
 

De hydrolyse van benzalaniline in waterige oplossingen van
detergentia
Citation for published version (APA):
Schwarz, H. W. (1960). De hydrolyse van benzalaniline in waterige oplossingen van detergentia. [Dissertatie 1
(Onderzoek TU/e / Promotie TU/e), Chemical Engineering and Chemistry]. Technische Hogeschool Eindhoven.
https://doi.org/10.6100/IR70426

DOI:
10.6100/IR70426

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1960

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://doi.org/10.6100/IR70426
https://doi.org/10.6100/IR70426
https://research.tue.nl/nl/publications/d9a2301e-7502-42ce-b280-09188af487f0


DE HYDROLYSE VAN BENZALANILINE IN 

WATERIGE OPLOSSINGEN VAN DETERGENTIA 

H. W. SCHWARZ 



DE HYDROLYSE VAN BENZALANILINE IN 

WATERIGE OPLOSSINGEN VAN DETERGENTIA 

HYDROLYSIS Of BENZYLIDENE ANILINE IN 
AQUEOUS DETERGENT SOLUTIONS 

(WITH SUMMARY IN ENGLISH) 

PROEFSCHRIFT 

TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR 
' IN DE TECHNISCHE WETENSCHAP AAN DE 

TECHNISCHE HOGESCHOOL TE EINDHOVEN 

OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS 

DR. H. B. DORGELO, HOOGLERAAR IN DE AFDELING 

DER ALGEMENE WETENSCHAPPEN, VOOR EEN 

COMMISSIE UIT DE SENAAT TE VERDEDIGEN 

OP 

DINSDAG 20 DECEMBER 1960 

DES NAMIDDAGS TE 16 UUR 

DOOR 

HANS WERNER SCHWARZ 

SCHEIKUNDIG INGENIEUR 

GEBOREN TE 's-GRAVENHAGE 

REPRODUKTIEDIENST VAN DE TECHNISCHE HOGESCHOOL TE EINDHOVEN 



DIT PROEFSCHRIFT IS GOEDGEKEURD 
DOOR DE PROMOTOR 

PROF. DR. C. KONINGSBERGER 



AAN MIJN OUDERS 

AAN MIJN VROUW 



INHOUD 

HOOFDSTUK I • INLEIDING 7 

1,.1. Doel en achtergronden van dit onderzoek 7 
1,2. De onderzochte reactie 8 
1,3. Overzicht van het onderzoek 9 

HOOFDSTUK 11 • WATERIGE OPLOSSINGEN V AN DETERGENTIA 10 

11,1. Micellen 10 
11,2. Solubilisatie 14 

HOOFDSTUK m· DE KINETIEK V AN DE HYDROLYSE VAN BENZAL· 
ANILINE 16 

III,l. Overzicht van de llteratuur 16 
III,2. Katalyse bij de hydrolyse van benzalaniline 17 
III,3. Het mechanisme van de hydrolyse van benzalaniline 21 
III,4. Nadere beschouwingen van de consttmten C1 tot en met C10 29 
III,5. Toepassing van het voorgestelde mechanisme op de hydrolyse 

in waterige oplossingen 32 

HOOFDSTUK N • DE HYDROLYSE V AN BENZALANILINE IN 
WA TERIGE OPLOSSINGEN V AN DETERGENTIA; WAARNEMINGEN 36 

IV,1. Kationactieve detergentia in gebufferde oplossing bij pH- 9,0 36 
r./,2. Een niet-ionogeen detergens in gebufferde oplossing bijpH-9,0 40 
rv ,3. Oplossingen van anionactieve detergentia bij pH 9,0 40 
IV ,4. Een anionactief detergens in gebufferde oplossingen met 

pH= 8,0 en pH= 10,0 42 
rv ,5. Ongebufferde oplossinqen van detergentia met verschillende 

pH~ " 

HOOFDSTUK V - INTERPRETATIE VAN DE WAARGENOMEN VER-
SCHIJNSELEN 47 

HOOFDSTUK VI • EXPERIMENTEEL GEDEEL TE 55 

Vl,l. Bereidinqen 55 
VI,2. De zuiverheid van de gebruikte detergentia 60 
VI,3. Uitvoering van de snelheidsmetingen 61 
VI,4. Berekening van de reactieconsttmten 62 

SUMMARY 67 

LITERA TUUR 69 



Hoofds.tuk 

. . 

