver

regaande _gevolgen hebben voor het verschil in specifieke dichtheid 
tussen het water en het vet. Bedragen de specifieke dichtheden van 

water en vet bij 250°C resp. 800 en 760 kg/m3 , bij dalende tempe

ratuur,nemen deze specifieke dichtheden snel toe. In het onder~te 
gedeelte van de kolom kan het nu gebeuren, dat, omdat het vet daar 

ter plaatse veel kouder is dan het water, de specifieke dichtheid 
van het water kleiner wordt dan het vet, waardoor de daalsnelheid 
van de waterdruppels tot nul kan worden gereduceerd. Hoewel de 
warmtewisseling hierdoo~ natuurlijk wordt bevorderd (18),vergroot 
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dit verschijnsel toch ook de kans op "flooding". 

Vindt de warmteuitwisseling niet in de reactor zelf plaats, dan 

wordt in de regel het vet van tevoren verzadigd met water via een 

warmtewisselaar (19). Dit is tevens belangrijk voor reactoren, 

waarbij geen extra warmte wordt toegevoerd; het oplossen van 

water in vet is een endotherme reactie. Ook het water, dat voor 

het proces wordt gebruikt, wordt van tevoren wel verzadigd met 
vetzuur (20). Het _enige voorqeel zou dan bestaan in een verminde

ring van de specifieke dichtheid van het water, waardoor de val

snelheid van de waterdruppels kleiner wordt. De oplosbaarheid van 

vetzuur in water is echter klein, terwijl bovendien de specifieke 

dichtheden van water en vet al zo dicht bij elkaar liggen. De be-

.wering, dat het water in deze toestand in een voor het vet beter 

opneembare toestand verkeert, klinks enigszins dubieus, omdat 

boven in de kolom het vet reeds verzadigd is met water en het 

toegevoerde water alleen dient om de gevormde glycerol uit het 

vet te extraheren. 

al deze processen vindt in de regel direct na de hydrolyse 

een destillatie plaats van de vetzuren. Om nu een gedeeltelijke 

verestering van de vetzuren in het destillati~vat te voorkomen 
I 

mag in de vetzuren geen glycerol meer aanwezig zijn. Omdat de op-

losbaarheid van de glycerol in het vet voornamelijk wordt bepaald 
door de hoeveelheid water, die zich in het vet bevindt, is het 

zaak het water na de hydrolyse zo goed mogelijk af te scheiden 
(21). 

Een kolom, die afwijkt van het normale type sproeikolom, is 
in 1949 geoctrooieerd door Ittner (22,23). Deze kolom, die een 

lengte heeft van 5 meter en een diameter van 0,5 meter, is een 

schotelkolom. De schotels bestaan uit platen met openingen, die 

ofwel in het midden van de platen zijn aangebracht, ofwel zich 
aan de zijkanten bevinden. De vloeistoffen warden hierdoor ge

dwongen een soort zig-zag beweging te maken. De afstand tussen de 

schotels bedraagt ongeveer 3 cm. Warmteuitwisseling vindt buiten 

de reactor plaats, terwijl de reactor zelf op indirecte wijze 

electrisch op de juiste temperatuur wordt gehouden. Hoewel vol

gens Ittner'een glyceroloplossing van zelfs 50% kan warden ver

kregen, wordt geen enkel voorbeeld van enige proefneming gegeven. 
In plaats van een sproeikolom warden er ook wel een aantal 

kreinere in. serie gebruikt (24). Dit heeft het voordeel, dat de 
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gemiddelde verblijftijd van het vet grater wordt en dat de hydro
lyse dtis kan plaatsvinden bij lagere temperaturen. De waterige 

glyceroloplossing wordt bij iedere sproeikolom dan gedeeltelijk 

gerecirculeerd. 

De continue processen hebben grate voordelen boven de niet

continue processen. Hiervan zijn de relatief korte reactietijden 

van 2 ! 3 uren, de grate conversiegraad van 98%, de redelijk grate 

glycerolconcentraties van 10 tot 15% en de slechts geringe ver
kleuring van de vetzuren wel de belangrijkste. Een groot nadeel 

zijn natuurlijk de hoge investeringskosten, waardoor deze proces
sen meestal alleen maar door zeer grote industrieen kunnen warden 

uitgevoerd, vooral ook, omdat het cpntinue proces bij uitstek ge

schikt is voor het verwerken van grate hoeveelheden vet. 
Volledigheidshalve zullen nog enkele processen warden ge

noemd, die industrieel echter niet zo belangrijk zijn. 

Op de allereerste plaats een proces, dat vroeger wel op com
merciele schaal is toegepast en waarbij de splitsing plaatsvindt 
met behulp van enzymen (25). Als enzymen Eijn de lipasen gebruikt 

.die warden verkregen door gemalen ricinus-bonen te behandelen met 
water. 
De reactie wordt uitgevoerd in een open met load beklede bak bij 

35°C. Toegevoegd warden 30 ! 40% water en 6% enzymen met activa
toren. Het reactiemengsel moet ·g~durende 1 a 2 dagen warden ge

roerd, waarna de emulsie wordt gebroken met zuur. De conversie

graad bedraagt 80 a 90%. Het is echter geen aangenaam proces van

wege de lange reactietijd, terwijl bovendien alleen vetten kunnen 

worden gebruikt , 

tuur. 

die vloeibaar zijn bij de reactietempera-

Indien slechts kleine hoeveelheden of speciale vetzuren 

moeten worden bereid, wordt nog wel een alkalische hydrolyse toe
gepast. 

Een proces, dat nogal kostbaar is vanwege de grote hoeveel
heden chemicalien, die nodig zijn, is het methylesterproces (27). 

Hierbij worden de glyceriden met behulp van watervrije methanol 

en een alkalische katalysator bij 80°C in 30 minuten omgezet 

in de methylester. Nadat door middel van een destillatie de 
methylesters gezuiverd of gefractionneerd zijn, worden ze via een 

verzeping en een aanzuring omgezet tot de vetzuren. 
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Ge~xperimenteerd is ook nog met het gebruik van een zure 

ionenwisselaar, zoals dowex SO, als katalysator (28). De reactie

tijd bedraagt dan 12 uren bij een opbrengst van 96%. Dit proces 
zou in de plaats moeten komen van het oude Twitchell proces, hoe

we! het nog nooit industri~el is toegepast. 
Ook is tenslotte nog geprobeerd het Twitchell proces sneller 

te laten verlopen door de toepassing van hogere temperaturen en 
dus hogere drukken; de moeilijkheid hierbij bestaat voornamelijk 

in de bereiding van een temperatuurbestendige katalysator (29). 
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HOOFDSTUK II 

2. Chemische kinetiek 

2.1. Inleiding 

De reactie van een triglyceride met water bestaat uit de 

afsplitsing van de drie vetzuurgroepen onder uiteindelijke vor

ming van glycerol. Deze afsplitsing verloopt stapsgewijs, dat wil 

zeggen uit het triglyceride ontstaat bij de reactie eerst het di

glyceride, en dit diglyceride wordt via h~t monoglyceride omgezet 

tot vetzuur en glycerol. 

Hoewel de verschillende analytische technieken, die op het 

ogenblik warden gebruikt om de gevormde mono- en diglyceriden aan 

te tonen en te bepalen pas na de tweede wereldoorlog zijn ontwik

keld, was het reeds veel eerder bekend, dat er bij de hydrolyse 

van triglyceriden tussenproducten werden gevormd. Reeds in 1909 

toonde Kellner (30) aan, dat tijdens het verloop van de hydrolyse 

de hoeveelheid vrij glycerol altijd kleiner was dan de overeen

komstige hoeveelheid vrije vetzuren; hij kon dit verklaren door 

aan te nemen, dat er tijdens de reactie de glycerolbindende di

en monoglyceriden werden gevormd. Dit in tegenstelling met de 

verzeping van vetten met alkalien, waarbij de hoeveelheden vrije 

vetzuren en vrije glycerol steeds met elkaar in overeenstemming 

bleken te zijn. 

Op soortgelijke wijze hebben ook Treub (31) en later Schlenker en 

Gnaedinger (32) en Mills en McClain (33) aangetoond, dat er tij

dens de hydr.olysereactie mono- en diglyceriden ontstonden. Ook 

bij de enzymatische splitsing ontstaan deze tussenproducten,zoals 

Frazer en Sammons (34) hebben bewezen bij hun experimenten met 

olijfolie. Door met behulp van de perjodaatmethode de hoeveelheid 

monoglyceride te analyseren konden Mueller en Halt (35) en Paquot 

en Richet (36) het verloop van de tri-, di- en monoglyceridencon

centraties als functie van de tijd experimenteel bepalen. Door 

gebruik te maken van moleculaire destillatie was Yonese (37,38,39) 

in staat de tri-, di- en monoglyceriden te isoleren bij hydrolyse

experimenten van cocosolie en palmolie in een autoclaaf. 

De hydrolysereactie is een evenwichtsreactie. Dit blijkt 

zonder meer uit de industriele batchprocessen, waarbij de hydro-
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lyse niet verder gaat, indien een bepaalde glycerolconcentratie 
in het systeem aanwezig is. Tussen al de reactanten in het systeem 
bestaan dan evenwichten (36,40). Gebleken is dat een verandering 
van de temp~ratuur geen invloed heeft op de ligging van het even
wicht; heel duidelijk volgt dit uit de experimenten van Kaufmann 
en Keller(41), Lascaray (42,43) en Sturzenegger en Sturm (44).Dit 
betekent tevens, dat de reactiewarmte van de splitsingsreactie 
gelijk moet zijn aan nul, hetgeen Kaufmann en Keller (45) eveneens 
uit hun experimenten concludeerden; ook volgens Sturz~negger en 
sturm (44) vertoont de hydrolyse geen reactiewarmte tussen 150 en 
180°c. 

Het voorgaande samenvattend: bij de hydrolyse van een tri
glyceride worden ook de di- en monoglyceriden gevormd; de reactie 
is een equimolaire evenwichtsreactie, waarbij de evenwichtslig

ging onafhankelijk is van de temperatuur, zodat de reactiewarmte 
gelijk moet zijn aan nul. 

2.2, Kinetiek van de vetsplitsing 

Literatuuroverzicht 

Aan de kinetiek is in de loop der jaren nogal wat aandacht 

besteed. Bij de meeste onderzoekingen werd gebruik gemaakt van 
experimenten, uitgevoerd met hoge-drukautoclaven, waarbij altijd 
met zodanige hoeveelheden water en olie gewerkt werd, dat er zich 
twee vloeistoffasen vormden. Dit soort systemen met twee vloei
stoffasen is in de regel bijzonder ingewikkeld voor een kritische 
analyse en leent zich dan ook niet goed voor chemisch kinetische 
berekeningen. 

In 1918 bracht Treub (31,47) een theorie naar voren, volgens 
welke de.reactie zich volledig zou afspelen aan het grensvlak; de 
reactiesnelheid zou alleen worden bepaald door de adsorptie van 

de glyceriden aan het grensvlak. En omdat de monoglyceriden beter 
aan het grensvlak worden g~adsorbeerd dan de diglyceriden,en deze. 
laatste op hun beurt weer beter dan de triglyceriden, zou de con
versiesnelheid van de monoglyceriden groter moeten zijn dan die 
van de.diglyceriden, terwijl die van de diglyceriden weer groter 
zou moeten zijn dan die van de triglyceriden. Hij nam overigens 
wel aan, dat in een volledig homogeen milieu alle vetzuurgroepen 
aan het glycerolmolecuul wat betreft hun afsplitsingssnelheid ge
lijkwaardig waren. 
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Ook Lascaray (46) was in 1924 nog de mening toegedaan, dat de re

actie volledig verliep aan_het grensvlak. In 1937 wezen Kaufmann 

en Keller (41) erop, dat de reactie ook goed plaats zou kunnen 

vinden in de waterfase. Het zou dan onmogelijk zijn, dat in de 

vetfase mono- en diglyceriden aanwezig. zouden zijn. Ook, indien 

de-mono- en diglyceriden aan het grensvlak geadsorbeerd zouden 

worden en daar volledig zouden reageren, dan nog zouden mono- en 

diglyceriden waarschijnlijk niet aangetoond kunnen worden in de 

vetfase. In 1939 trok Lascaray (42) uit zijn experimenten de ge

volgtrekking, dat het grensvlak helemaal niet belangrijk was en, 

dat de reactie homogeen moest verlopen in de vetfase. Hij kwam 

tot deze conclusie, omdat juist bij het begin van de hydrolyse de 

conversiesnelheid klein bleek te zijn, ondapks het feit, dat er 

in deze periode een emulsie werd gevormd, hetgeen een sterke ver

groting van het grensvlak met zich mee moest brengen. Bij het 

voortschrijden van de reactie brak de emulsie, terwijl daarente

gen de hydrolysesnelheid toenam. Bovendien bleek, dat katalysato

ren, die de oplosbaarheid van water in vet vergrootten,tevens de 

reactiesnelheid deden toenemen. Dat de reactie geen grensvlakre

actie kon zijn, bleek ook uit experimenten, waarbij de hoevee~d 

water ten opzichte van de hoeveelheid vet werd gevarieerd (44, 

48,49)7 de hydrolysesnelheden werden door deze variaties bijna 

niet beinvloed, wel de evenwichtsliggingen. 

In 1941 probeerden Suen en Chien (48) aan te tonen, dat de hy

drolyse een reactie is van de eerste orde. Zij vonden namelijk 
experimenteel, dat de afname van de hoeveelheid vet, dat wil zeg

gen de afn~e van het estergetal, met de tijd recht evenredig was 

met de nog aanwezige hoeveelheid vet; de waterconcentratie in het 

vet beschouwden zij konstant, omdat de vetfase altijd verzadigd 

was met water doordat zij hun experimenten uitvoerden met een 

overmaat water, dus in een twee-vloeistoffasensysteem. Afgezien 

nu van het feit, dat een schijnbare eerste orde reactie in een 

twee-vloeistoffasensysteem ook veroorzaakt kan worden door een 

diffusielirnitering, is het ook niet geheel duidelijk wat de door 

hen en de later door Sturzenegger en Sturm (44) bij hogere tem

peraturen bepaalde chemische reactiekonstante eigenlijk voor

stelt. De hydrolysereactie is i.Iilmers een reactie, die stapsgewijs 

voortschrijdt van tri via di en mono naar glycerol, zodat na 
enige tijd meerdere reactie s~ultaan gaan optreden. Merkwaardig 
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is, dat Lascaray (43) uit de resultaten van Sturzenegger en 

Sturm (44} de conclusie trok, dat het proces voornamelijk bepaald 

werd door fysische verschijnselen, zoals diffusie. Sturzenegger 

en Sturm hadden namelijk gevonden, dat bij hun experimenten, die 

werden uitgevoerd van 220 tot 2B0°C, de conversiesnelheid voor 

verschillende soorten alien bij iedere 10° temperatuursverhoging 

met een factor 1,3 groter werd, Volgens Lacaray zou, indien de 

reactie gelimiteerd werd door de chemische reactiesnelheid deze 

factor 2 a 4 moeten zijn; een factor 1,3 zou dan wijzen op een 

fysische Dit is een vuistregel, die in de regel wel 

toegepast kan warden bij kamertemperatuur, ~aar die bij hogere 

temperaturen grate afwijkingen gaat vertonen, zoals een eenvoudi

ge berekening leert. Immers toepassing van de formule van Arrhe-

nius voor de verhouding van reactiesnelheden bij 260 en 

250°C bij een waarde van 15 kcal/mol voor de activeringsenergie 

-en dit is een normale waarde voor veresteringen en hydrolyses 

(50)- een waarde van 1,35. Hieruit blijkt, dat de uitspraak van 

Lascaray onjuist kan zijn, 

Volgens Bespjatov en Polstjanoj (51) veranderen de limiterende 

factoren in de loop van het proces, zodat een onbestendigheid van 

de conversie-orde optreedt. Heeft de conversie een nulde orde ef

fect, dan is volgens hen de chemische reactie snelheidsbepalend, 

terwijl bij een eerste orde effect fysische transportverschijnse

lep limiterend zouden zijn. 

De invloed van de verschillende katalysatoren is uitvoerig 

onderzocht door Lascaray (42,43,49). Warden in een roerautoclaaf 

water en olie met elkaar in contact gebracht, dan verloopt de 

reactie aanvankelijk traag; er vormt zich wel een emulsie, Na 

tijd, als er enig vetzuur is gevormd, gaat de reactie snel

ler en met konstante snelheid lopen, de emulsie breekt en er lost 

meer water op in de olie, 

De taak van de katalysator is tweeledig. Enerzijds moet hij de 

oplosbaarheid van het water in de olie vergroten; anderzijds moet 

hij waterstofionen vrij kunnen maken, omdat de reactie daardoor 

wordt g-ekatalyseerd. Er zijn twee soorten katalysatoren, die bij 

de vetsplitsing warden gebruikt. De zure katalysator 1 zoals het 

Twitchell reagens, is meestal een alkylarylsulfonzuur, dat ook 

oplosbaar is in de vetfase. De sulfonzuurgroep is sterk gehydra

teerd en levert bovendien de waterstofionen. De basische kataly-
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satoren, zoals het zinkoxyde, moeten eerst met vetzuur tot metaal

zepen worden omgezet. Deze metaalzepen lossen goed op in de vet

fase en doordat zij eveneens sterk gehydrateerd zijn, vergroten 

zij de oplosbaarheid van het water in de vetfase. Het metaalion 

van het betreffende zeep bevordert de dissociatie van d~~ water

moleculen in de omringende watermantel, waardoor tevens waterstof

ionen worden vrijgemaakt. 

Bij hogere temperaturen is geen katalysator meer nodig, omdat de 

oplosbaarheid van water in olie dan al voldoende groot is. Zo lost 

in neutrale cocosolie bij 243°C reeds 11% water op (52). En omdat 

de ionisatiekonstante van water sterk toeneemt bij verhoging van 

de temperatuur -bij 250°C is zij 1000 maal groter dan bij kamer

temperatuur- is ook de waterstofionenconcentratie bij hogere tem

peraturen reeds aanzienlijk. Ook de vetzuren zelf zullen water

stofionen afstaan, die katalytisch werken, hoewel er volgens Sza

bo (53,54) wel een sterke associatie van de vetzuren via water

stofbruggen to dimeren op zal treden, waardoor de afsplitsing van 

waterstofionen sterk wordt verminderd. 

Een diepgaand onderzoek naar de kinetiek van de reactie zelf, 

dat wil zeggen het bepalen met welke snelheden de omzettingen van 

het triglyceride naar het diglyceride, van het diglyceride naar 

het monoglyceride en van het monoglyceride naar de glycerol plaats-

·vinden, is er volgens de publikaties nog nooit geweest. Dit is 

vooral veroorzaakt door een gebrek aan goede analysemethoden. Uit

gegaan werd dan maar van de veronderstellingen van Treub (31) , 

Feuge en Bailey (55); zij namen aan, dat alle hydroxylgroepen in 

de verschillende glyceriden gelijkwaardig waren. Pas in 1960 

slaagden Brandner en Birkmeier (56) erin om aan te tonen, dat bij 

veresteringen de primaire en secundaire hydroxylgroepen van de 

glycerol niet gelijkwaardig zijn. 

2.3. Kinetisch model 

Uit de onderzoekingen, vermeld in de vorige paragraaf, is 

duidelijk naar voren gekomen, dat de reactie stapsgewijs verloopt, 

dat wil zeggen dat een molecuul triglyceride niet tegelijkertijd 

reageert met drie moleculen water, terwijl ook een reactie met 

twee watermoleculen tegelijkertijd slechts zeer zelden zal voor

komen. Aangenomen wordt daarom, dat de reactie bimoleculair is: 

een glyceridemolecuul reagee~t op een bepaald moment slechts met 
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een watermolecuul. Kan nu experimenteel worden aangetoond, dat de 

reactie van de tweede orde is, dat wil zeggen dat de reactiesnel

heid evenredig is met de vet- en waterconcentraties, dan kan met 

zekerheid worden gesteld, dat de reactie ook bimoleculair is. 

Reageert een trigl¥ceride-molecuul met een watermolecuul,dan 

kan dit watermolecuul reageren of met de vetzuurgroep aan het 

koolstofatoom in het glycerolmolecuul -gevormd wordt dan 

of met de vetzuurgroep, die aan het secun-. 

daire koolstofatoom gebonden is, waardoor het 1.3-diglyceride 

ontstaat. Ook bij de reactie van het 1.2-diglyceride met water 
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Bij een stapsgewijs verloop van de reactie zijn dit alle 

mogelijkheden, die zich kunnen voordoen. Er zijn dus zeven reac

tiesnelheidskonstanten en in de evenwichtstoestand zeven even

wichtskonstanten. Van deze laatste zijn er echter maar vijf on

afhankelijk, hetgeen in het reactieschema gemakkelijk gecontro

leerd kan warden door dit schema te beschouwen als te zijn opge

bouwd uit twee reactiekringlopen,waarbij in iedere kringloop een 

evenwichtskonstante afhankelijk is van de drie andere. 

Door nu.zuiver triglyceride te laten reageren met water en 

door tijdens de reactie op verschillende tijdstippen de samen

stelling van het reactiemengsel op de componenten van het schema 

in figuur 1 te onderzoeken, rooet het mogelijk zijn alle reactie

snelheidskonstanten te bepalen. Er doet zich echter een belang

rijke moeilijkheid voor, doordat zich zowel tussen de twee mono

glyceriden als tussen de twee diglyceriden een evenwicht tracht 

in te stellen tengevalgevan intramoleculaire acylmigraties (56, 

57,58). De instelling van deze evenwichten verloopt volgens van 

Lohuizen en Verkade (57) sneller dan hydrolyse- en alcoholysere

acties, zodat niet verwacht kan warden, dat door op bovenstaande 

wijze de reactiesnelheden te bepalen ook de echte reactiesnel

heidskonstanten warden gevonden 1 dit zullen slechts schijnbare 

reactiesnelheidskonstanten zijn. 

2.4. Berekeningsmethode voor het kinetisch model 

Voor de bepaling van de chemische kinetiek is het gewenst, 

dat de reactie wordt uitgevoerd in een fase, zodat er geen grens

vlakken aanwezig zijn, die diffusielimiteringen kunnen veroor

zaken. Gemakkelijk kan aan deze voorwaarde warden voldaan door 

slechts zo weinig water de experimenten te gebruiken, dat het 

bij de reactieteroperatuur volledig in de vetfase oplost. Uit de 

literatuur is bekend, dat de reactie van de eerste orde is met be

trekking tot de hoeveelheid vet. In dit hoofdstuk zal warden aan

getoond, dat de reactie oak van de eerste orde is met betrekking 

tot de .hoeveelheid water, Aangenomen wordt, dat teruggaande re

actie eveneens van de eerste orde is met betrekking tot respectie

velijk de hoeveelheid glyceride en de hoeveelheid vrij vetzuur 

(76). 
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Uitgaande van het reactieschema in figuur 1 kunnen nu de vol

gende differentiaalvergelijkingen voor de toe- en afname van de 

glyceriden worden opgeschreven: 

dT 
- dt 

dD 
- dt2= k3D2W+k4D2W+k1/K1 o2z-k1TH-k3/K3H2z-k4/K4 M1z 

dD 
- dt3= k 5D3W+k2/K2 o3z-k5/Ks M1 z-k2TW 

dG 
- dt 

( 1 ) 

( 2) 

(3) 

(4) 

( 5) 

(6) 

Verder zijn er ook nog twee differentiaalvergelijkingen, die de 

afname van de hoeveelheid water (7) en de toename van de hoeveel

heid vrij vetzuur (8) beschrijven. Omdat deze vergelijkingen alle 

heengaande en ook alle teruggaande reactiesnelheidskonstanten be-. 

vatten en omdat ze bovendien voor de verdere berekening niet van 

belang zijn, zullen ze hier niet worden gegeven. · 

In het totaal zijn er dus voor de acht onbekenden.acht simultane 

differentiaalvergelijkingen. Omdat het niet de bedoeling is de 

functies te vinden, waaraan deze vergelijkingen voldoen, maar, 

omdat slechts de waarden van de reactiesnelheidskonstanten moeten 

warden berekend, kunnen de simultane differentiaalvergelijkingen 

worden beschouwd als acht lineaire vergelijkingen met acht onbe-

kenden. Immers uit experimenten volgen de veranderingen van 

alle concentraties met de ~ substitutie van een concentratie

verandering op een bepaald tijdstip met de daarbij behorende con

centraties en de experimenteel bepaalde evenwichtskonstanten le

vert dan een gewone lineaire vergelijking op met de heengaande 

reactiesnelheidskonstanten als onbekenden. Bij een experimenteel 

bepaald·concentratie-tijdverloop is het mogelijk ook op meerdere 

tijdstippen de verandering van de concentratie met de tijd te be

palen, zodat bijvoorbeeld met behulp van vergelijking (6) k6 en 

k7 kunnen worden berekend. Vergelijkingen (7) en (8) zijn daarom 

niet nodig •. 
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Om te weten te komen of het voorgestelde reactieschema ook 

inderdaad juist is, kan het gehele proces op de analoge reken

machine nagebootst worden. De eenvoudigste manier, waarop dit ge

daan kan worden, is door gebruik te maken van de vergelijkingen 
(2) t/m (6), waarvan de beginvoorwaarden gelijk zijn aan nul. 

Verder kunnen nog drie stofbalansen worden opgeschreven: 

- totale stofbalans: W + Z + T + o2 + o3 + M1 + M2 + G = 100% (9) 

- glycerolbalans T + o2 + o3 + M1 + M2 + G konstant (10) 

- OH-balans 3G+ 2M1+ 2M2+ o2 + o3 + W konstant (11) 

Met behulp van deze acht vergelijkingen kan op de analoge reken
machine het verloop van iedere concentratie als functie van de 

tijd direct grafisch verkregen worden. En omdat iedere reactie

snelheidskonstante wordt voorgesteld door een bepaalde stand van 
een potentiometer, kan door een verandering van deze potentio

meterstand snel de invloed van een bepaalde reactiesnelheidskon
stante nagegaan warden. 

Indien het reactieschema juist is, zouden de grafische voorstel

lingen, verkregen, enerzijds met de analoge rekenmachine en an
derzijds uit de experimenten,volledig met elkaar tot dekking ge

bracht moeten kunnen worden. Omdat bij de reactie waarschijnlijk 
ook de oplossnelheid van het water en de katalytische activiteit 

van de waterstofionen een rol spelen -en hiermee is bij het kine
tisch model geen rekening gehouden- zullen voorql bij het begin 

van de reactie grote afwijkingen op kunnen treden. 

2.5. Uitvoering van de experimenten 

Voor de bepaling van de schijnbare reactiesnelheidsKonstan

ten werd gebruik gemaakt van een 2-liter-roerautoclaaf, die ge
plaatst was in een oven, waarvan met behulp van een variac de 
temperatuur nauwkeurig regelbaar was. Op de autoclaaf bevond zich 
een drukvat met een inhoud van 300 ml. Via een naaldafsluiter was 
dit drukvat verbonden met de autoclaaf. Het drukvat zelf was om

wikkeld met pyrotenax verwarmingsdraad, waarvan eveneens met be

hulp van een variac de temperatuur te regelen was. Aan de auto
claaf waren nog bevestigd een manometer en een aftap. Deze aftap 

bestond uit een capillair van 1 mm diameter, welke tot de bodem 

van de autoclaaf reikte. Buiten de autoclaaf stond deze capillair 

via een waterkoeler en een naaldafsluiter in verbinding met de 
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buitenlucht. De temperatuurmeting in de autoclaaf en in het druk

vat ges,chiedde door middel van · koper-konstantaan thermokop

pels, welke verbonden waren aan een recorder. De autoclaaf werd 

gevuld met ongeveer 1,5 liter olie. In het drukvat werd een hoe

veelheid water gebracht,·waarvan bekend was, dat ze bij de re

actietemperatuur volledig oplosbaar was in het vet. De reactie 

zou dus plaatshebben in een homogene fase, waardoor stoftransport 

van de ene fase naar.de andere uitgesloten zou zijn. Zowel de 

olie in de autoclaaf als het water in het drukvat werden op de 

juiste temperatuur gebracht. Op tijdstip nul werd de naaldafslui

ter tussen de autoclaaf en het drukvat opengedraaid: door de 

waterdampspanning in het drukvat werd het water zeer snel in de 

autoclaaf geperst. Uit de autoclaaf werden nu op geregelde tijd

stippen monsters getrokken, die volledig werden geanalyseerd: 

de glyceriden door middel van dunne laag chromatografie; 

het water door middel van Karl Fischer titratie: het vrije 

zuur door titratie met loog en de glycerol met behulp van de 

perjodaat methode. Voor verdere bijzonderheden van deze analyses 

wordt verwezen naar appendix 1. 

De olie, die voor deze experimenten -en obk voor die, welke 

beschreven warden in de volgende hoofdstukken- gebruikt werd,was 

geraffineerde Nigeriaanse arachideolie. Deze olie bevat geen vrije 

vetzuren meer, terwijl ook de hoeveelheden mono- en diglyceriden 

verwaarloosbaar klein bleken te zijn. De vetzuur samenstelling 

van deze olie kan, onderscheiden naar het aantal koolstofatomen, 

a.v. warden gegeven: 

c16 1 O% 

c1B 84% 

c20 + c22 + c24 G% 

Tabel I 

De 84% van c18 bestaat voor ongeveer 50% uit oliezuur 25%,uit 

linolzuur, terwijl ook enkele procenten stearinezuur en linoleen

zuur aanwezig zijn. Omdat de hydrolysesnelheid voornamelijk be

paa.ld wordt door de ketenlengte, zullen bij deze vet.zuursamenstel-

30 



ling de afwijkingen in de waarden van de reactiesnelheidskonstan

ten bij het begin en het einde van de reactie te verwaarlozen zijn. 
Indien met behulp van de samenstelling, zoals die gegeven is in 

tabel 1, het gemiddelde moleculair gewicht van het vetzuur wordt 

berekend, dan wordt een waarde gevonden van 282, hetgeen overeen

komt met het moleculair gewicht van oliezuur. In het vervolg zal 

bij de berekeningen dan ook worden aangenomen, dat de olie uit

sluitend is samengesteld uit glyceriden van glycerol en oliezuur. 

