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Dit proefschrift is goedgekeurd door de promotor 

Prof. Dr. C. KONINGSBERGER 



Aan mijn ouders 

Aan mijn vrouw en kinderen 



VOORWOORD 

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek nam op 1 januari 1957 een 

aanvang op het Organisch Chemisch Laboratorium van de Rijksuniversi

teit te Leiden, toen ik als research-assistent bij Dr. C. Koningsberger, 

destijds lector aldaar, op een toelage van de Nederlandse Organisatie 

voor Zuiver Wetenschappelijk onderzoek (Z.W.O.) in dienst trad. 

Nadat Dr. Koningsberger met ingang van 1 september 1957 was 

benoemd tot hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Eindhoven en 

ik tegelijkertijd een aanstelling bij deze Hogeschool verwierf, werd het 

onderzoek alhier voortgezet. Was enerzijds het feit, dat het Organisch 

Chemisch Laboratorium van deze jonge instelling van hoger onderwijs nog 

geheel moest worden opgebouwd en ingericht een remmende factor voor 

een vlot verloop van de werkzaamheden, anderzijds was het mogelijk de 

modernste apparatuur aan te schaffen en in gebruik te nemen, hetgeen 

het onderzoek ten goede kwam. 

Het ware niet mogelijk geweest dit proefschrift te voltooien naast de vele 

taken vereist voor de opbouw van het laboratorium, indien ik niet steeds 

had kunnen steunen op de wetenschappelijke en technische staf hiervan. 

In het bijzonder door de medewerking ondervonden van de zijde van 

H. N. Koning, chem. drs. en Dr. E. C. Wessels is de voltooiing van dit 

proefschrift bevorderd. Veel experimenteel werk werd op kundige wijze 

verricht door mej. A. C. Hindriks, later bijgestaan en opgevolgd door mej. 

P. J. M. Rijken. Mej. P. I. van Wattum verzorgde het persklaar maken 

van het manuscript; mijn taak bij de opbouw van het laboratorium werd 
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ook mede door haar enthousiaste hulp aanmerkelijk verlicht. De nauw

gezette wijze, waarop de tekeningen door de beer C. Bijdevier werden 

vervaardigd, is eveneens van grote betekenis geweest voor de tot stand

koming van dit proefschrift. 

Op deze plaats zij het mij vergund mijn ouders te bedanken die het mij 

mogelijk maakten op onbezorgde wijze te studeren en daarmede de basis 

voor de afsluiting der studie in academische zin te leggen. 

De hulp en stimulans die ik steeds van mijn vrouw mocht ondervinden 

hebben in grote mate bijgedragen tot het voleindigen van mijn opleiding. 
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INLEIDING 

1. TOEPASSING EN ONTWIKKELING DER AMFIFIELE VERBINDINGEN. 

Am.fifiele verbindingen zijn stoffen die zowel een hydrofiel ( VOW(! = 

water, gnleiv = liefhebben) als een lipofiel ()J:noc; = vet, cptkiv = lief
hebben) karakter bezitten. 

Afhankelijk van de mate van de hydrofiele en lipofiele eigenschappen 
kan men onder deze groep van verbindingen rekenen: zepen, emulgatoren, 
bevochtigingsmiddelen, oppervlakte actieve stoffen enzovoort. 

In de industrie wordt voor deze stoffen overwegend de verzamelnaam 
detergentia (detergere = afwissen) gebruikt, een naam die niet alle toe
passingen omsluit. De door Winsor 1) gegeven naam amfifiele ( dpcpi = 

aan beide kanten, cptkiv = liefhebben) verbindingen geeft beter het 
tweevoudig fysisch karakter van deze groep stoffen weer. 

Arnfifiele verbindingen worden sinds het midden van de vorige eeuw 
industrieel toegepast. Runge vond in 1834 dat gesulfoneerde olijf- en 
amandelolie waardevolle hulpmiddelen zijn bij het verven van textiel. 
Meer bekendheid verwierf Turks-roodolie, rond 1860 voor het eerst 
bereid door onverzadigde olien - voornamelijk castorolie met ge
concentreerd zwavelzuur te behandelen. De naam van dit produkt werd 
ontleend aan de voornaamste toepassing: hulpmiddel (bevochtigings
middel) bij het verven van katoen met gemalen meekrapwortel. De met 
meekrapwortel verkregen kleur wordt sinds eeuwen Turks-rood genoemd. 

Gedurende de eerste wereldoorlog werd, vooral in Duitsland, veel 
onderzoek verricht op het gebied der synthetische zepen. Bekend is het 
Duitse patent 336.558 uit 1916, dat de bereiding van diisopropylnaftaleen 
natrium sulfonaat beschrijft. 

Werden door het vet-tekort in de periode 1914-1920 onderzoek en 
produktie van synthetische zepen sterk gestimuleerd, nadien vertoonden 
de vetprijzen een daling, zodat tussen 1930 en 1940 synthetische was
middelen niet tegen de klassieke konden concurreren. Onderzoek van 
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amfifiele verbindingen was toen slechts van academisch belang. 
Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog kwamen synthetische 

zepen weer sterk op de voorgrond. Mede door het in de voorafgaande 
jaren verrichte onderzoek was het mogelijk op korte termijn synthetische 
wasmiddelen voor allerlei doeleinden in produktie te brengen. Zo beschikte 
de geallieerde marine over wasmiddelen, die met goed resultaat in zee
water konden worden gebruikt. 

Na de oorlog bleef de gehele groep der amfifiele verbindingen in de be
langstelling; het aantal soorten en daarmede de toepassingen werden sterk 
uitgebreid. De totale produktie van moderne amfifiele verbindingen werd 
in de Verenigde Staten tussen 1945 en 1948 verdubbeld 2). 

Hoewel de bereiding van deze stoffen in Europa later op gang kwam, 
is ook bier nog steeds een sterke uitbreiding waar te nemen. Tussen 1953 
en 1958 werd de produktie in de E.E.G.-landen bijna tweemaal zo 
groot 3). 

De sterke opkomst van amfifiele verbindingen werd in den . beginne 
dus voornamelijk veroorzaakt door een grote vraag naar zeep. Hoewel 
de klassieke zeep nog steeds het meest gebruikte wasmiddel is, heeft deze 
toch een aantal beperkingen: het produkt is instabiel in zure oplossingen 
en een groot aantal zouten zijn in water onoplosbaar. 

In hard water, dat calcium- en magnesiumionen bevat, wordt een on
oplosbare zeep gevormd. Op deze wijze gaat in hard water, dat 1 deel 
calciumcarbonaat op 10.000 delen water bevat, al 23% actief materiaal 
verloren om een 0.2% actieve zeepoplossing te bereiden. Behalve het 
verlies aan materiaal is een groot nadeel, dat zich op de te reinigen 
goederen een laagje vettige, wateronoplosbare zouten afzet. 

Door het onderzoek naar synthetische wasmiddelen, die deze bezwaren 
niet zouden hebben, werd een beter inzicht verkregen in bouw en eigen
schappen van amfifiele verbindingen. Het aantal toepassingen neemt daar
door nog steeds toe. 

Bij de alkylaryl sulfonaten, een groep van de meest toegepaste amfifiele 
verbindingen, bleek dat een verkorting van de alifatische keten de oplos
baarheid van het produkt in water doet toenemen; de reinigende werking 
neemt af, doch het bevochtigend vermogen neemt toe. Wordt de aroma
tische groep vergroot, dan neemt de reinigende werking weer toe met 
behoud van het bevochtigend vermogen. Op deze wijze werden produkten 
verkregen, die voornamelijk bevochtigingsmiddelen zijn doch ook een 
reinigende werking vertonen. Polysubstitutie van alkylgroepen in de 
aromatische kern vergroot het bevochtigend en doordringend vermogen. 
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Worden voor de alkylgroepen bij deze substitutie methylradicalen gebruikt 
dan werkt het produkt sterk solubiliserend en emulgerend. 

Op deze wijze voortbouwend zijn amfifiele verbindingen gesynthetiseerd 
met eigenschappen, die varieren tussen reinigend, bevoehtigend, door
dringend en emulgerend. Ben groot aantal commerciele produkten, alle 
bestaande uit mengsels van deze verbindingen, zijn sinds 1940 onder 
handelsnamen op de markt gebracht. 

Ben andere groep produkten, de quaternaire ammonium verbindingen 
waartoe de in dit onderzoek gebruikte alkyltrimethylammonium

bromiden behoren - hebben voornamelijk een germicide werking en 
vinden daardoor toepassing in ziekenhuizen, restaurants, zwembaden 
enzovoort 'als antiseptisch wasmiddel. 

Amfifiele verbindingen zijn van veel belang voor allerlei industrieen. 
Ben van de belangrijkste afneemsters is de textielindustrie, waarin zowel 
reinigende, bevochtigende als doordringende middelen worden gebruikt. 
In de lederindustrie vinden deze stoffen een toepassing bij het ontvetten 
en verven. Bij de papierproduktie worden voornamelijk bevochtigende, 
dispergerende en emulgerende stoffen toegepast. Insecticiden worden 
veelal door toevoeging van solubiliserende verbindingen in water oplosbaar 
gemaakt; een effektievere werking wordt verkregen door toevoeging van 
sterk doordringende amfifiele verbindingen. Ben grote afneemster is ook 
de voedingsmiddelenindustrie. Behalve reinigende en bacteriedodende pro
dukten worden emulgatoren toegepast. Vooral de bereiding van con
sumptie-ijs vergt grote hoeveelheden van de laatste. 

Zonder naar volledigheid te willen streven moeten nog genoemd worden 
de kosmetische, farmaceutische, verf- en metaalindustrie. 

J aarlijks worden grote hoeveelheden amfifiele verbindingen gebruikt 
voor huishoudelijke doeleinden, waarbij, afhankelijk van het te reinigen 
voorwerp, steeds een ander mengsel wordt gebruikt. In de detailhandel 
zijn dan ook reinigingsmiddelen verkrijgbaar voor vloeren, ruiten, geverfde 
oppervlakten, kleden, auto's, meubels (in ,droge" vorm) enzovoort. 

In het voorafgaande is in grote lijnen weergegeven in welk een breed 
gebied de arnfifiele verbindingen worden toegepast. Opvallend is echter, 
dat in de organisch chemische industrie het gebruik van deze verbindingen 
gering is en voor zover bekend worden amfifiele verbindingen hier alleen 
op grotere schaal toegepast als hulpstoffen bij de ,emulsie-polymerisatie". 

Het toevoegen van emulgatoren aan waterige media, waarin poly
merisatiereacties plaats vinden dateert reeds van voor de tweede wereld
oorlog 4). De moderne kunststoffenindustrie maakt bij de polymerisatie 
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van stoffen als acrylonitril, methylacrylaat, styreen enzovoort gebruik van 
emulgatoren. De reactie verloopt daardoor niet alleen sneller, doch ook de 
polymerisatiegraad neemt toe ; het proces verloopt via een radicaal me
chanisme. 

2. DOEL EN OPZET VAN HET ONDERZOEK. 

Het doel van dit onderzoek is na te gaan hoe via ionen verlopende 
reacties door amfifiele verbindingen warden beinvloed en zo mogelijk een 
verklaring van de waargenomen feiten te geven. Op welke wijze de uitge
voerde experimenten en de naar aanleiding daarvan ontwikkelde hypothese 
van nut kunnen zijn voor de chemische industrie en de biochemie is een 
tweetal vragen, waarvan de beantwoording mede tot de doelstelling ge
rekend moeten warden. 

Het spreekt vanzelf, dat het hier beschreven onderzoek niet meer kan 
zijn dan een eerste verkenning in dit, voor de organische chemie, geheel 
nieuwe gebied. Immers, zover bekend, is soortgelijk werk niet in de litera
tour gepubliceerd, zodat niet gesteund kon worden op de ervaringen van 
andere auteurs. 

Op het Laboratorium voor Organische Chemie van de Rijksuniversiteit 
te Leiden hebben in de jaren 1954-1957 onder leiding van Prof. Dr. C. 
Koningsberger de navolgende chemische candidaten: A. Flieringa-Bovens, 
H. W. Zweegman, H. Wiesenhaan en H. L. Doppert orienterend werk 
verricht. Bij de aanvang van het hier beschreven onderzoek was bekend, 
dat de hydrolyse van benzalaniline geschikt was voor experimenten met 
amfifiele verbindingen. De prettige samenwerking en de vele discussies, 
die ik met K. S. Wiarda, chem. drs. nog gedurende een half jaar te Leiden 
mocht hebben zij hier gememoreerd. 

3. INDELING VAN HET PROEFSCHRIFT. 

In hoofdstuk I wordt de huidige kennis omtrent het gedrag van amfi
fiele verbindingen in oplossingen behandeld, waarbij de nodige aandacht 
wordt geschonken aan het begrip ,micel". De keuze van de onderzochte 
reacties wordt in hoofdstuk 11 toegelicht. Hoofdstuk Ill behandelt na een 
korte theoretische inleiding de grondslagen en toepassingen van de ge
bruikte meetmethode. In hoofdstuk IV volgt een overzicht van de resul
taten en wordt getracht een verklaring van de waargenomen effecten te 
geven. Hoofdstuk V tenslotte bevat een beschrijving van de synthesen van 
de in het onderzoek gebruikte stoffen. 
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HOOFDSTUK I 

ANIFIFIELE VERBINDINGEN IN OPLOSSING 

Amfifiele verbindingen zijn in de inleiding omschreven als een groep 
van stoffen, die zowel een lipofiel als een hydrofiel karakter hebben. In 
zijn eenvoudigste vorm kan een amfifiel molekuul worden voorgesteld 
door bijvoorbeeld een alkylketen met een polaire eindgroep: C0H2" +lX, 
waarin X in de alkyltrimethylammoniumbromiden N + (CH3) 3Br- is. De 
eindgroep X kan beschouwd worden als een zout, dat in water oplos
baar is. 

In water zal het gedrag van de alkylrest geheel anders zijn. We 
beschouwen daarvoor eerst de mengbaarheid van hogere alkanen met 
water. Het experiment leert dat hexadecaan en water zich niet mengen. 
Volgens Harkins 5) wordt dit veroorzaakt door de grote aantrekkings
kracht tussen de watermolekulen onderling. Uit oppervlakte- en grens
spanningsverschijnselen concludeert hij, dat in het systeem alkaan-water 
de watermolekulen elkaar sterker aantrekken dan de alkaanmolekulen. 
Anderzijds trekken de alkaanmolekulen elkaar niet sterker aan dan de 
watermolekulen. De alkaanmolekulen worden dus door de grote interaktie 
tussen de watermolekulen uit het water gedreven. 

Toch is het mogelijk van hexadecyltrimethylammoniumbromide 
C16H33N+(CH3)aBr- tot een bepaalde concentratie oplossingen in water 
te maken. Aangenomen moet worden, dat, hetzij de attraktie tussen 
water en polaire eindgroep voldoende groot is om het molekuul in op
lossing te brengen, hetzij de alkylstaarten van enkele molekulen zich 
zo samenvoegen, dat de breking van de structuur van het water door de 
amfifiele molekulen zo gering mogelijk is. Tenslotte kan ook een com
binatie van beide mogelijkheden het oplossen van de amfifiele verbinding 
verklaren. De veronderstelling is dan gewettigd, dat door de warmte
beweging der molekulen en de invloed van het water plaatselijk opeen
hopingen zullen ontstaan van amfifiele verbindingen met een zo gering 
mogelijk contact tussen lipofiele groepen en water. De eindgroepen zijn 
naar het water gekeerd. 

Dergelijke agregaten noemt men ,micellen". Deze naam werd inge-
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voerd door Niigeli 6) (micella = verkleinwoord van mica klein korrel
tje). In de colloidchemie duidt men amfifiele verbindingen dan ook vaak 
aan met de naam ,associatiecolloiden". Het organisatieproces, de micel
vorming, komt tot uiting in het fysisch gedrag der oplossingen. 

W anneer men een grafische voorstelling maakt van de ve:randering 
van fysische eigenschappen in waterige oplossing als functie! van de 
concentratie van een amfifiele verbinding dan blijkt, dat de lijnen alle 
in eenzelfde concentratiegebied een knik vertonen. Een grafiek van H ess 7) 

en medewerkers brengt dit in figuur 1 tot uiting. 
Algemeen wordt aangenomen, dat de eerste scherpe knik in de 

eigenschap-concentratie lijn het begin van de micelvorming aanduidt. De 
concentratie van de amfifiele verbinding die bij dit buigpunt behoort 
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wordt de kritische micel concentratie genoemd (k.m.c.). Hoe de geo
metrische bouw van de micellen is, werd nog steeds niet definitief vast
gesteld. 

Een zeer groot aantal artikelen is in de afgelopen dertig jaar verschenen 
over micelvorming en micelbouw. De nodige voorzichtigheid moet worden 
betracht met het ovememen en correleren van gegevens uit deze artikelen. 
In de eerste plaats komt onder de amfifiele verbindingen een zeer grote 
verscheidenheid voor wat betreft aard en bouw van de molekulen. De 
lipofiele groep kan aromatische ringen bevatten, de ketenlengte van de 
alkylrest kan varieren en de ketens kunnen vertakt zijn. De polaire groep 
van het amfifiel ion kan positief of negatief geladen zijn en behoeft niet 
eindstandig te zijn. Het is ook mogelijk een amfifiele verbinding op te 
bouwen uit een alifatische keten en een niet ionogene hydrofiele groep 
(,non-ionics"). De eigenschappen van al deze verbindingen zijn niet 
zonder meer met elkaar te vergelijken. 

In de tweede plaats speelt de zuiverheid bij amfifiele verbindingen een 
grote rol. Door hun bijzondere bouw kunnen deze stoffen zowel lipofiele 
als hydrofiele verontreinigingen bevatten. Het is dan ook niet eenvoudig 
een hoge graad van zuiverheid te bereiken; meestal treft men insluitingen 
aan. V ooral bij de oudere literatuur zal - gezien de toen beschikbare 
analysemethoden moeilijk vast te stellen zijn of de gebruikte ver
binding homogeen is geweest. In hoofdstuk V is uitvoeriger op de zuiver
heid ingegaan. 

In het volgende zal alleen aan die artikelen worden gerefereerd, die 
nodig zijn voor het verkrijgen van een goed begrip van micelvorming en 
-bouw. Aan die modelvoorstellingen, die thans nog aanvaardbaar zijn, 
zal de nodige aandacht worden geschonken. Een uitvoerig afwegen van 
alle voor- en nadelen van deze modellen valt buiten het bestek van dit 
proefschrift. Hiervoor zij men verwezen naar de monografieen van 
Hartley B), McBain 9) en Winsor lO). Het boek ,Solubilization" werd 
echter na de dood van McBain geschreven. Hierin had Hutchinson -
een vroegere medewerker het voomaamste aandeel. Hierdoor is het 
mogelijk, dat bepaalde zienswijzen niet van McBain, een der pioniers in 
de wetenschap der amfifiele verbindingen, afkomstig zijn. 

Bij lage concentraties (in de orde van 10-3 molair) gedragen ionogene 
amfifiele verbindingen zich als normale zouten; zij zijn in water volledig 
gedissocieerd u) en er heeft nog geen merkbare associatie plaats. 

Hoewel door sterke onderlinge attraktie van de watermolekulen de 
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neiging bestaat om de amfifiele ionen uit het water te drijven en van 
deze laatste agtegaten te vormen is de kans hierop te klein. 