JNLEIDING 

Het' in dit proefschrift beschreven onderzoek is een onderdeel 
van een meer uitgebreide studie omtrent de invloed van amfifiele ver-

. bindingen, zoals detergent! a en emulgatoren, op · het verloop van orga
nisch chemische reacties in een watedg medium. In het zojuist ver
schenen proefschrift van Van Send en [l] is uitvoerig beschreven 
welke motieven hebben geleid tot het instellen van een dergelijk onder
.zoek. Dactrom zal in het onderstaande slechts een kort overzicht worden 
gegeven van de uitgangspunten en het doel van het onderzoek voor zo
ver deze direct betrekking hebben op het in deze dissertatie vastge
legde werk. 

I, 1. Doel en achtergronden van dit onderzoek 

Het is reeds long bekend, onder andere uit het werk van Robin
son [2] en van Schopf [3], dat vele reacties tussen organische ver
bindingen v lot· verlopen onder fysiologische omstandigheden in waterige 
oplossing. T och · heeft water. als reactiemedium voor deze omzettingen 
weinig praktische toepassingeh gevonden, voomamelijk tengevolge van 
de zeer geringe oplosbaarheid van de meeste organische verbindingen 
in water. 

Nu is bij de polymerisatie van vinylverbindingen in waterige oplos:. 
sing gebleken [ 4], dat toevoeging van detergentia aan de oplossing een 
vergroting van de snelheid van de polymerisatie bewerkstelligt. Welis
waar zijn de reacties onder fysiologische omstandigheden en . deze 
polimerisatie van vinyl verbindingen. in·· zoverre. ~iet met elkaar te ver
gelijken, dat de eerstgenoemde omzettingen verlopen volgens een 
ionenmechanisme en de laatste volgens een radicaalmechanisme; maar 
het is toch niet a priori uitgesloten te achtEm, dat ook bij reacties van 
organische verbindingen onder fysiologische omstandigheden de aan
wezigheid van detergentia .in de oplossing invloed zal hebben op het 
verloop van de omzettingen~ 

Het is het doel van dit onderzoek na te gaan welke invloed de 
toevoeging van detergentia heeft op de snelheid van een dergelijke 
reactie in watetige oplossing. De resultaten hiervan zouden ook Voor 
de prctktijk interessant kunnen zijn, daar bij vele industrfEHe processen 
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de reacties plaatsvinden in emulsies die door de toevoeging van deter
genUa gestabiliseerd warden. In de meeste gevallen hebben deze deter
genUa daarbij een vergroting van de reactiesnelheid ten gevolge. Tot 
deze processen behoren onder andere de fabricage van synthetische 
rubbers en andere polymeren door middel van emulsiepolymerisatie, de 
hydrolyse van polymere esters en de hydrolyse van vetten. 

1,2. De onderzochte reactie 

Tot de reacties die onder fysiologische omstandigheden kunnen 
verlopen behoren tal van condensaties, onder andere die van aldehyden 
en aminen tot basen van Schiff. 

Een van de eenvoudigste voorbeelden hiervan, de condensatie van 
benzaldehyde en aniline tot benzalaniline, is door Haley en Mait-
1 and [5] onder fysioiogische omstandigheden uitgevoerd. Het volgende 
evenwicht komt tot stand : 

OCH=N-o + H20 

In waterige oplossing ligt dit evenwicht nagenoeg geheel aan de 
zijde van benzaldehyde eri aniline. Dat genoemde auteurs desondanks, 
uitgaande van waterige ot:>lossingen van benzaldehyde en aniline, toch 
benzalaniline konden verkrijgen, is slechts te dariken aan het feit dat 
deze verbinding in water zeer slecht oplosbaar is, waardoor zij ti.it
kristalliseert en aan het evenwicht wordt onttrokken. In homogene 6P

lossing met grote overmaat water kan evenwel slechts de hydrolyse
reactie volledig aflopend zijn. 