2.6. Uitkomsten van de experimenten 

De resultaten van de experimenten worden in appendix 2 in 

tabelvorm gegeven. Opgegeven worden de waarden in gewichtsprocen

ten, zoals deze rechtstreeks uit de experimenten werden verkrege~ 

Bij twee experimenten zijn de verschillende glyceriden geanaly

seerd door middel van kolomchromatografie; hierbij kon geen 

scheiding warden verkregen tussen de verschillende isomeren. Bij 

alle andere experimenten zijn de glyceriden bepaald met behulp 

van dunne-laag-chromatografie. Het vrije zuur is geanalyseerd 

door titratie met alcoholische loog; het vrije water is bepaald 

door medewerking van de Karl Fischer titratie en de hoeveelheid 

vrije glycerol kon na extractie met water door middel van 

de perjodaatreactie worden vastgesteld. 

2~7. Resultaten en discussie 

Op de eerste plaats is de invloed van de waterconcentratie 

op de reactiesnelheid nagegaan. Uit de tabellen 5,6, 7 en 8 van 

appendix 2 volgt het verloop van de zuurconcentratie als functie 

van de tijd bij verschillende beginconcentraties van het water. 

Dit verloop is grafisch uitgezet in.figuur 2; hierin is de zuur

concentratie betrokken op de droge olie. 

De helling van het steile gedeelte in de curven is een maat voor 

de reactiesnelheid. Bij een toename van de beginconcentratie van 

het wa·ter van 1% tot 3% neemt ook de helling met een factor drie 

toe. Hieruit volgt, dat de.reactie van de eerste orde is met be

trekking tot de hoeveelheid water. Bij grotere beginconcentraties 

van het water neemt de reactiesnelheid niet meer evenredig toe 

met de hoeveelheid water. 
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Figuur 2 

Conaentratievertoop van de hoeveetheid vrij vetzuur 
ats functie van de tijd bij .versahiHende begin
waterconaentraties. Tempe:r>atuur 260°C. 

Dit kan het gevolg zijn van de slechts geringe oplosbaarheid 

van water in olie1 bij deze temperatuur zouden dan ongeveer 
6 gewichts% water oplossen. Een toename van de hoeveelheid 

opgelost water tijdens het verdere verloop van de reactie 
ten gevolqe van de aanwezigheid van vrije vetzuren blijkt niet 

veel invloed te hebben op de conversiesnelheid. 

Dat bij het begin van de hy~rolyse de snelheid kleiner is dan in 

het verdere verloop van de reactie heeft waarschijnlijk twee oor
zaken: 
- er moet eerst enig vrij vetzuur worden gevormd1 dit doet dienst 

als katalysator; 
-.het toegevoerde water moet oplossen; dit gaat sneller, indien 

er vrije vetzuren aanwezig zijn. 
Dit begineffect is vooral ook sterk afhankelijk. van de tempera-
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tuur, zoals blijkt uit figuur 3, welke is samengesteld uit de ta-. 

bellen 3,4 en 6 van appendix 2 • 

.._ao 
:J 
:J 
N -• > 

min. 40 60 

Figuur 3 

Conaentratieverloop van de hoeveetheid vrij vetzuur 
ats func;tie van de tijd bij ver>sahittende temper>atur>en. 
Begin~aterc;onaentratie 6 gewiahts%. 

In figuur 2 is ook een curve uitgezet, zoals Sturzenegger en 
Sturm (44) die gevonden hebben voor de hydrolyse van arachideoli~ 

Bij hun experiment gingen zij uit van gelijke gewichtshoeveelhe
den water en olie1 en omdat de oplosbaarheid van water in olie 
bij 260°C ongeveer 15% bedraagt, waren er bij dit experiment dus 

twee vloeistoffasen aanwezig: een oliefase, verzadigd met water 
en een wa~erfase. Uit de figuur blijkt duidelijk, dat de reactie

snelheid, vergeleken met de andere experimenten, niet veel groter 
is geworden. Hieruit volgt, dat het grensvlak als zodanig geen 

rol speelt bij de reactie: de reactie is dus geen grensvlakreactie. 
Omdat nu is aangetoond, dat de reactie van de eerste orde is 

met betrekking tot de hoeveelheid water, zal de reactie ook hi-
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moleculair zijn. ln het reactiemechanisme zal nu de reactie van 

een watermolecuul met een vetmolecuul of een vetmolecuu~-complex 

de snelheidsbepalende stap zijn~ de reactie moet worden gekataly

seerd door waterstofionen. 

Nu geeft Ingold (59) verschillende mechanismen, ·volgens welke de 

hydrolyse bij mono-esters kan plaatsvinden. Het is mogelijk er 

een uit te kiezen, dat voldoet aan bovenstaande eisen; aangenomen 

wordt, dat dit mechanisme ook juist is bij tri-esters. Volgens 

dit mechanisme wordt de reactie gekatalyseerd door waterstofionen, 

waarbij de waterstofion-opname bij het begin van de reactie en de 

waterstofion-afgifte aan het einde van de reactie snelle reversi-

be le reacties zijn, 

H+ 
snel 

R1 .co.6HR RI .CO. OR. ''+ snel 

R' ,C0.6HR 
lang:z, + 

+ OH2 langz R' .co.oH2 + HOR 

+ snel 
H+ R1 .CO.OH2 snel R' .co.oH + 

De snelheidsbepalende stap is de reactie met het watermolecuul. 

Deze reactie is ofwel een carbonyl additie 

0 

[ H26 
0 -

6H1 
0 

I + lang:z, I snel + D 
H2o + c - OHR snel - c - langz H20 - c + HOR 

I I I 
R' R R' 

ofwel een nucleofiele substitutie 

0 langz 

[ H)•--+---0~1 snel 0 
n + 

H 6 -~ H20 + c - OHR sne'l langz + HOR 

k· 2 I 
R' 

Dit zijn de twee uiterste mogelijkheden, waarop de reactie met 

water kan plaatsvinden; het werkelijke tussencornplex zal een la

dingsverdeling hebben, die inligt tussen beide bovenstaande en zal 

daarorn ook stabieler zijn. De afsplitsing van een vetzuurgroep 

verloop~ dus via een acyl-zuurstof splitsing. 

Voor de berekening van de kinetiek is het noodzakelijk, dat 

eerst alle evenw.ichtskonstanten warden bepaald. Ui t de tabellen 

3, 4, 5, ·6 en 7 van appendix 2 kunnen deze waarden worden bere

kend; zie tabel 2. 
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263°C 263°C 260°C 246°C 237°C 

3%H20 6% H20 12% H2o 6% H2o 6% H2C 

K·1 
o2z 

2,2 2,3 2,5 1,4 1,3 =--
T W 

K2 
o3z 

2,8 3,1 2,8 2,7 2,2 --
T W 

K3 
M2Z 

0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 =--
D2W 

K4 = 
M1Z 

2,3 1 , 8 1, 0 3,7 4,7 
D2W 

Ks 
M1 Z 

1,8 1,4 0,9 1,9 2,7 
o3w 

K6 
G Z 2,3 3,0 2,2 1,7 2,2 =--
M2W 

K7 = G Z 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 
M1W 

Tabel II 

De variaties van de verschillende waarden blijken nogal groot te 

zijn~ dit zal voor een belangrijk gedeelte te wijten zijn aan 
analysefouten. 

: 

Met behulp van deze waarden zijn voor enkele experimenten alle 
schijnbare reactiesnelheidskonstanten berekend~ hierbij is gebruik 

gemaakt van de analoge rekenmachine. Voor de experimenten, ver
meld in de tabellen 5 en 7 van appendix 2, zijn de.uitkomsten ge

geven in tabel 3. 
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heengaande 260°C 263°C teruggaande 260°C 263°C 

reacties 12% H20 3% H20 reacties 12% H2o 3% H2o 
kg/mol.sec. kg/mol. sec. 

k1 2.10-4 2.10-4 k' 1 
1.10-4 . 1 • 1 0-4 

k2 3. 11 4. 11 k' 1 • 11 1;." 2 

k3 "'· 
.. 

"'· 
11 k' 2/.z. 11 2/.z. " 3 

k4 1/.z. 11 2. " k' 1%. 11 1." 4 

ks 3. " 3. 11 k' 3. 11 1/.z.ll 
5 

k6 3. 11 3. 11 k' H. 11 
1\.11 

6 

k7 3. 11 3. 11 k' 6 •· 11 9/.z.ll 7 

Tabel III 

In de figuren 4a en 4b zijn de concentraties van de verschillende 

componenten als functie van de tijd weergegeven; deze figuren 

gelden bij een temperatuur van 260°C voor een begin-water-concen

tratie van 12%. In figuur 4a de krommen, zoals die gevonden zijn 

bij het experiment en figuur 4b de met behulp van de analoge re
kenmachine berekende krommen. De mate van overeenstemming is re

delijk; de afwijkingen worden vooral gevonden bij het begin van 

de reactie, waar blijkbaar katalytische effecten en de oplossnel

heid van het water een belangrijke factor vormen. 

Tussen de isomeren van de monoglyceriden respectievelijk de 

diglyceriden tracht zicht een evenwicht in te stellen. Uit de ex

perimenten blijkt nu, dat bij de lagere temperaturen van ongeveer 

240°C de instelling van dit evenwicht sneller verloopt dan de hy

drolyse; de waarden van M1/M2 en o2;o3 zijn gedurende de gehele 

reactie ongeveer konstant. Zie hiervoor tabel 4 van appendix 2. 

Bij de .hogere temperaturen van 260°C blijkt, dat de instelling 
van deze evenwichten de hydrolysesnelheden niet meer kan bijhou

den. Zie de tabellen 5, 6 en 7 van appendix 2. 
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Figuur 4b 

van de aoneent'l'aties als funetie van de tijd 
hyd'l'olyse in een afgesloten '!'eaatievat, 

Expe'l'imentele krommen, Ve'l'k'l'egen bij een 
proef met een roerautoclaaf. Tempe'l'atuur 260°C, 
Theoretische k'l'ommen, verk'l'egen met de 
analoge rekenmaahine. 
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Ook de evi:mwichtsligging van de isomeren blijkt afhankelijk 

te zijn van het milieu -dat wil zeggen de begfn-concentratie van 

het water is variabel- en de temperatuur, zoals te zien is in 

tabel 4. 

263°c' 263°C 260°C 246°C 

3% H2o .6% H20 12% H20 6% H2o 

M1/M2 10,7 9,0 . 4,5 6,0 

. 

D3/D2 1, 3 1,3 1, 1 2,0 

Tabel IV 

Crossley (58) vond voor de verhouding 1.3 dioleine/1.2 dioleine 

bij 165°c een waarde van 1,1, terwijl Hartin (60) vaststelde, dat 

de verhouding 1.mono/2.mono bij kamertemperatuur een waarde heeft 

van 7. Deze waarden zijn echter niet helemaal vergelijkbaar, om

dat zowel de temperatuur als het mil;lieu totaal anders waren. 

De verandering van de evenwichtsinstellinge;n va,n de isomeren zal 
' dan ook mede oorzaak zijn, dat de waarden van de evenwichtkon-

stanten in tabel 2 niet alle met elkaar overeenkomen. Dit kan 

niet het geval zijn, indien de evenwichtsinstellingen met de to

tale hoeveelheden mono- en diglyceriden in beschouwing worden ge

nomen. Zie tabel s. 

263°C 263°C 260°C 246°C 237°C 
3% H20 6.% H

2
0 12% H20 6% H20 6% H20 

K1 DZ 5,0 5,4 5,3 4,0 3,5 = TW 

K2 MZ 1 , 1 0,9 0,6 1,5 1,9 = DW 

K3 = GZ 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 l-1N 

K = K1.K2.K3 1,7 1,5 1,3 1, 8 2,0 

Tabel V 
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Ook hier treden nog variaties op met de temperatuur en de hoeveel

heid water. De overall evenwichtskonstante K tenslotte blijkt ta

melijk goed konstant te zijn, hetgeen oak overeenkomt met'het ont
breken van een warmte-effect bij de overall reactie. 

Ten gevolge van de evenwichten, die zich trachten in te stel

len tussen de isomeren onderling, zullen de reactiesnelheidskon

stanten, zoals die zijn gegeven in tabel 3 slechts schijnbare re

actiesnelheidskonstanten zijn, uitgezonderd k6 en k7 ; immers deze 

laatste twee konstanten warden berekend uit de verandering van de 

glycerolconcentratie op een bepaald moment, e.n deze verandering 

wordt uitsluitend beschreven met behulp van de reactiekanstanten 

k6 en k7 , zodat de reactie tussen de twee isomeren anderling geen 

invloed heeft op de waarden van k6 e11; k7 • Warden nu in plaats van 

de veranderingen van de afzanderlijke componenten van de mono- en 

diglyceriden de veranderingen van de totale hoeveelheden mono- en 

diglyceriden in beschouwing genamen, dus volgens het schema: 

T + '\'l D + Z 

D + i'l H + Z 

M + W G + Z 

dan zijn de evenwichtsinstellingen van de isomeren onderling niet 

meer belangrijk. Voor het bovenstaand reactieschema geldt: 

ki k1 + k2 k' 
I k' 1 +· k' 2 

(12) 

kii k3 + k4 + ks kh k' 3 + k' 4 + k5 ( 13) 

kiii k6 + k7 krii= k' 6 + k' 7 (14) 

Met behulp van tabel 3 kan dan tabel 6 warden berekend. 
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heenqaande 260°C 263°C teruqqaande 

reacties 12% H20 3% H20 reacties 

kg/mol.sec. kg/mol. sec. 

ki 5.10-4 6.10-4 k' 
I 

kii s. .. s,. " kii 

kiii 6 • ... 6. 11 
k:hr 

Tabel VI 

Opgemerkt dient te warden, dat 

k' 
I 

kii 2 
'/- K 

Gemakkelijk kan warden aanqetoond, dat 

K1 + K2 

KS(K4 + K3) 

Ks + K4 
1 

K7 + K6 

260°C 263°C 

12% H20 3% H2o 

2.10-4 2.,.10-4 

7 • " s. 11 

n. 11 11. 11 

(15) 

( 16) 

( 17) 

( 1 B) 

Uit de waarden van tabel 6 volgt, dat de omzettingen van T naar 

D, van D naar M en van M naar G even snel verlopen; de reactie

snelheidskonstante is gelijk aan 6.10-4 kg/mol.sec. bij een tem

peratuur van 263°C. Voor de teruggaande reacties kan bij benade

ring gesteld warden, dat de omzetting van G naar M driemaal zo 

snel, de omzetting van M naar D tweemaal zo snel verloopt als de 

reactie van D naar T; deze laatste reactie heeft bij 263°C een 

reactiesnelheidskonstante van 2~.10- 4 kg/mol.sec. 

De toe- en afname van de hoeveelheid vrij vetzuur kan als 

volgt warden geformuleerd: 
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Substitutie van bovengenoemde getalwaarden van de reactiesnel

he.idskonstanten geeft: 

M = 6.1o-4w(T+D+M)-Z(2l:i.10- 4o+5.10-4M+7l!i.10-4G) (20) 

Nu is (T+D+M) gelijk aan de beginhoeveelheid triglyceride, ver

minderd met de hoeveelheid glycerol, die in het systeem aanwezig 

is. De beginconcentratie triglyceride wordt g~ genoemd, hierin is 
de beginconcentratie water aanwezig, dus 

T+D+M = g~ - G 
l. 

(21) 

Het laatste gedeelte van vergelijking (20) bevat de termen D, M 

en G. Nu bevat het diglyceride ~~n vrije OH-groep, het monoglyce

ride twee en het glycerolmolecuul drie. De concentraties van D, M 

en G kunnen dus warden uitgedrukt in de concentraties van de vrije 

OH-groepen, zodat: 

D G = (OH)G/3 (22) 

Nu komt elke vrije OH-groep overeen met E!!E!!n molecuul vrij vetzuur, 

dus 

(OH) z (23) 

Hierdoor wordt: 

-4 -4 -4 21:!.10 Z0+2l:i.10 ZM+2~.10 ZG 
-4 21:!.10 (Z0 + ZM+ ZG) 
-4 

2~· 10 ztotaal (24) 

Substitutie van (21) en (24) in vergelijking (20) geeft: 

(25} 

Deze vergelijking geldt uiteraard alleen voor een homogeen milieu, 

waaruit de glycerol door extractie niet verwijderd wordt. 
Ih de praktijk wordt meestal een vereenvoudigde formule ge

bruikt voor de toename van .de zuurconce.ntratie: 

dZ 
dt k (gebonden zuur} (26) 
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Deze vergelijking kan uit vergelijking (20) worden afgeleid, in-

dien verwaarlozingen worden toegepast. Wordt ~r op de 

eerste plaats geen rekening gehouden met de teruggaande reactie 

dan wordt v~rgelijking (20): 

dZ 
at 6.10-4 W (T+D+M) (27) 

Worden de concentraties van T, D en M uitgedrukt in de concentra

ties gebonden zuur, dan is: 

dZ 
dt (28) 

Op deze manier uitgedrukt, is de conversiesnelheid met betrekking 

tot Zfeb de kleinste. Bij benaderingkan dan worden gesteld, dat 

zgeb en z~eb zoveel kleiner zijn dan z~eb , dat ze. te verwaarlozen 

zijn, zodat dan geldt: 

Vergelijking (28) wordt nu: 

zgeb 
totaal (29) 

(30) 

Als een zeer grote overmaat water wordt gebruikt, zal de olie al

tijd verzadigd zijn met water; W is dan bij benadering konstant. 

Bij 260°C is W dan ongeveer gelijk aan . 6 gewichtsprocenten, het

geen overeenkomt 3,33 mol/kg, zodat uit (30} volgt: 

k = 0.0007 -1 
sec (31} 

Wordt met behulp van tabel 5 uit appendix 2 volgens vergelijking 

(26) k bepaald, waarbij wordt omgerekend op een waterconcentratie 

van 6 %, dan wordt gevonden: 

k = 0,0004 -1 
sec 

Sturzenegger en Sturm (44) vonden voor arachide-olie bij 

k 0,0007 
-1 

sec (33) 

De theoretisch afgeleide waarde van k blijkt ongeveer overeen te 

komen met de experimenten. 
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De bepaling van de activeringsenergie heeft alleen zin, in

dien de re~le reactiekonstanten gemeten warden en niet de schijn

bare. Zoals reeds in bet voorgaande is beweerd is dit het geval 

met k6 en k7 • De waarden van deze grootheden bij twee verschillen

de temperaturen warden gegeven in tabel 7. 

kg/mol.sec. 260°C 246°C 

k6 3.10-4 2.10-4 

k7 3.10-4 2.10-4 

Tabel VII 

Met behulp van de formule van Arhenius kan dan een activerings

energie warden berekend: 

E = 16 kcal/mol (34) 

en een temperatuursco~ffici~nt o10 -dat wil zeggen bij 10° stij

ging van de temperatuur neemt de reactiekonstante toe met een 

waarde a10-

1,34 (35) 

Sturzenegger en Sturm (44) vonden waarden van E =. 15,6 kcal/mol 

en a10 = 1,33; deze waarden hebben zij berekend uit de k-waarden 

volgens vergelijking (26). 

Uit de experimenten is gebleken, dat k6 en k7 ongeveer gelijk 

zijn, dat wil zeggen, dat de activeringsenergie voor de afsplit

sing van een zuurgroep, hetzij van een primaire plaats, hetzij 

van een secundaire plaats in het glycerolmolecuul, altijd de

zelfde waarde heeft. Omdat bovendien gebleken is, dat de totale 
reactiesnelheden van T naar D, van D naar M en van M naar G ook 

ongeveer gelijk zijn, is het een veronderstelling om 

aan te nemen, dat de activeringsenergie voor elke zuurgroep in 

het glyceridemolecuul dezelfde is en onafhankelijk is van de 

plaats en van het aantal andere zuurgroepen, dat wel of niet ge

bonden is in het glyceridemolecuul. Deze activeringsenergie be

draagt dan 16 kcal/mol, terwijl de temperatuursco~ffici~nt voor 

elke reactiekonstante gelijk is aan 1,34. 
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Het was niet goed mogelijk om ook bij lagere temperaturen de re

sultaten van het experiment te vergelijken met die van de analoge 

rekenmachine, zodat kon worden gecontroleerd of deze temperatuurs
coUfficient ook inderdaad geldt voor de andere reactiesnelheids

konstanten. Bij lagere temperaturen worden de aanloopverschijn

selen bij het experiment zo groot, dat een redelijke overeenstem
ming tussen de experimentele en de analoge krommen niet te ver
krijgen is. De waarden k6 en· k7 bij 246°C zijn dan ook zonder 

hulp van de machine berekend. Dit geeft geen moeilijkheden, om

dat, wanneer er glycerol wordt gevormd, de aanloopverschijnselen 

al voorbij zijn; bovendien is de analytische bepaling van glyce
rol nauwkeurig. 
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HOOFDSTUK III 

3, De natte-wandkolom 

3.1. Inleiding 

Vindt een chemische reactie plaats tussen twee onderling 

niet-mengbare vloeistoffen, dan speelt meestal het grensvlak en 

het transport van en naar dit grensvlak een belangrijke rol. De 

chemische reactiesnelheid en het transport van de reactiecompo

nenten van de ene vloeistoffase naar de andere kunnen dikwijls 

van.dezelfde orde van grootte zijn. 
Om iets te weten te komen over de fysische transportverschijnse

len, moet de chemische reactiesnelheid groot zijn, zodat het pro

ces wordt bepaald door het fysisch transport; meestal betekent 

dit het gebruik van hogere temperaturen of katalysatoren. Indien 

informatie verkregen moet worden over de chemische reactiesnel

heid, dan moet de invloed van de transportverschijnselen warden 

geEHimineerd; dit kan warden gedaan door het grensvlak groot ge

noeg te maken. 

Wanneerde grootte van het grensvlak en de stromingscondities bij 

het grensvlak bekend zijn, kunnen, zowel de chemische reactiesnel

heid als de fysische overdracht in de berekeningen worden gebrach~ 

Dit is nu het geval bij een reactor, waarbij een van beide vloei

stoffen als een dunne film langs een verticaal in de andere . 

vloeistof geplaatste buis omhoog of omlaag stroomt. Deze reactor 

kan worden beschouwd als een natte-wandkolom met twee vloeist~f

fasen in plaat~ van een vloeistoffase en een gasfase. 

De stroming van een vloeistoffilm langs een verticale plaat 

of buis is door verschillende onderzoekers diepgaand onder.zocht. 
Het betreft hier echter in bijna alle gevallen. onderzoekingen,die 

werden uitgevoerd in een systeem bestaande uit een vloeistoffase 

en een gasfase. Een natte-wandkolom met twee vloeistoffas~n is nog 

nergens in de literatuur beschreven. 

Bij de berekening van de stofoverdracht van een vloeistoffilm 
. ' ' 

moet tevens het hydrodynamische gedrag (61,62) van de film in be-

schouwing warden genomen. Nusselt (63) is de eerste geweest, die 

zich hiermee heeft bezig gehouden en die voor een laminaire film

stroming het snelheidsprofiel heeft berekend. Het bleek, dat de 

laminaire filmstroming niet plotseling overgaat in een turbulente:. 
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er is een overgangsgebied, waar de laminaire film instabiel wordt 

en gaat golven. Ter karakterisering van de filmstroming is een 

Re-getal gedefinieerd, dat betrokken is op de filmdikte. Het is 

moeilijk om.precies aan te geven, wanneer de film instabiel wordt 

en de eerste golven gaan optreden. Volgens Yih, Kapitza en Portal

ski (64) begint de film te golven voor waarden van Re tussen 6 en 

20, terwijl Brooke- Benjamin (65) daarentegen beweert, dat er al

tijd golving aanwezig is, maar, dat voor een waarde van Re groter 

dan 16 de versterking van deze golving zo groot wordt, dat er 

zlchtbare golven ontstaan. De golven, die bij kleine waarden van 

Re ontstaan, lijken aanvankelijk op sinusgolven, maar veranderen 

al snel van vorm en worden dan golven, die rollen over een lami

naire onderlaag (66,67). Deze golven bewegen zich met een grotere 

snelheid voort dan de vloeistof in de laminajre stroming. Ze ver

oorzaken, naast een vergroting van het grensoppervlak ook een 

sterke menging in de vloeistoffilm. Tussen de rollende golven in, 

is de stroming weer laminair. Bij een toename van Re neemt de 

golflengte van de golven af, terwijl de frequentie groter wordt; 

voor een waarde van Re tussen 1000 en 2000 is de frequentie zo 

groot geworden, dat de gehele film volledig turbulent is geworden 

( 68) • 

het gebruik van twee vloeistoffen in plaats van een gas 

en een vloeistof, zal altijd een keuze gemaakt moeten worden wel

ke van beide'vloeistoffen als een film langs de wand zal stromen. 

In de regel zal deze keuze, indlen ook chemische reacties optre-

den, niet moeilijk n, omdat meestal als criterium de verblljf-

tijdsspreiding doorslaggevend zal zijn. Een vloeistoffilm langs 

een buis is zeer dun en heeft een bepaalde verblijftijd met 

slechts een klelne verblijftijdsspreiding. De laagdikte van de 

filmvloeistof -ongeveer 0,3 mm- is 30 tot 50 maal groter dan die 

van de andere vloeistof. De laagdikte van deze vloeistof is onge-

veer 1 cm; een dergelijke dikte is wel noodzakelijk, omdat er an

ders bij de experimenten te gauw moeilijkheden ontstaan, vooral, 

indien. rollende golven gevormd worden. 

Bij de hydrolyse van olien en vetten kan zowel een olie- als een 

waterfilm worden toegepast; een oliefilm verdient echter de voor

keur, omdat_ de chemische reactie zich afspeelt in de oliefase. 

De verblijftijden van de olie in de natte-wandreactor zijn 
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zo kort, dat de conversie niet groot kan worden; de hoeveelheid 

gevormde glycerol is dan te verwaarlozen klein. Het enige stof

transport door het grensvlak .bestaat dan uit het oplossen van het 

water in de oliefase; in paragraaf 3.4. zal hierop nader worden 

ingegaan. 

Omdat de hydrolyse-experimenten in de natte-wandkolom moes

ten worden uitgevoerd bij hogere drukken, was het niet mogelijk 

verschijnselen, zoals bevochtiging, golfvorming en filmdikte waar 

te nemen en te Qeten. Om toch met zekerheid te kunnen zeg-

gen hoe de film zich bij de omstandigheden van het experiment zou 

gedragen, zijn enige aparte onderzoekingen verricht; dez~ zijn 

beschreven in de paragrafen 3.2. en 3.3. 

3.2. Bevochtiging en golfvorming bij stroming van olie langs een 

verticale buis, geplaatst tn water 

De bevochtiging van materialen door vloeistoffen en de ver

van de ene vloeistof door de andere, kan theoretisch 

goed worden beschreven (69, 70, 71, 72). Een maat voor de bevoch

tiging van een materiaal door een vloeistof is de randhoek; dit 

is de hoek, die een op het materiaal gebrachte druppel van de 

vloeistof maakt met het oppervlak. Zie figuur 5. 

crow 

Figuur 5 

Een druppel olie in water op een vaste stof. 

In figuur 5 is de oliedruppel geheel omgeven door water in plaats 

van door lucht. Als de oliedruppel op het materiaaloppervlak 

blijft liggen, moeten de spanningen, die op de verschillende fase

grensvlakken werken, evenwicht met elkaar maken: 

0 ov + cr ow cos a. (36) 

De term "grensvlakspanning" wordt alleen gebruikt vloeibare 

en/of gasvormige fasen; bij vaste fasen vmrdt gesproken over de 

vrije energie f per oppervlakte eenheid. De dimensies van cr en f 
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zijn overigens dezelfde. Vergelijking (36) wordt dus geschreven 

als: 

+ a cosa ow 
(37) 

Het water kan slechts verdrongen warden door de olie, indien bij 

deze verdringing de totale vrije energie van het systeem kleiner 

wordt. Deze vrijkomende energie per oppervlakte eenheid wordt dan: 

(38) 

Deze waarde moet zo groat mogelijk positief n. En omdat in een 

bepaald twee-vloeistoffasensysteem de grensvlakspanning cr 0 w een 

vaste konstante waarde heeft, wordt 6f dus bepaald door de 

randhoek a ; hoe kleiner deze hoek is, des te grater is 6f. 

Nu is de grootte van de randhoek niet alleen afhankelijk van het 

soort materiaal, waarop de vloeistoffen worden, maar ook 

van het oppervlak en van de adsorptie van vuil, gassen of vloei

stoffen; in het bijzonder echter van de wijze van opbrengen van 

de v1oeistoffen. Wordt door middel van een injectiespuit olie op 

een vast materiaal gebracht en wordt de hoek gemeten, die deze 

olie met het materiaal maakt, dan wordt deze hoek genoemd de "ad

vancing" randhoek. Wordt nu een weinig van deze olie met de in

jectiespuit weggezagen, dan zal de aliedruppel kleiner warden; de 

hoek, die de oliedruppel dan met het materiaal maakt, wordt de 

"receding" randhaek genoemd. In het algemeen is de "receding" 

randhoek veel kleiner dan de "advancing" randhoek ten gevolge van 

adsorptie van olie aan het materiaalappervlak. 