Met toenemende concentratie neemt ook de frequentie van ontmoe
tingen tussen amfifiele ionen toe. De duur van een ontmoeting zal af
hankelijk zijn van de wijze waarop de botsing van de ionen plaatsvindt. 
Zijn de raakvlakken de polaire groepen dan zal door de coulombafstoting 
de ontmoeting van korte duur zijn. Botsen de alifatische ketens dan zal 
door de vanderwaalskrachten de ontmoeting van veel langere duur zijn. 

Men kan zich voorstellen, dat in den beginne een micel is opgebouwd 
uit een zeer klein aantal amfifiele ionen. McBain en Huff 12) besluiten 
uit het onderzoek van oplossingen van kaliumlauraat en dimethylftalaat, 
dat deze kleine micellen ongeveer 3 tot 4 amfifile ionen bevatten. Een 
schematische voorstelling van de ,ionen micellen" volgens McBain is 
gegeven in figuur 2. Gewoonlijk warden amfifiele ionen voorgesteld door 
streepjes of staafjes (lipofiele rest) en bolvormige kopjes met lading of 
alleen een ladingsteken (polaire groep). 

Fig. 2. McBain ionen micel. 

Deze ,ionen micellen" zouden reeds beneden de kritische micel-concen
traties warden gevormd. 

Hoe grater de concentratie van de amfifiele verbindingen wordt des te 
grater is de kans, dat de ionen zodanig botsen, dat ontmoetingen van 
langere duur ontstaan. Botsingen dus waarbij de lipofiele resten de raak
vlakken zijn. Het proces der micelvorming zal zich dan verder voltrekken; 
het aantal ionen in de micel neemt toe. Als logisch eindpunt van deze 
groei kan men zich een bolvormige mice! voorstellen. Een model werd 
het eerst gegeven door Hartley B). Een bolvormige ,Hartley-micel" biedt 
een maximale ruimte voor de apolaire koolwaterstofketens met een mini
mum aan contactoppervlak met het water. 

Op grond van beschouwingen over de entropie verandering bij de 
vorming van een dergelijke mice}13, 14) en van bepaling van het aantal 
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ionen niet behulp van lichtverstrooilngsmetingen 15) meent McBain, dat 
de ,Hartley micel" een slappe, losse structuur moet hebben 16) . 

• 
Fig. 3. Hartley mice!. 

Vooral de kleinere ,ionen micellen" zullen in een onderling dynamisch 
evenwicht verkeren; de volledig ontwikkelde micel en de stadia tussen 
beide in moeten zeker niet als zeer stabiele bouwwerken worden gezien. 
Door sommige auteurs wordt dit als een bezwaar gevoeld. Zij stellen 
andere modellen voor, die echter op bepaalde punten niet met experimen
tele feiten zijn te rijmen. 

Zonder hierop diep in te gaan moeten nog genoemd worden de 
,Debije micel", de M cBain ,lamellen mice I" en de ,Staujj mice I". 

Debije 17) stelde zijn model op (figuur 4) ter verklaring van angulaire 
verstrooimgsproeven. Dit model kan worden opgevat als een zijdelings 
uitgegroeide ,Hartley micel". Verwacht kan worden, dat door de staaf
vormige bouw de visceuze weerstand aanzienlijk zal zijn. De stijging van 

,' 

Fig. 4. Debije mice!. 
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het geleidingsvermogen bij toenemende concentratie kan dan zeker moei
lijk verklaard worden. 

McBain stelde in 1925 een model van een ,lamellen micel" voor; dit 
model werd in de loop der jaren aangepast 18). Deze micel, schematisch 
weergegeven in figuur 5, is opgebouwd uit bimoleculaire plaatjes, ge
scheiden door waterlagen. Verder gaat McBain er van uit dat er zoveel 
tegengesteld geladen deeltjes aan de amfifiele ionen zijil geadsorbeerd, 
dat de micel nagenoeg geen lading heeft. De fysische eigenschappen die 
op de aanwezigheid van mobiele geladen deeltjes zouden wijzen, moeten 
toegeschreven worden aan de tegelijkertijd in oplossing aanwezige ,ionen 
micellen". 

I 

C JJ...JJJJJ X X X X X X X X X X X X X X X X X l X)i 

Fig. 5. Lamellen micel. 

De ,Stauff micel" 19) is een uitbreiding van de ,lamellen micel" en is 
op te vatten als een agregaat van deze laatste. 

Hartley voert tegen micellen met een lamellaire opbouw als bezwaar 
aan, ,dat de moeilijkheid is, aan te geven, wanneer men op moet houden 
met het tekenen ervan '20)", immers vele eigenschappen van amfifiele 
verbindingen wijzen op micellen van een beperkte grootte (bijvoorbeeld 
geleidingsvermogen). 

Wanneer men de ,Hartley micel" nader beschouwt, moet voorop ge
steld worden, dat de alifatische ketens niet noodzakelijk gestrekt behoeven 
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te zijn. De micel heeft een , vloeistof" karakter en zal daardoor een bol
vorm aannemen; plaatselijk kan deze vorm door de thermische beweging 
der molekulen en door de polaire eindgroepen afwijkingen vertonen. 

De straal van dit bolvormig lichaam zal ongeveer gelijk zijn aan de 
lengte van de gestrekte lipofiele keten. Bij een kleinere straal is het moei
lijk zich voor te stellen, dat de scheiding tussen het lipofiele en hydrofiele 
gedeelte van het amfifiele ion ten opzichte van het water maximaal is. 
Ben veel grotere straal zou tot gevolg hebben dat de polaire eindgroepen 
niet met het water in contact komen. 

Berekening leert, dat voor hexadecyltrimethylammoniumbromide het 
aantal ioneri per ,Hartley micel" maximaal 60 kan bedragen, terwijl dan 
14% van het boloppervlak met polaire groepen is bezet. Ben dergelijke 
concentratie van polaire groepen zal ionen van tegengestelde lading uit de 
vloeistof aantrekken. De effectieve lading van de mice! zal niet 60 zijn, 
doch veel lager liggen. Gemeten transportgetallen zijn hiermede in over
eenstemming 21). 

Wat gebeurt er nu als de ,Hartley micel" geheel is gevuld en meer 
amfifiele verbinding aan de oplossing wordt toegevoegd? Om deze vraag 
te kunnen beantwoorden is het nuttig de theorie van het intermicellair 
evenwicht van Winsor 22) te bespreken. Ben schema van deze theorie is 
in figuur 6 gegeven. 

Het volgende experiment van Winsor maakt dit schema aannemelijk. 
Wanneer aan een mengsel van 5 m1 aromaatvrije koolwaterstof en 5 ml 
20% undecyl-3 natriumsulfaat in water geleidelijk octanol-1 wordt toe
gevoegd, warden de in het schema gegeven stadia doorlopen. Uit analysen 
van de vloeistoflagen, die na schudden van het mengsel ontstaan, blijkt 
in welke laag de amfifiele verbinding vrijwel geheel aanwezig is. 

In het type I systeem bevat de koolwaterstoflaag nagenoeg geen alkyl
sulfaat, het is terug te vinden in de waterlaag. De polaire groepen van 
amfifiele ionen zullen naar buiten zijn gekeerd, een weinig koolwaterstof 
is in de micel opgenomen. 

Bij toevoegen van meer octanol-1, dat als een amfifiele verbinding 
kan warden beschouwd, ontstaat op een gegeven moment een vloeibare 
kristallijne fase. Winsor stelt zich voor, dat de micellen in deze fase op
gebouwd zijn uit plaatjes en noemt ze ,lamellen of G( el) micellen". 

Heldere oplossingen warden weer verkregen na toevoeging van meer 
octanol-1. Het alkylsulfaat treft men nu echter grotendeels in de kool
waterstoflaag aan. De alifatische staarten van de amfifiele ionen moeten 
dan wel naar buiten zijn gekeerd. Dit is het type II systeem van Winsor. 
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Fig. 6. Intermicellair evenwicht volgens Winsor: 

W hydrofiel deel van de micel 

0 lipofiel deel van de micel 

C = amfifiel deel van de micel. 

Als logische eindpunten aan beide zijden stelt hij zich de singulier 
opgeloste amfifiele ionen voor. 

In de theorie van Winsor vinden we als geidealiseerde micelvormen 
die van Hartley en van McBain terug. Het model geeft een mogelijke 
verklaring van de S-, M- en I-rontgendiffractiebanden. De S-band zou 
ontstaan door een zo wanordelijk mogelijke orientatie van koolwaterstof
ketens in de arofifiele en lipofiele delen van alle typen micellen. Voor een 
overzicht van rontgenonderzoekingen bij amfifiele verbindingen zij ver
wezen naar Philippoff 23). 

Bij de solubilisatie het oplossen in de roicel van organische stoffen 
spelen de polariteit en de diroensie van het op te lossen molekuul een 

belangrijke rol. Men kan zich voorstellen, dat een nagenoeg niet polaire 
stof geheel in de alifatische staarten · wordt opgelost. Mocht de stof een 
polaire groep bevatten, dan zal deze zich meer aan de oppervlakte van 
de micel bevinden. 

Over solubilisatie is door vele auteurs uitvoerig geschreven, doch ook 
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bier geldt, dat eerst dan een alles omsluitende verklaring kan worden 
gegeven als het begrip miccl een tastbare vorm heeft aangenomen. 

Toevoegiug van zouten aan waterige amfifiele oplossingen bevordert de 
micelvorming, waarbij het ,tegenion", het ion dat een lading draagt 
tegengesteld aan die van de micelvormende ionen, een grote rol speelt 24). 

Helaas is het nog niet mogelijk exact vast te stellen welke vorm een micel 
onder bepaalde omstandigheden zal hebben. De gegevens verkregen uit 
verschillende analysemethoden zijn dikwijls tegenstrijdig. 

In het huidige stadium van onze kennis moet volstaan worden met 
het kiezen van een model en een werkhypothese, beide zo eenvoudig 
mogelijk en in staat om de waargenomen feiten zo begrijpelijk mogelijk te 
maken. De theorie van Winsor en de daarin verwerkte typen micellen 
zijn in staat de in dit proefschrift beschreven experimenten te verklaren. 

23 



HOOFDSTUK II 

KEUZE DER ONDERZOCHTE REACTIES 

Vele factoren zijn van invloed geweest op de keuze der onderzochte 
reacties. Zowel overwegingen van historische aard als wat betreft prac
tische uitvoerbaarheid der experimenten speelden bij het zoeken naar 
geschikte systemen een rol. 

In dit hoofdstuk zal allereerst aandacht worden geschonken aan de 
historische uitgangspunten van het onderzoek. Daarna zullen de voor
waarden worden besproken, waaraan reactie en milieu moeten voldoen 
om de concentraties van de reagerende stoffen te kunnen bepalen. Ten
slotte wordt aandacht besteed aan de mechanismen van de reacties voor 
zover deze voor het onderzoek van betekenis zijn. 

1. HISTORISCHE UITGANGSPUNTEN. 

Reeds lang is bekend, dat vele organische stoffen bij gewone of iets 
verhoogde temperatuur in waterig milieu met elkaar reageren, zelfs al is 
bun oplosbaarheid in dit medium gering. Deze feiten hebben vele onder
zoekers gei:nteresseerd vanwege de analogie met omzettingen in vivo, die 
onder soortgelijke omstandigheden plegen te verlopen. Bij deze reacties 
spelen enzymen meestal een specifieke, richtende werking. Het is echter 
aan twijfel onderhevig of elke reactie in de levende eel enzymatisch ver
loopt. Alle tot nu toe geisoleerde enzymen hebben een eiwitkarakter; 
steeds is gevonden dat de specifiteit van enzymen op het eiwitgedeelte 
berust. De hoeveelheid eiwit in de levende eel aanwezig is onvoldoende 
om daarmee het benodigde aantal biokatalysatoren enzylllen op te 
bouwen. Men moet daaruit besluiten, dat vele omzettingen in de eel niet 
enzymatisch verlopen. 

Hoe precies in de levende natuur een bepaalde reactie of keten van 
reacties tot stand komt, is uiteindelijk slechts door biochemisch onder
zoek vast te stellen. Bij door enzymen gekatalyseerde reacties wordt veel
al gebruik gemaakt van competitieve remmers, verbindingen die aan het 
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enzyme worden geabsorbeerd en de werking te niet doen. Een keten van 
reacties wordt door een remmer op een bepaalde plaats onderbroken, het 
betrokken tussenprodukt stapelt zich op en is voor analyse toegankelijk. 
Bij de niet enzymatisch verlopende omzettingen in de levende eel is deze 
fraaie methode niet bruikbaar. Het is dan dikwijls waardevol om het 
probleem van organisch-ehemische zijde te benaderen door experimenten 
met modelsystemen. 

Twee uitgangspunten dienden steeds als basis bij het opstellen van een 
model: 

le. De gedachte, dat in de levende eel zonder hulp van en
zymen reaeties kunnen plaatsvinden tussen metabolieten 
met een reactief karakter; 

2e. Het idee om door ,architecturele" analyse van de mole
kulen van natuurprodukten de daarin voorkomende ,na
tuurlijke" bouwstenen terug te vinden. 

Ideeen over mogelijke niet enzymatische celreacties zijn reeds in het begin 
van deze eeuw ontwikkeld 25), bijvoorbeeld allerlei veronderstellingen 
over de omzettingen van ,poly-ketiden'' met -CO-CH2-groepen tot 
aromatische verbindingen. 

De ,architeeturele" analyse werd door R. Robinson op het gebied der 
alkaloiden en door L. Ruzicka op dat der terpenen ontwikkeld. 

Een fraai resultaat verkreeg Robinson 26) met de synthese van tropi
non. Deze is gebaseerd op reacties van een drietal grondstoffen die alle 
afgeleid kunnen worden gedacht van in de natuur voorkomende mole
kulen. Acetondicarbonzuur (I) kan ontstaan zijn uit citroenzuur; decar
boxylatie van glycine !evert methylamine (II), barnsteenzuurdialdehyde 
(Ill) tenslotte kan gevormd worden door oxidatieve desaminering en 
deearboxylatie van ornithine. 

In de eerste fase van de reactie koppelt het dialdehyde met het amine, 
waarna de vorrning van een band tussen .een koolstofatoom met actieve 
waterstofatomen en een koolstofatoom met een hydroxylgroep plaats
vindt. Vervolgens staat het gevormde molekuul in de tweede fase door 
decarboxylatie koolzuur af en wordt het tropinon (V) gevormd. 

In deze reactie komen zowel de ,architecturele" analyse als het reactief 
karakter van de deelnemende molekulen tot uiting. Uit het slagen van 
de synthese in vitro concludeerde Robinson, dat in de levende eel de 
vorming van tropinon op dezelfde wijze plaats zou vinden. 

Schopf 27) voert tegen deze veronderstelling aan dat de omstandig-
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heden waaronder Robinson de synthese uitvoerde, zeker niet gelijk zijn 
aan die in de levende eel. Vorming van tropinondicarbonzuur (IV) vindt 
plaats in sterk alkalisch milieu; decarboxylatie geschiedt na aanzuren en 
verwarmen. 

In een reeks van experimenten toonde Schopf aan, dat de reactie in 
zijn geheel verloopt in milieus met een zuurtegraad varierend in pH 3-11 
met opbrengsten van 60-80% tropinon. De door hem gebruikte om
standigheden beschrijft hij als ,fysiologische". 

De invloed van de zuurtegraad op allerlei eenvoudige reacties is ten
slotte onderzocht door Haley en Maitland 28). Behalve een over:licht van 
de oudere literatuur geven zij een reeks resultaten van eigen experimen
ten. Hun werk, voortgekomen uit biochemische problemen, is te be
schouwen als een der uitgangspunten van het hier beschreven onderzoek. 
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Een tweede uitgangspunt is gebaseerd op gegevens uit de theorie en 
praktijk van de ,emulsiepolymerisatie". 

Onderzoek naar het mechanisme van dit proces, dat thans op industriele 
schaal wordt toegepast voor de produktie van velerlei elastomeren en 
plastomeren, leerde dat de eerste stadia van de reactie worden doorlopen 
in de waterfase, waarbij de daarin aanwezige micellen van de emulgator
molekulen een zeer bijzondere rol vervullen 29). Dit feit komt zeer na
drukkelijk naar voren uit de experimenten van Baxendale, Evans en 
Kilham 30) die de polymerisatie van diverse vinylderivaten in homogeen 
waterige oplossingen bestudeerden en aantoonden dat toevoeging van 
emulgator hieraan leidde tot aanzienlijke vergroting van zowel polyme
risatiesnelheid als totale opbrengst. Men neemt aan, dat de initiator van 
de radicaalreactie gevormd wordt in de waterfase van het systeem. Na 
vorming dringt de initiator een micel binnen, waarin zich gesolubiliseerd 
monomeer bevindt en start de kettingreactie. Tenslotte wordt het gevormde 
polymeer te groot om door de micel omsloten te kunnen worden en wordt 
in de omringende waterlaag gestuwd. Vermoedelijk adsorberen in de 
waterfase weer emulgatormolekulen aan het oppervlak van het polymeer. 
In het mengsel zijn volgens de terminologie van Winsor (hoofdstuk I) dus 
zowel een type I als II systeem aanwezig. ,Emulsie-polymerisatie" is dus 
een proces, dat via radicalen verloopt in tegenstelling tot de hier beschreven 
omzettingen, die via ionen verlopen. 

De literatuur waarop het eerste uitgangspunt berust vermeldt een groot 
aantal omzettingen, die voor bestudering in aanmerking kunnen komen; 
het aantal amfifiele verbindingen, die aim het reactiemilieu kunnen wor
den toegevoegd biedt een ruime keuze. Beperkingen worden echter op
gelegd, indien men de voorwaarden beschouwt, waaraan reactie en milieu 
moeten voldoen om voor kinetische metingen toegankelijk te zijn. 

De opzet van het onderzoek is na te gaan, welke invloed amfifiele 
verbindingen uitoefenen op via ionen verlopende reacties. In het reactie
milieu zijn dan noodzakelijk, behalve de reactanten, zouten en ionen om 
een constante zuurtegraad tijdens de reactie te waarborgen. Het systeem 
wordt nog meer complex door toevoeging van een hoeveelheid der amfi
fiele verbinding. Wil men de omzetting kinetisch onderzoeken, dan moe
ten regelmatig tijdens het verloop van de reactie de concentraties van 
elk der reactanten worden bepaald. 

In een dergelijk systeem kan dikwijls met voordeel gebruik worden 
gemaakt van fysische methoden, in het bijzonder de absorptiespectrofoto
metrie, om de gevraagde concentraties te bepalen. Reactie en milieu die
nen dan echter aan bepaalde voorwaarden te voldoen. 
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2. ANALYTISCHE VOORWAARDEN. 

De ideale omstandigheden voor spectrofotometrische analyse van een 
systeem zouden kunnen worden gekenschetst door te stellen dat alleen 
de reactanten een absorptie in een bepaald gebied van het spectrum ver
tonen en alle andere in het reactiemilieu voorkomende molekulen in dat 
gebied niet absorberen. 

Door gebruik te maken van anorganische buffers en van een amfifiele 
verbinding die geen onverzadigde centra bevat, blijft een groot deel van 
het ultraviolette en zichtbare absorptiespectrum ter beschikking voor 
analyse van de reactanten. 

Aan de aan de reactie deelnemende molekulen moet de voorwaarde 
worden gesteld, dat de maxima van hun absorptiespectra voor de uit
gangsprodukten en de gevormde verbindingen bij verschillende golf
lengten liggen. 