Nadat ·was vastgesteld dat haar snelheid inderdaad wordt beinvloed, 
wanneer men aan de waterige oplossing een detergens toevoegt, in casu 
hexadecyl.:l-trimethylammoniumbromide (zie ook [1]), werd deze reactie 
gekozen als de omzetting waarop de invloed van diverse detergentia 
zou warden bestudeerd. 

Voor deze keuze is mede beslissend geweest het feit, dat de snel
heid van deze reactie op zeer eenvoudige wijze kan warden bepaald 
door middel van extinctiemetingen van de oplossing in het ultraviolet. 
W illi en Robe r t son [6] liebben namelijk laten zien, dat het ultra
violet-absorptiespectrum van benzalaniline aanzienlijk verschilt van de 
som van de spectra van benzaldehyde en aniline. 

De hydrolyse van benzalaniline werd reeds eerder bestudeerd door 
Porai-Koshits, Paznanskaya, Shevchenko en Pavlova [7] 
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in sterk zure waterige oplossingen, door W i 11 i en Robe r t son [6] in 
een mengsel van gelijke gewichtshoeveelheden methanol en water en 
door Kastening, Holleck en Melkonian [8] in een mengsel van 
30 volume procent methanol en 70 volume procent water. Er bestaat bij 
deze onderzoekers evenwel geen overeenstemming in de interpretatie 
van de waargenomen verschijnselen. Daarom zal aan de kinetiek van de 
hydrolyse van benzalaniline een apart hoofdstuk worden gewijd. 

1,3. Overzicht van het onderzoek 

Het onderzoek omvat het bestuderen van de invloed die de toevoe
ging van detergentia heeft op de snelheid van de hydrolyse vanbenzal· 
aniline in waterige oplossing. Hiertoe worden zowel anionactieve als 
kationactieve en niet ionogene detergentia in de beschouwingen be
trokken. 

Van de anionactieve detergentia zijn verschillende vertegenwoor
digers uit de groepen van de alkyl-1-natriumsulfaten en alkaan-1-na
triumsulfonaten voor het onderzoek gebruikt, alsmede het natriumdode
cy lbenzeensulfonaat. 

Van de kationactieve detergentia zijn onderzocht de alkyl-1-tri
methylammoniumbromiden met een even aantal koolstofatomen in de 
alkylgroep, varierend van 8 tot en met 18, verder het dodecyl-1-me
thylethylsulfoniumjodide en het dodecyl-1-pyridiniumbromide. 

Van de groep der niet-ionogene detergentia is alleen het nonidet 
P-40 onderzocht, een condensatieprodukt van octylfenol en ethyleen
oxyde in de verhouding van 1 molekuul octylfenol op 8 a 9 molekulen 
ethyleenoxyde. 

In hoofdstuk II zal eerst een samenvatting warden gegeven van de 
bestaande inzichten met betrekking tot de eigenschappen van waterige 
oplossingen van detergentia, daar deze ter sprake zullen komen bij de 
verklaring van de verschijnselen waargenomen bij de hydrolyse van 
benzalaniline in dergelijke oplossingen. 

Vervolgens zcrl in hoofdstuk III de kinetiek van de hydrolyse van 
benzalaniline kritisch warden behandeld aan de hand van gegevens 
hierover in de literatuur. 

Hoofdstuk IV geeft een overzicht van de waargenomen verschijn
selen bij de hydrolyse van benzalaniline in waterige oplossingen van 
detergentia. 