De randhoek kan rechtstreeks warden gemeten met een meetmicros

coop met ingebouwde gradenboog. In tabel 8 zijn een aantal expe

rime.nteel bepaalde randhoeken opgenomen van arachideolie op ver

schillende metaaloppervlakken, gemeten ten opzichte van water 

kamertemperatuur (81). 

Uit de metingen van tabel 8 volgt, dat voor de meeste metalen 

geldt, dat, indien ze eenmaal bevochtigd zijn geweest met olie,de 

randhoek gelijk wordt aan nul. Voar een volledige verdringing 

moet zov1el ·de "receding" als de "advancing" randhoek gelijk 

aan nul. Gebleken is nu, dat zuiver oliezuur op roestvrij staal 

een "advancing" randhoek heeft, die gelijk is aan nul. lvordt 

roestvrij staal voorbehartdeld met dit zuivere oliezuur,dan blijkt 
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Arachideolie t.o.v. 
water op "advancing"·a "receding" a 

aluminium 90 0 
blik 90 0 

chroom 120 0 

nikkel 135 0 

zilver 160 20 

rood koper 90 0 
roestvrij staal 100 0 

Tabel VIII 

ook arachideolie een "advancing" randhoek te hebben, die gelijk 
is aan nul. Blijkbaar blijft er een zeer dunne geadsorbeerde cUe
film ~chter op het metaal, waardoor het water niet tot het metaal
oppervlak kan doordringen. Bij een randhoek van nul graden is het 
dus onmo.gelijk, dat de olie verdrongen kan worden door het water. 
Dit is ook gebleken bij experimenten, die werden uitgevoerd om na 
te gaan hoe stabiel een stromende dunne oliefilm was.Hiertoe werd 
een roestvrij-stalen buis opgehangen in een lange glazen bak, ge
vuld met water. De lengte van de Quis was 90 cm en de diamete~ 
2,5 cm. Door deze buis werd olie gepompt. Aan de onderzijde van 
de kolom waren op gelijke hoogte een aantal gaatjes aangebracht. 
Via deze gaatjes stroomde de olie langs de buitenkant van de ko
lom omhoog. Indien de kolom aan de buiten~ant was voorbehandeld 
met oliezuur werd een zeer mooi laminair stromende oliefilm ver
kregen; deze oliefilm werd ook niet verdrongen door de waterfase. 
Wel traden er bij zeer lage debietstromen van de olie storingen 
op in.de stroming; maar deze kunnen worden toegeschreven aan te
kortkomingen in de apparatuur. 

Bij gas-vloeistofsystemen bleek bij een Re-getal -gebaseerd 
op de filmdikte- van ongeveer 16 de film instabiel te worden ten 
gevolge van golfvorming. Nagegaan moest worden of deze waard~ van 
Re ook bij vloeistof-vloeistofsystemen gebruikt zou mogen worden. 
Er zijn daartoe een aantal experimenten uitgevoerd, waarbij het 

.optreden van golving visueel kon worden waargenomen. Voor de be-
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rekening van Re is het noodzakelijk de dikte en de gemiddelde 

snelheid van de film te kennen. Indien wardt aangenamen, dat de 

straming zuiver laminair is, kunnen deze waarden eenvaudig warden 

berekend. In de valgende paragraaf zal hierap nader warden inge

gaanl vooruitlopend op deze paragraaf is bij d~ berekening van 

anderstaande tabellen gebruik gemaakt van vergelijkingen (46) en 

( 4 7) • 

De experirnenten zijn uitgevoerd met de reeds eerder genoernde 

roestvrij-stalenbuisvan 90 ern lengte en 2,5 ern uitwendige dia

meter. Onderzocht werd bij welke hoeveelheid per tijdseenheid 

toegevoerde filrnvloeistof de film instabiel werd. Met behulp van 

dit rnaxirnaal debiet kon dan.het kritische Re-getal warden bere

kend. 

In tabel 9 (82) zijn deze waarden opgenomen ~oor zuivere arachi

de-olie bij verschillende temperaturen1 de waarden van de viseo

siteit en de dichtheid zijn genornen uit Bailey (83). 

Ternp.°C Max.debiet Filrndikte Gernidd.snelh. Viseositeit Re ml/rnin. mm cm/sec c.stokes 

65 60 0,86 1,48 23 0,6 
75 45 0,78 1, 89 16 0,9 
85 45 0,68 1,79 14 0,9 
95 40 0,49 1,72 8 1,0 

Tabel IX 

In tabel 10 (82) zijn de rnaxirnale debietstrarnen en de kriti

sche Re-getallen opgenomen van experirnenten, die zijn uitgevoerd 

met mengsels van araehidealie en kerosine bij 20°C. De waarden 

van de viscositeiten en de dichtheden zijn experirnenteel bepaald. 

50 



Max.debiet Filmdikte Gemidd.snelh. Viscositeit Dichtheids~ verschil Re ml/min. mm cm/sec c.stokes kg/m3 

120 1, 01 2,55 23,5 150 1 , 1 

105 0,90 2,49 16,7 160 1,3 

100 0,68 3,26 9,6 170 2,3 

90 0,59 3,17 8,6 190 2,2 

95 0,43 4,65 3,9 220 5,1 

Tabel X 

Uit de tabellen 9 en 10 volgt, dat de kritische waarde van Re 

voor het optreden van golving ligt tussen 0,5 en S. Deze waarde 

wijkt enigszins af van de waarden, genoemd in de vorige paragraafJ 
dle waarden echter zijn alleen geldig voor vloeistof-gassystemen 

en blijkbaar is een toepassing zonder meer op vloeistof-vloeistof

systemen niet toegestaan. 

3.3. Berekening van de dikte, het snelheidsprofiel en de verblijf

tijdsspreiding van de oliefilm 

Omdat het bij experimenten, die warden uitgevoerd bij hogere 
temperaturen en drukken niet mogelijk is de filmdikte te meten, 

moet deze, uitgaande van bepaalde veronderstellingen, worden be

rekend. In de vorige paragraaf is uiteengezet, dat voor een waarde 

van Re, die kleiner is dan 0,5 ~ 5, een laminair stromingsprofiel 

mag worden verwacht. Wordt van deze veronderstelling uitgegaan, 
dan kan zonder meer het snelheidsprofiel worden berekend. 

Bij een nauwkeurige waarneming van de film in de glazenappa

ratuur, kon worden geconstateerd, dat de oliefilm bij het omhoog
stromen langs de buis een hoeveelheid water met zich meesleurde. 

Enerzijds wordt dit verschijnsel veroorzaakt door het grote ver

schil in viscositeit tussen olie en water -bij hogere temperatu
.ren is de viscos~teit van de olie nog altijd ongeveer 10-maal 
grater dan die van water- anderzijds wordt dit meestromen van het 

water met de olie vergemakkelijkt door de veel grotere dikte van 
de waterlaag ten opzichte van die van de oliefilm. Dit betekent, 
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dat de snelheidsgradi~nt op het grensvlak olie/water kan worden 

gelijkgesteld aan nul; hieruit volgt, dat ook de schuifspanning T 

daar ter plaatse nul moet zijn. Zie figuur 6. 

Figuur 6 

SneZheidsprofieZ in oZiefiZm en waterZaag. 
De oZiefiZm is overdreven ·groat getekend. 

Voor de berekening van het snelheidsprofiel wordt uitgegaan van 
de vergelijking van Navier-Stokes. Deze wordt in dit geval: 

dT 
Or (39) 

Hierin is p0 de dichtheid van de olie en g de,versnelling van de 

zwaartekracht. Voor de druk p op hoogte h kan worden geschreven: 

p (40) 

In deze vergelijking is p' een konstante en is pw de dichtheid 

van water. Substitutie van vergelijkin~ (40) in vergelijking (39) 

geeft: 
dT 
Or 

Toepassing van de vergelijking van Newton: 

T 

en de randvoorwaarden: 

V 0 

T = 0 

dv 
-n dr 

voor r 

voor r 

0 

6 

-l!.p g (41) 

(42) 

(43) 

(44) 

geeft de vergelijking van het snelheidsprofiel, zoals die reeds 

i~ 1916 door Nusselt (63,73) is afgeleid: 
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(45) 

Vergelijking (45) is de vergelijking van een parabool.Schematisch 

kan het snelheidsprofiel worden weergegeven, zoals in figuur 6 is 

getekend. 
Met behulp van vergelijking (36) kan de gemiddelde snelheid v 

worden berekend : 

Deze kan direct worden gecorreleerd met het debiet; als R de 
straal van de buis is, kan het debiet worden geschreven als: 

- . q o 3 Ap debiet 2~Rov 2~R Jn 

Met behulp van vergelijking ~) kan gemakkelijk de filmdikte 

(46) 

(47) 

worden berekend; uit deze filrodikte en het debiet volgt dan di

rect de gemiddelde verblijftij~ van de olie op de wand. 
filmdikte m.m. 

Figuur 7 

Het debiet aZs funatie van de verbZijftijd en 
en de fiZmdikte bij de etroming van oZie Zangs 
een roestvrij-staZen buis, gepZaatst in ~ater. 
Buisdiameter 2,g am; buisZengte 90 am, 

· Temperatuur 250 C. 
In figuur 7 zijn de fi1mdikten en de daarbij behorende ver

blijftijden uitgerekend voor een aantal waarden van het oliede:

biet, welke voor de experimenten belangrijk zijn. 
~ij een temperatuur van 250°C bedraagt de dichtheid van olie 
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760 kg/m3 en die van het water 800 kg/m3 , zodat Ap = 40 kg/m3; 

de viscositeit van de olie bij deze temperatuur bedraagt onge
veer 1 c.p. 

Het is nu mpgelijk om uit te rekenen welke waarden van Re over
eenkomen met de verschillende debietstromen van de olie bij 

250°C. Re blijkt. dan voor de debietstromen van 30 en 10 ml/min 
te liggen tussen de waarden 3,4 reap. 1,7. In de vorige para
graaf is aangetoond, dat de kritische waarde van Re ligt tussen 
0,5 en 5, zodat verwacht kan worden, dat er enige instabiliteit 
op gaat treden. Deze instabiliteiten bestaan dan uit 'zeer lichte 

golvingen, die slechts weinig invloed zullen uitoefenen op de 

lam~naire stroming. Het opt~eden van turbulentie of rollende 
golven is echter zeer onwaarschijnlijk bij deze waarden van Re. 

Bij de hydrodynamische eigenschappen va~ een stromende la
minaire film behoort ook de verblijftijdsspreiding. Om deze bij 

benadering te kunnen berekenen, wordt gebruik gemaakt van een 

theorie, welke door Taylor (84) is ontwikkeld voor een laminaire 
stroming door een nauwe buis. Deze methode kan worden toegepast 
op alle gevallen, waarin concentratiegradi~nten in een richting 

loodrecht op de stroming -deze ontstaan ten gevolge van het la

minaire snelheidsprofiel- snel worden opgeheven door de molecu
laire diffusie. Oat wil zeggen de tijd, nodig voor het convectief 

transport -deze is van de orde van grootte van de verblijftijd 

Hj.vmax in de film- veel groter moet zijn dan de tijd, nodig om 
concentratieverschillen in een richting loodrecht op de stroming 
op te heffen. De orde van grootte van deze laatste tijdsduur kan 
worden berekend uit de oplossing van de ~~ndimensionale diffusie
vergelijking -~~ndimensionaal, omdat slechts de diffusie in de 
richting· loodrecht op de stroming in beschouwing wordt genomen-. 
De tijd, nodig om de concentratiegradi~nt in deze richting met 

een factor 1/e te verkleinen blijkt gelijk te zijn aan o 2/~2D 

Met andere woorden er moet gelden (85): 

>> (48) 

Hierin is H de lengte van de film, vmax de maximale snelheid, 
o de dikte van de film en ID de moleculaire diffusieco~fficil!nt. 
Beschouw nu het convectief transport door een vlak, dat loodrecht 
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staat op de stromingsrichting en, dat zich met de gemiddelde 

snelheid van de film voo~tbeweegt. De gemiddelde snelheid door 

een dergelijk vlak is.gelijk aan nul, zodat de overdracht door 

dit vlak alleen afhankelijk is van de concentratieverschillen,die 
bestaan loodrecht op de stromingsrichting. Als nu aan vergelij
king (48) wordt voldaan, dan kan het stoftransport door dit vlak 

worden beschreven als een axiale diffusie met een axiale diffusie

co~ffici~nt, die gelijk is aan (85): 

.>2 2 
" vmax 
118 [) (49) 

Om vergelijkingen (48) en (49) te kunnen toepassen op een film, 

bestaande uit arachideolie van 250°C, is het noodzakelijk de 

moleculaire diffusieco~ffici~nt :D te kennen. 
Er bestaan verschillende empirische methoden voor de berekening 
van de diffusieco~ffici~nt1 de waarden, berekend volgens deze 
methoden kunnen onderling nogal grote verschillen vertonen. Vol

gens de grafische methode van Wilke (74) bedraagt de zelfdiffusie 
van arachideolie 0,5.10-9 m2/sec. 

Wordt de diffusieco~ffici~nt berekend volgens de empirische for

mule van Wilke en Chang (86), dan wordt een waarde gevonden van 
-9 2 7,6.10 m /sec. 

De empirische formule van Scheibel (86) tenslotte geeft een waar
de van 1,2.10-9 m2;sec. 

-9 2 Gebruikt zal worden de waarde 1,2.10 m /sec, volgens Scheibel. 

In vergelijking (48) blijkt H/vmax ongeveer gelijk te zijn aan 
30 sec -de lengte van de kolom bedraagt ongeveer 1 m en de snel

heid is ongeveer 3 cm/sec-, terwijl o 2/~2 ID ongeveer gelijk is 

aan 8 sec bij een filmdikte van 0,3 mm. Het linkerlid van verge
lijking (48) is dus 4-maal zo groot als het rechterlid. 
Met behulp van vergelijking (49) kan bij verschillende debiet
stromen van de olie de axiale mengco~ffici~nt worden berekend7uit 

deze mengco~ffici~nt volgt direct het aantal mengtrappen door 
toepassing van de formule: 

(50) 
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In figuur B is het verloop van het aantal mengtrappen weergegeven 
als functie van het oliedebiet. 

~~----~------------~ 

25 

20 

!: 15 

f 

0 5 
'E 

1110 
g 

0--~5--~10~~15--~W~~~~~~ 

debiet ml. min. 

Figuur 8 

Het theoretiseh aantaZ mengtrappen als funetie 
van het oliedebiet in een stromende Zaminaire 
oliefilm. Lengtg film 90 em; breedte film ?,85 am. 
Temperatuur 250 C. 

Opgemerkt zij nog, dat bovenstaande berekening slechts gezien mag 

warden als een benaderingr er kunnen dus grote verschillen zijn 

met de experimenteel bepaalde verblijftijdsspreiding. 

3.4. Het stoftransport door het grensvlak 

Uit de berekeningen van de vorige paragraaf is gebleken, dat 

de verblijftijden van de olie in de reactor zo kort zijn, dat de 

hoeveelheid gevormde glycerol niet belangrijk zal zijn. De enige 

reactiecomponent, waarvan het transport door het grensvlak heen 

dan nog van invloed kan zijn op de reactie, is het water, dat op

lost in de oliefilm. Indien dit watertransport alleen plaatsvindt 

ten gevolge van diffusie, dan kan dit transport warden beschreven 

met de diffusievergelijking: 
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De randvoorwaarden van deze vergelijking zijn: 

w 0 voor t 

W = konstant voor r 

0 

0 

0 voor r = 0 

(52) 

ID is de diffusieco~ffici~nt van water in triglyceride; deze kan 

. bij benadering warden berekend. De waarde van deze co~ffici~nt 
wordt dan: 
volgens Wilke (74) 5,2.10- 9 m2/sec, 

-9 2 volgens Wilke en Chang (86) 20,0.10 m /sec, 
volgens Scheibel (86) 3,4.10-9 m2/sec. 

-9 2 Gebruikt zal warden de waarde 3,4.10 m /sec, volgens Scheibel. 

De oplossing van vergelijking (51) is gegeven door Carslaw en 
Jaeger (75). Deze is grafisch weergegeven in figuur 9, waarin 
voor een filmdikte van 0,3 mm op verschillende tijdstippen het 

verloop van de waterconcentrat~e is getekend. 