3. KINETISCHE VOORWAARDEN. 

De te onderzoeken reactie moet zo mogelijk monomoleculair zijn. Is 
dit niet het geval, dan wordt het kinetisch onderzoek zeer gecompliceerd 
en is het de vraag of uit de verkregen gegevens nog conclusies kunnen 
worden getrokken omtrent de invloed van de amfifiele verbinding op de 
reactie. 

Het medium moet het mogelijk maken de reactie zo te be'invloeden, 
dat met de gekozen methodiek exacte metingen mogelijk zijn; mogelijk
heid tot regeling der reactiesnelheid is daarbij van het grootste belang. 
Indien het mechanisme van de reactie in waterig milieu in de literatuur 
is beschreven, staan reeds bij het begin van het onderzoek waardevolle 
gegevens ter beschikking. Tenslotte moet aan de amfifiele verbinding de 
voorwaarde worden gesteld, dat die stof in het reactiemilieu stabiel is, 
niet met een der reactanten een verbinding kan vormen en in goede kwa
liteit verkrijgbaar is. 

Het blijkt, dat de beperkingen weinig mogelijkheden voor geschikte 
reacties openlaten. Een groot aantal omzettingen werden onderzocht en 
op theoretische of practische gronden verworpen. Een tweetal bleef uit
eindelijk voor diepergaand onderzoek over, beide voldoen echter niet 
geheel aan bovenstaande eisen. 

Het betreft een condensatie tussen een carbonyl- en aminogroep tot 
een base volgens Schiff, een reactie, die via een carboniumion verloopt. 
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De tweede reactie, een Claisen-Schmidt condensatie tussen een carbonyl
en geactiveerde methylgroep verloopt via een carbanion. 

Van beide evenwichtsreacties wordt in het volgende schematisch het 
verloop van de hydrolyse beschreven. 

3.1 C-N hydrolyse. 

Uit experimentele gegevens blijkt dat de hydrolyse van benzalaniline 
(VI) tot benzaldehyde (VII) en aniline (VIII) een door zuur gekataly
seerde evenwichtsreactie is. 
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Op theoretische gronden kan het volgende mechanisme worden aan
genomen. 
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De eerste fase van de hydrolyse bestaat uit het aanleggen van een 
proton aan het eenzame elektronenpaar van het stikstofatoom. Aangezien 
het positief geladen stikstofatoom reeds door een elektronenoctet is om
geven kan het deeltje in deze vorm niet elektrofiel reageren. Dit is wel 
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het geval met de mesomere structuur, waarbij de positieve lading zetelt 
op het o: koolstofatoom en het stikstofatoom weer een vrij elektronen
paar heeft. Nu wordt een molekuul water aangelegd, waarbij simultaa,n 
een hydroxylgroep addeert aan het carboniumion en een proton gebon
den wordt aan het eenzame elektronenpaar van het stikstofatoom. Het 
nu gevormde ion wordt niet door resonantie gestabiliseerd en het ontleedt 
tot een molekuul aniline en een carboniumion, dat na afstaan van een 
proton overgaat in benzaldehyde. Beide gevormde molekulen worden 
weer door resonantie gestabiliseerd. 

Hydrolyse vindt plaats in overmaat water, vorrning van benzalaniline 
kan worden bevorderd door een geringe concentratie water. 

De invloed van de zuurtegraad op het verloop van de reactie komt 
vooral duidelijk tot uiting bij de vorming. De eerste fase bestaat dan uit 
het aanleggen van een proton aan de carbonylgroep van benzaldehyde. 
Ook aniline kan echter een proton adderen aan het vrije elektronenpaar 
van het stikstofatoom, waardoor een aniliniumion wordt gevormd. Er is 
dan geen mogelijkheid meer om een koppeling tussen beide reactanten 
tot stand te brengen. Wordt het milieu te basisch gekozen, dan wordt het 
carboniumion van benzaldehyde niet meer gevormd. 

Vergroot dus enerzijds toevoeging van zuur de reactiviteit van benzal
dehyde, anderzijds wordt de concentratie aniline door vorming van 
aniliniumionen geringer. Ben pH optimum voor de reactiesnelheid kan 
dus worden verwacht; het milieu kan regelend optreden. 

Het mechanisme van de hydrolyse is uitvoerig onderzocht door Willi 
en Robertson 31. 32) en door Holleck en Kastening 33, 34). 

Beide groepen onderzoekers beschrijven de hydrolyse van benzalaniline 
in een methanol-water mengsel. In grote lijnen komen hun bevindingen 
overeen met het bovengeschetste mechanisme. Hun metingen zijn ver
richt in systemen van 50 : 50 en 30 : 70 methanol-water samenstelling. 
De door ons beschreven experimenten werden uitgevoerd in een milieu 
met slechts 0,2% methanol. In hoeverre de bevindingen van deze onder
zoekers op de hier beschreven systemen kunnen worden betrokken is 
dus zeer de vraag. 

Door Schwarz 35) worden uitvoerige onderzoekingen gedaan omtrent 
het mechanisme van de hydrolyse van benzalaniline in reactiemedia, die 
0,1 % methanol bevatten. Zijn voorlopige bevindingen, gecombineerd met 
die van Willi en van Holleck en Kastening wijzen erop dat de katalyse 
iets meer complex is dan in het voorgaande is aangegeven. Er is dan · ook 
van af gezien uitkomsten van metingen met verschillende buffers of pH's 
met elkaar te correleren. 

30 



De hydrolyse is een bimoleculaire reactie, immers benzalaniline en 
water zijn aan de reactie deelnemende molekulen. Door de omzetting in 
overmaat water te laten vcrlopen wordt de reactie pseudo-monomolecu
lair; de kinetiek is dan gemakkelijk voor berekeningen toegankelijk. In 
hoofdstuk Ill komt zulks bij de beschrijving van de methode tot uiting, 
ook de mogelijkheden voor analyse worden daar besproken. 

3.2 C-C hydrolyse. 

De hydrolyse van benzalacetofenon (IX) tot benzaldehyde (X) en ace
tofenon (XI) is een evenwichtsreactie, gekatalyseerd door hydroxylionen. 

IX X XI 

Het volgende mechanisme kan voor deze reactie worden opgesteld. 
Door de carbonylgroep zal het daarmede geconjugeerde (J koolstofatoom 
partieel positief geladen zijn, zoals uit de gegeven grensstructuren blijkt. 
In basisch milieu wordt een hydroxylion aan dit koolstofatoom geaddeerd. 
Het verkregen ion heeft een aantal grensstructuren en een daarvan is als 
een carbanion te beschouwen. Door tautomeric kan de negatieve lading 
overgaan op het andere zuurstofatoom; het molekuul valt uiteen in een 
molekuul benzaldehyde en een negatief ion. Het negatieve ion neemt uit 
het water een proton op, waardoor een molekuul acetofenon wordt ge
vormd. 

De invloed van de zuurtegraad op de reactie komt goed tot uiting bij de 
vorming. De waterstofatomen van de methylgroep van acetofenon worden 
geactiveerd door de a carbonylgroep; door een base kan dus een proton 
van het molekuul worden losgemaakt. De synthese wordt ingeleid door 
de vorming van een carbanion. Kiest men echter het milieu te sterk ba
sisch, dan wordt wel het carbanion gevormd, doch ook aan het carbonyl
koolstofatoom van benzaldehyde wordt een hydroxylgroep geaddeerd. 
Koppeling van beide reactanten kan dan niet meer plaatsvinden. 

Evenals bij de vorming van benzalaniline moet ook bij deze reactie 
een pH optimum voor de reactiesnelheid worden verwacht; het milieu 
kan regelend optreden. 
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Twee complicaties kunnen bij deze reactie voorkomen; een Cannizzaro 
reactie van het benzaldehyde en een ontleding van benzalacetofenon 
onder invloed van licht via een radicaalmechanisme. Onder de omstan
digheden, waarbij de hydrolyse werd uitgevoerd in If10 N NaOH bij 
25°C - werden geen aanwijzingen gevonden, dat het benzaldehyde een 
Cannizzaro reactie ondergaat, een dergelijke omzetting had spectrofoto
metrisch zeker aangetoond moeten kunnen worden. 

Onder invloed van licht ontleedt benzalacetofenon in benzaldehyde en 
acetofenon; de reactie verloopt zeer langzaam. Door oplossingen in het 
donker aan te maken en te bewaren wordt deze complicatie vermeden. 
De noodzakelijke belichting tijdens de meting in de spectofotometer bleek 
geen meetbare afwijking te veroorzaken. 

De vorming van benzalacetofenon uit benzaldehyde en acetofenon is 
beschreven door Coombs en Evans 36). Als reactiemedium gebruiken deze 
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auteurs een 90% ethanolische oplossing, waarin een wemtg natrium
ethanolaat is opgelost. Een van de in bun publikatie gegeven mecha
nismen komt overeen met het bier beschrevene. Evenals met de hydrolyse 
van benzalaniline het geval is, is het de vraag in hoeverre reacties in 
90% ethanol vergeleken mogen worden met die in een 0,2% methanol 
oplossing van het bier beschreven onderzoek. 

Indien de reactie in overmaat water wordt uitgevoerd vindt practisch 
totale hydrolyse plaats, de omzetting is dan pseudo-monomoleculair. 

De voorwaarden voor de mogelijkheid tot spectrofotometrische analyse 
van het systeem zijn vervuld. In hoofdstuk Ill wordt uitvoerig op de 
methode van de concentratiemetingen ingegaan, waarbij de hydrolyse van 
benzalaniline als voorbeeld dient. 

Voor de amfifiele verbindingen in het reactiemedium werden alkyl
trimethylammoniumbromiden gekozen. Deze verbindingen hebben geen 
waarneembare absorptie in het ultraviolet en zijn stabiel. Het zijn zouten 
van een sterke base, in waterig milieu niet gehydrolyseerd. Deze kation
actieve amfifiele verbindingen voldoen dus geheel aan de eisen, die door 
de analysemethode worden gesteld. 

De graad van zuiverheid van zowel benzalaniline en benzalacetofenon 
als van de, aan het reactiemilieu toe te voegen, amfifiele verbinding is 
van grote invloed op de reactiesnelheid. Deze stoffen zijn met behulp 
van elementanalyse, smeltpunt, infraroodspectrum en gaschromatogram 
gekarakteriseerd. 

Bereiding en analyse van de bij de experimenten gebruikte stoffen 
vormt een op zichzelf staand gedeelte van het onderzoek; beschrijving 
daarvan is opgenomen in hoofdstuk V. 
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HOOFDSTUK Ill 

ALGEMENE KINETISCHE BESCHOUWINGEN; 
GRONDSLAGEN EN TOEPASSINGEN 
VAN DE GEBRUIKTE MEETMETHODE 

Na bespreking van de algemene theoretische grondslagen wordt uiteen
gezet op welke wijze de grootheden, die een inzicht kunnen verschaffen 
in de kinetiek van de reacties, kunnen worden bepaald. De methode is 
voor beide onderzochte reacties dezelfde; er is daarom volstaan met een 
uitvoerige bespreking van een der omzettingen. 

1. ALGEMENE KINETISCHE BESCHOUWINGEN. 

De evenwichtconstante K, de vormingssnelheidsconstante kv en de 
hydrolysesnelheidsconstante kh zijn drie belangrijke grootheden, die inzicht 
verschaffen in het verloop van een reactie. Bij de bespreking van deze 
grootheden zal de evenwichtsreactie: 

benzalaniline + water ______,. benzaldehyde + aniline 

als uitgangspunt worden gebruikt. 

1.1 Evenwichtsconstante K. 

Bij een reversibele reactie is er evenwicht, wanneer het aantal mole
kulen, dat op elk moment wordt gevormd, gelijk is aan het aantal mole
kulen, dat door de tegenwerkende reactie wordt afgebroken. De wet van 
de massawerking geeft dit in de vorm van een vergelijking weec 

K 
[benzalaniline] [water] 
[benzaldehyde] [aniline] 

waarin K de evenwichtsconstante, 
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kv de vormingssnelheidsconstante van de vonhing van benzal
aniline en 

kh de hydrolysesnelheidsconstante van de hydrolyse van ben
zalaniline is. 

Uit deze vergelijking blijkt, dat hydrolyse van benzalaniline wordt be
vorderd indien de concentratie water groot is ten opzichte van de overige 
concentraties. Omgekeerd zal een relatief kleine concentratie water vor
ming van benzalaniline tot gevolg hebben. 

Beide mogelijkheden zijn van belang voor de bepaling van de even
wichtsconstante K en de hydrolysesnelheidsconstante kh. 

1.2 Hydrolysesnelheidsconstante k~;. 

Bij de reversibele reactie : 

kv 
benzalaniline + water .,__ benzaldehyde + aniline --kh 

vindt altijd zowel de vormingsreactie als de hydrolyse tegelijkertijd 
plaats. Wil men een van beide snelheidsconstanten bepalen, dan zal men 
de tegenwerkende reactie zoveel mogelijk moeten uitschakelen. 

Bij behandeling van de evenwichtsconstante is uiteengezet, dat een 
relatief grote concentratie water hydrolyse van benzalaniline bevordert. 
Neemt men nu de concentratie water zo groot, dat bij evenwicht ben
zalaniline voor 99% is gehydrolyseerd, dan speelt de vormingsreactie 
practisch geen rol meer. 

In dat geval behoeft alleen de reactie: 
k . 

benzalaniline + water ~ benzaldehyde + aniline 

aan een kinetisch onderzoek te worden onderworpen. Deze reactie is 
bimoleculair, daar twee concentratie-variabelen aanwezig zijn benzal
aniline en water die de orde van de reactie bepalen. Altijd geldt, dat 
het aantal reagerende molekulen per tijdseenheid evenredig is met de 
concentratie van die molekulen. 

Zijn de beginconcentraties van benzalaniline en water respectievelijk 
a en b, dan is op het tijdstip t, wanneer een hoeveelheid x benzalaniline 
is gehydrolyseerd tot benzaldehyde en aniline: 

dx 
d( = kh (a-x) (b-x) (2) 

De reactie wordt echter in overmaat water uitgevoerd, b is dus veel groter 
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dan a. De maximale waarde van x kan slechts a bedragen. In dat geval 
kan (b - x) als een constante worden beschouwd en gelijkgesteld worden 
aan b. 

Vergelijking 2 gaat dan over in: 

(3) 

Men noemt de reactie pseudo-monomoleculair. Integr11tie van verge
lijking 3 levert: 

1 
khb = -

1
- In 

a-x 
a *) 

(4) 

Uit experimenten is gebleken, dat de reactie wordt beinvloed door de 
pH van het medium 28). Er kunnen nog andere, snelheidsbepalende fac
toren in het medium aanwezig zijn; daarom wordt meestal gesproken van 
de bruto-snelheidsconstanten, die in het vervolg met een of twee sterren 
worden aangegeven. 

In een bruto-snelheidsconstante kunnen alleen die factoren worden ver
werkt, die in een - gedurende de reactie - constante concentratie in 
het reactiemedium aanwezig zijn. 

Vergelijking 4 moet geschreven worden: 

1 
t 

In 
a 

a x 
(5) 

waarin kh ** de bruto-hydrolysesnelheidsconstante van de hydrolyse 
van benzalaniline, 

b 
t 

a 
X 

de concentratie water, 
de tijd, verlopen na het begin der reactie, 
de beginconcentratie benzalaniline, 
de hoeveelheid benzalaniline uitgedrukt in eenheden van 
concentratie, die op tijdstip t is gehydrolyseerd. 

De dimensie van kh ** is [tijd-1 . conc.-1]. Men kan ook de concentratie 
water b, die gedurende de reactie constant is, in een bruto-hydrolyse
snelheidsconstante verwerken. Men vindt dan uit vergelijking 5: 

kh * = 
1 

In a (5a) 
t a x 

de dimensie van deze bruto-hydrolysesnelheidsconstante is echter [tijd-1]. 

*) Waar in dit proefschrift het symbool In wordt gebruikt, wordt hiermede be

doeld elog. 
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1 .3 V ormingssnelheidsconstante k 11• 

Uit vergelijking 1 blijkt, dat de vormingssnelheidsconstante gemakke
lijk kan worden berekend als de evenwichtsconstante K en de hydrolyse
snelheidsconstante kh bekend zijn. 

In het voorgaande is echter aangegeven, dat alleen een bruto-hydrolyse
snelheidsconstante kan worden bepaald, vergelijking 1 zal dienovereen
komstig moeten worden gewijzigd: 

K= k ** V 

-kh~ 
(6) 

Er dient bij de berekening van de bruto-vormingssnelheidsconstante 
volgens vergelijking 6 wel steeds aandacht te worden geschonken aan de 
omstandigheden waaronder K en kh * * zijn bepaald. 

Het is duidelijk dat kh * * moet worden berekend met behulp van verge
lijking 5, immers de concentratie water zal bij bepaling van K en kh * 
in het algemeen niet hetzeJfde zijn. 

2. GRONDSLAGEN V AN DE GEBRUIKTE MEETMETHODE. 

Uit het voorgaande blijkt, dat bepaling van snelheidsconstanten en 
evenwichtsconstanten grotendeels berust op bepaling van concentraties 
der reactanten in het medium. Zijn een aantal reactanten in kleine 
concentraties in het reactiemedium aanwezig, zoals bij de bepaling van de 
bruto-hydrolysesnelheidsconstante (water in grote overmaat) en hebben de 
reactanten een absorptiespectrum dan kan dikwijls met voordeel gebruik 
worden gemaakt van spectrofotometrische methoden. Bij deze methoden 
wordt, binnen zekere grenzen, de concentratie van elk der reactanten 
direct in het reactiemedium gemeten. 

Wil een dergelijke bepaling met succes kunnen worden uitgevoerd, dan 
moeten de absorptiemaxima van gehydrolyseerde stof en gevormde pro
dukten bij verschillende go1flengten liggen. 

Deze overweging heeft mede geleid tot de keuze van de onderzochte 
reacties. 

De methode ter bepaling van de bruto-snelheidsconstanten kv * en kh * 
en de evenwichtsconstante K wordt in het volgende uitgewerkt voor het 
evenwicht 

benzalaniline + water ::.:=:=: benzaldehyde aniline 
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De chromofoorlengte van de reactanten benzalaniline, benzaldehyde en 
aniline, is, zoals uit de grensstructuren blijkt, verschillend. De K-banden 
van de absorptiespectra liggen bij golflengten, die evenredig zijn met de 
chromofoorlengten 37); voor de B-banden gaat een dergelijke evenredig
heid meestal minder goed op. Een scheiding van de absorptiem::tXima der 
K-banden van benzalaniline enerzijds en benzaldehyde en anilihe ander
zijds, is gezien het behoorlijk verschil in chromofoorlengten te ·. verwach
ten. Meting van de drie absorptiecurven bevestigde deze verwachting 
geheel. De maxima van K-en B-banden van aniline liggen respectievelijk 
bij 231 m~ (t 7900) en 281 m~ (t 1400); beide banden zijn goed van 
elkaar gescheiden. Deze scheiding is bij benzaldehyde minder duidelijk; 
de maxima van K- en B-banden liggen respectievelijk bij 249 m!! 
(t 13300) en 282 m!J. (t 1500). 