Hoofdstuk V bevat de mogelijke interpretatie van deze waame
mingen. 

Ten slotte volgen in hoofdstuk VI de experimentele gegevens over 
de bereiding van de detergentia en de meting van de reactiesnelheden. 
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Hoofdstuk 11 

WATERIGE OPLOSSINGEN VAN DETERGENTIA 

De detergentia zijn typische voorbeelden van de groep der amfifiele 
verbindingen, waaronder men stoffen verstaat waarvan het molekuul 
zowel een polair, hydrofiel gedeelte als een apolair, oleofiel gedeelte 
bezit. Van een zeep als natriumpalmitaat bijvoorbeeld wordt hetoleo~ 
fiele gedeelte gevormd door de lange koolwaterstofketen en het hydro
fiele gedeelte door de groep -COONa, die in waterige oplossing gedis
socieerd is. De eigenschappen van de detergentia hangen direct·samen 
met dit amfifiele karakter. 

We kunnen de detergentia verdelen in drie groepen: 

1) De anionactieve, waarbij het oleofiele gedeelte van het molekuul in 
waterige oplossing in het anion voorkomt ; een voorbeeld van een 
anionactie£ detergens is het bovengenoemde natriumpalmitaat. 

2) De kationactieve, waarbij het oleofiele gedeelte van het molekuul 
in waterige oplossing in het kation voorkomt; een voorbeeld hiervan 
is hexadecyl-1-trimethylammoniumbromide, C16 H33 N(CH3)3 Br, dat in 
waterige oplossing de ionen C16 H33 N(CHa)3+ 1en Br geeft. 

3) De niet-ionogene, waarvan het molekuul geendissocieerbare groepen 
bevat; voorbeelden hiervan zijn polyhydroxy-verbindingen die ge
deeltelijk met hogere vetzuren zijn veresterd, 

11,1. Micellen 

Wanneer men een of andere fysische eigenschap van een oplossing 
van een detergens in water in een grafiek uitzet als functie van de 
concentratie van het detergens, constateert men dat bij een bepaalde 
concentratie een min of meer plotselinge verandering optreedt in de 
helling van de verkregen kromme. Voor zeer verschillende eigenschap
pen vindt men deze plotselinge verandering nagenoeg bij dezelfde con
centratie, zoals blijkt uit figuur 1, die is overgenomen van He ss, 
P hili pp off en K i e ss i g [9]. 

10 



Bij concentraties die lager liggen dan deze waarde gedraagt het 
detergens zich als een eenvoudige elektrolyt zools bijvoorbeeld keu
kenzout. Bij zeer geringe concentraties vormt het don ideale oplos
singen. Boven deze concentraties echter treden sterke afwijkingen op 

P '\ rel 
cmHg. 

30 1,Hi·r---r::-r---,-------.-----r----=.., 

25 

e o.e eo 
15 

6 0.6 60 

4 0,4 40 

20.220 
5 

15 

.~~++~-~-~~~~-+-----1~---~ro 

30 40 

1.0 1.5 

m Mol 
60Ut 

10 

5 

Concentratie in gew. Ofo -

Figuur 1. ·Invloed van micelvorming op de eigenschappen van dodecyl-
1-natriumsulfaat bij 30°. 

HF hoogfrequent geleidingsvermogen {25°) 
AfAw co~ffici~nt van het geleidingsvermogen (250) 
o oppervlakte spanning 
-t:.v verandering van specifiek volume 
P = osmotische druk 
rtrel = relatieve viscositeit 
An verandering van brekingsindex 

van de wetten dfe voor ideale oplossingen gelden. Deze afwijkingen 
zijn zeer moeilijk anders te verklaren don met de hypo these, dat de 
ionen waarin de koolwaterstofketens voorkomen, zich associ~ren tot 
grotere aggregaten, de zogenaamde micellen. Door deze associatie 
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wordt het contactoppervlak van de koolwaterstofketens met het water 
verkleind, · wat met winst aan energie gepaard gaat. De concentratie 
waarbij deze associatie tot micellen begint, noemt men de kritische 
concentratie voor de vorming van micellen, afgekort CMC (van critical 
micelle concentration). 