100 

il 
~· 0~--------------~ 

i!l• filmdikte 0,3.mm. t-o 
~~~.-------~--~--~--------~~~c 
(:r=S r=O 1i 

Figuu't' 9 

Doo't'dringdiepte van water in een oliefilm, berekend 
op Ve't'sahillende tijdstippen. Temperatuur 250°C. 

Volgens Ullmanns Encyklop~die (52) bedraagt de oplosbaarheid van 
water in neutrale arachideolie bij 250°C ongeveer 10 gewichtspro

centen. Voor een volledige omzetting van de arachideolie is een 
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hoeveelheid van 6% voldoende. In figuur 9 is te zien, dat na 5 

seconden de waterconcentratie aan de wand reeds 6% bedraagt. Fi

guur 9 geldt alleen voor een stilstaande film. Indien er versto

ringen optreden, dan kunnen deze de oplossnelheid van het water 

zowel gunstig als ongunstig beinvloeden. 

In het vervolg mag dus bij benadering worden aangenomen, dat de 

waterconcentratie in de gehele film konstant en gelijk aan de 

verzadigingsconcentratie is. 

3,5, Apparatuur en werkwijze 

Zoals in figuur 10 is geschetst, bestaat de reactor uit een 

roestvrij stalen vat, dat een lengte heeft van ongeveer 1 meter 

en een diameter van 5 cm. Dit vat is tijdens de reactie geheel 

gevuld met water. Het water wordt via een verdeelring het reactie
vat binnengepompt; aan de onderzijde van de reactor bevindt zich 

de waterafvoer. 
In de reactor is de natte-wandkolom bevestigd. Deze bestaat 

uit een roestvrij-stalenbuis, waarvan de lengte 92 cm en de bui
tendiameter 2,5 cm bedraagt. Omdat de bovenkant van de reactor 

een gesloten geheel vormt en de buis toch op een eenvoudige wijze 

uit de reactor verwijderd moet kunnen worden, is de constructie 

zodanig uitgevoerd, dat de buis door middel van een veer, 
welke in de flens is aangebracht, tegen de bovenkant van de re

actor wordt aangedrukt; als afdichtingsmateriaal wordt hier as

best gebruikt. 
Aan de onderzijde heeft de buis 25 gaatjes met een diameter van 

.2 mm. De olie, welke door de buis wordt gepompt; stroomt door 
deze gaatjes naar buiten en zal dan in de met water gevulde re

actor langs de buitenkant van de buis als een dunne film opstij
gen. Om een goede verdeling van de olie over de gehele omtrek van 
de buis te verkrijgen, moeten de gaatjes zich allemaal op precies 

dezelfde hoogte bevinden in de buis. Ter bevordering van een 

juiste verdeling van de ol!e over de omtrek, liggen alle gaatjes 
in een inkeping, die in de omtrek van de buis is geslepen en, die 
naar boven toe geleidelijk overgaat in de buitenmantel van de 

buis. Toch is het wel denkhaar, dat er, vooral bij kleine toe
voerstromen van de olie, storingen op gaan treden in de oliever

deling en, dat de olie dan slechts uit enkele gaatjes stroomt. 

Het is duidelijk,. dat het grensvlak tussen het water en de 
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olie zich boven in de reactor moet bevinden. Omdat de verblijf

tijd van de olie na het doorlopen van de film zo klein mogelijk 

moet zijn, moet het olievolume boven het grensvlak klein zijn. 

Dit grensvlak kan ongeveer op de juiste plaats worden gehouden 

met behulp van twee cap~llairen. Deze capillairen, die een inwen

dige diameter hebben van 1 mm, zijn boven in de reactor aange

bracht. De ene capillair staat ongeveer 2 cm hoger dan de andere. 

Buiten de reactor.worden ze 9ekoeld met een waterkoeler; ze zijn 

afgesloten met naaldafsluiters. Indien nu uit de ene capillair 

voortdurend water en uit de andere voortdurend olie stroomt, dan 

moet het fasegrensvlak zich tussen de twee capillairen bevinden. 

voor het af~appen van oliemonsters wordt gebruik gemaakt van ~~n 

van beide capillairen. Bevindt het grensvlak zich tussen de twee 

capillairen dan kan het olievolume maximaal 10 ml zijn. 

De verblijftijd en de spreiding van de olie in de film wor

den bepaald met behulp van een kleurstoftracer. Als kleurstof 

wordt gebruikt "nitro-echtblau B" van Sandoz, opgelost in arachi

deolie. Deze kleurstof, die volstrekt onoplosbaar is in water, 

blijkt redelijk bestand te zijn tegen de hoge reactietemperatuur 

van 250°c. De kleurstof wordt geinjecteerd door middel van een 

capillair, waarvan de inwendige diameter 1 mm bedraagt. Dit ca

pillair is in de reactor op zodanige wijze aangebracht, dat de 

kleurstof uit een klein reservoir met behulp van stikstofdruk 

direct loodrecht op de oliefilm wordt gespoten. De afstand tussen 

de capillair en de natte-wand bedraagt ongeveer 1 mm en het in

jectiepunt bevindt zich ongeveer 3 cm boven de uitstroomgaatjes. 

Per experiment wordt er ongeveer 0,5 ml kleurstofoplossing ge

bruikt; de tijdsduur van injecteren bedraagt ongeveer 1 seconde. 

Bij de experimenten ter bepaling van de verblijftijd wordt de 

normale olieafvoer via de pomp afgesloten en wordt alle olie af

getapt met het bovenste capillair boven in de reactor. Het "dode" 

volume boven het grensvlak moet zo klein mogelijk worden gehouden: 

het fasegrensvlak boven in de kolom moet dus vlak onder het bo

venste capillair staan. Experimenteel is dit soms moeilijk te ver
wezenlijken, 

Zowel het water als de olie worden buiten de reactor op de 
r 

gewenste temperatuur gebracht. De toevoerleidingen van beide re-

a~tanten zijn omwikkeld met pyrotenax verwarmingsdraad1 met behulp 
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van een variac kan de temperatuur hiervan nauwkeurig geregeld war

den. De reactor bevat een dubbele wand, waardoor siliconenolie 
stroomtJ deze siliconenolie wordt door een verwarmer, die elec

trisch regelbaar is, op de juiste temperatuur gehouden. 

De temperaturen warden gemeten door middel van koper-konstantaan 

thermokoppels. Deze zijn aangebracht in de toevoerleidingen van 

beide reactanten, in de verwarmingsvloeistof en in de reactor. De 
thermokoppels zijn aangesloten op een recorder,zodat temperatuurs

veranderingen direct te constateren zijn. De gehele reactor is 
bovendien geisoleerd met glaswol. Zie stromingsschema figuur 14. 

Voor het verpompen van het water en de olie wordt gebruik 

gemaakt van een hoge-drukplurijerpomp. De druk in het systeem moet 
altijd grater zijn dan de verzadigde waterdampspanning bij de be

treffende temperatuurJ er kunnen dan geen ongewenste dampbellen 

ontstaan. 
Het gebruik van een plunjerpomp in een vloeistof-vloeistofsysteem 

brengt het ontstaan van hinderlijke drukstoten met zich mee. Om 
deze drukstoten uit te dempen is bij iedere plunjer een buffer

tankje, gevuld met stikstof, aangebracht. 

3.6. Uitkomsten van de experimenten 

De uitkomsten van de experimenten zijn in tabelvorm opge
nomen in appendix 3. 
Voor de meting van de verblijftijdsspreiding zijn de extincties 

bepaald in monsters, die gedurende 15 seconden uit de reactor 

werden getrokken. Deze extincties zijn in het betreffende concen

tratiegebied recht evenredig met de concentraties. De waarden van 

de extincties zijn zo opgegeven, dat het oppervlak onder de curve, 

die het verband aangeeft tussen de verblijftijd en de extinctie, 
gelijk is aan ~~n. 

De hoeveelheid vrij vetzuur wordt opgegeven als functie van het 

debiet, dat wil zeggen als functie van de verblijftijd. 

Het vrije vetzuur is bepaald door titratie met alcoholische loog. 
Deze titraties werden uitgevoerd in oliemonsters, waarin zich 
geen opgelost· water meer bevond. Voor de verdere berekeningen is 

het noodzakelijk ·het vrije vetzuurgehalte te kennen in olie met 
een bepaalde hoeveelhe~d opgelost water, ook deze waarden warden 

opgegeven. De hoeveelheid opgelost water is bepaald met de titra

tie volgens Karl Fischer. 
De debietstromen van de olie, die in de tabellen van de vol-
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gende paragraaf worden opgegeven, zijn de inwendige debietstrome~ 
dat wil zeggen er is gecorrigeerd voor de uitzetting bij tempera

tuursverhoging; bij de reactietemperatuur komt dit overeen met 

een factor 9/7,6. 

3.7. Resultaten en discussie 

Er zijn een aantal metingen van de verblijftijdsspreidingen 

bij verschillende debietstromen van de olie uitgevoerd.Met behulp 
van deze metingen·zijn de gemiddelde verblijftijden en de varian

ties bepaald; deze zijn opgenomen in tabel 11. 

Debiet olie Gemiddelde Theoretische Variantie 2 s 
ml/min yerblijftijd verblijftijd sec2 

t sec sec 

30 71 51 1071 

25 68 57 1151 
20 65 68 1084 
17,5 73 71 : 608 

15 66 82 i 427 

12,5 65 95 529 

10 78 107 501 

Tabel XI 

In de tabel zijn tevens de in patagraaf 3.3. theoretisch bere

kende waarden van de gemiddelde verblijftijd genoteerd. De ver
schillen tussen de experimenteel bepaalde en de berekende waarden 
zijn nogal groot; voor een deel zijn deze wel verklaarbaar. De 
constructie van de reactorafvoer is namelijk zodanig, dat nooit 

precies bekend is hoeveel olie zich boven in de kolom bevindt; 

deze hoeveelheid kan maximaal ongeveer 10 ml bedragen. En hoewel 
er gedurende de experimenten zoveel mogelijk zorg voor is gedra

gen, dat de olie na het doorlopen van de film direct doo~ het 

bovenste capillair werd afgevoerd, kon meestal niet ~orden voor

komen -en juist bij de grote debietstromen-, dat er een bepaald 
olievolume boven in de reactor aanwezig was. Volgens tabel 11 is 
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bij een oliedebiet van 30ml/min degemetenverblijftijd 20seconden 
grater dan de berekende. Dit kan alleen verklaard warden door de 

aanwezigheid van een bepaalde hoeveelheid olie boven in de reac

tor. Als bij de debietstroom van 30 ml/min dit volume 10 ml heeft 
bedragen, dan was de gemiddelde verblijftijd in dit volume 20 
seconden en de variantie 400 sec2; hierbij wordt aangenomen, dat 

de olie in dit volume ideaal gemengd wordt. 
Warden deze 20 seconden afgetrokken van de gemeten verblijftijd 

dan blijkt de experimenteel bepaalde verblijftijd precies overeen 

te komen met de berekende verblijftijd. 

Bij het debiet van 20 ml/min moet dit "dode" volume in de reactor 

5 ml hebben bedragen. 

De experimentele waarden bij 20 en 17,5 ml/min blijken redelijk 

overe.en te komen met de berekende waarden. 

De laatste drie waarden van tabel 11 echter vertonen wel zeer 

grote verschillen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de appara

tuur: bij deze kleine debietstromen stroomt er zo weinig olie uit 

de gaatjes onder in de kolom, dat de olie zich w.aarschijnlijk 

niet meer egaal verdeelt over de kolom. Dit betekent, dat de ver
blijftijden kleiner warden. 
Het is ook mogelijk, dat bij deze kleine debietstromen zich de 

gekleurde olie, die door het capillair wordt geinjecteerd voor de 
meting van de verblijftijdsspre~ding, niet meer uitspreidt tot de 

dikte van de oorspronkelijke film, waardoor natuurlijk kleinere 
tijden warden gemeten. 

Debiet olie Gemiddelde Variantie s2 "!\an tal Aantal 

ml/min verblijftijd 2 mengtrappen mengtrapper: 
sec sec experimenteel theorie 

30 51 671 5,3 6,7 
25 57 1030 4,6 8,2 

20 65 1084 5,3 11,3 

17,5 73 608 10,5 13,7 

Tabel XII 
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In tabel 12 zijn de gecorrigeerde waarden van de gemiddelde ver

blijftijden en de varianties opgenomen1 omdat aangenomen is, dat 

de olie in het "dode" volume ideaal gemengd is, is de variantie 

van dit volume gelijk aan het kwadraat van de gemiddelde verblijf

tijd. 

In tabel 12 zijn oak opgenomen de waarden van het aantal meng

trappen, zoals die berekend zijn uit de variantie en het gemid-. 

delde. In paragraaf 3.3 is afgeleid, dat een filmstroming kan 

warden beschouwd als een propstroming met axiale diffusie. Voor 

een dergelijke stroming geldt: 

.ST 

.St - V + (53) 

Wordt uit de oplossing van deze differentiaalvergelijking de 

variantie en het gemiddelde berekend (89), dan wordt gevonden: 

2 
(~) 
t 

+ (54) 

Met gebruikmaking van vergelijking (50) kan dan het aantal meng

trappen warden berekend. Een vergelijking met het berekende aan

tal mengtrappen van paragraaf 3.3 laat zien, dat de orde van 

grootte goed is. De afwijkingen zullen veroorzaakt zijn door 

meetfouten, terwijl oak de waarde van de diffusieco~ffici~nt, die 
in paragraaf 3.3 is gebruikt, waarschijnlijk niet helemaal juist 

is. 
Met enig voorbehoud kan nu toch wel gesteld warden, dat het 

hydrodynamische gedrag van de oliefilm, zoals dat in de vorige 
paragrafen theoretisch is berekend, enigszins wordt bevestigd 

door de experimenten. 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is uiteengezet, is het 

noodzakelijk dat in een twee-vloeistoffasensysteem, waarin een 

chemische reactie plaatsvindt, de fysische eigenschappen van dit 

systeem bekend moeten zijn om iets te weten te kunnen komen over 

de che~ische reactiesnelheid. Uit het voorgaande is wel gebleken, 

dat een natte-wandkolom met twee vloeistoffasen, een systeem is, 

dat binnen bepaalde begrenzingen, fysisch volledig beschreven kan 
warden.· 

De verblijftijden van de olie in de film zijn klein, -onge-
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veer een minuut-. Dit betekent, dat bij het onderzoek van de 

reactiekinetiek alleen inf_ormatie kan worden verkregen over het

geen er plaatsvindt in de eerste minuut van de reactie. Bij het 

onderzoek met behulp van een autoclaaf in hoofdstuk 2 kon niet 

met zekerheid worden nagegaan wat er zich afspeelde in de eerste 

minuten van de reactie, omdat niet bekend was hoe snel het toe
gevoerde water oploste; bovendien was de temperatuur gedurende 

die eerste minuten nooit konstant ten gevolge van een gedeelte

lijke verdamping van het toegevoerde water. 

Bij de natte-wandkolom ligt dit anders: de oliefilm is na 
ongeveer 15 seconden verzadigd met water en moeilijkheden met de 

temperatuur doen zich niet voor. 

verblljftijd sec. 

Figuur 17 

De hoeveetheid gevormd vrij vetzuur ats funatie 
van de verbtijftijd. 

De resultaten van enkele experimenten Z~Jn grafisch weergegeven 

in figuur 11. Hierbij is rekening gehouden met de hoeveelheid 
opgelost water. Er zijn drie curven getekend: twee geven de con

versie weer als functie van de verblijftijd voor zuivere arachi
deolie; bij de andere was 9,5 gewichts% vrije vetzuren aan de 

arachideolie toegevoegd. In figuur 11 is slechts de toename van 

de hoeveelheid vtije vetzuren getekend; er is dus gecorrigeerd 
op deze 9,5 %. 
Direct valt op, dat de conversiesnelheid voor zuivere arachide

olie veel kleiner is dan voor olie, waarin zich reeds vrije vet-
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zuren bevinden. Dit effect is niet afkomstig van de hoeveelheid 
opgelost water. Deze hoeveelheid is experimenteel bepaald bij een 

verblijftijd van ongeveer 60 seconden; volgens paragraaf 3.4 is 

de olie dan verzadigd met water. 
De hoeveelheid.opgelost,water als functie van de temperatuur is 

weergegeven in figuur 12; de hoeveelheid vrije vetzuren in deze 

olie bedraagt 1 ! 2 %. 

7 

I! 
~ 
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220 240 260 
temp. '"C 

Figuur 12 
·De oplosbaarheid van water aZs funatie van de 
temperatuur in bijna neutraZe araohideo~ie; 
1 a 2 % vrije vetzuren. 

Bij 260°C bed~aagt de oplosbaarheid van water in arachideolie, 

waarin zich 1,5% vrije vetzuren bevinden 5,2 %. 

Voor de bovenste curve in figuur 11 is de oplosbaarheid bij on
geveer 15 % vrije vetzuren 6,4 %. 

Deze toename in wateroplosbaarheid is te gering om het grote 
verschil in conversiesnelheid te kunnen verklaren. 

In hoofdstuk 2 is een formule afgeleid voor de toename van 

de hoeveelheid zuur in een homogeen systeem bij ongeveer 263°c. 

dZ 
dt (25) 

Orodat de conversies in de natte-wandkolom slechts klein zijn, mag 

de hoeveelheid gevormde vrije glycerol worden verwaarloosd7 ook 

de teruggaande reacties zullen nog niet op kunnen treden, zodat 
voor vergelljking.(25) geschreven kan worden: 
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Warden de concentraties w en g~ voor de gevallen met en zonder 
toegevoegde vrije vetzuren in vergelijking (55) gesubstitueerd, 
dan kunnen de aldus verkregen waarden voor dZ/dt warden vergele

ken met de hellingen van de curven in figuur 11. In tabel 13 zijn 

deze waarden genoteerd. 

dZ 263°C ·volgens formule (55) Experimenteel at 

Zonder toevoeging -4 19.10 mol/kg sec 8.1o-4 mol/kg sec 
vr:l:je vetzuren 

Met toevoeging 20.10-4 mol/kg sec 23.10-4 mol/kg sec 
vrije vetzuren 

Tabel X!II 

Uit de tabel komt duidelijk naar voren, dat de overeenkomst tus
sen de conversiesnelheden, verkregen bij de experimenten met de 
autoclaaf en de natte-wandkolom, voor arachideolie met 10 % vrije 
vetzuren, redelijk is. Indien nog geen of zeer weinig vrije vet
zuren aanwezig zijn, is de reactiesnelheid een factor 2 a 3 klei

ner. OOk in hoofdstuk 2 was ree?s waargenomen, dat de conversie
snelheid in het begin van de reactie veel kleiner is dan in het 
verdere verloop. In paragraaf 2.7 is toen opgemerkt, dat deze 
kleiner~ waarde van de conversiesnelheid kon warden veroorzaakt 
door twee verschillende effecten; 

- de katalytische werking van de nog niet gevormde vrije vetzu-

ren~ 

- de oplossnelheid van het water en de katalytische werking van 
de waterstofionen, afkomstig van het opgeloste water. 

In het licht van de experimenten van de natte-wandkolom kan nu 
warden gesteld, dat deze kleinere waarde van de conversiesnelheid 
geheel kan worden toegeschreven aan de afwezigheid van vrije vet
zuren, waardoor geen waterstofionen beschikbaa·r zijn. De water
stofionen van het opgeloste water zijn blijkbaar voor de katalyse 
niet belangrijk. Dit volgt direct uit de experimentele waarden 
van tabel 131 in beide gevallen was de hoeveelheid opqelost water 
ongeveer even groat. 
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HOOFDSTUK IV 

4. De continuevethydrolyse in een gepakte kolom 

4, I, Inleiding 

Zoals in het literatuuroverzicht van hoofdstuk 1 uitvoerig 

is uiteengezet, wordt de continuehydrolyse van vetten in de in

dustrie alleen uitgevoerd in sproeikolommen. Deze kolommen hebben 

het voordeel, dat de weerstand voor de stromende fasen klein is, 
zodat grote debietstromen kunnen worden toegepast; ook de factor 

vervuiling is bij dit soort kolommen niet belangrijk. Het nadeel 
van deze kolommen is, dat i~ de continuefase grote circulatie

stromingen ontstaan, die de doelmatigheid sterk verkleinen. Bo
vendien is ook de stofoverdracht, vergeleken.metandere extractie
kolommen niet zo groot. 
Het zijn bovenstaande overwegingen geweest, die.ertoe geleid heb
ben een ander type kolom voor de continue vethydrolyse te gebrui

ken. Deze kolom zou dan een grotere stofoverdracht moeten hebben, 

terwijl de stroming zo veel mogelijk een propstroming zou moeten 
zijn. De enige axiale menging, die nog op zou mogen treden, zou 
die tengevolge van de moleculaire diffusie mogen zijn. Een kolom, 

die enigszins aan deze eisen tegemoet komt is een gepakte kolom. 
Een gepakte kolom is eigenlijk een sproeikolom, die is opgevuld 

met een pakking. Deze pakking nu bevordert de stofoverdracht en 

verkleint de axiale menging. De pakking vergroot echter ook de 
weerstand voor de stroming, zodat de debietstromen kleiner moeten 
zijn dan bij een sproeikolom; bovendien is ook de kans op ver

vuiling grater. 

In de literatuur is nog nergens een gepakte kolom als reac
tor voor de continue vetsplitsing beschreven, zodat de experimen

.ten met de gepakte kolom dan ook op de eerste plaats werden uit
gevoerd om na te gaan of het zonder meer mogelijk was een derge
lijk type kolom als reactor te gebruiken. 

Op de tweede plaats was het ook de bedoeling om een kritische 
beschouwing te wijden aan de factoren, die de conversie in de 
reactor zouden kunnen be!nvloeden; met name werd hierbij gedacht 

aan het. samenspel van chemische reactie, stofoverdracht en axiale 
menging. 
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De experimenten met de gepakte kolom kunnen dan ook als volgt 

warden onderscheiden: 

- Experimenten, waarbij wordt nagegaan hoe de kolom als reactor 

werkt bij verschillende reactiecondities. 

- Experimenten, waarbij de stofoverdracht tussen de beide fasen 
. wordt gemeten. 

- Experimenten, waarbij zowel de axiale menging in de water- als 

in de oliefase wordt 9emeten~ 
Er zij op gewezen, dat het bij de genoemde experimenten niet ging 

om een fundamenteel onderzoek naar het gedrag van een gepakte 
kolom bij een twee-fasenstroming, maar, dat slechts het verkrijgen 

van enige informatie omtrent ·de conversie, de stofoverdracht en 

de axiale menging belangrijk was. 

4.2, Apparatuur 

In figuur 13 is schetsmatig de bij de experimenten gebruikte 

reactor weergegeven. Ze bestaat uit een roestvrij-stalen vat van 
ongeveer 30 cm lengte· en B cm diameter; de pakkinghoogte bedraagt 

ongeveer 25 cm. 

De toevoer van het water bevindt zich boven, die van de olie 
ender in de kolom. Omdat de continue fase altijd moet bestaan uit 

de oliefase -de verblijftijd van de oliefase moet immers variabel 

zijn-, moet het fasegrensvlak zich onder in de kolom bevinden. De 
disperse waterfase moet gelijkmatig over de pakking warden ver

deeld. Dit wordt bewerkstelligt door middel van een verdeler, be
staande uit een soort "douche" met een diameter van 6 cm, waarin 

op onderling gelijke afstanden 13 gaatjes met een diameter van 

0,1 mm geboord zijn. Voor de continue o1iefase is geen speciale 
verdeler vereist: het fasegrensvlak bevindt zich immers onder in 

de kolom, zodat onder de pakking altijd nog een laagje olie aan

wezig zal zijn; in dit laagje stroomt de toevoerolie 1 welke dan 
door de vallende waterdruppels goed wordt gemengd. 
De afvoer van de waterfase bevindt zich uiteraard onder, die van 

de oliefase boven in de kolom. 

voor het verpompen van het water en de olie wordt gebruik gemaakt 

van een hoge-drukplunjerpomp; de drukstoten warden uitgedempt 
door middel van buffertankjes, gevuld met stikstof. Zie ook het 

stromingsschema in figuur 14. 
Evenals bij de natte-wandkolom zijn de olie en het water 
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Figuur 14 

Stromingssahema. 

71 



reeds op de gewenste temperatuur, wanneer ze de reactor binnen

stromen; de toevoerleidingen van de beide vloeisto~fen_zijn om
wikkeld met pyrotenax verwarmingsdraad, waarvan de temperatuur 

met behulp v~n een variac nauwkeurig te reg,elen is. De reactor 
bevat een dubbele mantel, waardoor verwarmde siliconenolie 

stroomt; deze siliconenolie wordt door middel van een aparte 

heater op de juiste temperatuur gehouden. 

De temperaturen worden ook hier gemeten met koper-konstantaan 

thermokoppels. Deze zijn aangebracht, zoals op de tekening is 
aangegeven: in de toevoerstromen vlakbij de reactor, ~n de reac

tor zelf en in de dubbele mantel met de verwarmingsvloeistof. De 

thermokoppels zijn aangeslot~n op een recorder. De gehele reactor 

is bovendien nog geisoleerd met glaswol. 

Zoals reeds is vermeld, bevindt het fasegrensvlak zich onder 
in de kolom. De meting van de plaats, waar dit fasegrensvlak zich 

ongeveer bevindt berust op het verschil in electrische geleid

baarheid tussen olie en water. Vlak ender de zeefplaat -diameter 

gaatjes 2,7 mm, gaatjesoppervlak 50 %-, waar de pakking op rust, 

is een nikkelen cylindrische ring aangebracht. De diameter van 

deze ring is 5 cm, terwijl de cylindermantel een hoogte heeft van 

2 cm. Het fasegrensvlak moet nu in deze ring gehouden worden. De 

ring is electrisch geisoleerd van de reactor en is aangesloten op 

een geleidbaarheidsmeter; en deze geleidbaarheidsmeter is verbon

den met een recorder. Hierdoor kan het verloop van de geleidbaar

heid van de vloeistof in de ring, dat wil zeggen het verloop van 
het fasegrensvlak, direct afgelezen worden. Deze meetmethode van 

het fasegrensvlak voldoet bijzonder goed. 
Het regelen van de reactor is tamelijk eenvoudig~ De beide 

toevoerstroom moe.ten konstant worden gehouden. De regeling ge

schiedt volledig met de beide afvoerstromen: met de afvoerstromen 
van de olie wordt de druk in de reactor geregeld, terwijl het 

fasegrensvlak op konstante hoogte wordt gehouden door de water
afvoer op de juiste waarde af te stellen. 

Voor de bepaling van de verblijftijdsspreidingen moeten 

tracers geinjecteerd kunnen worden. Deze tracers worden door mid

del van stikstofdruk uit een klein reservoir via een capillair 

met een .inwendige diameter van 1 mm, in de toevoerstromen ge:

bracht. 
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Bij de waterfase wordt een electrolyt in de verdeler gespoten1 de 

meting van de responsie geschiedt met de electrode van het fase

grensvlak. 
Bij de oliefase is de bepaling van de verblijftijdsspreiding ge

compliceerder, omdat geen continue meting van de responsie moge

lijk is. In de oliefase wordt vlak onder. de pakking tetraline ge
injecteerd, waarbij de richting van de injectie horizontaal is1 
dat wil zeggen de injectie geschiedt door een opening in de man

tel van de capillair en niet door het eindvlak, dat afgesloten 
is; dit om te voorkomen, dat de tracervloeistof in de pakking 

wordt geblazen. Via een capillair en een koeler boven op de reac

tor kan olie direct, zonder gebruik te maken van de pomp, uit de 
reactor gevoerd worden1 in deze olie moet dan de concentratie aan 

tetraline warden gemeten. 

4.3. De gepakte kolom als chemische reactor 

4.3.l.Inleiding 

Bij de toepassing van een gepakte kolom op extractieproces

sen zijn er vele factoren, die mede de extractie bepalen, zoals 

de vorm, het materiaal en de grootte van de pakking, de fasenver
houding, de snelheid van beide vloeistoffasen. Indien er ook nog 
een chemische reactie plaatsvindt, wordt tevens de temperatuur 

bijzonder belangrijk; bij norma1e extractieprocessen speelt d1 
temperatuur slechts een ondergeschikte rol, · 

Het is natuurlijk niet mogelijk de invloed van alle bovenstaande 

factoren, die nog op allerlei wijzen gecombineerd kunnen warden, 

na te gaan. Gevari~erd zijn daarom slechts: 

- het pakkingmateriaal1 
- de temperatuur; 
- de fasenverhouding 

4.3.2.De uitkomsten 

De uitkomsten van alle experimenten zijn opgenomen in de 

tabellen van appendix 4. 

In tegenstelling met de analysemethode, toegepast in hoofdstuk 2, 

werden alle analyses uitgevoerd op de klassieke manier. De hoe
veelheid vrije vetzuren werd bepaald door middel van het zuur

getal; het monoglyceride werd geanalyseerd met behulp vanperjood

zuur: uit het hydroxylgetal volgde dan de hoeveelheid diglyceri-
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den; de hoeveelheid triglyceriden werd berekend uit een stofba

lans. De bepaling van de hoeveelheid water, opgelost in het meng

sel vet/vetzuren, geschiedde door middel van overdestillatie met 

xyleen. De 9lycerolbepaling verliep, evenals bij de autoclaaf
proeven, via de perjodaatmethode. 

In appendix 1 wordt nader ingegaan op deze analysemethoden. 

4.3.3.De invloed van het pakkingmateriaal 

Zoals reeds in de inleiding van dit hoofdstuk is uiteenge

zet, is de taak van de pakking twee~rlei: enerzijds voorkomt hij 
ongewenste stromingen en anderzijds vergroot hij de stofover

dracht. 

In hoeverre het ene pakkingmateriaal de axiale menging meer ver

kleint dan het andere is niet bekend; het was ook niet de opzet 
van dit onderzoek om dit nader te onderzoeken. 

Voor wat betreft de stofoverdracht moet gelden, dat het 

contactoppervlak tussen de twee vloeistoffasen zo groot mogelijk 
moet zijn. En de grootte van dit contactoppervlak wordt bepaald 

door de pakking, waarbij vooral de bevochtiging van het materiaal 

van belang is; hierbij kunnen twee randgevallen warden onder
scheiden: 

- de disperse fase bevochtigt de pakking volledig. Hierbij moet 