H 

0-t eO: ={ ® 
:- :H 

O
H 

® =l 
\ :- 90 . ' : ' 

~ 
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Bij benzalaniline tenslotte verschijnt de B-band (Amax 306 mf.l, t 9600) 
nog slechts als een schouder op de K-band (Amax 267 m!J., t 15000). 
De spectra van de drie reactanten zijn opgenomen in een gebufferde op
lossing (borax-boorzuur buffer) pH 9.0, 0.01 M cetyltrimethylammonium
bromide) bij 25 ° C. 
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In dit milieu zijn aniline en benzaldehyde stabiel, hetgeen werd aange
toond door de oplossingen geruime tijd te bewaren en nogmaals te meten; 
de absorptiespectra bleken niet te zijn veranderd. Benzaldehyde ondergaat 
in dit milieu dus geen Cannizzaro reactie. Het spectrum van benzalaniline 
is door extrapolatie verkregen; meting van het spectrum zelf in dit milieu 
is niet mogelijk, er vindt direct een langzame hydrolyse plaats. Onder 
2.1 van dit hoofdstuk is beschreven hoe deze extrapolatie is verricht. 
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o~----~--------~~--~ 
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- mp. 
Fig. 7 Ultraviolet absorptiespectra in 

bufferoplossing pH 9.0, 0.01 M CTAB *) 

---- benzalaniline 
- - - - benzaldehyde 

- ... - . . aniline. 

De verkregen spectra komen goed overeen met die in methanol, gemeten 
door Willi en Robertson 31). 

Bepaling van de concentraties der reactanten kan met behulp van de 
wet van Beer geschieden. 

*) CTAB cetyl(= hexadecy l)trimethylammonium bromide. 
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Volgens deze wet is bij een bepaalde golflengte: 

E = E.C.d. 

waarin E de gemeten extinctie, 
E de moleculaire extinctiecoefficient bij die golflengte, 
c de concentratie in gmol/1 en 
d de optische weglengte van het cuvet in cm. 

(7) 

Bovendien zijn extincties van stoffen in een mengsel additief, mits de 
opgeloste verbindingen in grote verdunning aanwezig zijn. 

2.1 Bruto-hydrolysesnelheidsconstante kh *. 

Volgens vergelijking 5a: 

kh* = + ln 
a 

a-x 

kan kh * bepaald worden door de concentraties a en x in afhankelijkheid 
van de tijd t te meten. 

Op tijdstip t zijn van a gmol/1 benzalaniline x gmol/1 gehydrolyseerd 
tot x gmol/1 benzaldehyde en x gmol/1 aniline. 

kh * 
benzalaniline + water - benzaldehyde + aniline 

a-x X X 

Volgens vergelijking 7 en uit de additiviteit van extincties volgt dat de 
totale extinctie op tijdstip t wordt gegeven door: 

Et = (a- x).d.EBA + x.d.(EA + EB) (8) 

waarin EBA• EA en EB de moleculaire extinctiecoefficienten van respectie
velijk benzalaniline, aniline en benzaldehyde zijn. 

Uit vergelijking 8 volgt voor x: 

Et er- -aEBA (9) 

Invullen van deze waarde voor x in de vergelijking voor de pseudo
monomoleculaire reactie 5a levert: 

t= of 
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(10) 

Nu is de term a.d.s8A volgens vergelijking 7 de extinctie van a gmol/1 
benzalaniline, dus tevens de extinctie op tijdstip nul: 

E0 = a.d.EnA (ll) 

De term a.d.(sA + EB) kunnen we beschouwen als de extinctie, die gemeten 
zou warden, indien benzalaniline volledig was gehydrolyseerd tot benzal
dehyde en aniline: 

Boo a.d.(EA + EB) (12) 

Invoering van E0 en E"" in vergelijking 10 geeft: 

t ~1~- In ~E~_Eoo _ 
kh * Et -E= 

(13) 

Voert men de experimenten uit bij constante temperatuur en optische 
weglengte dan zullen kh *, E0 en Bee een constante waarde hebben. 

De uitdrukking -k 
1 * In (E0 - E"") is dus oak een constante. 
h 

Vergelijking 13 kunnen we nu ook schrijven: 

1 
t = constante kh*- In (Et E00) (13a) 

Er bestaat derhalve een lineair verband tussen t en In (Et E,",), hetgeen 
fig. 8 illustreert. 

c 10 / 
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5 

.~"'~" 
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_,,/ .. ,..~ 
0 ~~-o~s--~----~--~---L----~1.0~~~ 

-;o.tn!Et-Ecol 

Fig. 8. Hydrolyse van benzalaniline in bufferoplossing 
pH 9.0 verband tussen t en In (Et- E00). 
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Eoo kan volgens vergelijking 12 worden berekend, wanneer de moleculaire 
extinctiecoefficienten van benzaldehyde en aniline zijn bepaald. Zijn op 
een aantal tijdstippen t de extincties Et gemeten dan kunnen met behulp 
van de methode der kleinste kwadraten uit de vergelijking 13 en 13a, 

1 
kh * en de constante ln (E0 - E=) worden berekend. 

Voor berekening van de hydrolysesnelheidsconstanten zijn dus alleen 
nodig: 

a. een reeks waarnemingen, waarbij de extinctie E1 van het 
systeem bij een bepaalde golflengte gemeten wordt in af
hankelijkheid van de tijd, 

b. de moleculaire extinctiecoefficient van de gevormde pro
dukten bij die golflengte, 

c. de concentratie van de te hydrolyseren verbinding. 

Op eenvoudige wijze kan nu ook E 0 worden gevonden; de waarde 
hiervan ingevuld in vergelijking 11, levert de moleculaire extinctie
coefficient van benzalaniline EsA op. Op deze wijze werd het absorptie
spectrum van benzalaniline van fig. 7 berekend. 

Gaat men uit van 1 Q--4 gmol benzalaniline in 1 1 bufferoplossing dan 
is de concentratie water veel groter dan die van benzalaniline; de con
centraties van de spectraal meetbare reactanten kunnen direct in een 
1 cm cuvet worden gemeten en de eindwaarden wijzen uit, dat ~a instel
ling van het evenwicht benzalaniline voor minstens 99.5% is gehydroly
seerd. Aan alle voorwaarden, in het voorafgaande gesteld, werd dus 
volledig voldaan. 

Worden de metingen bij een aantal golflengten uitgevoerd, dan moet 
bij elk dier golflengten dezelfde hydrolysesnelheidsconstante worden ge
vonden. 

Een andere mogelijkheid voor controle is de berekening van de half
waardetijd van de reactie bij een aantal golflengten. Hieronder verstaat 
men de tijd benodigd voor de omzetting van de helft van de oorspronke
lijke hoeveelheid uitgangsprodukt. Ook deze berekeningen moeten tot 
dezelfde uitkomsten voor de halfwaardetijd leiden. 

Indien de helft van het benzalaniline is omgezet tot aniline en benzal
dehyde dan is in vergelijking Sa: 
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x = lf2 a, waardoor de vergelijking overgaat in: 

k * - 1 h - t.;, 
In 2 of t,1, 

In 2 
(14) 

waarin het symbool t.1, de halfwaardetijd aangeeft. Bij deze halfwaarde
tijd behoort een extinctie van het ultraviolet-absorptiespectrum, die voor 
elke golflengte gegeven wordt door: 

(15) 

In figuur 9 worden de resultaten van drie reeksen metingen afgebeeld 
en wel de extinctie van het systeem Et tegen de tijd verstreken na het 
begin der reactie. De extinctie van het systeem, waarbij de reactie voor 
de helft was verlopen, werd volgens vergelijking 15 berekend voor elk 
der drie golflengten 250, 280 en 330 mf.t. Uit de grafische voorstelling 
blijkt, dat de gevonden halfwaardetijden voor de drie metingen dezelfde 
zijn en wel 252 min. 

2.2 Evenwichtsconstante K. 

Vergelijking 1: 

[benzalaniline] [water] 
K = [benzaldehyde] [aniline] 

geeft aan op welke wijze K kan worden berek:end. Worden de concen
traties van benzalaniline, benzaldehyde en anilii}e in een orde van grootte 
gekozen, die spectrofotometrische bepalingen toelaten, dan is de con
centratie water dus zeer groot. Volgens vergelijking 1 zal hydrolyse 
van benzalaniline dan sterk worden bevorderd en alleen benzaldehyde 
en aniline worden in exact meetbare concentraties in het reactiemedium 
aangetroffen. Wil men zowel de waarde van teller als noemer van de 
breuk in vergelijking 1 exact bepalen, dan zullen de concentraties benzal
aniline, benzaldehyde en aniline groter moeten zijn. Het systeem is echter 
dan niet meer geschikt voor spectrofotometrisch onderzoek. Aanvanke
lijk is getracht de concentratie benzalaniline bij evenwicht gravimetrisch 
te bepalen. Aangezien tegen deze methode vele bedenkingen zijn aan te 
voeren, werd zij verlaten. De op deze wijze verkregen K-waarden -
waarin wij weinig vertrouwen stellen komen wat orde van grootte be
treft goed overeen met die, verkregen met behulp van de hieronder be
schreven methode. 
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Fig. 9. Hydrolyse van benzalaniline in bufferoplossing 
pH 9.0, 0.01 M. CTAB. bt. bij drie golflengten 
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De moeilijkheid dat benzaldehyde, aniline en benzalaniline in het 
reactiemedium in te grote concentraties aanwezig zijn om directe spectro
fotometrische metingen mogelijk te maken, kan worden opgelost door, 
na instelling van het evenwicht, het reactiemedium te verdunnen. Na veel 
experimenteren is een methode ontwikkeld, waarbij wordt vermeden dat 
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door deze kunstgreep de ligging van het bereikte evenwicht zou worden 
verstoord. Ben nadere beschouwing hiervan wordt gegeven in het laatste 
gedeelte van dit hoofdstuk. 

2.3 V ormingssnelheidsconstante kv. 

Eerder is uiteengezet, dat de bruto-vormingssnelheidsconstante kv * * 
berekend kan worden, indien de evenwichtsconstante K en de bruto
hydrolysesnelheidsconstante k11 * * bekend zijn. 

Vergelijking 6: 

k ** K = -~-· 
kh** 

mag echter a1leen gebruikt worden indien K en kh * * onder gelijke om
standigheden zijn bepaald. 

3. UITVOERING DER METINGEN. 

Voor het meten van de ultraviolet-absorptiespectra werd in het onder
zoek gebruik gemaakt van een Unicam SP 500 en een Cary model 
14 PM 50 spectrofotometer. De zuurtegraad van de onderzochte oplos
singen werd voor en na de opname der spectra gecontroleerd met een 
Radiometer TTTl titrator, ingesteld op pH meting. 

Bij bepaling van de hydrolysesnelheid werd overwegend de Cary 
14 PM 50 spectrofotometer, een registrerend instrument gebruikt. Verliep 
de reactie relatief langzaam dan werd met behulp van de programmeer
eenheid elke 10 minuten een spectrum opgenomen. Op deze wijze was 
het mogelijk uit een reeks metingen de hydrolysesnelheidsconstante of de 
halfwaardetijd bij verschillende golflengten te berekenen; de resultaten 
die in figuur 9 zijn samengevat konden met behulp van deze methode 
worden verkregen. 

Een vooral voor sneller verlopende reacties zeer geschikte methode is 
meting bij een golflengte. De papierstrook van de schrijver wordt dan 
met constante snelheid voortbewogen, terwijl de extinctie van het systeem 
bij die golflengte continu wordt geregistreerd. De waarden van 
In (Et - EoJ als functie van de tijd t werden met behulp van deze me
thode verkregen (figuur 8). 

Beide werkwijzen leveren steeds het verband tussen de tijd, verlopen 
na het begin der reactie en de extinctie van het systeem bij een of meer 
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golflengten. De uitwerking van de gegevens is onafhankelijk van de ma
nier waarmee zij zijn verkregen. 

Bij wijze van voorbeeld volgt hieronder de complete beschrijving van 
de bepaling der hydrolysesnelheidsconstante van benzalaniline in een 
borax-boorzuur bufferoplossing van pH 9.0 bij 25° C. 

In een maatkolf van 100 ml wordt 909.0 mg benzalaniline opgelost 
in watervrije methanol*). Van deze oplossing pipeteert men 1 ml in een 
maatkolf van 500 ml, die vooraf reeds is gevuld met iets minder dan 
499 ml bufferoplossing van 25° C. Nadat de oplossing is aangevuld 
tot precies 500 ml (zij bevat dan 9.09 mg benzalaniline, dat is 
10.033 X IQ-5 gmol/1) wordt zij door herhaald omschudden snel ge
homogeniseerd; vervolgens vult men hiermede een kwartscuvet met 1 cm 
optische weglengte en plaatst deze in het reeds op 25° C gethermostreerde 
cuvettenhuis van de spectrofotometer. Een cuvet met gelijke optische 
weglengte gevuld met bufferoplossing alleen, is vooraf aangebracht op 
de plaats waar de referentiebundel doorheen zal vallen. Na het verkrijgen 
van de benodigde routine is men aldus in staat binnen drie minuten na 
het samenvoegen der oplossingen (begin der hydrolyse) de registratie van 
de reactie te doen aanvangen. In het geval van bovenstaand voorbeeld 
leverde de registratie bij een golflengte van 330 mf! uitkomsten op die 
in de eerste twee kolommen van tabel I staan weergegeven. Wil men de 
hydrolysesnelheidsconstante hieruit berekenen, dan moet ook de groot
heid Eoc bekend zijn (zie vergelijking 13a). De waarde hiervan wordt 
gevonden door toepassing van vergelijking 12 

Eoc a.d.(EA + EB) 

De concentratie a bedroeg 10.033 X 10-5 gmolfl; de cuvetdikte 1 cm. 
Er dienden dus nog de moleculaire extinctiecoefficienten van aniline 
(EA) en benzaldehyde (EB) bij 330 mf! te worden bepaald. Dit geschiedde 
met behulp van een tweetal afzonderlijke metingen, die de waarden van 
1.0, respectievelijk 26.3 opleverden. 

Door invullen van de verkregen cijfers in vergelijking 12 werd voor 
E= gevonden 0.003. De bij t behorende waarden van Et- E"" kunnen 
dus nu worden vastgesteld evenals die van In (Et- E00). Deze staan in 
de kolommen 3 en 4 van tabel I. 

*) Benzalaniline lost erg langzaam in het reactiemedium op, waardoor het niet 
mogelijk is exacte kinetische metingen te verrichten. Een geringe hoeveelheid 
methanol heft dit bezwaar op; de oplossing kan een week worden bewaard. 
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Tabel I. Bepaling van de hydrolysesnelheid van benzalaniline in borax-boorzuur 
bufferoplossing, pH 9.0, 25° C. De metingen zijn uitgevoerd bij 330 mp. 

tmin Et Et-E
00 

ln(Et-E.,,) 

·-

3.0 0.535 0.532 0.63111 
3.5 0.519 0.516 0.66165 
4.0 0.503 0.500 -0.69315 
4.5 0.490 0.487 -0.71949 
5.0 0.477 0.474 -0.74655 
5.5 0.465 0.462 0.77219 
6.0 0.450 0.447 -0.80520 
6.5 0.436 0.433 0.83702 
7.0 0.425 0.423 0.86038 
7.5 0.412 0.409 -0.89404 
8.0 0.400 0.397 -0.92382 
8.5 0.388 0.385 -0.95451 
9.0 0.377 0.374 -0.98350 
9.5 0.367 0.364 -1.01060 

10.0 0.357 0.354 1.03846 
10.5 

I 

0.347 0.344 1.06711 
11.0 0.337 0.334 1.09661 

i 

Volgens vergelijking 13a is het verband tussen t en In (Et- E 00) 

lineair, hetgeen figuur 8 illustreert. 
Met behulp van de methode der kleinste kwadraten *) werd uit de 

waarden van t en de bijbehorende waarden van ln (Et - E0 ) de vergelij
king van de rechte lijn berekend, deze bleek te zijn: 

ln (Et 0.003) 
-·- 7 84 - ~-···~---···~ 

. 58.24 X 10-3 t 

Bij vergelijking met 13a, luidend: 

t = constante 
1 

k*- ln (Et - E=) 
h 

kan dus worden vastgesteld, dat de bruto-hydrolysesnelheidsconstante 
van de reactie kh * gelijk is aan 58.24 X 10-s min-1. De constante uit 
het tweede lid van 13a bevat E 0 , Boo en kh *. Hieruit werd voor de 

*) Voor discussies bij de mathematische problemen van dit onderzoek zeggen wij 
Dr. G. Laman, Technische Hogeschool Eindhoven, gaarne dank. 
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waarde van E 0 berekend 0.636. De moleculaire extinctiecoefficient van 
benzalaniline kan dan gemakkeJijk gevonden worden. 

Op gelijke wijze werden alle in het onderzoek bepaalde hydrolyse
snelheidsconstanten verkregen. 

De berekening van de evenwichtsconstante K berust op de bepaling 
van concentraties in een stationair systeem langs spectrofotometrische 
weg, De hiervoor gebruikte werkwijze komt op het volgende neer. 

Van twee afzonderlijke, op 25°C gethermostreerde oplossingen van 
aniline en benzaldehyde in een medium gelijk aan datgene, waarin de 
reactie moet plaatsvinden, wordt zoveel bij elkaar gevoegd dat in het 
totaal 10 ml vloeistof wordt verkregen. Men draagt er zorg voor dat 
elk der reactant en in een gelijke concentratie van circa 10-2 gmolfl bier
in aanwezig is en dat de oplossing steeds op 25 °C wordt gehouden. 

Nadat de evenwichtstoestand is bereikt, worden deze 10 ml verdund 
met methanol tot 1 1. Uit controleproeven is vast komen te staan dat 
door toevoeging van de bijna honderdvoudige hoeveelheid methanol het 
reactie-evenwicht als het ware wordt ,ingevroren". 

De concentratie van de niet omgezette aniline en benzaldehyde heeft 
door de verdunning met methanol nu de orde van grootte van circa 
10-4 gmolfl bereikt en kan dus direct spectrofotometrisch worden be
paald. Dit geschiedt als volgt: 

Noem de bekende aanvangsconcentraties aniline en benzaldehyde aan 
het begin van de reactie (bij het samenvoegen der oplossing) beide a. 
Dan zal in de evenwichtstoestand een hoeveelheid x hiervan zijn omgezet 
tot benzalaniline 

aniline + benzaldehyde _____,. benzalaniline + water 
~-~ ~-~ 00 00 

(Daar de eveneens bekende - aanvangsconcentratie van het water 
in het medium zeer veel groter is dan a en dus ook x, zal de hoeveelheid 
water in het systeem na instelling van het evenwicht een verwaarloos
baar kleine verandering hebben ondergaan). 

Uit vergelijking 7: 

E t.c.d. 

en de additiviteit der extincties volgt dat de grootheid EE (de to tale 
extinctie van de met methanol verdunde oplossing) bedraagt: 

(14) 
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De grootheden £A, sB en EBA zijn uit voorafgaande experimenten be
kend. Uit vergelijking 14 kan dus x door berekening worden gevonden. 
Invullen van de waarden lOO maal x en 100 maal (a x) en de be
kende beginconcentraties van aniline, benzaldehyde en water in ver
gelijking 1: 

K 
[benzalaniline] [water] 
[aniline]l:benzaldehydeJ 

levert de evenwichtsconstante K op. In tabel VIII (hoofdstuk IV) is het 
resultaat van de meest betrouwbare bepaling vermeld en daamaast is 
ook de berekende waarde van de vormingssnelheidsconstante van boven
staande evenwichtsreactie gegeven. 
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HOOFDSTUK IV 

OVERZICHT EN INTERPRETATIE VAN 
HET FEITENMATERIAAL 

Dit hoofdstuk bevat allereerst een tabellarisch overzicht van de ver
richte experimenten en de daaruit berekende grootheden (tabellen 11-VIII). 
Daarna volgt een discussie van de waargenomen effecten, waarbij is ge
poogd deze te verklaren op basis van de huidige inzichten omtrent de 
,micro-structuur" van waterige oplossingen van amfifiele verbindingen. 