Betreffende de vorm en de afmetingen van de micellen is weinig 
met zekerheid bekend, zodat er door de verschillende onderzoekers op 
dit gebied vele suqgesties zijn gedaan. 

Zo neemt Hart 1 e y [10] aan dat de mice! bolvormig is en een 
diameter heeft die ongeveer gelijk is aan tweemaal de· lengte van de 
alkylketen. Het inwendige van de mice! wordt daarbij gevormd door de 
koolwaterstofketens en kan vergeleken warden met een vloeibaar drup
peltje koolwaterstof. De hydrofiele gedeelten van de molekulen .van het 
detergens bevinden zich op het oppervlak van de bol en zijn daar in 
contact met het omringende water. In het geval van een ionogeen deter
gens zijn niet alle molekulen van de micel gedissocieerd, maar vast 
aim het deeltje verbonden bevinden zich een groot aantal tegenionen. 
K 1 evens [11] heeft een dergelijke mice! voorgesteld met de vorm van 
een omwentelingsellipsoide. Volgens Debije en Anacker [12] 
heeft de micel de vorm van een cylinder met bolvormig afgeronde uit
einden en een diameter van ongeveer tweemaal de lengte van een kool
waterstofketen. Ook bij deze vorm wordt het binnenste van de micel 
verondersteld te bestaan uit vloeibare koolwaterstof. 

Volgens McBain [13] kunnen de eigenschappen van oplossingen 
van detergentia niet verklaard worden met behulp van een type micel, 
maar moet men verschillende soorten micellen aannemen die naast 
elkaar in de oplossing zouden voorkomen in hoeveelheden die even
redig zijn met de energiewinst die voor elke soort bij associatie wordt 
behaald. Als minimum neemt hij twee type\1 micel aan, namelijk een vol
ledig geioniseerde bolvormige micel die ten hoogste tien ionen bevat, 
en een ongeladen lamellaire micel bestaande uit een dubbele laag mole
kulen die met de koolwaterstofuiteinden tegen elkaar geplaatst zijn. 

Winsor [14] laat in zijn beschouwingen de vorm van de micellen 
grotendeels in het midden en spreekt over een gemiddelde vorm van de 
micellen, die afhankelijk is van de · concentratie van het detergens. 
Als grensvormen neemt hij aan de micel van Hartley, die voorkomt in 
zeer verdunde oplossingen en de lamellaire mice! van McBain, die in 
zeer geconcentreerde oplossingen aanwezig is. · 

In het algemeen veronderstelt men tegenwoordig, dat er in niet al 
te geconcenu:eerde oplossingen van detergentia slechts micellen be
staan van het type dat door Hartley, Klevens en Debije is voorgesteld. 
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y 
a b 
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Figuur · 2. Schematische voorstelling van enige typen micel 
a. bolvormige micel volgens Hartley 
b. volledig geioniseerde micellen volgens McBain 
c. ongeladen lamellaire micel volgens McBain 
d, cylindrische mice! volgens Pebije, 
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Deze micellen komen hierin overeen, dat er geen ordenlng bestaat in 
het binnenste deel van de micel i met andere woorden: het inwendige 
dot door de koolwaterstofketens gevormd wordt, wordt als vloeistof 
beschouwd. De vorm van deze micel {hetzij bol, hetzij ellipso!de of 
cylinder) hangt af van het aantal koolwaterstofketens per mice!. De 
lamellaire mice! van McBain, die in feite een kristalliet is, wordt al
leen nog in zeer geconcentreerde oplossingen aangenomen. 