onder de disperse fase die fase warden verstaan, waarbij de 
toevoer en het fasegrensvlak zich aan weerszijden van de pak
king bevinden. Oat wil zeggen de disperse fase moet zowel 
"advancing" als "receding" een randhoek hebben, die gelijk is 
aan nul. De disperse fase mag dus op generlei wijze kunnen 

worden verdrongen door de continue fase, maar moet als een 

dunne. film over de pakking stromen; het contactoppervlak zal 

dan zeer groot zijn. 
- De disperse fase bevochtigt de pakking in het geheel niet. De 

disperse fase is niet in staat de continue fase van de pakking. 

te verdringen en Z?l dan in de vorm van druppeltjes tussen de 

pakkingdeeltjes stromen. 
Het ee~ste geval zal zich bijna nooit voordoen. Meestal zal er 

zich bij een pakking, die bij voorkeur door de disperse fase 
wordt bevochtigd geen dunne film vormen, maar zal de disperse 

fase slechts langs enkele kanalen over de pakking stromen. In de 
regel wordt dan ook niet gewerkt met een pakking, die door de 
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disperse fase wordt bevochtigd, maar wordt met opzet een pakking 

gekozen, die juist niet door deze fase wordt bevochtigd7 geval 

twee dus. In dit geval zal de stofoverdracht mede worden bepaald 

door de grootte van de druppeltjes. En deze grootte kan afhanke
lijk zijn van de grootte van de pakking. Dit is onderzocht door 

Pratt~ Dell, Gayler, Lewis, Jones, Roberts en White (80). Uit hun 
onderzoekingen is gebleken,dat,ereenkritische grootte van de pak- · 

kingdeeltjes bestaat. Zijn de pakkingdeeltjes groter dan deze 

kritische waarde dan is de druppelgrootte bijna onafhankelijk van 

de grootte en de vorm van de pakkingdeeltjes~ bij pakkingmateri

aal, dat kleiner is dan de kritische deeltjesgrootte is er wel 
een afhankelijkheid van grootte en vorm van deze deeltjes. De 

druppels zullen dan gemakkelijk in de pakking blijven hangen en 

zullen slechts verder bewegen, indien er een botsing en een 

coalescentie met een andere druppel plaatsvindt~ de druppels zul
len dus groter zijn dan bij grotere pakkingdeeltjes. 

Voor de kritische grootte van de pakkingdeeltjes geven zij op: 

kritische grootte = 2 1 42 
(pw-po)g 

(56) 

Hierin is a de grensvlakspanning; pw en p0 zijn de dichtheden van 

de vloeistoffasen en g is de versnelling van de zwaartekracht. 

Wordt formule (56) toegepast op het systeem arachideolie/water, 

dan blijkt de kritische deeltjesgrootte ongeveer 8 mm te zijn.Bij 

het onderzoek is echter een pakkinggrootte gebruikt van 4 mm ter 

voorkoming van storende wandeffecten in de kolo~; de diameter van 
de kolom bedraagt immers slechts 8 cm. 

Dit. is dan ook een van de voornaamste redenen, dat bij extractie
experimenten met kleine gepakte kolommen -hierbij wordt bijna al

tijd een pakkinggrootte gebruikt, die kleiner is dan de kritische

zo geed als niet kan worden voorspeld hoe groot de stofoverdracht 
zal zijn bij de grotere industri@le kolommen. 

Er zijn drie soorten ·pakkingmateriaal onderzocht: 

- porseleinen berl zadels van 4 mm; 
- stalen lessing ringen van 4 mm; 
- glazen raschig ringen van 4 mm. 

In het algemeen wordt porselein beter bevochtigd door water dan 
door olie. Toch zal er zeer waarschijnlijk geen dunne waterfilm 
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op de berl zadels warden gevormd, omdat water niet in staat is 
olie van het porselein te verdringen. Ondanks het feit, dat de 

porseleinen berl zadels eerst in contact warden gebracht metwater 

en daarna pas met de olie, mag toch niet warden aangenomen, dat 
het water zic~ blijvend op de pakking handhaafde, vooral niet, 
doordat enige vervuixing van de pakking optreedt ten gevolge van 

afbraakproducten van de olie; hierdoor zal de pakking juist een 

bevochtiging door. de oliefase gaan prefereren. De stalen leasing 
ringen zullen zonder meer alleen-worden bevochtigd door de olie

fase; de waterfase zal dus in de vorm van kleine druppeltjes 

door de pakking vallen. 

Hoewel glas beter bevochtigd wordt door water dan door olie, kan 
bij de glazen raschig ringen toch niet warden aangenomen, dat 

het water in staat zal zijn een olielaagje van de glazen ringe

tjes te verdringen. 

Bij elk van de drie gebruikte pakkingmaterialen kan dus warden 

verwacht, dat de disperse fase als druppels. door de pakking valt. 
Een verschil in de conversie bij deze pakkingen, kan dan alleen 
worde,n veroorzaakt door een verschil in druppelgrootte van de 

disperse waterfase. Hoe grater deze druppelsjzijn, des te kleiner 

is de stofoverdracht en des te lager zal oak de conversie zijn. 

Met de glazen pakking konden rnaar twee experirnenten bij 
lagere ternperaturen warden uitgevoerd, orndat de glazen raschig 

ringen niet bestand bleken te zijn tegen de reactiecondities. Het 

glas loste gedeeltelijk op in de waterfase, de glazen ringetjes 
braken in kleine stukjes, waardoor "flooding" ging optreden. De 

conversie bleek bij het gebruik van de glazen raschig ringen 
grater te zijn dan bij de porseleinen berl zadels en de stalen 

leasing ringen. 
Bij het gebruik van de stalen lessing ringen als pakkingrnateriaal 

was de conversie duidelijk lager dan bij de porseleinen berl za
dels. Zie figuur 15. Een vergelijking van de glycerolconcentraties 
in de oliefase bij de porseleinen zadels en de leasing ringen 
laat zien, dat deze concentratie bij de leasing ringen veel grater 
is. De overdracht van de glycerol bij het gebruik van stalen lea

sing ringen is dus slechter dan bij pakkingrnateriaal, bestaande 
uit porseleinen berl zadels; hierdoor is ook de conversie kleiner. 
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De aonversie en de glyaerolaonaentratie in de 
olie als funatie van de temperatuur. 
Fasenverhouding 7. Reaatietijd ongeveer 45 min. 

4.3.4.De invloed van de temperatuur 

Bij het proces van de vetsplitsing is de temperatuur een 

bijzonder belangrijke parameter. Zoals bij ieder proces moet ook 

hier warden gestreefd naar de optimale temperatuur. Het is echter 
moeilijk uit te maken welke temperatuur precies.optimaal is, om
dat altijd met verschillende factoren tegelijkertijd rekening 
moet warden gehouden7 en ieder van deze factoren heeft een andere 
optimale temperatuur. 

Bij de vethydrolyse kunnen drie facetten van het proces 
warden onderscheiden, waarbij de invloed van de temperatuur groat 
is~ 

- De chemische reactiesnelheid, Zoals in hoofdstuk 2 is berekend, 
bedraagt de temperatuursco~ffici~nt 1,34, dat wil zeggen bij 
een verhoging van de temperatuur me.t 10 graden, neemt de re
actiesnelheid met een factor 1,34 toe, Het is duidelijk, dat 
om een zo groat mogelijke reactiesnelheid te verkrijgen, de 
temperatuur zo hoog mogelijk moet zijn. 

- De overdracht van de glycerol naar de waterfase. Deze over

dracht wordt in belangrijke mate bepaald doo.r de drijvende 
kracht, dat wil zeggen door het verschil in glycerolconcentra-
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ties tussen de olie- en de waterfase. Bij verhoging van de tem

peratuur neemt de oplosbaarheid van het water in de olie toe en 

hierdoor ook de oplosbaarheid van.de glycerol in de olie. 
Volgens Mills en McClain (33) is de water/glycerol verhouding 
in beide fasen altijd dezelfde; de verdelingsco~ffici~nt van 

glycerol is dan geiijk aan de gewichtsfractie opgelost water. 

Met andere woorden een verhoging van de temperatuur verkleint 
de overdracht van de glycErol naar de waterfase. Het gevolg 
hiervan is, dat de invloed van·de teruggaande veresteringsre

actie groter wordt. 
- De kwaliteit van de te produceren vetzuren. In het algemeen kan 

gesteld worden, dat de kwaliteit van de verkregen vetzuren 

beter is, naarmate de reactietemperatuur lager is; bij hogere 
temperaturen kan gemakkelijk een bruinkleuring op gaan treden. 

Natuurlijk zal deze factor sterk afhangen van het uitgangspro
duct en van de verdere verwerking van de geproduceerde vetzuren. 

De invloed van de temperatuur is bij de gepakte kolom on

derzocht met een pakking, bestaande uit porseleinen berl zadels 
en stalen lessing ringen van 4 mm; de hoogte v'an de pakking be
droeg ongeveer 25 cm. De beide toevoerstromen ~ijn konstant ge

houden: de olietoevoer 16,9 ml/min en de watertoevoer 17,8 ml/min. 

De gemiddelde verblijftijd van de oliefase was ongeveer 50 minu
ten. In figuur 16 zijn voor het porseleinen pakkingmateriaal de 

experimenteel gemeten concentraties in de. uitgangsstromen van 
alle componenten weergegeven als functie van de temperatuur. De 
concentraties van de glyceriden zijn berekend als gewichtsprocen
ten gebonden vetzuur; de hoeveelheid vrij vetzuur is dan precies 

gelijk aan de conversie. 
Zeer duidelijk blijkt uit figuur 16 de grote temperatuursafhan
kelijkheid van de conversie. Hoewel de conversie bij 270°C zeer 
groot is, is deze temperatuur toch wel de uiterste grens voor 

dit continue tegenstroomproces: bij hogere temperaturen is de 

kolom moeilijk te regelen vanwege het optreden van "flooding". 

Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat bij ~ogere tempe
raturen het dichtheidsver~chil.steeds kleiner wordentook de 

grensvlakspanning zal kleiner afnemen. 

Opvallend is bok bet lage percentage glycerol in de oliefase; de 
exuractieve werk~ng van een gepakte kolom met porseleinen berl 
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Figuur 76 

De. samensteZZing van vetten na een hydrol,ysereaatie 
van ongeveer 45 minuten bij verschiZZende temperaturen, 
Fasenverhouding 1. Porseteinen berZ zadets 4 mm. 

zadels is blijkbaar groot voor ~it proces. . 
De resultaten van een pakking, bestaande uit stalen lessing rin-
gen zijn ongeveer gelijk aa~ die van de porseleinen berl zadels; 
alleen 4e conversie is lager en de glycerolconcentratie in de 
oliefase is ho~er, zoals reeds in de vorige paragraaf is uiteen
gezet. De uitkomsten van deze experimentsn zijn opgenomen in de 
tabellen van appendix 4. 

De invloed van de temperatuur op de to~name van de conver
siesnelheid kan ook kwantitatief worden beschreven. Indien wordt 
aangenomen, dat de extractie van de glycerol in het onderzochte 
temperatuursgebied zO goed is, dat de teruggaande veresterings
reactie geen rol kan spelen, dan geldt bij benadering vergelij
king (26): 

dZ 
dt k(gebonden zuur) (26) 

Omdat de reactie is uitgevoerd bij verschillende temperaturen, en 
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omdat de wateroplosbaarheid in olie sterk afhankelijk is van de 

temperatuur, mag de waterconcentratie niet in k worden verdiscon

teerd. Daarom moet vergelijking (26) worden beschreven als: 

dZ dt = k W(gebonden zuurl (57) 

De hoeveelheid gebonden zuur is gelijk aan de hoeveelheid, die 

oorspronkelijk aanwezig was 3g~, verrninderd met de hoeveelheid 

vrij vetzuur, zodat: 

~~ = kW (3g~ - Z) (58) 

Oplossing van deze differentiaalvergelijking met de randvoorwaar

de Z=O op t=O geeft: 

1 -
z exp (-kWt) (59) 

0 Nu is Z/3g
1 

precies gelijk aan de conversie, zodat vergelijking 

(59), na logarithrneren, geschreven kan worden als: 

log(1-conversie) - kWt (60) 

De verblijftijd voor alle experimenten was ongeveer 50 minuten, 

zodat vergelijking (60) wordt: 

log(1-conversie) 
3000 -kw (61) 

In.tabel 14 zijn de experimentele waarden opgenomen van de con

versie en de waterconcentratie bij verschillende temperaturen, 

hieruit zijn met behulp van vergelijking (61) de k-waarden bere

kend. Voor de waarden van de waterconcentraties is gebruik ge

maakt van de waarden, zoals die gevonden zijn bij de natte-wand

kolom; deze waarden zijn in het algerneen kleiner dan die vofgens 

figuur 16, waarin de watercor:centraties zijn opgenomen in vetten, 

die reeds een grote hoeveelheid vrije vetzu.ren bevatten. 
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Temp. 0 c Waterconc. w Conversie kW k 

mol/kg 1/sec kg/mol.sec. 

270 3,9 0,96 0,0011 2,8 .1 o-4 

260 3,2 0,93 0,0009 2,8 .. 
245 2,5 0,74 0,0004 1,6 11 

240 2,2 0,69 0,0003 1 14 " 

233 1,7 0,43 0,0002 1, 2 11 

224 
I 

1 , 1 0,31 0,0001 0,9 " 

Tabel XIV 

De waarde van kW bij 260°C komt ongeveer overeen met de 

waarden van de vergelijkingen (30) ,(32) en (33) in hoofdstuk 2. 

De waarde van kW bij een bepaalde temperatuur is slechts een maat 

voor de overall toename van de hoeveelheid vetzuur en ze mag dus 

niet worden beschouwd als de chemische reactiesnelheid bij die 
temperatuur. Er moet ook nog rekening worden gehouden met menging 

en stofoverdracht. Indien wordt aangenomen, dat de stofoverdracht 

en de menging in het onderzochte temperatuursgebied niet veel 

veranderen, dan heeft een temperatuursverhoging alleen invloed op 

de verschillende chemische reactiesnelheidskonstanten. Stel, dat 

k volgens Arrhenius geschreven kan worden als: 

k (62) 

dan kan de activeringsenergie E warden berekend. In figuur 17 is 
ln k uitgezet als functie van 1/9. temp~ 

o( -

-10 

Figuur 17 

~t: 
~----_.------~------~ t.S UJ 1,9 2P 2,1 

- .. 

Ln k als funatie van 7/6 
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Uit de helling van de curve in figuur 17 volgt de waarde van E. 

Gevonden wordt dan: 

E = 16 kcal/mol (63) 

Deze uitkomst is wel verrassend, omdat ook in hoofdstuk 2 bij de 

berekening van de activeringsenergie van de reactiestap monogly
ceride naar glycerol precies dezelfde waarde is gevonden, ter

wijl k is samenge~teld uit v~rschillende reactiekonstanten. Dit 

is een sterke aanwijzing, dat de· activeringsenergie voor iedere 

afsplitsing van een vetzuurgroep even groot is. 

Zoals reeds in hoofdstuk 2 is vermeld, hebben Sturzenegger en 
Sturm (44} bij hun experimenten met een autoclaaf eveneens een 

waarde van 16 kcal/mol gevonden. Het merkwaardige hierbij is, dat 
zij deze waarde niet hebben berekend uit k, maar uit kW. Deze be

rekening is principieel fout, omdat bij een temperatuursverhoging 

ook de waterconcentratie verandert. Oat zij desondanks uit de 
verandering van kW ,.._ deze berekenen zij uit de halfwaardetijd, 

zodat ook de begineffecten hierin worden opgenomen -- bij een 
verandering van de temperatuur een waarde vaR 16 kcal/mol kunnen 

berekEmen, is dan ook zuive:;- toeval. Een berefening van de acti
veringsenergie uit tabel 14 met behulp van de kW-waarden geeft 
een waarde van E, die gelijk is aan 30 kcal/mol; deze waarde 
heeft echter geen enkele betekenis. 

4.3.5 De invloed van de fasenverhouding 

De fasenverhouding wordt gedefinieerd als: 

+ = waterstroom in de reactor 
oliestroom in de reactor (64) 

Dit is dus de inwendige fasenverhouding; deze is niet gelijk 

aan de verhouding van de toevoerstromen, omdat olie en water on
gelijkmatig uitzetten en er bovendien water oplost in de olie. 

Het is duidelijk, dat naarmate de fasenverhouding grater is, ook 
' de extractie beter is; de waterfase is hier immers de extrahe

rende fase. Bij een groter wordende waterstroom in de reactor, 
zal oak het aantal overdrachtstrappen in de reactor toenemen; 
hierop zal nader warden ingegaan in de volgende paragrafen. 

Bij de vetsplitsing in continue tegenstroom vindt echter niet 
aLleen een extractie plaats, maar ook een chemische reactie, zo-
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dat een betere extractie niet altijd overeen behoeft te komen met 

een grotere conversie. 
Met de pakking, bestaande uit de porseleinen berl zadels van 4 mm 

ziin bij een constante olietoevoer en een constante temperatuur 

van 240°c, experimenten uitgevoerd bij verschillende toevoerstro
men van het water. De resultaten zijn weergegeven in figuur 18. 

90 

70 

3 

. G.lY~i..,erol in water X 10 ,.- ... ... 
~ ',, __ 

01 .X: 
<=>" 

Mono 

Figuu'!' 18 

De aamenateLZing van vet na een hyd'!'olyae'!'eactie 
van 46 minuten, bij ve'!'schillende fasenve'!'houdingen. 
Inwendige oUesB!'oom 21 ml/min. 
TempePatuu'!' 240 C. 
PoraeZeinen berl 2adeZs 4 mm. 

Bij een kleine waarde van het waterdebiet vertoont de conversie
curve bij. een toenemende hoeveelheid water een sterke stijging. 

Deze stijging kan waarschijnlijk geheel worden toegeschreven aan 

de bete~ wordende overdracht van de glycerol. 
Is de waarde van de fasenverhouding ongeveer gelijk geworden aan 
~~n, dan vertoont de curve een maximum. 
Bij ~roter wordende waterdebieten neemt de conversie af. Blijkbaar 
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is de extractie dan reeds zodanig, dat deze geen invloed meer 
heeft op de conversieJ de invloed van een andere parameter gaat 

dan overheersen en wel de verblijftijd van de olie. Bij grater 

wordende waterdebieten wordt oak de "hold up" van de waterfase in 

de kolom en dus die van de oliefase kleiner. Een kleinere "hold 
up" van de oliefase betekent een kleinere verblijftijd van de 

olie1 dit-heeft tot gevolg, dat de conversie daalt. De verblijf
tijd als functie van het waterdebiet zal warden beschreven in pa~ 

ragraaf 4.4. 

Het is moeilijk om te voorspellen waar het maximum zal komen 

te liggen onder andere omstandigheden. 

Bij verhoging van de temper~tuur wordt de reactiesnelheid groter1 
er wordt echter ook meer glycerol gevormd, waardoor de invloed 

van de teruggaande reactie grater wordt. Dit betekent, dat het 

maximum een weinig naar rechts zal verschuiven. 
Het gebruik van een pakkingmateriaal, waarbij kanaalvorming op 
gaat treden of waarbij de wandeffecten grater warden, zal tot ge

volg hebben, dat het maximum eveneens naar rechts zal verschuiven. 
Economisch gezien moet de fasenverhouding zo klein mogelijk 

zijn, omdat de glycerolconcentratie in de waterfase zo groot mo

gelijk moet zijn. 

4.4 De verblijftijdsspreiding in de gepakte kolom· 

4:4 .I Inleiding 

In principe is de bepaling van een verblijftijdsspreiding 
bijzonder eenvoudig: in de ingangsstroom wordt een "tracer" ge

injecteerd, die in de uitgangsstroom als functie van .de tijd 

wordt gemeten. Indien een goede "tracer" en een juiste analyse

methode kunnen worden gevonden, kunnen altijd c-, resp. F-dia

grammen worden verkregen. De interpretatie van deze diagrammen is 
in de regel niet zo eenvoudig, omdat slechts de verblijftijds
spreiding van het reactorgedeelte van belang is; in het geval van 
de gepakte kolom is di t het gedeel te, waar in zich de pakking bevindt. 
Bij e~n bepaling van de verblijftijsspreiding is het bijna nooit 

mogelijk rechtstreeks het reactorgedeelte te meten. Altijd zijn 
er begin- en eindeffecten, die eveneens een verblijftijdssprei

ding met zich meebrengen1 bij de gepakte kolom zijn dit de "sett
ling" ruimten, boven en onder de pakking. Voor deze begin- en 
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eindeffecten moet de gemeten spreiding warden gecorrigeerd. 
Ideaal is het om deze effecten te meten zonder het tussenliggende 

reactorgedeelte: indien de dan verkregen waarden warden afgetrok

ken van de totale gemeten spreiding, dan is de resulterende 

spreiding alleen veroorzaakt door het reactorgedeelte. 

Bij de experimenten met de gepakte kolom was het niet mogelijk de 

invloed van de begin- en eindeffecten te meten. De reactiecondi

ties in de kolom -230°c en 60 at- zijn zodanig, dat zelfs een me

ting van de totale verblijftijdsspreiding niet eenvoudig is. De 
correcties, die ter eliminatie van de eindeffecten op de gemeten 
spreidingen zijn uitgevoerd, zijn dan ook slechts benaderingen. 

In appendix 4 zijn in tabelvorm de uitkomsten van de metin

gen opgenomen; het oppervlak onder de curve in het C-diagram is 

in alle gevallen gelijk aan ~~n. 

4.4.2 De verblijftijdsspreiding van de waterfase 

In het systeem water/olie is de keuze van een "tracer" voor 

de waterfase niet moeilijk. Er zijn vele stoffen, die goed oplos

sen in water en volstrekt niet in olie, en die bovendien gemakke

lijk geanalyseerd kunnen warden. Tot deze stoffen behoren o.a. de 
electrolyten, waarvan in verdund.e oplossing de geleidbaarheid 

voor een electrische stroom een maat is voor de concentratie. 

Voor de bepaling van de verblijrtijdsspreiding van de waterfase 
werd dan ook een 5% kaliumchloride oplossing in water gebruikt 

als "tracer". M.b.v. stikstofdruk werd hiervan ongeveer 1 ml via 

een capillair in.de waterverdeler gespoten. Zie figuur 13. 
Het volume van.deze waterverdeler bedraagt 40 ml. Aangenomen 

wordt, dat de ingespoten kaliumchloride oplossing ideaal wordt 
gemengd in dit volume. Via deze verdeler stroomt het water over 

de pakking, waarna het zich tenslotte verzamelt in de ruimte on

der de pa~king, waar zich ook het fasegrensvlak bevindt. 
De plaatsbepaling van het fasegrensvlak berust op een meting van 

de geleidbaarheid voor een electrische stroom, zoals in paragraaf 

4.2 is ,uiteengezet. In plaats van .een plaatsbepaling kan deze me-

.thode ook warden gebruikt voor de bepaling van de geleidbaarheid 
van de waterfase; voorwaarde hierbij is, dat de reactor zodanig 
is ingesteld, dat het fasegrensvlak gedurende de meting op de
zelfde plaats blijft, zodat na afloop van de meting de waarde van 
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de geleidbaarheid dezelfde is als ervoor. 

Bevindt het fasegrensvlak zich tussen de electroden, dan be

draagt het watervolume onder in de kolom maximaal 250 ml en mini

maal 140 ml_; met behulp van de geleidbaarheid kan dit volume tot 

op 10 ml nauwkeurig worden bepaald. 

Om de verblijftijdsspreiding van de waterfase in de pakking te 
leren kennen, moet er gecorrigeerd worden voor dit volume. 
Aangenomen wordt nu, dat het water in dit volume ideaal wordt ge

mengd. Hoewel dit natuurlijk niet helemaal het geval is, zijn er 

toch meerdere factoren, die ertoe leiden, dat dit volUme bij be

nadering als een ideale manger kan worden beschouwd: 

- de waterdruppels, die ui~ de pakking door het fasegrensvlak 
· vallen, zullen de menging bevorderen; 

- het water zal altijd een weinig olie met z~ch meenemen~ deze 
olie zal in deze ruimte in de vorm van kleine bolletjes opstij

gen, waardoor eveneens menging zal optreden; 
- de diffusieco~fficient van kaliumchloride bij een temperatuur 

van -230°C is groot; 
- de electroden, waarmee de geleidbaarheid wordt gemeten, zijn zo 

groot, dat bijna de gehele "settling" ruimte wordt bestreken; 

ook al is de vloeistof tussen de electroden dan niet helemaal 

ideaal gemengd, dan zal er toch ongeveer een gemiddelde waarde 

van de geleidbaarheid worden gemeten. 
Met de gepakte kolom zijn een aantal experimenten uitgevoerd 

bij een constante temperatuur van 230°C en een constante olietoe
voer van 17 ml/min; de watertoevoer is gevarieerd van 10 tot 30 
ml/min. De pakking bestond uit porseleinen berl zadels van 4 mm; 

de pakkinghooqte bedroeg 27 cm. 
In ·figuur 19 is ~~n experimenteel bepaalde verblijftijds

kromme weergegeven. 

In tabel 15 zijn de gemeten waarden van de verblijftijd en 
de variantie opgenomen.In de tabelzijn de gecorrigeerde waarden 

gegeven. Gecorrigeerd is enerzijds voor het volume van de water
verdeler - 40ml - anderzijds voor het volume onder in de kolom; 

in de vierde kolom van tabel 15 wordt de grootte van dit volume 
opgegeven. 
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Figuur 19 

Voorbee~d verb~ijftijdsspreiding ~aterfaae. 
O~ietoevoer 17 m~/min. Watertoevoer 19 m~/min. 
PorseZeinen berZ zadeZs 4 mm. 

De inwendige waterstroom is niet gelijk aan de watertoevoer, om

dat er water oplost in het vet - bij 230°C bevindt er zich onge

veer 5% water in het vet - en, omdat het water bij temperatuurs

verhogingen uitzet - de dichtheid van water bij 230°c bedraagt 

ongeveer 800 kg/m3 -

Watertoevoer Gemeten_verblijf- Gemeten 2 Volume onder 
uitwendig tijd t min. variantie s in kolom 

ml/min min.2 ml 

11 22 147 140 

17 12 54 140 

19 14 59 160 

22 13 53 180 

28 14 65 250 

28 14 61 250 

Tabel XV 
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Waterstroom Gecorrigeerde Gecorrigeer~e Aantal meng-
inwendig ver]?lij ftijd variantie s trappen 
ml/min. t min. min.2 

12 . 7 8 9 

20 3 3 6 

23· 5 6 7 

27 5 5· 6 

34 5 7 6 

34 5 6 7 

Tabel XVI 

De variantie van het volume onder in de kolom blijkt veel groter 

te zijn dan de variantie van de pakking. Dit betekent, dat fouten 

in de metingen grote invloed hebben op de resultaten. Het aantal 

meng~rappen, dat berekend is volgens de form~les (50) en (54), is 

niet afhankelijk van de waterstroom. 

Onafhankelijk van het debiet bedraagt de gemiddelde verblijftijd 

van de waterfase in de pakking 5 minuten; het gemiddelde aantal 

mengtrappen is gelijk aan 7. 

4.4.3 De verblijftijdsspreiding van de oliefase 

De keuze van een "tracer" voor de oliefase is veel moei

lijker dan bij de waterfase. Indien wordt afgezien van het ge

bruik van radioactieve "tracers", dan blijft alleen nog de toe

passing over van "tracers", die door middel van spectrometrische 

methoden geanalyseerd kunnen worden. Er blijkt echter geen en
kele kleurstof te zijn, die gedurende een lange tijd - 30 tot 60 

minuten - stabiel is bij de reactie condities. 

Het gebruik van stoffen, zoals benzeen en tetraline, die wel sta
biel zijn en, die gemakkelijk met behulp van de infraroodspectro

metrie kunnen worden bepaald, is wel mogelijk. Vereist wordt, dat 

de geinjecteerde ~·tracer" een dichtheid heeft, die pngeveer ge

lijk is aan die van de oliefase; bovendien moet de "tracer" snel 
oplossen in deze fase. Benzeen bleek niet te voldoen aan deze 

e~sen; de dichtheid van benzeen bij 230°C is ongeveer 650 kg/m3 . 
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Voor de verblijftijd van de oliefase werden waarden gevonden, die 

veel te klein waren; blijkbaar loste de gelnjecteerde benzeen 

niet zo snel op in de olie en steeg het ten gevolge van zijn 

kleinere dichtheid sneller op in de kolom dan overeenkwam met de 

stijgsnelheid van de olie. Het gebruik van tetraline geeft geen 

moeilijkheden. De dichtheid is. een weinig groter dan die van olie, 

zodat de gevonden verblijftijden te groot zullen zijn; de afwij

kingen blijken echter gering te zijn. 

Ook bij deze experimenten moet gecorrigeerd worden voor de 

begin- en eindeffecten. 

ieder experiment wordt ongeveer 10 ml tetraline geinjecteerd 

in de toevoerstroom, vlak onder de pakking; hier bevindt zich bo

ven het fasegrensvlak nog een hoeveelheid olie van ongeveer 80 ml. 

Door deze olielaag vallende waterdruppels uit de pakking, waar-

door een goede menging van de olie in laag tot stand wordt 

gebracht. 

Boven de pakking bedraagt het o.lievolume bij een pakkinghoo<;Tte 

van 27 cm ongeveer 100 ml; de menging in dit gedeelte zal iets 

~minder goed zijn dan in het onderste gedeelte van de kolom. 

Slechts een gedeelte van de olie in dit volume wordt goed gemengd 

door de vallende waterdruppels uit de verdeler; aangenomen wordt, 

dat ten gevolge van de hierdoor ontstane convectiestromen toch 

een zodanige menging optreedt, dat het gehele volume als een ide

ale menger mag worden beschouwd. 

Bij een constante olietoevoer van 17 ml/rnin en verschillen

de waterdebietstromen zijn bij 230°C een aantal experimenten uit

gevoerd. Een uitwendige olietoevoer van 17 ml/rnin komt, na cor
rectie voor het opgelost water - 5%, dit is ongeveer 1 rnl -en de 

uitzetting bij hogere ternperatuur- dit is een factor 9/7,6 -

overeen met een inwendige oliestroorn van 21 ml/min. 

De hoogte Van de pakking, bestaande uit porseleinen ber.l za:dels 

van 4 mm, bedroeg 27 ern, De volumefractie, ingenomen door de pak

king, bedraagt 0,66, zodat het vrije volume in'de kolom- door-

snede 50 cm2 - 890 crn3 bedroeg. 

In figuur 20 is ~~n experirnenteel bepaalde verblijftijdskromrne 

weergegeven. 