Het tot nu toe verzamelde feitenmateriaal is nog niet toereikend om de 
vooropgestelde verklaring door exacte bewijsvoeringen te staven. Een min 
of meer speculatieve berekening wordt gegeven van het gerniddelde aantal 
amfifiele ionen per micel met en zonder gesolubiliseerde molekulen. 

Aan het einde van dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe het verworven 
inzicht wellicht van nut kan zijn voor de bestudering van problemen op 
biochernisch terrein en voor de organisch-chemische procesindustrie. 

1. GROOTHEDEN BEREKEND UIT DE VERRICHTE EXPERIMENTEN. 

Bij een aantal experimenten werd meer dan een serie metingen verricht 
om een indruk te krijgen van de reproduceerbaarheid der gevolgde me
thode. Van duplicering van alle series moest worden afgezien door gebrek 
aan voldoende hoeveelheden amfifiele verbinding van dezelfde charge. 
In verband met het grote aantal variabelen is in dit stadium ook nagelaten 
een foutendiscussie op te stellen. 

Indien de concentraties benzalaniline en benzalacetofenon niet afzon
derlijk zijn vermeld, hebben deze steeds 10-4 gmol/1 bedragen. 

Voor de amfifiele verbindingen zijn in de tabellen en grafieken de 
navolgende afkortingen gebezigd: 

CT AB cetyl( =hexadecyl)trimethylammoniumbromide 
TT AB tetradecyltrimethylammoniumbromide 
DTAB dodecyltrimethylammoniumbromide 
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Tabel II. Invloed van het percentage methanol in het reactiemedium op de 
hydrolyse van 20 X 10-5 M (18.12 mg/1) benzalaniline in een borax
boorzuur bufferoplossing pH 9.0 bij 25° C, waaraan CTAB is toegevoegd. 

103 X M CTAB % methanol 103 X k11* min-1 

10.0 0.2 2.72 2.75 

I 

2.69 

1.0 2.84 2.80 
2.88 

2.0 2.93 2.86 
3.00 

4.0 3.41 3.46 
3.36 

50.0 0.2 0.62 0.63 
0.61 

1.0 0.64 0.61 
0.67 

2.0 0.73 0.74 
0.73 

4.0 0.77 0.77 

I 
0.78 

Tabel Ill. Invloed van de concentratie benzalaniline op de hydrolyse hiervan in 
een borax-boorzuur bufferoplossing pH 9.0 bij 25° C, waaraan 1% 
methanol en verschillende hoevee1heden CTAB zijn toegevoegd. 

1Q3 X M CTAB concentratie benzalaniline I 103 X kh * min--1 

10.0 -20 X 1Q-5M (18.12 mg/1) 2.84 2.80 
(18.12 mg/1) 2.88 

-40 X 10-5 M (36.26 mg/1) 2.83 2.82 
(36.29 mg/1) 2.85 

-so X 10-5 M (72.65 mgll) 
2.91 2.86 

(72.67 mg/1) 2.96 
i 

-20 X 10-li M (1S.16 mg/1) 
I 

0.61 

50.0 

I 

-40 X 10-5 M (36.26 mg/1) 0.65 

-so X 10-li M (72.65 mg/1) I 0.65 
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Tabel IV. Hydrolyse van benzalaniline in borax-boorzuur bufferoplossing pH 9.0 
bij 25• C, waaraan 0.2% methanol en verschillende hoeveelheden 
CTAB zijn toegevoegd. 

103 X M CTAB 103 X kh * min--l. 103 X M CTAB I 103 X kh* min-1 

i 

I 

0.0 56.5 55 30.0 0.97 0.98 
58 0.97 

0.5 34.5 40.0 0.75 0.76 

1.0 21.8 0.75 

3.0 8.48 50.0 0.62 0.64 
0.61 

5.0 5.42 0.52 
7.0 3.88 60.0 0.52 0.52 

9.0 3.13 70.0 0.44 0.45 

2.75 0.44 
10.0 2.72 2.69 100.0 0.34 

1.54 i 
20.0 1.53 1.52 I 

Tabel V. Hydrolyse van benzalaniline in borax-boorzuur bufferoplossing pH 9.0 
bij 25• C, waaraan 0.2% methanol en verschillende hoeveelheden 
TTAB zijn toegevoegd. 

1Q3 X M TTAB 1103 X kh* min-1 103 X M TTAB 103 X ku * min-1 

0.0 56.5 40.0 1.14 
10.0 4.43 50.0 0.91 
20.0 

I 
2.24 60.0 0.78 

30.0 1.44 70.0 
i 

0.68 

Tabel VI. Hydrolyse van benzalaniline in borax-boorzuur bufferoplossing pH 9.0 
bij 25 • C, waaraan 0.2% methanol en verschillende hoeveelheden 
DT AB zijn toegevoegd. 

103 X M DTAB 103 X k;, * min-1 103 X M DTAB 103 X k~,* min--1 

0.0 56.5 40.0 2.12 
10.0 47.7 50.0 1.71 
20.0 6.56 60.0 1.36 
30.0 

i 
3.16 70.0 

i 
1.22 
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Tabel VII. Hydrolyse van benzalacetofenon in 1/10 N NaOH oplossing bij 25• C, 
waaraan 0.2% methanol en verschillende hoeveelheden CTAB zijn 
toegevoegd. 

103 X M CTAB 103 X kh * min-1 103 X M CTAB ! 103 X kh* min-1 

0.00 6.24 6.00 16.27 

0.05 6.83 7.00 15.23 

0.10 7.00 6.95 8.00 14.46 
7.05 

9.00 13.87 
0.15 8.58 

10.00 13.39 

0.20 11.28 11.27 
11.29 20.00 9.20 

0.25 13.55 30.00 7.09 

0.30 18.20 40.00 5.85 

0.40 19.20 50.00 5.06 

0.50 20.76 20.74 60.00 4.26 
20.79 

70.00 3.79 
0.70 22.83 

100.00 2.77 
0.90 22.97 

110.00 2.59 
1.00 23.59 

1.20 23.96 120.00 2.58 2.56 
2.60 

1.50 23.69 2.40 130.00 2.42 2.44 
2.00 23.86 

140.00 2.27 2.25 
3.00 22.04 2.30 

4.00 I 19.33 150.00 2.20 

5.00 17.85 160.00 2.13 
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Tabel VIII. Berekening van de evenwichtsconstante en de vormingssnelheids

constante van de reactie: benzalaniline + water ~ benzal

dehyde + aniline in borax-boorzuur bufferoplossing pH 9.0 bij 

25° C, waaraan 3 X 1()-2 M CTAB is toegevoegd. 

c in gmol/1 bij evenwicht 

benzaldehyde K 
en aniline 

benzalaniline 

14.6 X 10-:1 15.4 X 10-3 4.0 X 103 

kh* 
I 

kh** 
I 

K kv** 

0.97 X 10-3 

I 
1.75 X 10- 5 

I 
4.0 X 103 7.0 X 10 2 

2. INTERPRETATIE VAN HET FEITENMATERIAAL. 

Onder verwijzing naar de vaarafgaande tabellen en de figuren 10 tot 
en met 14 wordt hierna een discussie gegeven van de verkregen resultaten. 
Er wardt op gewezen, dat alle in dit haafdstuk genaemde snelheidscon
stanten, bruto-canstanten zijn. 

2.1 I nvloed van de concentraties methanol, benzalaniline en benzal
acetofenon op de hydrolysesnelheid van beide laatstgenoemde stoflen. 

Teneinde in korte tijd over een homogene aplassing van benzalaniline 
of benzalacetofenan in waterig milieu te kunnen beschikken en daardaar 
met een redelijke graad van nauwkeurigheid de hydrolysesnelheid te kun
nen meten, moest een kunstgreep warden taegepast, die reeds in haafdstuk 
Ill is bespraken. 

Snel meten bleek immers alleen maar magelijk, indien de stoffen 
opgelast in methanol aan het reactiemilieu warden toegevaegd. V oor 
metingen waarvan de uitkomsten anderling maesten warden gecorreleerd 
bedroeg de uiteindelijke hoeveelheid methanol in het reactiemedium steeds 
0.2%. Dat zulks naadzakelijk is toant tabel II aan. Bij beide concen
traties 10 X 1 Q-3 en 50 X 1 Q-3 molair cetyltrimethylammaniumbromide 
werden reeksen hydrolysesnelheidsconstanten bepaald in afhankelijkheid 
van de methanolconcentraties in het milieu. In beide reeksen neemt de 
hydrolysesnelheidsconstante toe met toenemende cancentratie methanol. 
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De door extrapolatie bepaalde waarden van kh * voor methanol
vrije oplossingen bedragen voor deze beide concentraties respectievelijk 
2.70 X 10-3 min-1 en 0.60 X 10-3 min-1• Hieruit blijkt dat de invloed 
van 0.2% methanol verwaarloosbaar klein is daar zij ruimschoots binnen 
de meetfout valt. 

Bij een monomoleculaire reactie is de reactiesnelheidsconstante onaf
hankelijk van de concentratie van het reagerend produkt. Dit geldt binnen 
zekere grenzen ook voor een pseudo-monomoleculaire reactie; de reactant 
waarvan de concentratie constant mag worden a:mgenomen, moet dan 
echter wel steeds in grote overmaat aanwezig blijven. 

Tabel Ill geeft een tweetal reeksen metingen met concentraties am
fifiele verbinding 10 X 10-13 en 50 X 10-3 gmol/L De enige component 
die in het medium werd gevarieerd was de concentratie benzalaniline. 
De berekende hydrolysesnelheidsconstanten zijn in elke reeks nagenoeg 
gelijk, afwijkingen kunnen waarschijnlijk aan de meetfout worden toe
geschreven. 

Metingen, die voor correlatiedoeleinden werden gebruikt, zijn alle 
uitgevoerd met een constante aanvangsconcentratie, 10 X 10-5 molair, 
benzalaniline of benzalacetofenon. Hierdoor werden eventueel mogelijke 
fouten uitgesloten, immers de oplossingen zijn wel makrohomogeen, doch 
de reactie speelt zich grotendeels in een mikro-structuur, de micel, af. 

2.2 Invloed van de concentratie amfifiele verbindingen op de hydrolyse
snelheidsconstante. 

Het verband tussen de hydrolysesnelheidsconstante van benzalaniline 
en de, aan het reactiemilieu toegevoegde, hoeveelheid cetyltrimethyl
ammoniumbromide is grafisch in figuur 10 weergegeven. De gegevens 
hiervoor werden ontleend aan tabel IV. 

De hydrolyse van benzalacetofenon verloopt door toevoeging van 
cetyltrimethylarnmoniumbromide aan het reactiemedium op geheel andere 
wijze. De gegevens van tabel VII, grafisch uitgezet in figuur 11, vertonen 
eerst een toename en daarna een afname van de hydrolysesnelheidscon
stante bij toenemende concentratie amfifiele verbinding. 

Voor het geven van een verklaring van de waargenomen verschillen 
moet worden nagegaan welke invloed amfifiele ionen op de hydrolysen 
kunnen uitoefenen. 

Woi:dt de hydrolyse van benzalaniline uitgevoerd in een milieu waaraan 
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Fig. 10. Hydrolysesnelheidsconstante van benzalaniline als functie van de con
centratie CTAB in borax-boorzuur bufferoplossing, pH 9.0 bij 25° C. 
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Fig. 11. Hydrolysesnelheidsconstante van benzalacetofenon als functie van de 
concentratie CTAB in 1/10 N NaOH bij 25° C. 
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zeer weinig amfifiele verbinding is toegevoegd, dan kan men zich voor
stellen, dat aan de oppervlakte van een molekuul benzalaniline een cetyl
trimethylammoniumion wordt geadsorbeerd. Zowel molekuul als ion 
heeft een overwegend lipofiel karakter en zal gemakkelijk een com
plex kunnen vormen. Dit complex draagt een positieve lading, die door 
aantrekken van negatieve ionen uit de oplossing grotendeels wordt ge
neutraliseerd. V oor hydrolyse van benzalaniline is echter een proton 
nodig om de reactie te starten (zie hoofdstuk II, 3.1). In een schil om het 
molekuul benzalaniline zal de concentratie protonen echter geringer zijn 
dan in de intermicellaire vloeistof; bovendien zal deze schil het door
dringen van een proton tot het molekuul nog belemmeren. De hydrolyse
snelheid neemt dus af. 

W ordt de concentratie amfifiele verbinding vergroot, dan zullen meer 
ionen hiervan aan het complex worden geadsorbeerd, de bovenomschre
ven effecten nemen toe en de hydrolyse wordt nog sterker vertraagd. 
Bovendien begint nu de ruimtelijke afscherming van de reactieve plek 
door de amfifiele ionen een rol te spelen. Schematisch geeft figuur 12 
beide beschreven stadia weer. 

G 

OHe 

/ 

~ 8 
""' " H30 

a b 

Fig. 12. Adsorptie van amfifiele ionen aan een molekuul; 
de zwarte stip duidt de reactieve plek aan. 

De schil ,tegenionen" heeft een eindige dikte en wordt bij toenemen 
van het aantal amfifiele ionen in het complex op een gegeven moment 
niet meer groter. Vermindering van de hydrolysesnelheid met toenemende 
concentratie amfifiele verbinding moet dan geheel veroorzaakt worden 
door grotere ruimtelijke afscherming van benzalaniline door de amfifiele 
ionen. 

De hydrolyse van benzalacetofenon wordt gekatalyseerd door hydroxyl
ionen (zie hoofdstuk II, 3.2). Adsorptie van een amfifiel positief geladen 
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ion veroorzaakt in de schil om het molekuul een hogere concentratie 
hydroxylionen; dit zal juist hydrolyse bevorderen. Bij lage concentraties 
amfifiele verbinding neemt de hydrolysesnelheid dus toe. 

Worden meer amfifiele ionen aan een molekuul benzalacetofenon 
geadsorbeerd, dan zal op een gegeven moment afscherming van de reac
tieve plaats door deze ionen gaan overwegen over versnelling der hydrolyse 
die op haar beurt het gevolg was van de hogere concentratie hydroxyl
ionen in de naaste omgeving. Het maximum in de kromme wordt door
lopen; bij nog verdere toename van de concentratie amfifiele verbinding 
neemt de afscherming toe en de hydrolyse wordt vertraagd. 

Wanneer de micellen geheel gevuld zijn moeten zowel de hydrolyse 
van benzalaniline als die van benzalacetofenon door afscherming maxi
maal vertraagd zijn. Wordt daarna nog meer amfifiele verbinding toe
gevoegd dan wordt de oplossing troebel. 

Bij de beschrijving van de opeenvolgende stadia werd de linkerzijde 
van het schema van Winsor (figuur 7, hoofdstuk I) doorlopep. Eerst 
vormen zich de McBain ,ionen micellen", die langzaam ovetgaan in 
,Hartley micellen" en tenslotte wordt het hele systeem een ,gel of vloei
baar kristallijne fase". 

Men kan zich voorstellen, dat bij die concentraties amfifiele verbinding, 
waarbij vertraging der hydrolyse nagenoeg geheel wordt veroorzaakt door 
afscherming van het molekuul door de amfifiele ionen, aanhechting van 
elk volgend amfifiel ion aan het complex een kleinere bijdrage aan de 
vertraging zal leveren, dan zijn voorganger. 

Volgens Winsor 38) neemt het aantal ionen per micel evenredig toe 
met de concentratie amfifiele stof in de oplossing. Indien de gegeven 
verklaring juist is, zal een omgekeerd evenredig verband bestaan tussen 
de hydrolysesnelheidsconstanten en de bijbehorende waarden van de 
concentraties amfifiele stof in het reactiemedium. In figuur 13 zijn de 
reciproke waarden van de gevonden hydrolysesnelheidsconstanten tegen 
de daarbij behorende concentraties van een drietal amfifiele ver
bindingen uitgezet; het verband blijkt inderdaad lineair te zijn. 

Het verschil in belling van de drie rechten wijst op een verschil in 
toename van het aantal amfifiele ionen per micel per eenheid van con
centratie amfifiele verbinding in de oplossingen. Deze toename is het 
sterkst bij de verbinding met het grootste aantal koolstofatomen en neemt 
af in de volgorde: cetyltrimethyl-, tetradecyltrimethyl- en dodecyltrimethyl
ammoniumbromide. Hoe !anger dus de ketens hoe eerder vormt zich de 
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Fig. 13. Reciproke waarde van de hydrolysesnelheidsconstante van benzalaniline 
als functie van de concentraties amfifiele verbindingen in borax-boorzuur 
bufferoplossing pH 9.0 bij 25• C. 

----met CTAB 
-·-·-·-met TTAB 

- met DTAB 

mice!. Deze waarneming sluit goed aan bij het experimentele feit, dat de 
kritische micelconcentratie lager ligt naarmate de alkylrest langer is 39). 

In het voorgaande werd een verklaring gegeven van de vorm der 
krommen van figuur 10 en 11 in verband met de verschillende stadia 
van micelvorming. Ben schatting van het aantal amfifiele ionen, die de 
micellen in elk der stadia bevatten is van veel speculatievere aard. 

Ben tweetal literatuurgegevens dient daartoe eerst te worden be
sproken. Winsor 38) stelt zich voor, dat na het begin der micelvorming 
het toevoegen van meer amfifie]e verbinding alleen een verder opvullen 
van de reeds aanwezige micellen tot gevolg heeft; het aantal micellen 
blijft dus constant. Wanneer een micel een vreemd molekuul opneemt 
wordt zij grater 40) en kan dns meer amfifiele ionen bevatten. 

Wordt de vorm van een molekuul benzalaniline of benzalacetofenon 
zodanig geidealiseerd, dat het mogelijk is het aantal ionen te berekenen 
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in een, om dit gei'dealiseerde lichaam opgebouwde, volledige micel dan 
vindt men, dat deze mice! 2 a 3 maal zoveel cetyltrimethylammonium
ionen bevat als een micel zonder een gesolubiliseerd molekuul. Een micel 
zonder vreemd molekuul bevat geheel gevuld ,_,60 amfifiele ionel)., indien 
een molekuul is gesolubiliseerd kunnen .-' 150 ionen aanwezig zijn. 

Tenslotte moet nog aangenomen worden, dat beide typen micellen bij 
toenemende concentratie amfifiele verbinding groeien in verhouding met 
de aantallen ionen die zij in geheel gevulde toestand kunnen bevatten. 
Van energetisch standpunt beschouwd is het gewettigd aan te nemen 
dat beide typen bij dezelfde concentratie amfifiele stof geheel gevuld 
zullen worden. 

w anneer van elke 10 micellen er een een molekuul benzalaniline of 
benzalacetofenon bevat en de concentraties van deze stoflen en van 
cetyltrimethylammoniumbromide zijn respectievelijk 1 o~4 en a X 1 (}-3 

molair, dan is in de micel de verhouding van het aantal molekulen ben
zalaniline of benzalacetofenon tot het aantal ionen in de micel 1 : a. 

In figuur 10, 11 en 14 zijn de concentraties amfifiele verbinding zo
danig uitgezet, dat langs de abcis a X 1 o~3 is genoteerd. Op deze wijze 

2.0 4.0 60 8.0 10.0 
_.,. 10 3 

X M CTAB 

Fig. 14. Hydrolysesnelheidsconstante van benzalacetofenon als functid van de 
concentratie crAB in 1110 N NaOH bij 25° C. 
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kunnen gemakkelijk de aantallen ionen per micel worden afgelezen door 
weglaten van de factor 10-3. 