Met behulp van de forrnules {50) en (54) kan uit de gecorrigeerde 

gemiddelde verblijftijd en de variantie het aantal rnengtrappen 

worden berekend~ Zie tabel 17. 
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Figuu!' 20 

Voorbeeld verblijftijdsspreiding otiefase. 
Otietoevoe!' 17 ml/min. Watertoevoer 17 ml/min. 
Porseleinen berl zadela 4 mm. 

Inwendige Gemeten gemiddelde Gemeten variantie 
fasenver- verblijftijd t min s2 mi.n2 
houding v66r en n~ correctie v66r en n~ correctie 

0,7 51 42 640 599 

0,9 49 40 568 527 

1 ,3 46 37 460 419 

1,6 44 35 466 426 

Tabel XVII 

Aantal 
meng-

trappen 

4 

4 

5 

4 

Het aantal mengtrappen blijkt geli.jk te zijn aan 4, onafhankelijk 

van de hoeveelheid toegevoegd water. Dit aantal is bijzonder 
klein; immers voor een ~~nfasestroming geldt dat voor kleine 
waarden van Re - in dit geval bedraagt Re, gebaseerd op de super-· 
ficiele snelheid, 0,2.- de waarde van Bo gelijk is aan 0,5 het

geen hier overeen zou komen met 17 mengtrappen. 
In tabel 18 zijn de berekende waarden van Bo opgenomen. Bo blijkt 

constant 0,1 te zijn, een waarde, die dus een factor 5 kleiner is 
dan bij een 4~nfasestroming. 
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Inwendige Berekend aantal Volumefractie Linea ire Bo= 
fasenver- ml olie en wa- olie e:O in snelheid ii0 dPjE0 
houding ter in pakking pakking olie cm/min 

0,7 950 0,6 0,7 0,1 

0,9 930 0,6 0,7 0,1 

1,3 910 0,6 0,7 0,1 

1 , 6 910 o,s o,s 0,1 

Tabel XVIII 

Met behulp van de gemiddelde verblijftijden van de water- en de 

oliefase is het mogelijk het totaal volume; dat deze beide fasen 

in de pakking innemen, te berekenen. In de tweede kolom van tabel 

18 zijn deze volumina opgenomen. Dit volume moet 890 ml bedragen. 

De afwijkingen zijn waarschijnlijk te wijten aan het gebruik van 
tetraline; deze stof is immers een weinig zwaarder dan olie, 

waardoor de gemeten verblijftijd groter zal zijn dan de werke

lijke. Voor de berekening van e:O in de derde kolom van tabel 18 
is dan ook aangenomen, dat de verblijftijd - en dus de "hold up" 

-·van de waterfase juist is; die van de oliefase is hierbij aan
gepast. 

4.5 De stofoverdracht in de gepakte kolom 

Bij de reactie tussen vet en water komt glycerol vrij. Dit 
glycerol wordt in de vetfase gevormd, maar moet.hieruit worden 

geextraheerd, omdat de aanwezigheid van vrije glycerol in de vet

fase de veresteringsreactie bevordert. De gepakte kolom moet dus 
als een normale extractiekolom kunnen werken. De werking van een 

extractiekolom kan worden uitgedrukt in het aantal overdrachts

trappen, dat de kolom bezit. 
In de regel is de bepaling van het aantal overdrachtstrappen niet 

mo~ilijk; hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van een diagram, 
waarin de concentraties van de te extraheren component in de 
beide fasen via de evenwichtslijn en de werklijn in elkaar zijn 

uitgedrukt. 

In het geval van de vetsplitsing, waarbij ook een chemische re
actie plaatsvindt, treden complicaties op, omdat de te extrahe-
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ren component ook deelneemt aan de chemische reactie. 
Het is nu niet mogelijk om, na toevoeging van glycerol aan de 
toevoerolie, uit .de glycerolconcentraties van de uitgaande stro

men de doelmatigheid van de extractie te berekenen. Vrije glyce

rol in het systeem zal ook een chemische reactie aangaan met de 

aanwezige vrije vetzuten: het opstellen van een glycerolbalans 

voor de bepaling van het aantal overdrachtstrappen wordt hierdoor 
zinloos. 

Daarom moet aan de olietoevoer een te extraheren stof warden toe

gevoegd, die op geen enkele manier in het systeem kan reageren. 

Bovendien moet deze stof enigszins lijken op glycerol, en moet 
dus zowel in de olie- als in de waterfase oplosbaar ·zijn. 
De keuze van het aantal stoffen, d.at dan te gebruiken is, is niet 

groot. Genomen is aceton. Dit gedraagt zich volkomen inert en is 

zowel in de water- als in de oliefase goed oplosbaar. 
Bovendien is het acetonmolecuul ongeveer even groot als het gly

cerolmolecuul, alhQewel glycerol meer hydrofiel is dan aceton. 

De procedure was verder bijzonder eenvoudig. Aan de toevoer
oliewerdenStot 10 gewichtsprocenten aceton toegevoegd. Na ver

loop van tijd - indien aang.enomen mocht wordEtn, dat zich een sta
tionaire toestand in de kolom had ingesteld - werden monsters ge

nomen van de afvoerstromen van het water en de olie. In deze mon

sters werd de hoeveelheid aceton bepaald. 

De analyse van het aceton vond plaats door middel van een 
gaschromatografische methode. Het was een gas/vast-analyse, welke 
werd uitgevoerd in een kolom van twee meter lengte en 2 mm diame
ter, gevuld met Porapak-P: als draaggas werd stikstof gebruikt, 

terwijl gedetecteerd werd met een ionisatiedetector. Als inwen
dige standaard werd ethanol gebruikt. De monsters werden recht
streeks in de gaschromatograaf gespoten. 

Er zijn een aantal experimenten uitgevoerd bij een tempera
tuur van 230°C en bij verschillende debietstromen van het water. 

. 0 
Een temperatuur van 230 c ligt 20 tot 30 graden onder de normale 

reactietemperatuur. Dit is met opzet gedaan, omdat de reactor bij 

deze iets lagere temperatuur gemakkelijker onder controle kan 
worrlen gehouden. De fout, die hierdoor gemaakt is, zal niet groot 

zijn , omdat niet aangenomen kan warden, dat in dit tempera
tuurgebied het specifiek oppervlak en de stofoverdrachtscoeffi
clent nog sterk afhankelijk zijn van de temperatuur. 
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Met behulp van de werklijn en de evenwichtslijn werd op de 

algemeen bekende wijze het aantal evenwichtstrappen bepaald. 
De ligging van de evenwichtslijn is experimenteel bepaald. Hier

bij werd gebruik gemaakt van een autoclaaf, waarin onder roeren 
een hoeveelheid water, olie en aceton gedurende enige tijd op een 

temperatuur van 230°C werd gehouden; na het stilzetten van de 

roerder werd zowel van de water- als van de oliefase een monster 
genomen, dat op aceton werd geanalyseerd. De evenwichtsverdeling 

van aceton over de beide fasen is voor verschillende acetoncon
centraties nagegaan; deze concentraties waren van dezelfde orde 

van grootte als die, welke werden verkregen bij de experimenten 
met de gepakte kolom. De evenwichtslijn voor aceton bleek in dit 

concentratiegebied recht te zijn; de verdelingscoefficient, die 

in dit geval de verhouding tussen de gewichtsprocenten aceton in 

de olie- en waterfase geeft, is gelijk aan 1,59. Zie tabel in ap
pendix 4. 

Omdat zowel de evenwichtslijn als de werklijn recht zijn -

aangenomen wordt, dat de verdelingscoefficient en de fasenverhou

ding constant zijn in de reactor - kan het aantal overdrachts
trappen gemakkelijk worden berekend uit het aantal evenwichts

trappen met behulp van de formule ~~: 

aantal evenwichtstrappen 
!L- 1 N° om 

o w. ln w 
om om 

(65) 

Hierin is N~ het aantal schijnbare overdrachtst~appen ten opzich

te van de oliefase: w/om is de extractiefactor, en deze is samen

gesteld uit de waterdebietstroom w, de oliedebietstroom o en de 

verdelingscoefficient m. 
In vergelijking (65) komt slechts het aantal schijnbare over

drachtstrappen N~ voor; het aantal werkelijke overdrachtstrappen 

N~ is niet bekend. Slechts in het geval, dat er geen axiale meng

ing optreedt in de kolom, geldt, dat N~ gelijk is aan N~. IS het 

aantal werkelijke overdrachtstrappen zeer groot, dan kan het aan
tal schijnbare ov~rdrachtstrappen worden berekend uit het aantal 



mengtrappen in de beide fasen, volgens de formule, die door 

Miyauchi en VermeulenQB) is afgeleid: 

w 
om 
w 
om 

~ 
om 

w 
Oiii 

- 1 
ln w 

om 
(66) 

Met behulp van de waarden in appendix 4, zijn volgens boven

staande uiteenzettingen de waarden in tabel 19 berekend. Deze 
waarden zijn geldig voor een kolom, gevuld met porseleinen berl 

zadels van 4 mm~ de pakkinghoogte bedro~g 25 cm. 

De uitwendige olietoevoerstroom was gelijk aan 17ml/min. 

Inwendige Aantal Stofoverdr.c. r:P No 
fasenverh. evenw. X spec. opp. gem8ten bereleend 

trappen KS 1/sec 

0,5 1,8 2,5.10 -4 0,9 1 ,6 . 
1 , 0 2,7 5,6.10 -4 2,0 2,6 

i,O 2,4 5,1.10 -4 1:,8 2,6 

-4 1 
1 , 1 3,0 7,0.10 2,5 2,8 

1, 4 3,3 8,3.10 -4 3,0 3,2 

Tabel XIX 

Zeerverrassendis wel de overeenkomst tussen het gemeten en het 

berekende aantal schijnbare overdrachtstrappen, .vooral bij gro
tere fasenverhoudingen~ hieruit volgt, dat het aantal werkelijke 
overdrachtstrappen in de gepakte kolom zeer groot is. 
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HOOFDSTUK V 

5. Mathematisch ~odel van een continue tegenstroom-hydrolyse

reactor 

5.1. Inleiding 

De bedoeling van het in dit hoofdstuk beschreven mathematisch 

model is om een zo nauwkeurig mogelijke fysische beschrijving te 

geven van de verschijnse;t.en, die zich afspelen in een reactor, 
waarin bij hoge temperatuur en druk een water- en een vetfase in 

een continue tegenstroom met elkaar in contact worden gebracht. Op 
welke manier dit met elkaar in contact brengen van de beide vloei
stoffasen geschiedt, doet dan verder niets ter zake. 
Vooropgesteld dient te worden, dat bij de wiskundige uitwerking 

enkele vereenvoudigingen zijn toegepast, zodat de ber.ekeningen 
slechts benaderde oplossingen kunnen geven. Ondanks deze vereen

voudigingen echter zal er wel rekening worden gehouden met effecten 
die in de tot heden verschenen literatuur betreffende de berekenin
gen van continue tegenstroom-hydrolysereactoren zijn verwaarloosd. 

Tot degenen, die eveneens gepoogd hebben een wiskundige uit
eenzetting te geven van een continue tegenstroomreactor behoren 

Jeffreys, Jenson en Miles. Zij berekenden het verloop van de vrije 
vetzuur- en glycerolconcentraties in een sproeikolom; in een derge

lijke kolom valt het water in de vorm van kleine druppeltjes door 

een opst;:ijgende oliefase. Ook zij hebben vereenvoudigingen toegepast 
in hun berekeningen. Namen zij oorspronkelijk in 1961 (93) aan dat 

de chemie van een proces kon worden beschreven met een eerste orde 

aflopende reactie -jdan wordt er bij voorbaat al vanuit gegaan, dat 
de glycerol zo goed uit de vetfase wordt ge~xtraheerd, dat de ver

esteringsreactie geen rol van betekenis meer kan spelen in het pro
ces-,later in 1967 (94) substitueerden zij toch een tweede orde 
evenwichtsreactie in hun vergelijkingen. De kinetiek van deze che

mische reactie is echter niet juist, omdat zij uitgingen van een 
overall·reactie, zonder de tussenstappen in beschouwing te nemen1 

zij veronderstelden, dat ~en van deze reacties snelheidsbevalend zou 
zijn. Deze veronderstelling is, zoals uit hoofdstuk 2 is gebleken, 
niet juist, omdat alle reactiesnelheden van dezelfde orde van groot

te zijn. Verder is ook de axiale menging niet in hun berekeningen 
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opgenomen. W~l hebben zij rekening gehouden met een groter wordende 

waterconcentratie in de vetfase bij een toenemenqe vrije vetzuur

concentratie. Hierop zal in een van de volgende paragrafen nader 

worden ingegaan. 

Een totaal andere benadering is in 1966 gegeven door Voeste 

en Schmidt (95) • Zij beschouwden de continue vethydrolyse als 

een extractieproces en hebben daarop dan ook een grafische analyse

methode gebaseerd. Deze grafische analyse wordt uitgevoerd in een 

driehoeksdiagram op een analoge wijze, waarop elke reactie in tegen

stroom kan worden berekend. De evenwichtslijnen in het ontmenggebied 

hebben nu echter niet alleen betrekking op het fysisch evenwicht, 

maar ook op het chemisch ev~nwicht. Hierin ligt dan ook het zwakke 
punt bij dit model. De methode zal goed voldoen, indien de instel

ling van het chemisch evenwicht veel sneller plaatsvindt dan die van 

het fysisch evenwicht, dat wil zeggen bij reacties met grote chemi

sche reactiesnelheid. De vethydrolyse is echter geen snelle reactie, 

zodat niet verwacht mag worden dat het chemisch evenwicht zich kan 

instellen. Voeste en Schmidt hebben deze moeilijkheid ook onder

kend. Om toch nog een bruikbare constructie te verkrijgen, veran

derden zij de evenwichtslijnen in het ontmenggebied zodanig, dat 

deze lijnen niet meer overeenkwamen met volledig fysisch en che

misch evenwicht, maar met volledig fysisch en een slechts gedeel

telijk chemisch evenwicht. Dit gedeeltelijk chemisch evenwicht na

men zij voor elke evenwichtsschotel over de gehele kolom constant. 

Het is echter zeer de vraag of deze aanname bij een zo gecompli

ceerde chemische reactie als de vethydrolyse wel juist is. Ook de 

invloed van de axiale menging wordt bij een dergelijke constructie 

niet in rekening gebracht. 

5.2. Probleemstelling 

Om een enigszins vera~twoord mathematisch model op te stellen, 

moet op de eerste plaats worden nagegaan welke factoren een grote 

invloed kunnen hebben op het proces. 

Indien_water en olie bij hoge temperatuur en druk met elkaar in 

contact worden gebracht, zal water oplossen in de oliefase, waar 

zich dan ook de hydrolysereactie gaat afspelen. De conversiesnel

heid - d.i. de snelheid waarmee het vrije vetzuur wordt gevormd -

zal nooit groter kunnen zijn dan de chemische reactiesnelheid. In 
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de zal de conversiesnelheid kleiner zijn dan de chemische 

reactiesnelheid, vooral in een reactiesysteem dat bestaat uit twee 

vloeistoffasen, waarbij stofoverdracht van de ene naar de andere 

fase moet plaatsvinden. 

De hydrolysereactie is een evenwichtsreactie : enerzijds reageert 

opgelost water met het vet onder vorming van uiteindelijk glycerol 

en vetzuur, anderzijds de gevormde glycerol met de aanwe-

zige vrije vetzuren, waarbij weer glyceriden worden gevormd. 

Er zijn bij deze reactie twee componenten die door het grens

vlak heen uitwisselbaar zijn : het water en de glycerol. Nu vormt 

het water een van beide vloeistoffasen; het is dus in een zeer gra

te overmaat aanwezig in het systeem. Omdat bovendien de oplossnel

heid van het water groot is vergeleken met de chemische reactiesnel

heid, mag worden aangenomen dat de oliefase altijd verzadigd is met 

water. De oplosbaarheid van water in de oliefase echter wordt groter 

naarmate de hoeveelheid vrije vetzuren in de fase toeneemt. Dit be

tekent, dat gedurende de reactie meer water zal gaan oplossen in de 

oliefase. Daar de reactiesnelheid recht evenredig is met de hoeveel

peid opgelost water, zal deze dus toenemen. 

Jeffreys en Jenson (94) nemen aan, dat de hoeveelheid opgelost water 

recht evenredig is met de hoeveelheid vrij vetzuur. Dit zal inder

daad een goede benadering geven van de hoeveelheid opgelost water, 

vooral doordat zij rekening houde~ met de overdracht van het water. 

In het vervolg van dit hoofdstuk echter zal de toename van de water

concentratie niet in rekening warden gebracht, maar zal een constan

te waarde voor deze concentratie warden gesubstitueerd. 

In paragraaf 2.-7 van hoofdstuk 2 is de invloed nagegaan van de hoe

veelheid water op de conversiesnelheid. Bij een temparatuur van 

260°C bleek, dat een hoeveelheid grater dan 6 gew. % bijna geen in

vloed meer had op de conversiesnelheid. Deze hoeveelheid van 6% is 

ongeveer gelijk aan de oplosbaarheid van water in neutrale arachide

olie van 260°C. Het feit, dat in het verdere verloop van de reactie 

de reactiesnelheid bij een grote overmaat water niet groter wordt 

dan bij kleine hoeveelheden water, zou erop wijzen, dat deze grotere 

hoeveelheden water warden gebonden door de vrije vetzuren en aldus 

warden verhinderd deel te nemen aan de reactie. 

Voor een temperatuur van 260°C zal daarom voor de waterconcentratie 

een constante waarde van 6 gew. % warden gesubstitueerd. Voor de 
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waterconcentratie bij andere temperaturen zullen waarden worden ge

nomen, die ongeveer overeenkomen met de oplosbaarheden van water in 

zuivere arachideolie bij deze temperaturen ~ deze waarden zijn be

paald in hoofdstuk 3 

Voor de andere uitwisselbare reactiecomponent, de glycerol, geldt 

het bovenstaande uiteraard niet. Vrije glycerol is bij het begin van 

de reactie in het geheel nog niet aanwezig, maar wordt pas naderhand 

gevormd. Dit glycerol zal echter gemakkelijk kunnen reaqeren met de 

aanwezige vrije vetzuren~ hierdoor zal de conversiesnelheid kleiner 

worden. Met andere woorden, de vrije glycerol in de vetfase bepaalt 

voor een belangrijk gedeelte de conversiesnelheid~ hoe kleiner deze 

hoeveelheid glycerol is, des te groter zal de conversiesnelheid zijn. 

De concentratie van de vrije glycerol in de vetfase wordt op 

de eerste plaats bepaald door de glyceroloverdracht aan de waterfase. 

Glycerol lost veel beter op in water dan in olie~ er zal dus altijd 

een grote drijvende kracht zijn voor de glycerol om over te gaan 

naar de waterfase. Een noodzakelijke vereiste voor een reactorkolom 

is natuurlijk, dat deze een voldoende groot aantal ove:rdrachtstrap

pen heeft. 
I 

De drijvende kracht voor de glycerol hangt natuurlijk af van de ver-

delingscoefficient. Nu is deze verdelingscoefficient ongeveer gelijk 

aan de gewichtsfractie opgelost water in het vet. Omdat de hoeveel

heid opgelost water in het vet groter wordt bij een toenemende con

versie, zal ook de verdelingscoefficient veranderen. Toch zal ook 

voor deze verdelingscoefficient een constante waarde worden gesub

stitueerd in de vergelijkingen in het vervolg van dit hoofdstuk, en 

wel een waarde die overeenkomt met de gemiddelde waterconcentratie 

in de olie. 

Een andere, zeer belangrijke factor die grote invloed kan heb

ben op de vrije glycerolconcentratie in de oliefase, is de axiale 

menging die in beide fasen optreedt. Hoewel dit verschijnsel reeds 

in de vijftiger jaren door o.a. Geankoplis en Hougen is geconstateerd 

zijn het vooral de onderzoekingen geweest van Sleicher (77) en 

Miyauchi en Vermeulen (78), die de invloed van de axiale menging op 

de stofoverdracht in extractiekolommen kwantitatief 'hebben beschre

ven. De axiale menging veroorzaakt een afvlakking van de concentra- . 

tieverlopen in beide fasen, met het gevolg dat de drijvende 

kracht voor extractie kleiner wordt. Vindt er ook nog een chemische 
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reactie plaats in ~en van beide fasen, dan warden bovendien door de 

.axiale menging van deze fase ook de concentraties van de reagerende 

componenten beinvloed. In het geval van de vethydrolyse zal een axi

ale menging van de vetfase het concentratieverloop van de vrije gly

cerol zodanig wijzigen, dat vooral in het laatste gedeelte van de 
kolom de glycerolconcentratie wordt vergroot. Juist in dit gedeelte 

van de kolom is de conversie reeds zeer groot en om de reactie zo 
volledig mogelijk te doen aflopen, moet de glycerolconcentratie zo 

klein mogelijk zijn •• Axiale menging heeft dus bij de continue hydro

lysereactoren een zeer ongunstige invloed op de conversiesnelheid. 

Bij de berekening van een continue tegenstroom-hydrolysereactor 

zal dan ook de axiale menging in beschouwing moeten warden geno-
men. 

De radiale concentratieverschillen zullen warden verwaarloosd. 

Aangenomen wordt, dat de concentratie van een reactiecomponent op 
elk punt van een willekeurige doorsnede in de kolam dezelfde is. 

De fout die door deze aanname wordt gemaakt, zal niet zo groot 
zijn~ aangezien kan warden verwacht dat de radiale diffusie, die 

de concentratieverschillen in radiale richting tracht op te heffen, 

tamelijk groot is. Indien er kanaalvorming of circulatiestroming 
optreden, kunnen wel grote concentratieverschillen in radiale rich

ting ontstaan. Het is dan echter niet geheel duidelijk hoe deze ef

fecten kwantitatief kunnen word~n beschreven. 

In het bovenstaande zijn alleen de factoren beschreven die in

vloed hebben op het verloop van de glycerolconcentraties. Bij de 
continue tegenstroom-hydrolyse gaat het echter op de eerste plaats 

om de producti~ van het vrije vetzuur, terwijl de glycerol slechts 

een welkom bijprodukt is. In paragraaf 5.4. zal warden aangetoond, 
dat het verloop van de vrije vetzuurconcentratie en ook die van de 

andere componenten, bij benadering warden bepaald door het verloop 

van de glycerolconcentratie. 

5.3. De opstelling van de algemene vergelijkingen 

De continue tegenstraom-hydralysereactor kan schematisch warden 

weergegeven, zoals is getekend in fig. 21. 
De glyceralconcentraties in de olie- resp. waterfase warden aange
geven door G0 resp. Gw; ze warden uitgedrukt in mol/kg ; de omreken-
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Sahematisah model tegenstPoomkolom. 

ing in rnol/rn3 verloopt via de dichtheden p0 resp. pw. De debiet

strornen van het water en de olie in de reactor zijn w resp. o 

rn3/sec.; verondersteld wordt, dat deze in de reactor konstant zijn. 

Zijn de axiale rnengcoefficienten van de olie- en de waterfase resp. 

E0 en Ew, uitgedrukt in rn 2;sec., dan kan op een hoogte h in de kolorn 

over een elernentje 6h voor beide fasen een stofbalans voor de gly

cerol worden opgesteld. 

Voor de oliefase in dit elernentje rnoeten vier effecten voor deze 

balans in rekening worden gebracht. 

Strorning door de doorsneden bij h en h + 6h ; 

(67) 

- Axiale rnenging door de doorsnede bij h en h + 6h : 

(68) 

100 



Hierin is E°F het gedeelte van de doorsnede F,dat wordt ingenomen 

door de oliefase. 

- Glyceroloverdracht door het specifieke grensvlak s naar de water

fase. De stofoverdrachtsco~ffici~nt, gebaseerd op de oliefase, 

wordt K genoemd ; de verdelingsco~ffici~nt van de glycerol over de 
water- en oliefase m : 

(69) 

- Chemische reactie in het olievolume £°FAh. De glycerol wordt uit

sluitend gevormd uit de reactie van het monoglyceride met water, 
terwijl bij de teruggaande reactie de aanwezige vrije glycerol 
in de oliefase reageert met de vrije vetzuren. De notatie van de 

chemische reactiesnelheidsconstanten is overgenomen uit hoofdstuk 
2 : 

0 0 0 
p £. FAh (kiiiMW - kiii ZG ) (70) 

Optelling van de vergelijkingen (67} t/m {70) en deling door Ah 
geeft dan voor de stationainaire toestand : 

2 0 
dG oo ww 
-- - KSF { p G -mp G ) + 
dh2 .. 

0 (71) 

Voor de waterfase in het elementje gaat de afleiding analoog. In 

deze fase vindt echter geen chemische reactie plaats. Voor deze 

fase geldt dan 

0 (72) 

De ve~gelijkingen (71) en (72) kunnen worden beschouwd als de twee 

basisvergelijkingen. In de chemische reactieterm van vergelijking 
(71) bevinden zich nog de concentraties monoglyceride M, water W 

en zuur z. De waterconcentratie w wordt constant verondersteld. De 

concentraties M en Z zijn echter variabel. In de volgende paragra-
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fen zal worden aangetoond, dat M en Z bij benadering kunnen worden 
uitgedrukt in G0 en Gw. 

5.4. Een nadere beschouwing van de chemische reactie 

Zoals reeds in paragraaf 5.1. is uiteengezet, is het gewenst 
dat alle concentraties worden uitgedrukt in de glycerolconcentraties 
van de water- en Qliefase. Dit is alleen mogelijk, indien er een 
verband bestaat tussen de hoeveelheid gevormde vrije glycerol en de 
hoeveelheden van de andere reactanten, waarbij dit verband niet te 
zeer afhankelijk mag zijn van de omstandigheden waaronder de hydro
lyse verloopt. 
Zeer eenvoudig kan worden nage~aan.of er inderdaad dergelijke corre

laties bestaan 1 hiervoor is het voldoende de hoeveelheid vrije 
glycerol grafisch uit te zetten als functie van resp. de vrije 
vetzuur-, de monoglyceride-, de diglyceride- en de triglyceride
concentratie. In figuur 22 zijn alle exp~rimenteel bepaalde 
hoeveelheden vrije glycerol uitgezet als functie van de experimen
teel bepaalde concentraties van de·andere reactanten. Figuur 22 
bevat dus zowel de resultaten van de autoclaafexperimenten van 
hoofdstuk 2, als die van de gepakte kolom van hoofdstuk 4. De om
standigheden waaronder deze experimenten zijn uitgevoerd, zijn 
uiteraard zeer verschillend geweest : bij de autoclaaf vond de 
reactie plaats in aanwezigheid van slechts kleine hoeveelheden 
water, terwijl bij de gepakte kolom ee~ overmaat water werd ge
bruikt, die bovendien nog de gevormde vrije glycerol extraheerde. 

Figuur 22a laat zien, dat het verband tussen de hoeveelheid 
gevormde vrije glycerol en de hoeveelheid vrije vetzuren tamelijk 
goed kan worden weergegeven door de getekende curve. Gemakkelijk 
kan worden nagegaan, dat deze curve voldoet aan de vergelijking: 

Z/g~ = 3(G/g~}0,48 (73) 

De punten in de figuren 22b, 22c en 22d vertonen nogal wat sprei
ding. Enerzijds kan dit natuurlijk het gevolg zijn van het feit, 
dat er geen eenduidig verband zou bestaan tussen de glycerol- en 
de glyceridenconcentraties, indien de hydrolyse wordt uitgevoerd 
onder verschillende omstandigheden. 
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De hoeveelheid vrije glycerol ala funatie van de 
hoeveelheden vrij vetzuur, monoglyceride. diglycer
ide, en triglyceride. 
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·Anderzijds moet echter oak rekening warden gehouden met de on

nauwkeurigheid van de analysemethoden. De glycerol en de vrije 

vetzuren kunnen tamelijk nauwkeurig kwantitatief warden b~paald 

door middel van alcoholische loog resp. perjodaat. De analyses 

van de glyceriaen zijn echter veel onnauwkeuriger. Bij de autoclaaf
experimenten is voor de bepaling van de glyceriden gebruikgemaakt 
van de duune-laagchromatografie, terwijl bij de experimenten met 

de gepakte kolom de glyceriden werden bepaald door middel van een 

hydroxylgetalbepaling en door middel va~ de perjoodzuurmethode. 

De grate spreiding van de punten in de figuren 22b, 22c en 22d 
zal voor een belangrijk deel dan ook zijn oorzaak vinden in de 

onnauwkeurigheid van deze analysemethoden. 

Voor de oplossing van de differentiaalvergelijkingen (71) en 

(72) is het nodig dat op elk tijdstip het verband bekend is tus

sen de vrije glycerol, het vrije vetzuur en het monoglyceride. 

Vergelijking (73) geeft de vrije vetzuurconcentratie als functie 

van de gevormde glycerol; ook voor het monoglyceride kan een der
gelijk verband warden afgeleid. Indien dit soort functies echter 
gesubstitueerd wordt in de differ~ntiaalverg~lijking (71), wordt 

deze vergelijking zo gecompliceerd, dat een Jplossing wel zeer 

moeilijk kan warden verkregen. Het is daarom noodzakelijk deze 
functies sterk te vereenvoudigen. In de figuren 22a en 22b is deze 

vereenvoudiging aangegeven door de stippellijnen. Deze lijnen, die 

recht zijn, zullen in het vervolg warden gebruikt om de hoeveel

heid vrije glycerol, vrije vetzuren en•monoglyceriden in elkaar 

uit te drukken. De vergelijkingen van deze lijnen zijn 

0,55 Z/g~ - 0,65 
~ 

0 0 
G/gi =- 1,8 M/gi + 1,0 

(74) 

(75) 

Nagegaan moet warden in hoeverre deze benaderingen juist zijn. 

Voor grotere glycerolconcentraties zullen de afwijkingen niet groat 

zijn. Bij kleine glycerolconcentraties echter kan toepassing van de 

vergelijkingen (74) en (75) grote fouten veroorzaken. Oat dit niet 

het geval is, kan op de volgende manier warden aangetoond. In hoofd

stuk 2 is een formule afgeleid voor de toename van de vrije vet

zuurconcentratie bij 260°C: 
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dZ -4 o -4 2 at= 6.10 W (gi-G) - 2,5.10 Z (25) 

Deze formule is alleen geldig, indien er geen extractie plaatsvindt 

van de glycerol. Omdat vergelijkingen (74) en (75) onafhankelijk 

zijn van de glycerolextractie, moet bij toepassing van de verge

lijkingen (74} en (75) op de vorming van de vrije glycerol een 

uitdrukking kunnen worden verkregen, die, indien deze getrans

formeerd wordt in een uitdrukkihg voor de verandering van de 

vetzuurconcentratie met de tijd, ongeveer moet overeenkomen met 
vergelijking (25). 

De vorming van vrij glycerol wordt gegeven door: 

dG 
dt = kiii MW - kiii ZG 

Differentiatie van vergelijking (74) geeft: 

dG dZ 
dt = 0 •55 dt 

(76) 

(77) 

Omdat g~ ongeveer gelijk is aan 1 mol/kg, kunnen de vergelij
kingen (74) en (75) worden geschreven als: 

M 

G 

0,55 - 0,55 G 

o,55 z- 0,65 

(78) 

(79} 

Substitutie van de vergelijkingen (77), (78} en (79) in verge

lijking (76} geeft met gebruikmaking van de waarden voor k111 en 

khr bij 260°c: 

~~ = 6.10-4 
W (1 -G) - 7,5.10-4 Z (Z- 1,18) (80) 

0 Vergelijking (25) wordt, na substitutie van gi = 1 

~! = 6.1o-4 w (1 - Gl - 2,5.10-4 z2 (81) 

Warden de vergelijkingen (80) en (81) met elkaar vergeleken, dan 

blijkt, dat bij vergelijking (80) ongeveer een waarde 
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(82) 

moet worden opgeteld om vergelijking (81) te verkrijgen. 

Hoe groot is nu het maximale verschil, aangegeven door vergelij

king (82). Omdat de waarde van G ligt tussen 0 en 1 mol/kg-

meer glycerol kan er niet ontstaan uit 1 kg arachide olie - , 
moet volgens vergelijking (74) de waarde van Z liggen tussen 

1,2 en 3,0 mol/kg. Omdat bij het begin van de reactie- deaf

wijkingen ten gevolge van de lineariseringen zijn dan het grootst -

de hoeveelheid gevormde glycerol gelijk kan worden gesteld aan 0, 

geeft uitdrukking (82) dan precies het verschil in reactiesnel

heid weer tussen de benaderde en de juiste reactiekinetiek van 

vergelijking (80) resp. (81). Voor Z moet in vergelijking (82) 

een waarde van 1,2 worden gesubstitueerd. Het blijkt nu, dat door 

gebruik te maken van de lineariseringen, de benaderde reactiesnel

heid bij het begin van de reactie numeriek een waarde 3,4.10-4 

mol/kg sec. groter is dan de juiste reactiesnelheid Vqn verge

lijking (81). Volgens vergelijking (81) bedraagt de juiste reactie

snelheid bij het begin van de reactie - zowel G als Z moeten in 

deze v~rgelijking gelijk worden gesteld aan 0 -, en bij een hoe

veelheid opgelost water van 6 gewichtsprocenten 20.10-4 mol/kg 

sec. Hieruit volgt, dat door de gelineariseerde benaderingen de 

maximale fout in de reactiesnelheid 17% bedraagt. 

Opgemerkt zij nog, dat, indien na toepassing van de gelineari

seerde uitdrukkingen en na oplossing van de differentiaalvergelij
kingen (71) en (72), het verloop van de glycerolconcentratie in 

beide vloeistoffasen is verkregen, deze gelineariseerde uitdruk

kingen niet mogen worden gebruikt om het verloop van de vrije 
vetzuur- en de monoglycerideconcentratie te berekenen. Om deze 

laatste concentraties te verkrijgen, moet gebruik worden gemaakt 

van de grafieken in figuur 22. De gelineariseerde benaderingen 
gelden alleen voor de glycerolconcentraties. 

5.5. De chemische reactieterm in de algemene vergelijking. 

Zoals in de vorige paragraaf is uiteengezet, kunnen de vrije 
vetzuur- en de monoglycerideconcentraties worden uitgedrukt in de 
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hoeveelheid vrije glycerol. Deze laatste concentratie komt echter 
als zodanig niet in de vergelijkingen voor, maar is opgesplitst in 
concentraties in de olie- en de waterfase. De omrekening in deze 
concentraties kan gemakkelijk worden doorgevoerd door het opstel
len van een glycerolbalans over een doorsnede en de basis van de 
kolom, zie figuur 23. 

,......,-------, h = H 

Gw 
h 

Go 
h 

r-
__ l_ __ _ lo __ 

f- 1 h = h 
I 
I 
I 
I 
I 

I G 
I I 

L--:r---~ 
___ J h = 0 

Gw 
u 

Go 
i = 0 

Figuur 23 

Over> a "l Z ba tans over> h " 0 en h "' h 

In de toevoerstroom van de oliefase bevindt zich geen vrije glycerol; 
vrije glycerol wordt pas gevormd in de reactor. Bij het opstellen 
van een glycerolbalans over h = 0 en h = h, dient rekening te worden 
gehouden met de vrije glycerol die in dit gedeelte van de kolom 
ontstaat. Door nu aan de toevoerstroom van de oliefase toch een 
vrije glycerolconcentratie G toe te kennen, waarbij deze concentra
tie moet overeenkomen met de hoeveelheid glycerol die in het be
treffende deel van de kolom wordt gevormd, wordt het opstellen 
van een glycerolbalans zeer eenvoudig. W~l moet rekening warden 
gehouden met de axiale diffusie die optreedt bij h = h maar niet 
in de toe- en afvoerleidingen bij h = 0. Zodoende wordt de volgende 
vergelijking verkregen: 

107 



0 w 
0 w w opoGoh + WPWGW - poe:oFEO(~~ ) _ 0 we:wFEw(dG ) Op G + Wp Gh u h dh h 

Na deling door op0 wordt G: 

G Go + <j>§Gw -<f>§Gw - dG0 §e:WFEW dGW 
(84) u dh 0 dh 

In vergelijking (84) stelt <f> de fasenverhouding voor en § de 

verhouding van de dichtheden. Door middel van deze vergelijking 

is de hoeveelhc '_d glycerol die in het deel van de kolom tussen 

h 0 en h ~ h is gevormd, uitgedrukt als functie van de twee 

variabelen G0 en Gw. 

Opgemerkt zij, dat de uitgangsconcentratie van de glycerol in de 

waterfase G: eveneens een onbekende is; deze wordt bepaald door 

het proces. 

(83) 

Met behulp van de vergelijkingen (74) en (75) kunnen nu ook de vrije 

vetzuur- en monoglycerideconcentraties worden uitgedrukt in G0 en 
Gw: 

z 1, 82{ Go +<!>§Gw -<j>§Gw- dG0 E:WFEW dGW 
+ 0,65 0 

dh -§--- -- gi u 0 dh (85) 

M~ 0,55{-G0 -<!>§ Gw +<j>§Gw + dG0 e:WFEW dGW 
+ 1,0 0 

u 0 dh +§-0- dh gi (86) 

Vergelijkingen (85) en (86) zijn alleen geldig, indien ook wordt 

aangenomen dat de axiale diffusie van zowel het vetzuur als 

van het monoglyceride, even groot is als die van de vrije glycerol 
in de oliefase. 

Substitutie van de vergelijkingen (85) en (86) in vergelijking (71) 

geeft een differentiaalvergelijking in G0 en G~ als functie van de 

hoogte h, waarin het chemische reactiegedeelte redelijk nauwkeurig, 

zij het wel enigszins gecompliceerd, tot zijn recht komt. 

5.6. De randvoorwaarden. 

De basisvergelijkingen (71) en (72) zijn·twee 2e orde ?ifferen

tiaalvergelijkingen. Om deze te kunnen oplossen zijn dus vier rand

voorwaarden noodzakelijk. Gekozen zullen worden de randvoorwaarden 

die gelden voor de continue tegenstroomextractie met axiale menging 

in beide fasen, zoals die ook zijn gebruikt door Sleicher(77), 
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Miyauchi en vermeulen(78). Wiskundig geformuleerd (zie ook figuur 
21) : 

-e°FE0 dG0 

+ o G0 = G~ 0 

1h 
(87} dh 0 

~ 

0 
dGW = 0 (88) dh 

e:WFEW dGW + w Gw G"! 0 

1h 
(89) dh w 

~ 

H 
dG0 

0 (90) dh 

Deze randvoorwaarden houden in, dat door de eindvlakken en de toe

voerleidingen van de reactor geen axiale menging kan optreden. 

Daardoor zullen de concentraties in de toevoerstromen direct na 

het binnenstromen in de reactor, een sprong vertonen, welke geheel 

wordt bepaald door de axiale mengcoefficient van die fase. 
De concentraties in de afvoerleidingen zullen gelijk zijn aan die 

in de reactor vlak voor de uitgangen. 

Bovenstaande randvoorwaarden zijn alleen geldig, indien door de 
eindvlakken van het extractiegedeelte van de kolom ook inderdaad 

geen axiale diffusie kan plaatsvinden. Bij de meeste extractie
kolommen zal tengevolge van de 9onstructie van de kolom wel enige 
diffusie bij een van beide toevoerstromen door het eindvlak kunnen 

plaatsvinden, omdat het grensvlak tussen de beide fasen zich onder 
of boven het extractiegedeelte bevindt. 

Bij pulserende.extractiekolommen is het zelfs mogelijk, dat beide 
toevoerstromen buiten het eigenlijke exttactiegedeelte van de 

kolom aan weerszijden een bepaald volume innemen, zodat er dan 
zeker een diffusie door de eindvlakken van het extractiegedeelte 

zal plaatsvinden. Wilburn(79) heeft in 1964 hierop de aandacht ge

vestigd. Bij de tegenstroomhydrolysereactoren bevindt het grens

vlak zich altijd onder in de kolom, zodat alleen bij de olietoe
voer een fout in de randvoorwaarde zou kunnen worden gemaakt. 

Indien 'dit "dode" volume van de toevoerolie klein wordt gehouden, 

zal deze fout mogen worden verwaarloosd. In het vervolg zal dan 

ook warden aangenomen, dat de randvoorwaarden (87) t/m (90) zonder 
meer geldig zijn voor de vergelijkingen (71) en (72). 
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5.7. Het dimensieloos maken van de vergelijkingen. 

Om een beter inzicht te krijgen in de factoren die het proces 
be1nvloeden, is het gewenst, alle vergelijkingen dimensieloos te 
maken. In plaats van de hoogte h, wordt in het vervolg de gere
duceerde hoog~e x = h/H geschreven. De concentraties warden dimen
sieloos gemaakt door ze te delen door de ingangsconcentratie van 
de totale hoeveelheid gebonden glycerol g~ die de reactor binnen
stroomt. Deze hoeveelheid is natuurlijk gelijk aan de beginconcen
tratie van het triglyceride. Nu is deze g~ berekend voor met water 
verzadigde olie: dit betekent, dat g~ voor dezelfde olie ook een 
functie is van de temperatuur, omdat de verzadigingsconcentratie 
van het water in de olie afhankelijk is van de temperatuur. Opge
merkt zij nog, dat de gereduceerde glycerolconcentratie in de 
waterfase Gw/g~ grater kan warden dan ~~n. 
Verder warden enkele begrippen, die in de proceskunde bekend zijn, 
ingevoerd: 
- Aantal mengtrappen in de oliefase, gedefinieerd door N~ = oH/2&°FE0 

- Aantal mengtrappen in de waterfase,gedefinieerd door N: = wH/2&wFEw 
- Aantal overdrachtstrappen t.o~v. de oliefase, gedefinieerd door 

0 N
0 

= KSFH/o. 
Eveneens wordt een soort reactietrap gedefinieerd, zowel voor de 
heen- als de teruggaande reactie: 
- Aantal reactietrappen heengaande reactie Nr = e°FHg~k111/o 
- Aantal reactietrappen teruggaande reactie N~ = e°FHg~k111/o 
Warden nu bovenstaande definities toegepast op de vergelijkingen van 
dit hoofdstuk- vergl. (71), (72), (87) t/m (90) - dan kan de 
gehele continue tegenstroomhydrolyse warden beschreven door de 
vergelijkingen (91) t/m (96). In deze vergelijkingen zijn de dimen
sieloze glycerolconcentratie in de waterfase y en de dimensieloze 
glycerolconcentratie in de oliefase z uitgedrukt als functie van 
de ~imensieloze x. De uitgangsconcentratie van de glycerol in de 
waterfase G: di~ nog in d~ vergelijkingen voorkomt, wordt natuur
lijk ook bepaald door x en y. 
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1 0,5 
No 

m 

N' 
- 1,82 N' z2 + 0,91 -E-zz' - 1,82~§ N' y(o)z + 1 82~§N' z + r ~ • r ' • rY 

y" + y' + 

Randvoorwaarden: 

y' = 0 
- 0,5 -1--z• + z = 0 

No 
m 

1 0,5 y' + y 
NW 
m 

0 

Z I = 0 

m 

0 

1 

y = 0 

(91) 

(92) 

(93) 

(94) 

(95) 

(96) 

5.8. De oplossing en de controle van de differentiaalvergelijkingen. 

De differentiaalvergelijkingen (91) en (92) zijn twee niet
lineaire differentiaalvergelijkingen van de tweede orde en zijn 
analytisch niet oplosbaar. Met behulp van een analoge rekenmachine 
is het mogelijk om voor,bepaalde waarden van de coefficienten op
lossingen te verkrijgen; in vele gevallen echter kan geen oplossing 
worden verkregen t.g.v. het ontstaan van "exploderende" functies • 
. Het was echter ook niet de bedoeling om alle mogelijke gevallen te 
onderzoekenr nagegaan moest worden in hoeverre de in de vorige 
paragrafen afgeleide theorie een goede benadering zou geven voor 
de experimentele resultaten van hoofdstuk 4. 
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In hoofdstuk 4 is experimenteel de overdracht in een gepakte 

kolom bepaald. Bij een fasenverhouding, die ongeveer gelijk was 

aan een, werd gevonden, dat deze overdracht overeenkwam met twee 

overdrachtstrappen. Door rekening te houden met de menging, kon 

worden aangetoond, dat het gemeten aantal overdrachtstrappen slechts 
schijnbare overdrachtstrappen waren en, dat de werkelijke overdracht 

zeer goed moest zijn. Met behulp van de oplossingen van de verge

lijkingen (91) en· (92) kan dit nu ook worden aangetoond. In deze 

vergelijkingen is N~ het aantal ~erkelijke overdrachtstrappen. 

Indien nu voorlopig wordt aangenomen, dat dit aantal gelijk zou 
zijn aan het gemeten aantal van twee, dan zouden de berekende en 

de experimentele waarden van de glycerolconcentraties in de olie
afvoer ongeveer aan elkaar gelijk moeten zijn. In figuur 24 zijn 

voor een drietal gevallen de berekende concentraties uitgezet als 

functie van de hoogte van de kolom. Uitgezet zijn: de glycerolcon-

Cll .... 
0.0 
0 
0 

..c:: 

0,5 

glycerol gew,% 

2 4 6 

N 0,8 r 
' N = 1, 0 r 

1 2 gew.% H2o ~ 
m= 0,12 P 
gi = 1 mol/kg§. 

§ = 1,05 

80 
conversie % 

Invloed aantaZ mengtrappen bij een constant aantaZ 
Overdraahtstrappen N°= 2 

No= NW= ooo 
m m 

Figuur 24 

---- N°=2 Nw=oo Geen invloed op Gw t.o.v. Nw= No.,.., m m m m 

-------· N°=2 Nw=2 Geen invloed op G0 en aonversie t.o.v. m m 
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centratie in de oliefase G0
, die in de waterfase Gw- beide in 

gewichts % - en de conversie in %. De drie gevallen zijn: 

No 2 NW = 0 m 2 No 
m = 2 

No 2 NW "' No 2 
0 m m 

No 2 NW No 
0 m w 

Uit de figuur blijkt, dat bij een aantal werkelijke overdrachts

trappen, dat gelijk is aan twee, menging bijna geen invloed heeft 

op de conversie. De glycerolconcentratie in de olieafvoer is zeer 

groot, ruim 2 gewichts %. Bij geen enkel experiment van hoofdstuk 

4 is echter een dergelijke grote concentratie gevonden1 deze waren 

bij grote conversies van de orde van grootte van slechts enkele 
1/10 %. Omdat bovendien deze berekende concentratie ook onafhanke

lijk blijkt te zijn van de menging, volgt hieruit, dat de werkelijke 

overdracht veel beter moet zijn dan de gemeten. 

In het vervolg kan dan ook gesteld worden, dat het aantal werkelijke 

overdrachtstrappen zeer groot moet zijn. 

Indien het aantal werkelijke overdracntstrappen oneindig groot ge

steld wordt - hetgeen betekent, dat G0 altijd in evenwicht is met 
Gw -, gaan de vergelijkingen (91) en (92) over in ~~n vergelijking. 

Ook de randvoorwaarden (93) t/m (96) moeten aangepast worden. Ge

makkelijk kan worden afgeleid, dat de vergelijkingen (91) t/m (96) 
voor N° worden: 

0 

1 ll 1 
(0,5 + 0,5 m --w> 

N~ Nm 
z" + 

+(-0,56 Nr !'L+ 0,56 !iN !'!_ - 1,18 N' ) z - 0,56 llN w z(o) + 
0 m r o r m r 0 

gi gi gi 

_t!N') z2 + 
N' _t! N~ 

+(-1,82 N' + 1,82 (0, 91 r + 0,91 ) zz' -r. m r No m NW 
m m 

- 1 82 llN• z(o)z + 0,56 Nr W 
' m r 

9
o 

0 (97) 

i 
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Randvoorwaarden: 

(0 5 -1 - + o ,5 i! L) z' + ( i! - 1} z - i! z (o) 
' o m Nw m m 

Nm m 

0 als x=:O (98) 

(0,5 -- + 0,5 
No m 

m 

L> z • + < i! - 1 > z + z <1 > 
NW m 

m 

0 als x=1 (99) 

Voor de gepakte kolom van hoofdstuk 4 zijn nu de concentraties van 

alle reactiecomponenten in de beide afvoerstromen berekend als 

functie van de temperatuur. In de vergelijkingen (97), {98) en {99} 

zijn daartoe de waarden ges~bstitueerd, zoals die zijn opgenomen in 

tab.el 20. 

Gepakte kolom. Porseleinen berl zadels. Pakkinghoogte 25 cm. 

Toevoer olie 16,9 ml/min~ toevoer water 17,8 ml/min 

k bij 260°C -4 = 6.10 kg/mol sec} 
k' bij 260°C 7~.10-4 " 

Temp. coeff. = 1,34 = 

NW = 7 No = 4 No = "' m m 0 

§ = po/pw 800/760 = 1,05 

Temp. oc w mol/kg ~1/kg m 

270 3,89 1,06 0,13 

260 3,33 1,07 0,10 

250 2,78 1,08 0,08 

240 2/22 1,09 0,07 

230 1 , 67 1,10 0,06 

Temp. oc Nr N' r 4> 

270 1,65 2,07 0,82 

260 1,28 1,60 0,88 

250 0,99 1 ,24 0,91 

240 0,76 0,95 0,94 

230" 0,58 0,73 0,98 

Tabel XX 
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VergeZijking tussen de theoretisahe en de experimentele 
.waarden bij de gepakte koZom. 

In fiquur 25 zijn de resultaten weerqeqeven samen met de experimen
tele resultaten van hoofdstuk 4 uit fiquur 15~ deze laatste zijn 
omqerekend in qewichts % in olie met opqelost water. 
Bij de conversie zijn, zoals was te verwachten, de theoretische 
waarden aanvankelijk grater dan de experimentele. Het is moqelijk, 
dat deze verschillen niet alleen warden veroorzaakt door de 17% 
qrotere beginsnelheid van de theoretische reactie, maar, dat ook 
andere effecten, zoals oplosbaarheid van het water en de veranderinq 
van de verdelinqsco@ffici@nt van glycerol, hierbij een rol spelen. 
Vanaf 75% conversie blijkt de overeenkomst redelijk qoed te zijn. De 
theoretische en de experimentele waarden van de concentraties van de 
andere reactiecomponenten blijken eveneens voor een qroot qedeelte 
met elkaar overeen te komen. 
Uit fiquur 25 rnaq de conclusie warden qetrokken, dat, ondanks de sorns 
grove benaderinqen, de vergelijkingen(97) t/rn (99) voor qrotere 
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conversies tamelijk betrouwbare resultaten geven. Het i.s nuttig om 

deze benaderingen nog in het kort weer te geven: 

- de waterconcentratie is constant en ongeveer gelijk aan of iets 

groter dan de waterconcentratie in neutrale olie bij de betreffen

de temperatuur; 

de verdelingsco~ffici~nt is constant en gelijk aan de gemiddelde 

gewichtsfractie opgelost water; 

- de radiale diffusie is zeer groot; 

het aantal werkelijke overdrachtstrappen is zeer groot N° = ~ 
0 

- de oplossnelheid van het water is zo groot, dat aangenomen wordt, 

dat de olie bij het binnenstromen van de reactor, direct verzadigd 

is met wa .er; 

- er zijn geen begineffecten, zoals bij de autoclaafexperimenten; 

deze begineffecten zullen toch ook zeer klein zijn, omdat, ten 

gevolge van de axiale menging in de oliefase, de vrije vetzuurcon

centratie van de toevoerolie in de reactor, altijd wel 10% zal be

dragen, zodat voldoende waterstofionen aanwezig zullen zijn om de 

reactie te katalyseren; 

het verband tussen de gevormde vrije glycerol en de hoeveelheid 

monogly~eride is lineair. 

5.9. De berekening van een industriele reactor bij 260°C 

Met behulp van de vergeiijkingen (97) t/m (99) is het nu 

mogelijk een industri~le reactor te berekenen. Voordat deze ver

gelijkingen kunnen worden toegepast, moet eerst worden nagegaan 

welk pakkingmateriaal moet worden gebruikt en wanneer "flooding" 

gaat optreden. De diameter van de reactor wordt even groot gene

men als die van de meeste sproeikolommen; d.w.z. ~en meter. 

Bij de keuze van het pakkingmateriaal moet rekening worden ge

houden met een vervuiling van de pakking. Het meest geschikt is 

daarom een pakking met een grote karakteristieke lengte en met 

een eveneens groot leeg volume. Bovendien moet de pakking even

tueel gemakkelijk schoongemaakt kunnen worden, zodat beter een 

zadelvorm dan een ringvorm kan worden genomen. Gekozen zijn por

seleinen intalox"zadels met een karakteristieke lengte van 2 

inch. Treybal (91) geeft hiervan op, dat het lege volume 79% be

draagt en dat het specifiek oppervlak s gelijk is aan 36 ft 2/ft3 • 

De "flooding" grenzen worden vastgesteld met behulp van de be-
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kende grafiek van Crawford en Wilke, waarin 

is uitgezet tegen 

(luo+luw) 2 Po /S o 

Deze grafiek is opgenomen in Treybal (92). De waarde van de grens

vlakspanning cr is niet bekend bij hogere temperaturen. Bij een 

temperatuur van 90°C bedraagt crvoor het systeem vetzuur/water on

geveer 3 dyne/cm. Omdat de grensvlakspanning bij een toename van 

de temperatuur afneemt, wordt aangeomen, dat o bij 260°c een waar

de heeft van ongeveer 1 dyne/cm. Voor de correlatie van Crawford 

en Wilke zijn de numerieke waarden gebruikt, die zijn opgenomen 

in tabel 21 • 

0 1 dyne/cm 28,7.10 3 lbs/ hr2 

0 760 kg/m3 47,5 lbs/ft3 
p 

0 1 c.p. = 2,42 lbs/ft hr n 
t.p 40 kg/rn3 = 2,5 lbs/ft3 

s 36 ft 2/ft3 

e:P 0,79 

Tabel XXI 

Met behulp van deze waarden kan dan worden afgeleid, dat bij 

"flooding" moet gelden: 

7,5 ( 1 00) 

Hierin zijn u0 en uw de superfici~le snelheden, uitgedrukt in 

m/hr. Het is verstandig een waarde in vergelijking (100) te 

kiezen, die veel kleiner is dan de berekende1 aangenomen wordt 

daarom, dat geen "flooding" optreedt, indien: 

( 101) 

Voor een inwendige fasenverhouding $ 1, meet de superfici~le 

snelheid van beide fasen gelijk zijn aan 3,86 m/hr. 

Rekening houdende met de maxirnale oplosbaarheid van water, wel

ke bij water - bij 260°C resp. 760 en 800 kg/m3 -, blijkt dan 

de toevoerstroom van de oliefase gelijk te zijn aan 2000 kg/hr 
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bij een watertoevoer van 2750 kg/hr. Het getal van Reynolds 

voor de oliefase, gebaseerd op de pakkinglengte, bedraagt 42. 
Voor een eenfasestroming zou gelden, dat het getal van·Boden

stein dan gelijk zou zijn aan 0,6, hetgeen overeen zou komen 

met 6 mengtrappen per meter. Bij een tweefasen~troming is, zo

als in hoofdstuk 4 is gebleken, de menging groter; aangenomen 
wordt daarom, dat de kolom in de oliefase slechts 3 mengtrappen 

per meter heeft. Voor de waterfase wordt aangenomen, dat het 

aantal mengtrappen per meter gelijk is aan 6. 

Het is nu mogelijk alle coefficienten van de vergelijkingen 

(97) t/m (99) uit te rekenen voor een bepaalde kolomlengte. Zie 
tabel 22. 
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Hydrolyse arachideolie in een reactor van 1 m 

diameter bij 260°c. Pakking intalox zadels 2" 

~ 

m 0 t 10 
0 1,07 mol/kg gi 

w 3,33 mol/kg 
1,05 

krrr= 6.10-4 kg/mol sec 
I -4 

krrr= 7,5.10 kg/mol sec 

No 3 per meter m 
NW 

m 6 per meter 

No 
·o 
uo 3,86 m/hr 
uw 3,86 m/hr 
Toevoer olie 2000 kg/hr 
Toevoer water 2700 kg/hr 

Nr 0,42 per meter 
N' 0,52 per meter r 

Tabel XXII 



Voor iedere willekeurige reactorlengte kunnen nu de gewenste con

centraties worden berekend. In figuur 26 zijn de uitkomsten van 

een aantal reactorlengten weergegeven. De curven in deze figuur 

geven niet het verloop weer van de concentraties in ~~n kolom, 

maar ~lk punt geeft de uitgangsconcentraties aan voor een reactor 

met een bepaalde lengte. Voor ieder in de figuur ingetekend punt 

zijn met behulp van de waarden in tabel 22 de vergelijkingen 

(97) t/m (99) opgelost. In figuur 27 tenslotte zijn de conversie

en de concentratie-verlopen van de glycerol in de olie- en de 

waterfase, weergegeven als functie van de hoogte. 

7 

6 

5 
~ 
ID 
~ 4 ~ 
ID 3 ~ 
~ 
~ 
ID 2 ~ 
~ 
0 
~ 1 0 
~ w 
~ o~ 

0 10 20 50 70 90 
glycerol gew.% conversie % 

Figuur 26 

De aonversie en de gZyaeroZaonaentratie in de water
afvoer aZs funatie van de Zengte van de reactor. 
Temperatuur 260°C. AraahideoZie, Fasenverhouding 1. 
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Het verZoop van de aonversie en de gZyaerolaonaentraties 
bij een reactor van 5 meter lengte. 
Temperatuur 260°C. Araahideolie. F'asenverhouding 7. 
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SAMENVATTING. 

De reactie van vetten met water onder vorming van vetzuren en 

glycerol, verloopt via de di- en monoglyceriden. Alle reacties 

zijn evenwichtsreacties. Voor een economische productie van vet

zuren is het daarom noodzakelijk de reactie zoveel mogelijk te 

laten aflopen, hetgeen betekent, dat de gevormde glycerol ver

wijderd moet warden. 

De reactie wordt meestal uitgevoerd in een twee-vloeistof

fasensysteem:een oliefase en een waterfase. Zonder het gebruik 

van een katalysator bedraagt de reactietemperatuur 260°C bij 

een druk van 50 at. Deze druk is noodzakelijk, omdat het water 

vloeibaar moet zijn. Het water diffundeert'in de oliefase, 

reageert daar met de qlyceriden~ de gevormde glycerol diffun

deert uit de oliefase in de waterfase. Hoe vollediger de 

glycerol uit de oliefase wordt geextraheerd, des te vollediger 

zal de reactie aflopen. De meest efficiente wijze, waarop 

deze extractie tot stand gebracht kan warden, is om het water 

in tegenstroom door de oliefase te voeren. In de industria warden 

sproeikolommen toegepast. In deze kolommen vallen waterdrup-

door een opstijgende oliefase~ deze kolommen hebben een 

van 25 m en een diameter van 1 m. 

Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of het moge

lijk was een gepakte kolom voor de continue vethydrolyse te 
gebruiken. Een gepakte kolom heeft de voordelen van een goede 

stofoverdracht en een kleine axiale menging~ dit in tegen

stelling met sproeikolommen. Nadelen zijn, dat de debiet
stromen klein zijn en, dat vervuiling van de pakking op kan 

treden. 
Voor de berekening van een gepakte kolom, was het nood

zakelijk, dat het gehele mechanisme van de vetsplitsing nader 

werd onderzocht. 

In hoofdstuk 2 Z~Jn experimenten beschreven, die zijn 

uitgevoerd voor de bepaling van de chemische kinetiek van de 
reactie bij temperaturen van 240 tot 260°C. Hierbij werd ge

bruik gemaakt van een roerautoclaaf. Bij de experimenten werd 

er zorg voor gedragen, dat het systeem homogeen was, d.w.z. 

er werden slechts oplosbare hoeveelheden water aan de arachide-

121 



olie toegevoegd. Op geregelde tijden werden monsters genomen, 

die volledig op alle componenten werden geanalyseerd. Met 

behulp van de analoge rekenmachine konden de reactiesnelheids

konstanten warden berekend. 

Om na te gaan hetgeen er zich afspeelde in de eerste minuten 

van de reactie, is in hoo;dstuk 3 gebruikgemaakt van een natte
wandreactor. De olie stroomde hierbij als een zeer dunne film langs 

een buis, die in water was geplaatst, omhoog. Aangetoond wordt, 

dat het gedrag van de oliefilm met betrekking tot de ~ydrodynami
sche eigenschappen theoretisch goed kan worden benaderd. De diffu

sie van het water in de oliefilm vindt za snel plaats, dat de olie
film binnen enkele seconden·verzadigd is met water. Bij de toepassin 

van zuivere arachideolie werden slechts geringe conversies gevonden; 

toevoeging van 10% vrije vetzuren resulteerde in een veel grotere 

conversietoename, die overeePkwam met de waarden van hoofdstuk 2. 
De reactie wordt gekatalyseerd door protonen, die afkomstig zijn 

van de gevormde vrije vetzuren. Met deze reactor konden ook de 

wateroplosbaarheden in bijna neutrale arachideolie bij verschil
lende temperaturen worden bepaald~ 

De reactie is ook uitgevoerd in tegenstroom in een gepakte 

kolom in hoofdstuk 4. Zowel de stofoverdracht als de axiale 

menging in beide fasen zijn experimenteel bepaald. De afhankelijk

heid van de conversie van de temperatuur, pakkingmateriaal en 

fasenverhouding, zijn eveneens onderzocht. Aangetoond is, dat 
de stofoverdracht zeer goed is, en dat de gemeten 

stofoverdracht wordt bepaald door de axiale menging. 

In hoofdstuk 5 is een mathematisch model van de continue 

tegenstroom hydrolysereactor opgesteld, waarin met alle boven

genoemde factoren rekening is gehouden. Met behulp van dit model 
kunnen industri~le gepakte kolommen warden berekend. 
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SUMMARY. 

The reaction of fats with water for the production of fatty acids 

. and glycerine proceeds through the di- and monoglycerides. All 
the reactions are equilibrium reactions. For an economical 

production of fatty acids ~t is necessary to remove the glycerine 

as much as possibly. 
Generally the reaction is carried out in a system with two 

liquid phases: an oil phase and a water phase. Without the use 
of a catalyst the reaction temperature is 260°C at a pressure 

of 50 at. This high pressure is necessary, because the water 
has to be kept in a liquid state. The water diffuses into the 

oil phase and reacts in this phase with the glycerides: the 

formed glycerine diffuses from the oil phase into the water 

phase. The more the glycerine is extracted from the oil phase, 

the better the reaction proceeds to its end. The most efficient 
way is to carry out the extraction in countercurrent. In industry 

spray columns are applied. In these columns droplets of water 