Het maximum van figuur 11 wordt nog eens op grotere schaal in 
figuur 14 weergegeven. Het blijkt dan, dat de hydrolysesnelheid van 
benzalacetofenon snel toeneemt totdat alle aanwezige molekulen een 
cetyltrimethylammoniumion hebben geadsorbeerd. De hydrolysesnelheid 
blijft vervolgens met toenemende concentratie vrijwel constant, totdat 
twee ionen door elk molekuul benzalacetofenon zijn opgenomen. Bij 
verdere stijging van de concentratie gaat de ruimtelijke afschenning een 
rol spelen, zeker als men bedenkt dat amfifiele ionen niet star zijn (zie 
figuur 12 b). Tenslotte blijkt de micel geheel gevuld te zijn, wanneer zij 
150-160 amfifiele ionen bevat; hogere concentraties geven troebele 
oplossingen. 

De hydrolyse van benzalaniline, weergegeven in figuur 10, vertoont 
een sterke vertraging bij een verhouding van 1 molekuul benzalaniline op 
1 amfifiel ion. Hier werken zowel de afstoting van protonen door de 
positieve lading van het ion als de schil ,tegenionen" om het molekuul 
belemmerend op de hydrolyse. De invloed van de volgende ionen, ge
adsorbeerd aan het molekuul benzalaniline op de vertraging der hydrolyse 
neemt bij hogere concentraties steeds meer af. Tenslotte wordt het 
systeem bij 140-160 ionen per micel troebel, hetgeen op maximale 
vulling van de micellen wijst. Dit komt wat betreft orde van grootte 
goed overeen met de uit een model berekende waarde. 

De gegeven interpretatie kan als volgt worden samengevat: de pH 
van een vloeistoflaagje om een gesolubiliseerd molekuul neemt bij lage 
concentraties kationactieve amfifiele verbindingen sterk toe ten opzichte 
van de pH in de overige vloeistof. Bij hogere concentraties wordt het 
gesolubiliseerde molekuul van de waterige vloeistof afgeschermd, de 
direkte omgeving van het molekuul heeft dan een apolair karakter. Een 
geringe hydrolyse zal steeds blijven plaatsvinden als gevolg van de 
continue micelopbouw en -afbraak en de voortdurende uitwisseling van 
de molekulen van de reactant tussen de intra- en intennicellaire fase. 

Een anionactieve amfifiele verbinding zou dan bij lage concentraties 
een verlaging van de pH in het vloeistoflaagje om het gesolubiliseerde 
molekuul moeten veroorzaken. Bij hogere concentraties speelt de af
scherming weer een grote rol. 

Bepaling van de kritische micel concentratie met behulp van indica
toren kan nu eenvoudig verklaard worden door daarbij de verandering 
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van de zuurtegraad in de onmiddellijke omgeving van het indicatormole
kuul in acht te nemen. De volgens deze, experimenteel eenvoudige, me
thode bepaalde kritische micel concentraties liggen dikwijls een fractie 
lager dan op andere wijze gevonden waarden. Ook dit is nu begrijpelijk. 
Reeds aanhechting van een tot twee amfifiele ionen veroorz~akt een 
maximale pH verandering, van een micel kan pas worden ge~proken, 
indien een groter aantal ionen een complex vormt. 

De interpretatie die Hartley en Roe 41) geven van de omslag van de 
indicator - een migratie van het indicator molekuul naar de oppervlakte 
van een micel stemt niet met bovenstaande zienswijze overeen. Deze 
auteurs merken op, dat de verandering van de zuurtegraad, zoals deze 
werd aangegeven door de omslag van de indicator door toevoegen van 
een weinig amfifiele verbinding, ongeveer twee pH-eenheden kan bedragen. 
Orienterende experimenten, waarbij de hydrolysesnelheid van de onder
zochte reacties bij andere zuurtegraden werd gemeten wijzen ook op een 
verandering van een tot twee pH-eenheden in de onmiddellijke omgeving 
van het reagerende molekuul. 

2.3 Evenwichtsconstante en vormingssnelheidsconstante. 

In hoofdstuk Ill werd aangegeven, dat de evenwichtsconstante van 
een systeem, waaraan een amfifiele verbinding is toegevoegd spectrofoto
metrisch kan worden bepaald. 

Hierbij wordt echter gebruik gemaakt van veel grotere concentraties 
der reactanten. Uit het voorgaande blijkt, dat de verhouding concentraties 
reactanten - concentratie amfifiele verbinding een rol speelt bij de hy
drolyse. In hoeverre de berekende waarden van tabel VIII in hun alge
meenheid juist zijn is dus nog de vraag. De beschreven bepalingsmethode 
kan als basis dienen voor verder onderzoek. 

3. BIOCHEMISCHE EN ORGANISCH-CHEMISCHE ASPECTEN. 

In het levend organisme komen allerlei soorten amfifiele verbindingen 
voor, de bekendste zijn lipoproteinen en galzure zouten. Aan deze ver
bindingen wordt een solubiliserende werking toegeschreven, waardoor 
transport van in water niet oplosbare verbindingen in het organisme ver
klaard kan worden. Uit het hier beschreven onderzoek blijkt, dat deze 
verbindingen ook in staat zijn reactiesnelheden te beinvloeden. 

Afhankelijk van het type toegevoegde amfifiele verbinding kan de 
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zuurtegraad plaatselijk ongeveer 2 eenheden verhoogd of verlaagd wor
den. Voor het menselijk organisme betekent dit een variatie tussen. een 
zwak zuur en zwak basisch milieu. Deze bevindingen zouden onder meer 
van belang kunnen zijn bij de bestudering van de vetafbraak in het levend 
organisme (o.a. atherosclerose). 

V anuit organisch-chemisch standpunt is het waterig milieu met daaraan 
toegevoegde amfifiele verbindingen zeker aantrekkelijk. Wil men een 
koppeling uitvoeren, waarbij het gevormde molekuul minder gemakkelijk 
gesolubiliseerd wordt dan de uitgangsstoffen, dan kan men volstaan met 
het toevoegen van deze laatste aan de oplossing van de amfifiele ver
binding, terwijl het gevormde produkt uitkristalliseert. Insluiten van uit
gangsmateriaal in het gevormde produkt is vrijwel onmogelijk; immers dit 
wordt beter gesolubiliseerd en blijft in oplossing. Op deze wijze kan 
bijvoorbeeld benzalaniline van bijzonder goede kwaliteit warden gemaakt 
met zeer hoge opbrengsten. Het spreekt vanzelf dat voor dergelijke be
reidingswijzen amfifiele verbinding en milieu met zorg moeten worden 
gekozen. 

In bet verleden 42) werd reeds gebruik gemaakt van oplossingen van 
amfifiele verbindingen voor het zuiveren van grondstoffen. Gezien het bier 
bescbreven onderzoek, dient daarbij eveneens de nodige aandacht te 
warden geschonken aan de soort amfifiele verbinding en het milieu waarin 
de kristallisatie plaatsvindt. 
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HOOFDSTUK V 

BEREIDING EN ANALYSE VAN IN HET 
ONDERZOEK GEBRUIKTE VERBINDINGEN 

In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk worden de synthesen van ben
zalaniline en benzalacetofenon beschreven; in aansluiting hierop volgt 
een discussie van bun infraroodspectra. Het tweede deel behandelt de 
bereiding, gaschromatografisch onderzoek en infraroodspectra van de 
alky ltrimethylammoniumhalogeniden. 

De infraroodspectra zijn opgenomen met een Perkin Elmer model 21 
infraroodspectrofotometer met steenzoutoptiek. Voor de opname der 
chromatogrammen werd gebruik gemaakt van de gascbromatograaf fabri
kaat Becker met een katharometer als detector. 

1. BENZALANILINE EN BENZALACETOFENON. 

1.1 Bereiding benzalaniline *). 

Voor de synthese 43) werden 45 g vers gedestilleerde aniline en 51 g 
gezuiverde benzaldehyde samen opgelost in 30 ml ethanol, waarna het 
mengsel gedurende 10 minuten op 100°C werd verwarmd. Nadat dit 
was afgekoeld werd het gevormde benzalaniline door filtratie afgeschei
den en tweemaal uit droge ethanol gekristalliseerd. Opbrengst 44 g licht
geel gekleurd benzalaniline met smeltpunt 52°C (lit. 28) smpt 51-52° C). 

Analyse**): berekend: C 86.19 H 6.08 N 7.73 
gevonden: C 85.1 H 6.0 N 7.9 

*) De vermelde waarden voor de smelttemperaturen zijn niet gecorrigeerd. 

**) De analysen zijn uitgevoerd op het laboratorium voor organische chemie 
der Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam, onder leiding van de heer 
P. J. Hubers. 
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1.2 Bereiding benzalacetofenon. 

De verbinding werd gesynthetiseerd 44) door 52 g vers gedestilleerde 
acetofenon en 22 g natriumhydroxyde samen op te lossen in een mengsel 
van 200 ml water en 122,5 ml ethanol en hieraan vervolgens 46 g zui
vere benzaldehyde toe te voegen. Het reactiemengsel werd, onder voort
durend roeren, met behulp van een ijsbad tussen 15 en 30°C gehouden. 
Na ongeveer 3 uur belette de viscositeit langer roeren; het mengsel werd 
vervolgens gedurende een nacht in de ijskast geplaatst (0-1 °C). 

Het ontstane ruwe produkt werd gefiltreerd en vervolgens met koud 
water gewassen tot dit laatste neutraal reageerde op lakmoes; de hewer
king werd tenslotte eenmaal herhaald met een weinig koude ethanol. 
Kristallisatie uit ethanol (50°C) leverde 72 g lichtgeel gekleurde benzal
acetofenon, smeltpunt 57°C (lit. 44) smpt 56--57°C). 

Analyse: berekend: C 86.50 H 5.81 0 7.68 
gevonden: C 85.6 H 6.4 0 7.9 

1.3 lnfraroodspectra van benzalaniline en benzalacetofenon. 

Het doel van de bestudering der infraroodspectra is om, behalve 
elementanalyse en smeltpunt, nog een indicatie omtrent de zuiverheid 
van de stof ter beschikking te krijgen. Indien bij de besproken frequen
ties geen afzonderlijke gegevens uit de literatuur zijn vermeld, waarmee 
zij zijn vergeleken, betekent dit dat deze gegevens ontleend zijn aan de 
bekende handboeken 45, 46). 

Voor de opname van het spectrum van benzalaniline werd deze stof 
opgelost in chloroform, in overeenstemming met de door Witkop 47) en 
medewerkers gevolgde methode. 

Benzalacetofenon werd in een kaliumbromide-plaatje geperst. Hiertoe 
werd kaliumbromide (,Merck" voor infraroodspectroscopie) 24 uur in 
een stoof op l10°C gedroogd en daarna in een vibrator met benzal
acetofenon gemengd. Van dit mengsel werd 300 mg, bevattende ongeveer 
3 mg stof van laatstgenoemde verbinding met een hydraulische pers in 
een matrijs tot een plaatje gevormd en voor opname van een spectrum 
gebruikt. Het was niet noodzakelijk een blanco plaatje in de referentie
bundel van de spectrofotometer te plaatsen, daar een dergelijk plaatje een 
practisch rechte 100% transmissielijn te zien gaf. 

De spectra van beide stoffen vertonen de karakteristieke banden voor 
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enkelvoudig gesubstitueerde benzeenringen, die niet nader behoeven te 
worden toegelicht. Een uitzondering hierop vormt de absorptieband bij 
750 cm-t, die in het spectrum van benzalaniline ontbreekt; zie de figu
ren 15 en 16. Er zij aan herinnerd, dat in dit gebied het · op~osmiddel 
chloroform sterk absorbeert, zodat onvoldoende energie voor deiectie van 
deze vibratie aanwezig is. Wordt het spectrum opgenomen in zwavel
koolstofoplossing of in gesmolten toestand, dan wordt de betrokken band 
wel aangetroffen. 

Voor de freqenties van de enkelvoudig gesubstitueerde benzeen
ringen zij verwezen naar tabel IX. 

1.3.1 Karakteristieke banden van benzalaniline. 

Vibraties van de atomen van een -CH= N-groep, aan beide zijden 
geconjugeerd met een benzeenring, kunnen over het algemeen niet meer 
als ,interne" vibraties worden beschouwd. De absorptie bij 2899 cm-1 
m<?et aan de C-H rekvibratie van de cp-CH=N-groep worden toe
gekend. Het gebied waarin deze band kan liggen is zeer breed 
(2900-2700 cm-1 ), als gevolg van interacties met naburige groepen. 

De 1631 cm-1 piek wordt toegeschreven aan de C=N rekvibratie 
van de -HC=N-groep. Zowel Clougherty 48) als Witkop 47) en hun 
medewerkers vinden deze band in het spectrum van benzalaniline bij 
1631 cm-1. 

Materiaal afkomstig van Colthup en door Jones en Sandorfy in een 
tabel bijeengebracht doet vermoeden, dat de 1316 cm-1 band door een 
C-N rekvibratie van de cp-N =groep wordt veroorzaakt. Alle vibraties 
van de cp-N groepering van stoffen uit deze tabel liggen tussen 
1360 cm-1 en 1250 cm-1. 

De ene benzeenring is door een C-N, de andere door een C-C band 
aan de rest van het molekuul gebonden. De C-C rekvibratie van deze 
cp-CH=groep ligt in het vingerafdrukgebied. Op dit gebied zal bij de 
bespreking van de spectra der quatemaire ammoniumverbindingen nog 
nader worden teruggekomen. Van de hierin voorkomende absorpties 
komt de 1190 cm-t band in aanmerking voor deze rekvibratie, zulks 
mede gezien de plaats van deze band in het spectrum van benzaldehyde. 
Volgens Colthup strekt het C-C rekvibratiegebied zich uit van 
1200-800 cm-t. Toekenning van de 1190 cm-t band aan deze vi
bratie wordt nog aannemelijker gemaakt door het feit, dat de enige nog 
niet toegewezen fundamentele vibratie van het molekuul, de C-H buig-
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vibratie uit het vlak van de dubbele band van de -CH= N-groepering, 
zeer waarschijnlijk niet in de omgeving van 1200 cm-1 ligt. Deze laatste 
vibratie kan in analogie met de alkenen gedacht worden de 977 cm-1 
absorptie te veroorzaken. 

De absorptiebanden bij 908 cm-1 en 874 cm-1 liggen in het gebied 
der CH ,rock" vibraties (900-600 cm-1); het is echter ook mogelijk, 
dat deze banden ontstaan door ,boventoon" of ,combinatietoon" ab
sorpties van lagere frequenties. 

Het spectrum (figuur 15) komt geheel overeen met dat verkregen 
door Witkop 47) en medewerkcrs, hetgeen tezamen met elementanalyse 
en smeltpunt aanleiding geeft de stof als zuiver te beschouwen. 

1.3 .2 Karakteristieke banden van benzalacetofenon. 

De voor deze verbinding kenmerkende groepering is --CH= CH-CO-:-. 
Ben viertal rekvibraties van C--C banden, een van een C = 0 band eh 
een van de C-H band moeten in het spectrum teruggevonden kunnen 
worden. De trans-alkeen groep veroorzaakt nog een aantal C-H buig
vibraties. 

De C-H rekvibratie van een trans-alkeen geeft een absorptie tussen 
3040 cm-1 en 3010 cm-1. Deze band valt samen met die van de C-H 
rekvibraties van de benzeenringen. 

Bellamy vermeldt voor de C = 0 rekvibratie in benzalacetofenon een 
piek bij 1667 cm-1, gevonden werd 1664 cm-1. 

De C-C rekvibraties zijn minder gemakkelijk te vinden. Bij 1640 
cm-1 wordt een zeer zwakke band aangetroffen, die toegeschreven moet 
worden aan de rekvibratie van de -C = C-band geconjugeerd met een 
carbonylgroep, zulks in overeenstemming met de literatuur. De C-C 
band echter van de groepering --CH= CH-CO- geeft een piek bij 
1339 cm-1. Deze absorptie is van weinig waarde voor de karakterisering 
van deze groep, het gebied loopt van 1350 cm-1 tot 1200 cm-1. 

In het infrarood frequentie interval van 1225 cm-1 tot 1075 cm-1 
ligt de C-C rekvibratie van de groep <p-CO-. De piek bij 1215 cm-1 
moet dan ook aan deze vibratie worden toegekend. De rekvibratie van 
de band tussen benzeenring en alkeengroep moet waarschijnlijk aan de 
1015 cm-1 band worden toegedacht. Sheppard en Simpson 49) geven 
voor de C-H buigvibraties in het vlak van de dubbele band 
van het alkeen een gebied van 1450-800 cm-1, Bellamy noemt 
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Tabel IX. Infrarood-absorptiebanden van benzalaniline en benzalacetofenon. 

Vibratie I__Hteratuurwaarden *) 

0-H rekvibratie van H20 3401 cm-1 

C-H rekvibratie van aromaat en [-CH =CH-] { 3090-3000 

C-H rekvibratie van -N=CH- 2900-2700 

karakteristiek ,boventoon" en ,combinatietoon" vibraties van monogesub- { 
stitueerd aromaat patroon 

C=O rekvibratie van -CH=CH--CO-cp 1667 
C=C rekvibratie van -CH=CH--CO- 1640-
C=N rekvibratie van --CH=N- 1631 
C=C rekvibratie van aromaat 1600±5 
C=C rekvibratie van geconjugeerd aromaat 1587-1575 
C=C rekvibratie van aromaat 1525-1475 
C=C rekvibratie van aromaat 1450-
C-H buigvibratie in het vlak van dubbele band 

van --CH=N-
C--C rekvibratie van -CH=CH-CO- 1350-1200 
C-H rekvibratie van cp-N = 1360-1310 
C-H buigvibratie in het vlak van dubbele band { 1310-1290 van --CH=CH-
C--C rekvibratie van cp--CO- 1225-1075 
C--C rekvibratie van cp-CH=N-

C-H buigvibratie in het vlak van benzeenring van mono- { 1175-1125 
1110-1070 gesubstitueerd aromaat 1070-1000 

C--C rekvibratie van cp--CH=CH-
C-H buigvibratie uit het vlak van dubbele band J 980- 965 van --CH=CH- " C-H buigvibratie uit het vlak van de dubbele band 

van -CH=N-

CH ,Rock" van cp--CH= N-q; { 
C-H buigvibratie uit het vlak van de benzeenring van { 750 

monogesubstitueerd aromaat 690 
. ---

*) De tabel geeft een overzicht van in de tekst genoemde absorptiebanden. 

benzalaniline 

cm-1 

3077 
3003 
2899 
1970 
1898 
1818 
1739 

1631 
1595 
1582 
1488 
1456 

1370 

1316 

1190 
1170 
1075 
1026 

977 
908 
874 

694 

benzalacetofenon 

3401 cm-1 

3040 

1972 
1898 
1818 
1773 
1664 
1640 

1608 
1587 
1497 
1451 

1339 

1311 
1289 
1215 

1176 
1075 
1034 
1015 
999 
988 

749 
687 

--

0 
1:--



1310-1290 cm-1. De absorpties bij 1311 cm-1 en 1289 cm-1 wor
den door deze vibraties veroorzaakt. 

Vibraties uit het vlak van de dubbele band liggen volgens Sheppard 
en Simpson 49) tussen 1100 cm-1 en 600 cm-1; ook bier stelt Bellamy 
de grenzen nauwer: 980-965 cm-1. C-H buigvibraties uit het vlak 
van de dubbele band van het alkeen worden in het spectrum gevonden 
bij 999 cm-1 en 988 cm-1. 