fall through a rising oil phase. Usually the length of the 

columns is 25 meter at a diameter of 1 meter. 
The purpose of this work was to investigate the use of a 

packed column for the continuous hydrolysing of fats. A packed 

column has the advantages of a good mass-transfer and a small 

axial mixing1 in contrast with spray columns. However, the 

feed stocks of a packed column have to be small; besides there 
is the possibility of pollution of the packing material. To calculate 
a packed column, it was necessary to investigate the whole 
mechanismof the fatsplitting. 

Chapter 2 gives a description of the experiments that 
have been carried out for the determj.nation of the chemical 

kinetics of the reaction at temperatures of 240 to 260°C: 

for this purpose an autoclaf with a stirrer has been used. 
The small quantities of water in these experiments had to 

be soluble in the oil phase in order to obtain a homogeneous 
system. At regular timeintervals samples were taken from the 

autoclaf; these samples were analysed with respect to all 

the components. With the aid of an analogous computer the 
chemical reaction constants could be calculated •. 
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To investigate the reaction within the first minute, a 

wetted-wall column has been used; this has been described in 

chapter 3. The oil phase streamed around a tube that had been 

placed in the water phase,andformeda very thin film; the tube 

was standing in the water phase. In this chapter it is 

demonstrated, that the behaviour of the oilfilm can be 

calculated reasonably with respect to the hydrodynamical 

properties of a thin film. The diffusion of the water into 

the film is a process, that takes place very rapidly, so 

that the oil film has been saturated with water within a few 

seconds. Application of arachide oil resulted in a very small 

conversion, however, the addition of 10% fatty acids to the 

arachide oil resulted in a higher conversion, which is in 

agreement with the data in chapter 2. The re~ction is 

catalysed by protons, which come from the formed free fatty 
acids. The solubilities of water in neutral fat at high 

temperatures could also be determined with the wetted-wall 

column. 
The reaction has also been carried out in counter current 

in a packed column in chapter 4. The mass-transfer as well as 

the axial mixing in both phases have been determined experimen

tally. The dependence of the conversion on temperature, packing 

material and phase ratio has also been investigated. It has 

be~n proved, that the real mass-transfer is very high, but that the 

measured mass-transfer is limited by axial mixing. 

In chapter 5 a mathematical model has been decribed in which 

all the above-mentioned factors have been taken into account. 

With the aid of this model industrial packed fat-solitting 

columns can be calculated. 

124 



LITERATUURLIJST. 

1. H.W.Ladijn, , Chem,Eng. 21 Aug. 106 (1964). 

2. O.J.Ackelsberg, J.Am~Oil.Chem.Soc. 35 635 (1958). 

3. C.J.Marsei, H.D. Allen, Chem. Eng. 54 nr. 6 104 (1947). 
4. E.Twitchell, u.s. Pat. 601.603 (1898). 

5. M.P.Bespyatov, Masloboino Zhirovaya Prom. 23 nr. 9 22 (1957). 
6. G.W.Eisenlohr, u.s. Pat. 2,154,835 (1939). 

7. B.~.Thurman, u.s. Pat. 2,190,616 (1940). 
8. E.Hoffmann, Br.Pat. 477,197 (1937). 

9. S.G.Montecatini, Fr.Pat. 849,594 (1939). 

10. Fournier-Ferrier, Br.Pat. 666,785 (1952). 

11. H~L.Barnebey, J.S.Shield, U.S.Pat. 2,582,899 (1952). 
12. E,Morlock, U,S.Pat. 2,108,990 (1938). 

13. K.Bur:r;ow, 

14. V. Mills, 

Trans. Instn. Chem. Engrs. l! 250 (1953). 

u.s. Pat •. 2,156,863 (1939). 

15. H.L.Barnebey, A.C.Brown, J.Am.Oil.Chem.Soc. 25 95 (1948). 

16. H.D.Allen e.a., Chem.Eng.Progress. 459 !l (1947). 
17. M.H.Ittner, u.s. Pat. Re 22.806 (1942). 

18. A.C.Brown, 

19. R.C.Daniels, 

20. M.H.Ittner, 

u.s. Pat. 2,486,630 (1949). 
U.S.Pat, 2,387,884 (1945). 

u.s. Pat, 2,435. 745 (1948). 

21. c.D.Miserlis, J.R.Ghublikian, Chem.Eng.Progress. 62 
no.7 114 (1966). 

22. M.H.~ttner, U.S.Pat. 2,221,799 (1940). 

23. M.H.Ittner, U.S.Pat. 2,480,471 (1949). 

24. Octrooiaanvrage nr. 6,512,413 (1966). · 

25. Bailey's Industrial Oil and Fat products 3eed. 1964 blz. 940. 
27. Bradshaw en Meuly, U.S.Pat. 2,271,619 (1942). 

28. W.J.L.Sutton, J.Am.Oil.Chem.Soc. 30 449 (1953). 

29. L.Hartman, J.Am.Oil.Chem.Soc. 30 349 (1953). 

30. J.Kellner, Chem.Ztg. 2]. 453, 661, 993 (1909). 

31. J.P.Treub, J.Chim.Phys. ~ 107-74 (1918). 
32. E.Schlenker, J.Gnaedinger, J.Am. Oil. Chem. Soc. 24 239 (1947). 

33. V.Mills, H.K.Mclain, Ind.Eng.Chem. !1 1982 (1949). 

34. A.Frazer, H. Sammons, Biqchem. J. 38, 1944 Proceedings XX. 

35. H.H.Mueller, E.K.Holt, J.Am.Oil.Chem.Soc. 25 305 (1948). 
36. C.Paquot, H.Richet, Bull. Soc. Chim. France 770 (1948). 

125 



37. Chizuo Yonese, Chem. Abstracts 46 11713 g-h (1952). 

38. Chizuo Yonese, Chem. Abstracts 47 2515 b-e-d (1953). 

39, Chizuo Yonese, Chem. Abstracts 47 6678 a-b (1953). 

40. E.S.Pattison, Industrial fatty acids and their applications 

blz. 65-66. (1959~ 

41. H.P.Kaufmann, M.C.Keller, Fette und Seifen 44 42 (1937). 

42. r .• Lascaray, Fette und Seifen 46 628 (1939). 

43. L.Lascaray, J,Am.Oil.Chem.Soc. 29 362 (1952). 

44. A.Sturzenegger, H. Sturm, Ind.Eng.Chem. 43 510 (1951). 

45• H.P.Kaufmann, M.C.Keller, Fette und Seifen 44 105 (1937). 

46. L.Lascaray, Seifensieder Ztg, 21 755 (1924). 

47. J.P.Treub, Rec.Trav.Chim. 45 328 (1926). 

48. T.J.Suen, T.P.Chien, Ind.Eng.Chem. 1043 (1941). 

49. L.Lascaray, Ind.Eng.Chem.!! 786 (1949). 

50. Tables of Chemical Kinetics, Homogenous reactions. 
Circular of the National Bureau of Standards 510 (1951). 

51. M.P.Bespjatov, V.J. Polstjanoi, Masb,Zhir.Prom. (1964) 
Nr. 4 blz. 19 - 22. 

52. Ullmanns Encyklop~die der technischen Chemie 1956. 
Band 7 blz. 518. 

53. n.s.sarkadi, J.Am.Oil Chem.Soc. 36 143 «1959). 

54. D.S.Sarkadi, J.H.de Boer, Rec.Trav.Chim. 76 628 (1957). 

55. R.O.Feuge, A.E.Bailey, Oil and Soap 23 259 (1946). 

56. J.D.Brandner, R.L.Birkmeier 37 390 (1960). 

57. O.E.van Lohuizen, P.E.Verkade, Recueil 11 133 (1960). 

58. A.Crossley,I.P.Freeman, B.J.F.Hudson, J.H.Pierce, 
J .Chem.Soc. 760 (1959). 

59. C.K.Ingold, Structure and Mechanism in organic chemistry. 
Cornell University Press, Ithaca, New York 1953 Pag. 769. 

60. J,B.Martin, J.Am.Chem.Soc. 75 5483 (1953). 

61. S.R.Tailby, S.Portalski, Trans.Inst.Chem.Engrs. 2.!! 324.(1960) 

62. H.Brauer, V.D.I. Forschungshaft 457, Ausgabe B Band 22 (1956). 

63. w.Nusselt,z.v.n.r. 60 541 (1916). 

64. S.Portalski, Chem.Eng.Sc. 12 575 (1964). 

65. T.Brooke-Benjamin, J.Fluid.Mech._l 554 (1957) l 657 (1958). 

66. L.Jackson, A.I.Ch.E. 1 231 (1955). 

67. F.P.Stainthorp, J.M.Allen, Trans:rnst,Chem.Engrs. 43 T 85 
(1965). 

68. S.Portalskj, Chem.Eng.Sc.!! 787 (1963). 

69 Interfacial Phenomena, J.T.Davies, E.K.Rideal, 
' Acadenic Press 1961 • 

126 

New York 



70, Surface active agents A.M.Schwarts, J.W~Perry, Volume 1 
Intersc.Publ.Inc. 1949, Volume 2 1958. 

71. Surface Chemistry, L.J.Osipow, Reinhold Publ. Corp. 1962. 

72. Physik und Chemie der Grenzfl!chen Band 1 en 2, K.L.Wolf 
Springer Verlag 1957. · 

73. Transport Phenomena R.B.Bird, W.E.Stewart, E.N.Lightfoot 
Willy & Sons Inc., New York- London 1960 pag. 37. 

74. R.E.Treybal, Mass Transfer operations Mc.Graw Hill 1955 
pag.26. 

75. H.S.Carslaw, J.C.Jaeger, Conduction of heat solids. 
Oxford at the Clarendon Press. 1959 pag. 100-101. 

76. L.Hartman, J.Am.Oil.Chem.Soc. 43 536 (1966). 

77. C.A.Sleicher, A.I.Ch.E. ~ 145 (1959). 

78. T.Miyauchi, T.Vermeulen, Ind.Eng.Chem.Fundam 1 113 (1963). 

79. N.P.Wilburn, Ind.Eng.Chem.Fundam. l 189 (1964). 
80. R.E.Treybal, Liquid extraction .2e ed. Mc.Graw Hill 1963, 

pag. 489. 
81. Afstudeerverslag M.Drijdijk, Interne publikatie Techn.Hoge

school Eindhoven. · 

82. Afstudeerverslag G.P.A.Peeters, Interne publikatie Techn. 
Hogeschool Eindhoven. 

83. Bailey's industrial oil and fat products. Intersc Publ.1964. 

84. G,Taylor Proc.Roy.Soc. A219, 186 (1953). 

85. Afstudeerverslag W.H.Rulkens, Interne publikatie Techn.Hoge
school Eindhoven. 

86. R.C.Reid, T.K.Sherwood, The properties·of gases and liquids 
{1958) 

89. W.K.Smith, O.Levenspiel, Chem.Eng.Sc. ~ 227 (1957). 

90. Chemical Engineers Handbook, J.H.Perry 4e ed. 1! 19. 

91. R.E. Treybai, Liquid extraction 2e ed Mc.Graw Hill 1963, 
pag. 493. 

92. R.E.Treybal, Liquid extraction 2e ed. Mc.Graw Hill 1963, 
pag. 492. 

93, G.V.Jeffreys, V.G.Jenson, F.R.Miles, Trans.Inst.Chem. 
Eng. 12 389 (1961). 

94. G.V.Jeffreys, V.G.Jenson, Chem.Proc. 1l no. 4 (1967)Suppl. 
95. Th.Voeste, H.J.Schmidt, Fette, Seifen, Anstrichmittel 

68 743 (1966). 

96. A.E.Thomas, J.E.Scharoun, H.Ralston, J.A.o.c.s. 42 789 (1965). 
97. O.S.Privett, M.L.Blank, W.O.Lundberg, J.A.o.c.s. 39 312 

(1961}, 39 520 (1962). 
98. P.Quinlin,w.J.Weiser, J.A.o.c.s. 35 325 (1958). 

127 



99. Official and tentative methods of the American Oil Chemists' 
Soc. 1947-62. 9.C.Mehlenbakcer, T.H.Hopper, E.M. Sallee. 

100. Deutsche Einheitsmethoden zur Untersuchung von Fetten, 
Fettprodukten und verwandten Stoffen. . 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart. 

101. Plantaardige en dierlijke oli~n en vetten. 
Onderzoekingsmethoden. 
Nederlands Normalisatie instituut NEN 1046. 

128 



SYMBOLENLIJST. 

dp 

D 

ID 

E 
Eo,w 

f 

F 

g 
0 

gi 

G 

G. h 
~, ,u 

Go,w 

h 
.H 

k1234567 I II III 

k1234567 I II III 

k 
K 

'K 
123 

K1234567 
m 

M 

No 
m 

NW 
m 

Nr 

N' r 

afmeting pakking (m) 

diglyceride concentratie (mol/kg) 

moleculaire diffusiecoefficient (m2/sec.) 
activeringsenergie (kcal/mol) 

axiale ~engcoefficiE~nt in olie-, resp. water
fase (m /sec.) 

vrije energie per opp. eenheid (N/m) 
. 2 

doorsnede reactor· (m ) 

versnelling zwaartekracht (m/sec2) 

gebonden glycerolconcentratie bij begin 
reactie (mol/kg). 

glycerolconcentratie (mol/kg) 

glycerolcqncentratie bij ingang. op hoogte h, 
bij uitgang (mol/kg) 

glycerolconcentratie in oliefase, in water
fase (mol/kg).. 

hoogte coordinaat (m) 

hoogte kolom (m) 

chern. reactiekonstante heengaande reactie 
(kg/mol sec) 

chem.reactiekonstante teruggaande reactie 
(kg/mol sec).· 
=kW (1/sec.) 

overall stofoverdrachtscoefficient t.o.v. 
oliefase (m/sec) 

overall evenwichtsconstante 

chem.evenwichtskonstante k/k' 

verdelingscoefficient glycerol = G0 /Gw 
monoglyceride concentratie. (mol/kg) 

aantal mengtrappen in de oliefase 

oH/2t°FE0 

aantal mengtrappen in de waterfase 
wH/2tWFEW 

aantal reactietrappen heengaande reactie 
0 01 

E FHkiiigi 0 

aantal reactietrappen teruggaande reactie 

E°FHkiii g~/o 
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aantal werkelijke overdrachtstrappen t.o.v 
oliefase KSFH/o. 

aantal schijnbare overdrachtstrappen 

oliedebiet (m3/sec.) 

druk 
druR op aardoppervlak (N/m2) 

temperatuurscoefficient 

horizontale coordinaat in laminaire film (m) 

straal natte-wandkolom (m) 
variatie (sec 2) 

specifiek oppervlak (m2) 

triglyceride concentratie (mol/kg) 

gemiddelde verb!ijftijd (sec.) 

tijd (se~.) 

lineaire snelheid olie-, resp. waterfase 
(m/sec.) 

superfici~le snelheid olie-, resp. water-
fase (m/sec.) · 

snelheid in laminaire film (m/sec.) 

gemiddelde snelheid in laminaire film (m/sec.) 

waterdebi'et (m3/sec.) I 
waterconcentratie (mol/kg) 

dimensieloze hoogtecoordinaat h/H 

dimensieloze glycerolconcentratie in waterfase 
Gw/g'? 

~ 

dimensieloze glycerolconcentratie in oliefase 
Go/g'? 

~ 

vrije vetzuurconcentratie (mol/kg) 
randhoek (graden) 

dikte laminaire film (m) 

volumefractie, ingenomen door oliefase, water
fase, pakking 

dynamische viscositeit olie-, resp. waterfase 
(Nsec;m2) 

temperatuur (°K) 

fasenverhouding w/o 
verhouding dichtheden pwjp0 

dichtheid olie-, resp. waterfase (kg/m3) 
= pw - Po (kg/m3) 

grensvlakspanning (N/m) 
schuifspanning (N/m2) 



APPENDIX I 

Overzicht van de analyses 

Voor de bepaling van tri-, di- en monoglyceriden in hoofd

stuk 2 werd gebruik gemaakt van de dunne-laagchromatografie vol
gens de methode, beschreven door Thomas; Scharoun en Ralston (96) 
en Privett, Blank en Lundberg (97). De samenstelling van de ont

wikkelingsvloeistoffen was: 

- mono 78% chloroform, 22% aceton 
- di : 98% chloroform, 2% aceton 

- tri : 85% petr.ether, 15% di~thylether 

Voor de bereiding van de platen werd een slurry gebruikt, be

staande uit 1 deel kieselgel G volgens Stahl en 2 delen water, 

waaraan 24,7 gram/liter boorzuur was toegevoegd. Door de aan

wezigheid van het boorzuur werd ook een scheiding verkregen van 

de isomeren van het monoglyceride. Op elke plaat konden 6 te ana
lyseren monsters worden gebracht samen met 4 ijkmonsters. Na de 

ontwikkeling werd de plaat behandeld met een verzadigde oplos

sing van K2cr2o7 in 80% H2so4 , waarna 25 minuten werd verhit op 

180°c. De zwarting van de vlekken werd gemeten door de plaat met 
constante snelheid tussen een lichtbron en een cadmiumsulfidecel 

te bewegen~ de cadmiumsulfidecel was verbonden met een geleid
baarheidsmeter en deze was aangesloten op een recorder. De opper

vlakken van de aldus verkregen grafieken waren een maat voor de 
hoeveelheid glyceriden. 

De methode van Quinlin en Weiser (98) met behulp van de ko
lomchromatografie leent zich niet zo geed voor routineanalyses. 

De fouten zijn nogal groot, zoals blijkt uit de tabellen van ap
pendix 2. Bovendien kunnen de isomeren van de mono- en diglyceri

den niet afzonderlijk worden gemeten. 

De vrije vetzuuranalyses werden alle uitgevoerd door titra
tie met alcoholisch loog. 

De vrije glycerol werd bepaald met behulp van de perjodaat

methoc1e·. De vrije glycerol in de olie werd daartoe eerst geextra
heerd met water; om emulsievorming te voorkomen, was aan het wa
ter 5% keukenzout toegevoegd. 

Water werd bepaald door middel van de Karl Fischer titratie, 

uitgezonderd in hoofdstuk 4, waar de hoeveelheid water werd ge-
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analyseerd door middel van overdestillatie met xyleen. 

De chromatografische methoden van hoofdstuk 2 zijn in hoofd
stuk 4 niet toegepast. De gehalten mono-, di-en triglyceriden 

werden hier verkregen uit het hydroxylgetal, het zuurgetal en de 
hoeveelheid monoglyceriden. Het hydroxylgetal werd in water- en 

glycerolvrije olie bepaald met behulp van azijnzuurarihydride, de 
hoeveelheid monoglyceriden kon worden geanalyseerd met de per

joodzuurmethode. 

Alle bovengenoemde standaardanalyses zijn uitvoerig beschre
ven in (99), (100) en (101). 

132 



Al?PENDI.X 2 

Autoclaafexperimenten van hoofdstuk 2 

Alle uitkomsten worden gegeven in gewichtsprocenten; de tijd in 

minuten. 

TAB EL 

1255 gram arachideolie + 200 gram water.Temperatuur 240°C 

Mono, di en tri zijn bepaald door middel vankolomchromatografie 

Tijd Water Vetzuur Glycerol Mono Di Tri 

2 13,0 1 , 9 - 0,9 7,7 76,5 
' 

4 12,9 2,6 - 1, 3 12,2 71 , 0 

7 12,6 4,5 - 1, 7 16,6 64,6 

10 11 , 5 5,2 - 2,5 20,0 60,8 

15 11 , 3 6,9 - 4,5 23,3 54,0 

20 10,9 9,4 0,04 6,4 25,5 47,7 

25 10,5 13,0 0,06 8,4 26,4 41 , 6 

30 10,1 18,0 0,18 10,8 26,2 34,7 

40 9,0 30,2 0,65 1 4,1 23,5 22,5 

55 8,0 46,7 1 , 89 16,5 17,4 9,5 

70 7,7 52,6 2,67 17,4 14,4 5,2 

85 6,6 55,0 2,67 18,2 13,2 4,3 
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TABEL 2 

1250 gram arachideolie + 60 gram. Temperatuur 266°c 

Mono, di eq tri zijn bepaald door middel van kolomchromatografie 

Tijd Water Vetzuur Glycerol Mono Di Tri 

2 3,1 6,0 - - - -
4 2,8 8,6 - 4,4 26,6 57,6 

7 2,9 13,6 0, 01 6,3 29,6 47,6 

10 2,5 19,1 0,07 7,8 30,5 40,0 

15 2,-2 27,7 0,25 9,1 30,0 30,7 

20 2,0 32,7 0,40 9,7 29,2 26,0 

30 1 , 8 36,3 0,48 11 , 4 29,2 20,9 

45 1, 7 37,0 0,50 - - -
60 1, 7 37,0 0,51 12,1 29,2 19,5 

90 1, 7 37,0 0,50 - - -
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TABEL 3 

1340 gram arachide olie + 100 gram water. Temperatuur 237°C 

Mono, di en tri zijn bepaald d.m.v. dunne-laagchromatografie 

Tijd Water Vetzuur Glycerol Mono 1 Mono 2 Di 3 Di 2 Tri 

1 5,5 0,7 - - 0,5 0,2 0,3 92,8 

2 5,5 0,8 - - 0,5 013 012 9217 

3 5,5 019 - - 0,5 012 0,3 92,6 

4 515 1 ,o - - 015 013 0 ,.2 9215 

5 515 1 , 1 - - 0,5 014 013 9212 

10 515 1,9 - - 016 1 10 015 90,5 

15 514 3,0 - - 018 2,0 1 10 87,8 

20 512 4,6 - - 0,9 310 2,4 8319 

30 4,3 11 12 0103 0,1 1 '4 7,5 510 70,5 

60 3,1 38,5 0180 2,4 16 '1 14,2 6,6 18,3 

QO 2,5 4514 1 , 10 2,3 17,7 13,4 7,6 10,0 
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TABEL 4 

1370 gram arachide olie + 100 gram water . Temperatuur 246°C 

Mono, di ~n tri zijn bepaald d.m.v. dunne-laagchromatografie 

Tijd Water Vetzuur Glycerol Mono 2 Mono 1 Di 3 Di 2 Tri 

1 5,8 1,2 - - 1, 0 - - 90,0' 

2 5,8 1,4 - - 1 , 3 1 ,8 0,9 88,8 

3 5,8 1 ,6 - - 1 , 4 1,9 1 ,2 88,1 

4 5,7 2,0 - - 1, 6 2,2 1 ,6 86,9 

5 5,7 2,3 - 0,2 1 , 8 2,7 1, 7 85,6 

10 5,6 4,6 - . 0,5 2,a 5,5 2,5 78,5 
i 
! 15 5.,5 8,3 - 0,7 4,5 8,0 3,5 69,5 . 

20 5,2 14,3 0,05 0,7 7,0 10,1 4,6 58,0 

30 3,8 29,5 0,38 2,2 12,6 13,8 6,9 31,8 

40 3,3 41 , 1 0,80 2,8 16,4 16,7 7,8 11 ,1 

50 3,2 45,9 1 , 18 2,6 16,4 - - 7,7 

60 3,0 47,2 1,24 2,8 15,8 14,6 7,3 8,1 
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TABEL 5 

l 
Temperatuur 260°c 1360 gram arachide olie + 200 gram water. 

I 

Mono, 'di en tri zijn bepaald d.m.v. dunne-laagchromatografie 

Tijd Water Vetzuur Glycerol Mono 2 Mono 1 Di 3 Di 2 Tri 

1 12,8 3,5 - - - 2,7 1,8 79,2 

2 12,6 4,3 - - 0,2 6,2 313 7314 

3 11 15 5,3 - - 0,4 9,3 5,7 67,8 

4 11 15 6,3 - 0,1 016 13,8 7,2 6015 

5 1115 7,7 - 0,2 1 ,0 17,7 9,8 5211 

10 10,1 17,9 0,14 - - - - 29,9 

15 9,3 28,7 0,45 0,7 5,9 22,3 12,2 19,5 

20 8,5 41,8 1 , 17 1 , 9 9,2 - - 10,5 

30 715 5418 2137 2,0 10,7 - - 317 

60 6,9 57,6 2,63 2,1 10,8 - - 2,3 

.. 6,5 57,5 2,48 2,0 11 10 9,1 8,4 3,0 
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TABEL 6 

1335 gram arachideolie + 100 gram water. Temperatuur 263°C 

Mono, di en tri zijn bepaald d.m.v. dunne-laagchromatografie 

Tijd Water Vetzuur Glycerol Mono 2 Mono 1 Di 3 Di 2 Tri 

1 5,8 2,7 - - 0' 1 1, 7 1 '7 88,0 

2 5,8 3,6 - - 0,3 2,5 1 ,5 86,3 

3 5,5 4,5 - - 0,7 3,6 2,2 83,5 

4 5,6 5,7 - - 1 '5 4,1 2,4 80,7 

5 5,3 7,0 - 0,2 2,0 5,0 2,8 77,7 

10 4,8 14,8 0,09 0,4 4,9 7,9 5,9 61,2 

15 3,8 25,2 0,26 0,5 7,3 10,9 8,9 43,9 

20 3,0 35,0 0,55 0,7 9,3 13,7 9,5 28,2 

3(1 2,7 44,1 1 , 05 1,2 11 , 7 16,4 12,1 10,7 

60 2,7 45,3 1 , 09 1 , 5 13,5 18,5 8,4 9,0 
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TABEL 7 

1346 gram arachideolie + 50 ml water. Temperatuur 263°C 

Mono, di en tri zijn bepaald d.m.v. dunne-laagchromatografie 

Tijd· Water Vetzuur Glycerol Mono 2 Mono 1 Di 3 Di 2 Tri 

1 3,2 2,3 - - 0,2 2,5 211 89,7 

2 3,.2 2,9 - - 0,2 2,4 2,8 88,5 

3 3,2 3,6 - - 0,2 3,1 2,9 87,0 

4 3 ,1 4,3 - - 0,3 3,4 3,3 85,6 

5 3,0 5,1 - - 0 ,s 4,8 2,9 83,7 

10 2,3 10,4 - - 1 18 915 415 71 ,5 

15 2,0 16,8 0,09 0,5 3,0 15,6 6,4 55,6 

20 1 19 23,6 0,20 016 4,5 19,2 9,3 4017 

30 1 15 31 11 0,36 0,3 7,3 1915 15,5 24,4 

60 1 11 33,5 0139 0,9 915 20,2 14,4 20,0 
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TABEL a 

1393 gram arachideolie + 20 ml water. Temperatuur 265°c 

-·------------------------------------------------~----------~ 

Tijd Vetzuur 

2 2,7 

4 3,4 

6 4,1 

a 5,0 

10 6,0 

15 a,2 

20 10,5 

25 12,7 

30 14,5 

60 19,1 
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APPENDIX 3 

Behoort bij de natte-wandexperimenten van hoofdstuk 3 

TABEL 1 

~erblijftijdsspreidingen van de oliefilm bij verschillende 
~ebieten (ml/min) 

Tijd sec 30 I 25 I 20 I 17,5 

Relatieve extincties X 10-3 

22,5 0,76 0,81 1 1 11 -
37,5 2,38 3,86 3,90 1 , 20 

52,5 3,13 2,87 3,70 3,47 

67,5 2,29 2,03 2,07 4,0? 

82,5 1 , 71 1 ,57 1 ,35 2,40 

97,5 1,46 1 , 20 .1 , 11 1 , 04 

112,5 0,90 0,91 0,80 0,85 

127,5 0,68 0,66 0,61 0,50 

142,5 0,41 0,44 0,41 0, 21 

157,5 0,21 0,25 0,23 0,07 . 
172,5 0,06 0,08 0,07 -

TABEL 2 

Wateroplosbaarheid in arachideolie 

Temperatuur oc Gew.% vrij 

244 1 

250 1 

262 2 

265 2 

260 14 

I 15 

-
1 , 88 

4,47 

4,53 

2,27 

0,99 

0,60 

0,28 

-
-
-

vetzuur 

[12. 5 1 10 

- -
3,10 0,68 

4,26 2,14 

3,82 3,40 

1,86 2,85 

1 ,21 1 ,94 

0,77 1 , 19 

0,34 0,57 

- -
- -
- -

Gew.% water 

4,3 

4,8 

5,2 

6,7 

6,5 

olie-
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TABEL 3 

Conversie oliefilm bij 244°C. Percentage opgelost water 4 13 % 

Vrij vetzuux Vrij vetzuur Vrij vetzuur Oliedebiet Verblijftijd 

gew.% droog gew.% nat mol/kg nat ml/min sec 

1 13 1 12 01043 30 51 

1 16 1,5 01053 25 57 

1 14 113 01047 20 67 

1 16 115 0,053 17,5 73 

1 19 1, 8 0,064 15 82 

TABEL 4 

~onversie oliefilm bij 
0 ' 265 c. Percentage opgelost water 6 17% 

Vrij vetzuur Vrij vetzuur Vrij vetzuur Oliedebiet verblijftijd 

gew.% droog gew.% nat mol/kg nat ml/min sec . 
1 17 1 16 01057 30 51 

1 18 1, 7 0,060 25 57 

210 1,9 0,067 20 67 

1 19. 1,8 0,064 17,5 73 

2,4 2,3 01081 15 82 
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TABEL 5 

Conversie oliefilm bij 260°C. Toegevoegd 9,5% vrij vetzuur 

Percentage opgelost water 6,4% 

Vrij vetzuur Vrij vetzuur Gecorrigeerd Oliedebie Verblijftijd 

gew.% droog mol/kg nat mol/kg ml/min sec 

12,9 0,428 0,112 30 51 

13,6 0,450 0,134 25 57 

14,4 0,478 0,162 20 67 

14,7 0,486 0,170 17,5 73 

17,1 0,567 0,251 15 82 

15,8 0,526 0, 210 12,5 93 

17,0 0,563 0,247 10 107 

17,3 0,574 0,258 7,5 129 
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APPENDIX 4 

Behoort bij de gepakte kolomexperimenten van hoofdstuk 4 

Verzepingsgetal olie 195 

TABEL 1 A 

Proef no ·I Pakking . ITemp.
0
cloliedebietlwaterdebiet 

4 Berl zadels, porselein, 245 16,9 16,1 
4 mm. 

5 224 16,9 16,1 

6 202 17,2 18,3 

7 216 16,9 17,8 

8 233 16,9 17,8 

9 260 16,9 17,8 

10 270 16,9 17,8 

11 240 17,0 10,4 

14 240 116,8 18,4 

15 240 16,8 24,6 

16 240 16,9 30,3 

17 240 16,7 16,7 

18 240 17,1 14,7 

19 Lessing ringen,staal,4mm 250 16,8 23,0 

20 Raschig ringen, glas,4mm 206 17,0 23,5 

21 227 17,0 23,5 

23 Lessing ringen,staal,4mm 230 17,2 21 , 8 

24 230 16,8 28,6 

25 243 17,0 23,2 
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Proef no. zuurgetal Hydroxylgetal 

4 141 47 

5 58 39 

G 8 11 

7 36 31 

8 82 47 

9 182 16 

10 190 11 

11 77 50 

14 114 53 

15 108 55 

i 16 100 53 

I 17 101 55 

I 
18 107 51 

19 120 54 . 

20 39 -
21 85 -
23 62 53 

"""' '-'' 24 75 56 

25 103 63 

Opgelost water Opgelost glycerol 
in uitgangsolie in uitgangsolie 

gew.% gew.% 

13 0,36 

6 0,06 

4 0,00 

4 0,02 

8 0,11 

15 0,30 

20 0,28 

8 0,1 7 

10 0,25 

10 0,19 

9 01 15 

9 0,21 

9 0,27 

11 0,44 

--
--

6 0,18 

7 0,22 

12 0,81 

Opgelost glycerol 
in uitgangswater 

gew.% 

5,23 

1 113 

0,03 

0,39 

2,06 

8,60 

1 0, 71 

3,73 

3,04 

2,20 

1,55 

2,90 

3,94 

3 ,21. 

0,53 

1 t 62 

0,52 

0,67 

1,53 

~ 
J:!:l 
t< 

t)j 



TABEL 1 C 

Gew.% in uitgangsolie, berekend op water- en glycerolvrije olie 

Proef noT Vrij zuurl Mono I Di r Tri I Conversie 

4 70,9 12,4 8,7 8,0 74 
5 29,3 8,2 15 '1 47,4 31 
6 4 '1 1 '9 5,3 88,7 4 
7 17,9 5' 1 16,6 60,4 19 
8 41,0 9,2 20,4 29,4 43. 

9 91,4 4,9 3,7 0,0 93 
10 95,4 3,2 1 '4 o,o 96 
11 38,8 1"0 '3 19,6 31 '3 41 

14 75,4 12 '5 17,7 12,4 60 
15 54,5 12' 1 18,4 15,0 ··- 57 
16 50,2 11 '9 17,4 20,5 53 

17 51 '0 12,2 1 8 '1 18,7 54 

18 53,6 12,9 11 '7 21 '8 56 
19 60,5 11 '8 19,0 8,7 63 
20 19,6 - - - -
21 42,6 - - - -
23 31 '1 10,7 21 '3 36,9 33 
24 37,5 11 '3 22,7 28,5 40 
25 51,9 12,6 25,6 9,9 55 
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TABEL 2 

Verblijftijdsspreidingen van de waterfase bij verschillende uit 

wendige waterdebieten (ml/min) 

Tijd in 11 I 17 I 1q I 22 I 28 I 28 
m in Relatieve extincties x1 o-J 

2,5 0,34 5,11 0,47 3,21 4,74 1 , 10 

5,0 2,48 13,GS 6,83 10,61 8,53 10,15 

7,5 3, 71 13,87 12,20 13,10 9,35 11 ,68 

10,0 4,07 11 , 95 11 , 10 13,28 ' 8,87 10,00 

12,5 4,05 8,94 9,29 10,72 8,00 8,31 

15,0 3,84 7,09 7,35 7,69 6,98 6, 91 

20,0 3,21 4,53 .;\,98 4,12 4,94 4,70 

25,0 2,66 2,56 2,98 2,29 3,18 3,02 

30,0 2,19 1,28 1,52 1 ,28 1 , 90 1 ,69 

35,0 1,75 0,51 0,63 0,64 0,81 0,74 

40,0 1,36 - 0,13 - - -

TABEL 5. 

Evenwichtsverdeling aceton over olie en water bij 230°C 

Aceton in olie Aceton in water 

Gew.% Gew.% 

6,5 4,1 

5,0 3,9 

3,6 2,3 

1,6 0,9 
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TABEL 3 

Verblijftijdsspreidingen van de oliefase bij verschillende 
uitwendige waterdebieten (ml/min). 

Tijd m in 14 17 24 30 

Relatieve extincties x10-3 

15 1 , 41 1,56 1 , 46 2,63 

25 3,54 3,73 4 '31 4,63 

35 3,18 3,34 4,20 4,04 

45 2,67 2,91 3,29 3,34 

55 2,28 2,47 2,63 2,67 

65 1,88 2,08 2,08 2,02 

75 1,57 1 '60 1 '61 1,52 

85 1,26 1 '21 1 '1 0 1 '00 

95 0,93 0,82 0,62 0,56 

1 os 0,65 0,43 0,22 0' 19 

115 0,28 0' 13 - -

TABEL 4 

Stofoverdracht met behulp van aceton 

Uitwendige' water- Ace ton in olie- Ace ton in olie- Ace ton in wa-
toevoer ml/min toevoer gew. % afvoer gew.% ter afvoer 

gew.% 

11 7,5 4,7 4 '1 

18 9,7 3,5 5,0 

. 18 5,0 1 '9 2,5 

22 9,5 3,0 4,8 

28 9,7 2,3 4,7 
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Vanaf 1964 was hij werkzaam als wetenschappelijk assistent onder 

leiding van prof.dr.K.Rietema in de groep fysische technologie. 



STELLINGEN 

1. 

De reactiesnelheden van alle bij de vethydrolyse betrokken 

reacties zijn ongeveer even groot; het is dus niet mogelijk een 

van de reacties als snelheidsbepalend aan te geven. 

G.V.Je~freys, V.G.Jenson, Chem.Proc.Suppl. 13 no.4 Sl3 

(I 96 7) 

2. 

De begineffecten bij de hydrolyse van olien en vetten zijn 

te wijten aan de afwezigheid van vrije vetzuren en niet aan de 

oplossnelheid van het water; ook de katalytische invloed van het 

opgeloste water is niet groot. 

L.Lascaray, J.A.O.C.S. 29 362 (1952) 

3. 

De nauwkeurigheid, waarmee soms de samenstellingen van de 

ontwikkelvloeistoffen bij de dunne-laag- en de papierchromatogra

fie worden opgegeven, is sterk overdreven. 

K.Fink, R.E.Fink, Anal.Chem. 12 389 (1963) 

A.E. Thomas, J.E.Scharoun, H.Ralston, J.A.O.C.S. 42 789 

(1965) 

4. 

Het is belangrijk, dat bij gepakte kolommen, waardoor twee 

vloeistoffen in tegenstroom worden gevoerd, het verband tussen 

het Reynolds- en het Bodensteingetal wordt onderzocht. 

5. 

De bepaling van de diffusiecoefficient van water in olie bij 

hoge temperatuur en druk kan worden uitgevoerd met een poreuze 

bol, volgezogen met olie. Wordt deze bol in het water gebracht, 

dan kan met behulp van in de bol ingebouwde electroden uit de 

toename van de geleidbaarheid, de diffusiecoefficient worden be

rekend. 



6. 

Het gebruik van de vuistregel, dat bij chemische reacties in 
meerfasensystemen, een temperatuursco~ffici~nt van ongeveer 1,3 

wijst op een diffusielimitering, kan tot fautieve inzichten lei

den. 
L.Lascaray. J.A.o.c.s. 362 ( 1952) 

7. 
De waarden van de stofaverdrachtscaefficienten voor extrac

tiekalommen, zaals die door de verschillende handbaeken warden 

gegeven, zijn niet zo zeer een maat vaor de stafaverdracht dan 

wel vaar de menging in de betreffende apparaten. 

8. 

Het maet magelijk zijn am de Ballmann extractiekalom in de 

alien- en vettenindustrie te vervangen door een aantal hydracy
clonen in serie; de extraherende fase maet in tegenstroam met de 
te extraheren slurry warden gevaerd. 

9. 

Het financieel beleid van de averheid ten apzichte van de 

H.T.S. en de T.H. geeft een verschil te zien, dat niet overeen

kamt met het kwalitatief verschil tussen de afgestudeerden van 

beide schalen. 