Smeltpunt, elementanalyse en overeenstemming van het infrarood
spectrum (figuur 16) met dat van Sadtler 50) doen uitkomen dat de stof 
zuiver is. 

Er dient echter te worden opgemerkt, dat het toekennen van bepaalde 
vibraties aan bepaalde absorptiebanden op grond van correlaties met 
literatuurgegevens is geschied. Definitief vaststellen van absorpties en bij
behorende vibraties kan eerst plaatsvinden na uitvoerig onderwek met 
ingebouwde zware isotopen. Bij de quaternaire ammoniumzouten wordt 
hierop nader ingegaan. 

2. ALKYLTRIMETHYLAMMONIUMHALOGENIDEN. 

2.1 Bereiding van quaternaire ammoniumzouten. 

Voor alle verbindingen werd dezelfde bereidingswijze toegepast. Van 
de ervaring bij het synthetiseren van deze stoffen te Leiden opgedaan 
door de beer H. J. Hageman, chem. drs. werd een dankbaar gebruik ge
maakt. Zijn methode steunt op die van Voge/51), van Westphal en 
Jerckel52) en van Hauser en Niles 53). De synthese verloopt volgens het 
schema: 

Voor de bereiding van het tetramethylammoniumjodide alleen van be-
lang voor het verkrijgen van het infraroodspectrum werd uitgegaan 
van het methyljodide, een gemakkelijker hanteerbaar methyleringsmiddel 
dan de andere halogeniden. De overige verbindingen werden gesyntheti
seerd uit de overeenkomstige alcoholen, zulks in verband met het feit, 
dat deze laatste in betere kwaliteit uit de handel konden worden be
trokken. 

Trimethylamine is een vluchtige stof (kookpunt 3.5°C) en werd be
trokken van ,Merck" in een 33% ethanolische oplossing. Indien de 
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oplossing bruin gekleurd was, werd het amine overgedestilleerd en op
gevangen in wasflessen met ethanol. Steeds werd aangenomen dat op 
deze wijze trimethylamine kwantitatief kon worden overgevoerd, zodat 
oplossingen werden verkregen met een bekend amine-gehalte. . 

Door de vluchtigheid van trimethylamine moet bij de koppehng met 
alkylhalogeniden gebruik worden gemaakt van een gesloten vat. Hier
voor is een standaard bier- of limonadefles zeer geschikt; de interne druk 
kan ruim 3 atmosfeer bedragen voordat gevaar voor explosie bestaat. 
Het type bierfles met beugelsluiting, voor ons doel zeer aantrekkelijk, 
beantwoordt mogelijk niet meer aan de huidige opvattingen van indu
striele vormgeving en is dan ook moeilijk te verkrijgen. Op deze plaats 
past een woord van dank aan de huishoudelijke dienst der Technische 
Hogeschool; de heer A. M. Lubbers wist voor ons een aantal van deze 
flessen te bemachtigen. 

2 .1.1 Tetramethylammoniumjodide. 

In een bierfles werden 30 g methyljodide en 39 g trimethylamine in 
ethanol gemengd. Er ontstond direct een wit neerslag. Om zeker te zijn, 
dat een volledige koppeling zou plaatsvinden werd nog gedurende enige 
tijd op een oliebad bij 80-90°C verwarmd. Het neerslag werd afge
filtreerd en gedroogd boven fosforpentoxyde. De stof is zeer hygro
scopisch en daardoor moeilijk te hanteren. Opbrengst 42 g. 

Analyse: berekend: C 23.90 H 6.02 N 6.97 J 63.12 
gevonden: C 24.3 H 6.0 N 6.9 J 63.0 

2 .1.2 n-Octyltrimethylammoniumbromide. 

Voor de synthese van octylbromide werd aan een mengsel van 100 g 
n-octylalkohol en 6.4 g rode fosfor onder voortdurend roeren en zacht 
verwarmen 68 g broom toegedruppeld, daarna werd nog gedurende een 
uur op een kokend waterbad de verwarming voortgezet. Na afkoeling 
van het mengsel werd dit met water verdund en uitgetrokken met ether. 
Het etherextract werd achtereenvolgens gewassen met water, 10% na
triumcarbonaat oplossing en nogmaals met water. Na droging op water
vrij natriumsulfaat werd de ether afgedestilleerd. Destillatie van het residu 
leverde 118 g n-octylbromide, kookpunt 201 °C, lit54) 200°C. 

Octyltrimethylammoniumbromide werd bereid door 118 g n-octyl-
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bromide en 36 g trimethylamine in ethanol gedurende 5 uur in een bier
fles op 80--90°C op een oliebad te verwarmen. Bij afkoeling werd een 
gedeelte van het reactiemengsel vast. Werd droge ether toegevoegd, dan 
werd nog meer produkt in vaste toestand verkregen. Kristallisatie ge
schiedde door een drietal malen het verkregen witte poeder in droge 
ethanol op te lossen en met ether neer te slaan. Tenslotte werden in een 
vacuumdroogstoof eventuele resten van het oplosmiddel verwijderd. Er 
werd 127 g octyltrimethylammoniumbromide verkregen. 

Analyse: berekend: C 52.38 H 10.39 N 5.55 Br 31.71 
gevonden: C 51.7 H 10.2 N 5.4 Br 32.7 

2 .1.3 n-Decyltrimethylammoniumbromide. 

Voor de bereiding van het n-decylbromide werden gebruikt 100 g 
n-decylalcohol, 6.5 g rode fosfor en 69 g broom. Er werd 120 g n-decyl
bromide verkregen, kookpunt 124-125°Cfl5 mm; lit 54) 103°Cf6 mm. 
Door koppeling van 120 g n-decylbromide en 33 g trimethylamine werd 
126 g decyltrimethylammoniumbromide bereid. 

Analyse: berekend: C 55.74 H 10.79 N 5.02 Br 28.51 
gevonden: C 55.7 H 10.6 N 5.2 Br 28.8 

2 .1.4 n-Dodecyltrimethylammoniumbromide *). 

Deze bereiding werd eveneens op dezelfde wijze uitgevoerd als bij de 
octylverbinding. Het n-dodecylbromide werd gesynthetiseerd uit 100 g 
van de overeenkomstige alcohol, 4.4 g rode fosfor en 48 g broom. 
Opbrengst 114 g n-dodecylbromide, kookpunt 139-140°Cfl0 mm; 
lit 54) 130°C/6 mm. Met 37 g trimethylamine werd deze hoeveelheid om
gezet tot 112 g dodecyltrimethylammoniumbromide. 

Analyse: berekend: C 58.43 H 11.11 N 4.54 Br 25.9 
gevonden: C 58.4 H 11.1 N 4.5 Br 26.1 

*) De heer J. W. Srnits, technologisch kandidaat, bereidde- gebruik rnakend van 
de KBr-H2S04 rnethode - nog 300 g van deze verbinding. 
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2 .1.5 n-Tetradecyltrimethylammoniumbromide. 

Voor de bereiding van het tetradecylbromide werden gebruikt 100 g 
n-tetradecylalkohol, 3.3 g rode fosfor en 41 g broom, opbrengst 110 g, 
kookpunt 171--172°Cjl5 mm, lit 54) 179°Cj20 mm. Na koppeling met 
25 g trimethylamine ontstond 117 g tetradecyltrimethylammonium
bromide. 

Analyse: berekend: C 60.69 H 11.38 N 4.16 Br 23.78 
gevonden: C 60.4 H 11.3 N 4.2 Br 24.4 

2.1.6 Zuivering hexadecyltrimethylammoniumbromide. 

Bij de aanvang van het onderzoek werd gezocht naar een in de handel 
verkrijgbare amfifiele verbinding van voldoende zuiverheid. Het cetyl
trimethylammoniumbromide van British Drug House werd drie maal ge
kristalliseerd uit ethanol-ether, zoals bij de octylverbinding is beschreven. 
Met dit ammoniumzout , werden vele orienterende experimenteb uitge
voerd, terwijl het merendeel der bier beschreven metingen zijn uitgevoerd 
in een milieu waaraan cetyltrimethylammoniumbromide is toegevoegd. 

Analyse: berekend: C 62.56 H 11.52 N 3.84 Br 21.95 
gevonden: C 62.6 H 11.7 N 3.9 Br 21.7 

2.2 Gaschromatograjisch onderzoek van de alkylresten. 

Alkyltrimethylammoniumhalogeniden zijn moeilijk te beoordelen op 
zuiverheid. De stoffen ontleden boven 200°C en hebben dus geen ka
rakteristiek smeltpunt. De kristalvorm geeft ook weinig inzicht voor een 
beoordeling van de kwaliteit; het zijn alle witte poeders, rnicroscopisch 
bezien onregelmatig gevormde plaatjes. 

Elementanalysen kunnen wel enige aanwijzingen geven over de graad 
van zuiverheid der verbindingen, doch zijn niet bepalend daarvoor. In
dien het hexadecylbromide 5% octadecyl- en 5% tetradecylbromide be
vat, kan een elementanalyse voldoen aan een samenstelling van volkomen 
zuiver hexadecylbrornide, terwijl de stof toch 10% van andere verbin
dingen bevat. Aan analysen van quaternaire ammoniumhalogen~den zijn 
dezelfde bezwaren verbonden. 

De eenvoudigste wijze om na te gaan of de verbinding geen homologen 
als verontreinigingen bevat, is gaschromatografisch onderzoek van de 
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grondstof, de alcohol. Het eindprodukt, een zout, is hiervoor niet geschikt, 
het bezit een te geringe dampspanning. 

De hogere alkoholen van een groot aantal fabrikaten werden gas
chromatografisch onderzocht. Bij de normale octyl-, decyl-, dodecyl- en 
tetradecylalkohol van Fluka A. G. kon slechts een component in het 
chromatogram worden aangetoond. Een kolom van 180 X 0.6 cm werd 
gebruikt, drager Chromosorb, stationaire fase siliconenolie, tempera
tuur 175° C en gassnelheid ea. 75 ml waterstofgas per minuut. 

De quaternairc ammoniumzouten werden uit deze alkoholen gesyn
thetiseerd, zodat aangenomen moet worden dat zij geen homologen be
vatten. 

Het uit de handel betrokken hexadecyltrimethylammoniumbromide 
werd op de hiervoor genoemde wijze gezuiverd en daarna onderworpen 
aan een degradatie volgens Hofmann. Met vochtig zilveroxyde werd het 
quaternaire ammoniumbromide omgezet in het hydroxyde; pyrolyse bier
van levert dan althans volgens de bekende leerboeken 55, 56, 57) het 
overeenkomstige alkeen-1. Het was dan ook een onaangename verras
sing in het chromatogram van het op deze wijze verkregen afbraakprodukt 
twee forse en een viertal zeer kleinc pieken aan te treffen; dit zou wijzen 
op enige tientallen procenten homologe verbindingen naast het hexa
deceen-1. 

Om mogelijke fouten in de gevolgde afbraakmethode op te sporen werd 
eenzelfde degradatie uitgevoerd met de tetradecylverbinding, gemaakt uit 
een gaschromatografisch zuivere alkohol. Merkwaardigerwijze bleken in 
het nu verkregen chromatogram wederom twee sterke pieken op te treden. 
Dit was aanleiding om het mechanisme van de degradatie volgens Hof
mann aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Deze omzetting is 
een eliminatie reactie, een omzetting, die altijd concurrentie ondervindt 
van het substitutie proces. Alexander 5S) geeft dan ook aan, dat pyrolyse 
van het quaternaire ammoniumhydroxyde zowel een alkohol als een alkeen 
oplevert, waarbij het laatste overwegend gevormd wordt. 

De reactie verloopt dus als volgt: 

R-CHz-CH2 
AgOH 

N +(CHa):IBr- R-CH2-CH2-N +(CH3)aOH-+AgBr 

----+R 
R- CH2- CH2 - N + (CHa)aOH- pyrolyse 

----+R 

CH = CH2 + N(CH3)a + H20 

CH2- OH + N(CHah 

De gevormde alkenen en alkoholen zijn door destillatie in vacuo uit 
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het reactiemengsel afgescheiden. Het is daardoor mogelijk, dat de hoogst 
kokende fracties, de alkoholen niet kwantitatief zijn overgedestilleerd, de 
lager kokende alkenen zullen zeker niet meer in het residu zijn achter
gebleven. 

Gezien het feit dat bij het gaschromatografisch onderzoek de tbmpera
tuur vrij hoog is, de apparatuur uit metalen onderdelen bestaat en ten
slotte waterstofgas als drager in overmaat aanwezig is, werd eveneens 
nog aan de mogelijkheid gedacht dat bij deze bewerking een hydrogenering 
van het alkeen zou plaatsvinden Als sluitstuk van dit deel van het onder
zoek werd daarom nog een opname gemaakt, waarbij als dragergas helium 
werd gebruikt. Het chromatogram was echter identiek met dat verkregen 
met waterstof als dragergas. 

Uit de retentietijden kon bepaald warden, dat de 6 pieken in het chro
matogram van de gedegradeerde hexadecyltrimethylammoniumverbinding 
veroorzaakt warden door tetradeceen-1, pentadeceen-1 en hexade
ceen-1, terwijl de tweede reeks van 3 pieken afkomstig is van de over
eenkomstige alkoholen. 

Aangenomen werd, dat de verhouding alkeenjalkohol voor elk der 
alkylresten hetzelfde was en dus bepaling van de verhouding hexade
ceen-1 ten opzichte van de totale hoeveelheid alkeen het percentage 
zuiver hexadecyltrimethylammoniumbromide in het produkt oplevert. 

Op deze wijze werd bepaald, dat het hexadecyltrimethylammonium
bromide ongeveer 4% homologe verbindingen bevat. 

Gaarne memoreren wij op deze plaats de prettige en kundige wijze, 
waarop de beer A. Kranenburg, analist van het laboratorium voor orga
nische chemie zijn medewerking heeft verleend bij het gaschromatogra
fisch onderzoek. 

2.3 lnfraroodspectra van quaternaire ammoniumzouten. 

Voor zover kon warden nagegaan zijn geen infraroodspectra van ver
bindingen van het type RN+(CH3)aX- in de literatuur beschreven. Om 
aan te kunnen geven welke banden aan de groepering -N +(CH3)a toe
geschreven moeten warden, zijn een aantal verbindingen van deze reeks 
gesynthetiseerd. Voor de infraroodspectra is het anion van weinig! belang, 
zolang het opgebouwd is uit een deeltje. Bromiden en jodiden zijn dus 
beide geschikt voor het correleren der infraroodspectra. 

De ammoniumzouten met lange alkylresten zijn goed oplosbaar in 
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water of alkanen; zij zijn echter minder geschikt om als oplosmiddel voor 
het opnemen van de absorptiespectra gebruikt te worden. Water tast de 
vensters van de gebruikelijke cellen aan en alkanen absorberen juist in 
die gebieden, waarin ook de quaternaire ammoniumverbindingen absorp
tiebanden vertonen. 

De infraroodspectra werden daarom opgenomen met behulp van ka
liumbromide-plaatjes; zij bevatten steeds 0.3-1.0% van het ammonium
zout. 

Het doel van de bestudering der infraroodspectra is na te gaan of de 
koppeling van de alkylhalogeniden met trimethylamine tot een zelfde type 
produkten leidt. Aandacht is daarom geschonken aan die banden, die 
tpegeschreven moeten worden aan de groepering R-N+(CH3)aX-. De 
aard van de stoffen leent zich niet zo goed voor een analyse van de alkyl
groepen met behulp van infraroodspectra. De methode van Francis 59) 

ter bepaling van het aantal methyl en methyleengroepen in de stof met be
hulp van geintegreerde intensiteiten van de 2900 cm-1, 1460 cm-1 en 
1370 cm-1 absorptiebanden kan bier niet warden toegepast als gevolg 
van de aanwezigheid van het positief geladen stikstofatoom. Analyse van 
de alkylrest kan beter gaschromatografisch worden uitgevoerd. 

De in de figuren 17 tot en met 22 afgebeelde spectra zijn opgenomen 
met een zodanige concentratie, dat de specifieke absorpties van de tri
methylammoniumgroep scherpe pieken geven. Nogmaals zij er op ge
wezen dat, waar in de tekst geen literatuurverwijzingen warden vermeld 
de opgegeven frequenties ontleend zijn aan de bekende handboeken 45, 46). 

De .spectra van de ammoniumzouten blijken een aantal absorptieban
den gemeenschappelijk te hebben. Het ligt voor de hand deze banden toe 
te schrijven aan de groepering -N + (CH3)s. 

In het gebied der A-H rekvibraties warden 5 banden waargenomen. 
De absorptie bij 3413 cm-1 moet veroorzaakt worden door in het pre
paraat aanwezig water. De onderzochte ammoniumverbindingen zijn over 
het algemeen zeer hygroscopisch; tijdens het vervaardigen van de plaatjes 
wordt water opgenomen. Tolk 60) geeft voor de absorptie van water in 
een alkalihalogenide tablet een band bij 2.94 1-t (3401 cm-1) en bij 
6.15 1-t (1626 cm-1) op. 

De vier overblijvende absorptiebanden bij 3021 cm-1, 2959 cm~ 1, 
2924 cm-·1 en 2849 cm-1 kunnen in twee groepen warden verdeeld: 
3021 cm-t en 2959 cm-1, beide banden komen in alle spectra voor; 
2924 cm-t en 2849 cm-1, deze twee ontbreken in de tetramethyl
verbinding. De beide laatste absorpties worden dus veroorzaakt door de 
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C-H rekvibraties van methyleengroepen. Bellamy geeft voor de asymme
trische rekvibratie 2926 ± 10 cm-1 en voor de symmetrische rekvibratie 
2853 ± 10 cm-t op. 

De in alle spectra voorkomende banden 3021 cm-1 en 2959 cm-1 
worden waarschijnlijk veroorzaakt door de C-H rekvibratiesi van de 
methylgroepen. : 

De literatuurwaarde voor de asymmetrische C-H rekvibratie is 
2962 + 10 cm-1 en is dus goed in overeenstemming met de band bij 
2959 cm-t. Voor de symmetrische C-H rekvibratie van de -CH3 

groep wordt een gebied van 2872 + 10 cm-1 opgegeven. Deze laatste 
band is dikwijls moeilijk in een spectrum te vinden door samenvallen 
met de absorpties bij 2853 cm-1 en 2926 cm-1 afkomstig van de 
methyleengroepen. 

In de tetramethylverbinding ontbreken de rekvibraties van de -CH2-

groepen, doch ook bier kan geen absorptieband in de omgeving van 
2870 cm-1 worden gevonden. 

Alle spectra vertonen wel een scherpe piek bij 3021 cm-1. Hoewel de 
methyl en methyleen rekvibraties worden beschouwd als ,interne vibra
ties" 61 ), die weinig of niet afhankelijk zijn van de aard van de vibrerende 
groep, zou men geneigd zijn deze band toe te schrijven aan symmetrische 
C--H rekvibraties van de methylgroepen, die aan het positief geladen 
stikstofatoom zijn gebonden. De methyl en methyleen C-H rekvibra
ties geven zowel banden in het infrarood als in het ramanspectrum. 
Edsall62) vermeldt banden bij 3037 cm-1 en 2967 cm-1 in het raman
spectrum van het tetramethylammoniumion en steunt daarmede de ver
onderstelling, dat de 3021 cm-1 piek veroorzaakt zou worden door 
methylgroepen van de -N+(CH3)s groepering. 

Een andere, minder waarschijnlijke reden van het ontstaan van de 
3021 cm-1 piek kan de vorming van een boventoon band door som
mering van de absorptiebanden bij 1406 cm-1 en 1626 cm-1 zijn. De 
symmetrische C-H rekvibratie van de methylgroepen zou dan om rede
nen van symmetrie verboden of door sterische belemmering zeer zwak 
kunnen zijn. 

De -CH3 en -CH2-groepen vertonen in het gebied tussen 1500 cm-1 
en 1350 cm-1 een aantal buigvibraties. Oe asymmetrische buigvibratie 
van de methylgroep geeft normaal een band bij 1450 + 20 cm-1. De 
opgenomen spectra vertonen alle, behalve het tetramethylammonium
zout, een band bij 1460 cm-1. Deze band wordt dus niet veroorzaakt 
door de aan het positief geladen stikstofatoom gebonden methylgroepen, 
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maar moet ontstaan zijn door vibraties van de eindstandige methylgroep 
van de alkylrest. 

Hetzelfde blijkt het geval te zijn met de symmetrische buigvibratie. De 
eindstandige methylgroep veroorzaakt een band bij 1381 cm-1; de lite
ratuur vermeldt voor deze band 1380-1370 cm-1. 

In het gebied der buigfrequenties zijn echter in het spectrum van tetra
methylammoniumjodide twee sterke absorptiebanden aanwezig, een bij 
1488 cm-1 en een bij 1406 cm-t met een schouder bij 1401 cm 1. 
Beide banden zijn ook in alle spectra van de overige alkyltrimethyl
ammoniumzouten aanwezig. 

Indien men aanneemt, dat de buigvibraties van de methylgroepen ge
bonden aan een positief geladen stikstofatoom door die lading worden 
beinvloed en banden in het infraroodspectrum veroorzaken, die ongeveer 
20 cm--1 naar hogere frequenties zijn verschoven, dan kan de 1488 cm-1 
band worden toegekend aan een symmetrische C-H buigvibratie van de 
methylgroep. In vaste toestand opgenomen vertoont het spectrum dikwijls 
een splitsing van deze band. Hieraan moeten de banden bij 1493 cm-1 
en 1481 cm--1 worden toegeschreven. 

De symmetrische C--H buigvibratie van de tertiaire butylgroep ver
toont een doublet. Het quaternaire ammoniumion kan, wat de ruimtelijke 
bouw betreft, met de tertiaire butylgroep worden vergeleken; in beide 
gevallen zijn de valenties gericht naar de hoekpunten van een tretraeder. 
Het doublet bij 1406 cm-t en 1401 cm-1 kan vergeleken worden met 
het doublet van de tertiaire butylgroep. 

De C-H schaarvibraties van methyleengroepen veroorzaken een band 
bij 1465 + 20 cm-t; indien de stof in vaste toestand verkeert bij opname 
van het spectrum wordt deze band gesplitst. In de spectra komen banden 
voor bij 1464 cm-1 en 1473 cm--1, die aan deze schaarvibratie moeten 
worden toegeschreven. 

De methyleengroep naast het positief geladen stikstofatoom wordt door 
deze lading beinvloed. Elektronenzuigende groepen, zoals bijvoorbeeld in 
n-butylbromide en n-propylbromide, veroorzaken een verschuiving van 
de 1465 cm-1 band naar lagere frequentie. In beide genoemde stoffen 
wordt naast een absorptie bij 1460 cm-1 een band gevonden bij 1435 
cm-1 veroorzaakt door de a CH2 groep. In de opgenomen spectra wordt 
een zwakke band bij 1435 cm-1 aangetroffen, die dan ook door de 
a CH2 groep moet zijn veroorzaakt. 

Het gebied tussen 1350 cm-1 en 900 cm-1, het vingerafdrukgebied, 
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vertoont een aantal banden, die, zoals de naam aangeeft, goed bruikbaar 
zijn voor identificatie, doch dikwijls moeilijk aan bepaalde vibraties kun
nen worden toegeschreven. In dit gebied komen een aantal zwakke ban
den voor, veroorzaakt door C-C rekvibraties, methyleen ,w~gging"-, 
,twisting"- en ,rocking"-vibraties; ook aan CH3 groepen moeten een 
aantal zwakke banden worden toegekend. Indien er een lading in het 
molekuul aanwezig is nemen de intensiteiten van de absorptiebanden, 
waarbij het geladen atoom een rol speelt, meestal sterk toe. De piek bij 
1297 cm-1 van het tetramethylanunoniumion wordt waarschijnlijk door 
een dergelijke 1adingsinvloed veroorzaakt. 

In alle spectra komen absorpties voor bij 909 cm-1 en 961 cm-1, 
deze banden moeten waarschijn1ijk worden toegeschreven aan C-N rek
vibraties van de -C-N+--(CH3)s groepering. De 909 cm-1 band treedt 
bij alle spectra op; de 961 cm-1 band heeft een schouder bij 947 cm-1 
in het tetramethylammoniumion. Deze schouder is bij de andere spectra 
overgegaan in volledig gescheiden banden. Dit geeft de indruk, dat dit 
tweetal banden afhankelijk is van de vierde groep aan het positief geladen 
stikstofatoom en dat de band dus ontstaat door vibraties van de C-N 
band van C-N+(CH3)s. Opgemerkt zij nog, dat in dit gebied C-C rek
vibraties voorkomen, deze kunnen echter niet tot dergelijke intensieve 
banden leiden. 

De banden bij 720 cm-1 tenslotte worden veroorzaakt door methyleen 
,rock" vibraties, zulks geheel in overeenstemming met de literatuur
waarden. De besproken vibraties zijn tenslotte in tabel X nog eens 
samengevat. 

Hoewel door correlatie aanneme1ijk kan worden gemaakt, dat bepaalde 
banden aan de -N+(CH3)s groeperingen moeten worden toegeschreven, 
is dit niet definitief vastgesteld. 

Wel blijkt zeer duidelijk nit deze reeks van spectra, dat koppeling van 
alkylhalogeniden met trimethylamine tot een goed gekarakteriseerd type 
verbindingen leidt. 

Definitieve toewijzing van bepaalde vibraties aan bepaalde absorpties 
zou kunnen plaatsvinden door gebruik te maken van het zware isotoop 
N15. Uit een mededeling van Lii.ttke 63) op het internationale congres 
voor molekuulspectroscopie te Bologna, blijkt dat vibraties van banden 
met het stikstofatoom 5~-15 cm-1 verschuiven, indien N15 wordt in
gevoerd. 

Het synthetiseren van de gemerkte verbindingen lag echter buiten het 
bestek van dit onderzoek. 
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Tabel X. Infrarood-absorptiebanden van alkyltrimethylammoniumhalogeniden 

Literatuur-
Verbinding R-N +(CHa)a-

Vibratie waarden *) R= R= 
CH a 

cm-1 cm-1 cm-1 cm-1 cm-- 1 cm - 1 cm-1 

0-H rekvibratie van H20 3401 3413 3413 3413 3413 3413 3413 

C-H symmetrische rekvibratie van -N + (CHa)a 3021 3021 3021 3021 3021 3021 
C-H asymmetrische rekvibrati.e van -CHa 2962 ± 10 2959 2967 2959 2959 2959 2962 
C-H asymmetrische rekvibratie van -CH2- 2926 10 2924 2924 2924 2924 2926 
C-H symmetrische rekvibratie van -CH2- 2853 ± 10 2849 2849 2849 2849 2853 

0-H buigvibratie van H20 l 1626 1626 1626 1621 1621 1621 1626 
I 

C-H asymmetrische buigvibratie van { 1493 1493 1493 1493 1493 
1488 1484 1486 1486 1486 1488 -N+(CHa)a 1481 1481 1481 1481 1481 

C-H schaarvibratie van -CH2-- f 1465 20 1471 1471 1471 1471 1471 
\ 1464 1464 1464 1464 1464 

C-H asymmetrische buigvibraties van -C-CHa 1450 20 1460 1460 1460 1460 1460 
C-H schaarvibratie van -CH2--N +- 1435 1435 1433 1435 1435 

C-H symmetrische buigvibratie van -N+(CHa)a { 1406 1406 1406 1406 1406 1406 
1401 1395 1395 1395 1395 1395 

C-H symmetrische buigvibratie van -C-CHa 1380-1370 1381 1381 1381 1381 1381 

CHa ,Rock" vibratie van N + (CH3)4 1.:97 

C-N rekvibratie en/of CHa ,Rock" vibratie f 961 964 965 962 964 961 
van C-N+(CH3)a \ 947 949 949 

C-C rekvibratie van alkylketen 932 936 937 
C-N rekvibratie van -N+(CHa)a 909 909 909 909 910 910 

CH2 ,Rock" vibraties van alkylketen { 722 723 726 728 728 
718 718 718 718 

00 
-.J *) De tabel geeft een overzicht van in de tekst genoemde absorptiebanden. 



SAMENVATTING 

Dit proefschrift bevat de eerste resultaten van een voor de organische 
chemie nieuw onderzoek. Het behandelt de invloed van amfifiele verbin
dingen op organisch chemische reacties in waterig milieu. Behalve een 
voorlopige mededeling hierover in Tetrahedron Letters is voorzover be
kend geen literatuur op dit gebied verschenen. De beschreven effecten en 
de verklaring daarvan moeten dan ook worden beschouwd als een eerste 
verkenning. 

In hoofdstuk I wordt een kort algemeen overzicht gegeven van de · 
eigenschappen van amfifiele verbindingen in waterige oplossingen; de 
bekendste typen ,micellen" worden besproken. De theorie van Winsor 
betreffende de micelvormen en -bouw als een functie van de toenemende 
concentratie amfifiele verbinding in het systeem worden belicht. 

In het volgende hoofdstuk wordt de keuze der onderzochte reacties 
gemotiveerd. De mechanismen van deze omzettingen worden besproken. 
Hier is ook aangegeven, dat het onderzoek is ontstaan uit bepaalde bio
chemische problemen en uit de theorie van de emulsie-polymerisatie. Dit 
laatste proces verloopt via een radicaalmechanisme; de in dit onderzoek 
behandelde omzettingen zijn echter ionen reacties. 

De methode ter bepaling van de reactiesnelheden wordt besproken in 
hoofdstuk Ill. Met behulp van absorptie-spectrofotometrie in het ultra
violette deel van het spectrum werd een werkwijze ontwikkeld, die het 
mogelijk maakt reactiesnelheden te meten zonder het spectrum van de te 
hydrolyseren stof in het reactiemedium te kennen. Dit spectrum kan echter 
wel met behulp van de gegeven methode worden berekend. 

Ben verklaring van de waargenomen effecten wordt in hoofdstuk IV 
gegeven. Reeds een lage concentratie kation actieve amfifiele verbinding 
heeft een vertragende werking op de door protonen gekatalyseerde hydro
lyse van benzalaniline. De vertraging wordt groter met toenemende con
centratie amfifiele verbinding. Anderzijds wordt de hydrolyse van benzal
acetofenon in het eerste geval versneld. Indien echter aan dit systeem 
meer amfifiele verbinding wordt toegevoegd, wordt de hydrolyse eveneens 
vertraagd. Deze invloed van de amfifiele verbinding op de hydrolyse-
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snelheden kan worden verklaard door de elektrostatische krachten en de 
afscherming van het te hydrolyseren molekuul door de amfifiele ionen 
nader te beschouwen. Indien er enkele amfifiele ionen aan het oppervlak 
van benzalaniline zijn geadsorbeerd (lage concentratie) wordt een complex 
gevormd, dat een positieve lading draagt. Protonen worden afgestoten en 
de hydrolyse wordt vertraagd. Onder deze omstandigheden wordt de door 
hydroxylionen gekatalyseerde hydrolyse van benzalacetofenon versneld. 
Bij hogere concentraties amfifiele verbinding worden meer ionen aan de 
oppervlakte van een molekuul benzalaniline of benzalacetofenon geadsor
beerd. Het reactiecentrum van deze molekulen wordt dan door deze ionen 
afgeschermd. Onafhankelijk van het type reactie - door protonen of 
door hydroxylionen gekatalyseerd - wordt de hydrolyse daardoor ver
traagd. Aan het einde van hoofdstuk IV worden de toepassingsmogelijk
heden van dit onderzoek in de biochemie en de proces-industrie aan
gegeven. 

Hoofdstuk V tenslotte beschrijft de synthese van de gebruikte ver
bindingen. Hun zuiverheid werd vastgesteld met behulp van infrarood
spectroscopie, gaschromatografie, element-analyse en zo mogelijk smelt
puntsbepaling. 
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SUMMARY 

This thesis deals with the first results of a new research project started 
in the field of organic reactions in aqueous solutions. The subject of this 
study is the influence of amphiphilic compounds on these reactions. 
Hitherto no papers on this subject have appeared in the literature, with 
the exception of a preliminary communication of this investigation in 
Tetrahedron Letters. The phenomena described and their explication 
should therefore be considered an introduction to this new field. 

In chapter I a short general survey is given of the properties of am
phiphilic compounds in aqueous solutions and the most familiar types of 
"micelles" are discussed. The Winsor theory of micelle shape and structure 
as a function of increasing concentration of the amphiphilic compound in 
the reaction system is elucidated in particular. 

In the next chapter the motivation is given for the choice of the 
reactions studied, and the mechanism of these reactions is discussed. It 
is also indicated that the project arose from certain biochemical problems 
and the theory of emulsion polymerisation. Contrary to the radical nature 
of this process ionic reactions are involved in this study. 

The method of measuring the reaction rates is described in chapter Ill. 
With the aid of absorption spectroscopy in the ultraviolet region a method 
has been developed to determine the hydrolysis rate constant of a pseudo 
monomolecular reaction. The absorption spectrum of the decomposing 
compound in the solution used is unknown, but can be calculated. 

An explanation of the observed phenomena is given in chapter IV. 
A low concentration of a cationic amphiphilic compound has already a 
retarding effect on the proton catalysed hydrolysis of benzylidene aniline; 
this effect increases with increasing concentrations. On the other hand, 
the hydroxyl ion catalysed hydrolysis of benzylidene acetophenone is 
accelerated at low concentrations of cationic amphiphilic compound. If 
more of the latter is added to the reaction medium, the reaction is re
tarded. These phenomena can be explained by considering the electrostatic 
forces and the screening of the molecule by amphiphilic ions. If a few 
amphiphilic ions are adsorbed at the surface of a benzylidene aniline 
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molecule (low concentration) a complex with a positive charge will be 
formed. Protons are repelled and the hydrolysis is retarded. Under these 
conditions, however, the hydroxyl ion catalysed hydrolysis of benzylidene 
acetophenone is accellerated. At higher concentrations of the amphiphilic 
compound more ions are adsorbed at the benzylidene aniline or benzyl
idene acetophenone molecule. In that case the site of reaction is enveloped 
by these ions. This condition always results in a retardation, for the 
reactive site of the molecule is now completely screened off from the 
ions that otherwise would initiate the reaction. At the end of chapter IV 
possible applications in the field of biochemistry and process industry 
are indicated. 

Chapter V describes the synthesis of the compounds used. Their purity 
has been determined by several methods, viz. by infrared spectroscopy, 
gas chromatography, elementary analysis and, if possible, by melting 
point determination. 
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STELLINGEN 

I 

Het symbool E dient in de absorptiespectrofotometrie alleen voor de 
moleculaire extinctiecoe:fficient te worden gebruikt. Het toekennen van 
andere betekenissen aan E kan in dit verband tot verwarring leiden. 

Lit. H. Beyer, Academisch Proefschrift Leiden 1958. 

II 

Bij het bepalen van enzyme-activiteiten in organen van proefdieren 
dient, behalve aan de bepalingsmethoden, aandacht te worden geschonken 
aan de conditie waarin het proefdier verkeert. 

Lit. W. Nakahara en F. Fukuoka, Gann. 40, 45 (1949). 

Ill 

Het maximum in de temperatuur/magnetische susceptibiliteit kromme, 
door Das in pyrolusiet bepaald, geeft geen informatie over het gedrag 
van Mn02 . 

Lit. J. N. Das, J. of Electronics and Control 7, 367 (1960). 

IV 

Een doelmatige groepering en indeling van ruimten en een daarop af
gestemde organisatie van een opleidingslaboratorium hebben een belang
rijke invloed op de studieduur. Het ware gewenst hiernaar een onderzoek 
in te stellen. 

Lit. W. Schramm, Chemische und Biologische Laboratorien. 
Verlag Chemie G.M.B.H. Weinheim 1960, pag. 12, 335. 

V 

De in dit proefschrift beschreven wijze van berekening van reactie
snelheidsconstanten uit spectrofotometrische gegevens verdient voorkeur 
boven de methode van grafische extrapolatie. 

Lit. Dit proefschrift, hoofdstuk III. 



VI 

De wijze, waarop Schubert, Langbein en Siebert de stereochemische 
configuratie vaststellen van de 12 hydroxygroep, ingevoerd in progesteron 
door middel van calonectria decora, is aan bedenkingen onderhevig. 

Lit. A. Schubert, G. Langbein en 
R. Siebert, Chem. Ber. ')0, 2576 (1957). 

VII 

In de bekende leerboeken van de polymeerchemie wordt melding ge
maakt van een groot aantal configuraties, die een polymeerketen kan 
innemen. Het gebruik van het woord configuratie is in dit verband onjuist 
en dient vervangen te worden door conformatie. 

Lit. F. W. Billmeyer jr., Textbook of Polymer Chemistry 
Interscience Publishers Ltd. London 1957, pag. 79. 
P. J. Flory, Principles of polymer Chemistry, 
Cornell University Press, Ithaca N.Y. 1953, pag. 399. 
H. A. Stuart, Die Physik der Hochpolymeren, 
Springer Verlag, Berlin 1953, pag. 674. 
N. G. Gaylord en H. F. Mark, Polymer Reviews 11, 
lnterscience Publishers Inc. N.Y. 1959, pag. 38. 

VIII 

Indien kritische micel concentraties in de literatuur worden vermeld, 
dient daarbij steeds te worden beschreven met welke methoden deze 
concentraties zijn bepaald. 

Lit. Dit proefschrift, hoofdstuk IV. 

IX 

Ecouomisch gezien is het invoeren van een arbeidstijdverkorting in de 
industrie voor een groot deel der werkende bevolking bij gelijkblijvende 
produktie te verkiezen boven een loonsverhoging; de lonen- en prijzen
spiraal wordt dan doorbroken. Het verdient echter aanbeveling, alvorens 
deze arbeidstijdverkorting in te voeren, de sociaal-economische conse
quenties daarvan voor dienstverlenende instellingen en bedrijven te onder
zoeken en indien nodig maatregelen te treffen. 

Lit. Arbeidstijdverkorting, Nederlandse Maatschappij 
voor Nijverheid en Handel. Haarlem 1960. 



X 

Het verschil in reactiesnelheid tussen 0-0 en C-0 heterolyse in de 
door zuur gekatalyseerde ontleding van a cumylhydroperoxide kan worden 
toegeschreven aan het feit dat het molekuul in de overgangstoestand bij 
de eerste reactie niet en bij de tweede reactie wel vlak is. 

Lit. A. W. de Ruyter van Steveninck, 
Academisch Proefschrift, Leiden 1960. Tabel XI, pag. 62. 
Y. Yukawa en Y. Tsuno, 
Bull. Chem. Soc. of Japan, 32, 971 (1959). 

XI 

De goede schrijfwijze van molekuul en moleculair maken het de che
micus moeilijk om ,goed" Nederlands te schrijven. 

Lit. Technische Woorden. 
Centrale Taalcommissie voor de Techniek, Hoofdcommissie 
voor de normalisatie in Nederland HCNN, 's-Gravenhage 1958. 

Eindhoven, 11 november 1960. K. G. VAN SENDEN 