11,2. Solubilisatie 

Onder solubilisatie verstaat men het in oplossing brengen van stof
fen die anders in een gegeven medium onoplosbaar zijn, door middel 
van absorptie in of adsorptie aan de deeltjes van een derde stof, de 
zogenaamde solubilisator, die in collo'idale toestand in het medium 
aanwezig is. De resulterende oplossing is thermodynamisch in even
wicht. Een zeer uitgebreid en goed gedocumenteerd werk over solubili
satie en alles wat daarmee samenhangt, is het boek van M c B a in en 
Hutch ins on [15], waarnaar hi er zij verwezen. Op enkele aspecten 
van de solubilisatie zal in het volgende worden ingegaan. 

Het verschijnsel van de solubilisatie is speciaal bestudeerd bij 
oplossingen van detergentia in water. Hier is het detergens de solubili
sator en de micellen vormen de colloidale deeltjes. Tal van in water 
slecht oplosbare organische stoffen kunnen met behulp van detergentia 
worden gesolubiliseerd, waarbij de oplosbaarheid vaak enkele tiental
len malen vergroot kan worden door toevoeging van zeer kleine hoe
veelheden van een detergens aan het systeem. Een en ander wordt oak 
gedemonstreerd in figuur 3, die is overgenomen van Hartley [16] en 
een beeld geeft dat typisch is voor vele gevallen van solubilisatie. 

In figuur 3 komt duidelijk tot uiting dat solubilisatie pas optreedt 
wanneer de concentratie van het detergens de CMC overschrijdt. 

De hoeveelheid gesolubiliseerd materiaal is in de meeste gevallen 
recht evenredig met de concentratie van het detergens. Voorts blijkt 
het solubiliserend vermogen zeer snel grater te worden met toenemende 
lengte van de koolwaterstofketen van het detergens en wel ongeveer 
evenredig met de derde macht van die lengte. Dit schijnt er op te wij· 
zen dat we solubilisatie moeten beschouwen als oplossen van de 
stof in het inwendige van de micellen, dat daarbij als een vloeibare 
koolwaterstof wordt opgevat. Het proces van de solubilisatie kan men 
clan zien als een zich verdelen van het solubilisaat over twee vloeibare 
(pseudo-) fasen, namelijk de waterfase en de koolwaterstoffase. Deze 
opvatting van het ptoces is vooral van toepassing voor solubilisaten 

14 



met een uitgesproken apolair karakter, zoals koolwate!stoffen. Voor 
deze opvatting pleit ook het feit, dat de lengte van de alkylketen de 
voornaamste variabele is die de mate van de solubilisatie bepaalt. De 
aard van de ionogene groep is van veel minder belang. Voor solubilisa
ten die een polaire groep in het molekuul bevatten, zoals alcoholen en 
aminen, neemt men aan dat zij zich zodanig in de micel voegen, dat het 
hydrofiele gedeelte van hun molekuul zich nabij het oppervlak en het 
oleofiele gedeelte zich in het inwendige van de micel bevindt. 

~ 
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Figuur 3. Oplosbaarheid van azobenzeen in oplossingen van cetylpy
ridiniumchloride in water bij 25°. 
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Hoofd stuk Ill 

DE KINETIEK VAN DE HYDROLYSE VAN BENZALANILINE 

Ill, 1. Overzicht van de I iteratuur 

De eerste kwantitatieve gegevens betreffende de hydrolyse van 
benzalaniline zijn verstrekt door P or a i- K os hit s en medewerkers [7]. 
Zij bepaalden de hydrolysesnelheid van benzalaniline in• sterk zure 
waterige oplossingen met behulp van titrimetrische methoden. In oplos
singen van 0,1 N zoutzuur vonden zij voor de reactieconstante van 
de bimoleculaire reactie tussen benzalaniline en het waterstofion 

de volgende waarden: 

bij kamertemperatuur k = 1,3 x 10-2 Vmol min 

bij 50° k = 2,0 x 10-2 1/mol min 

Bij een verhoging van de temperatuur met 10° verloopt de omzetting 
dus ongeveer 1,2 maal zo snel. Dit is voor een chemische reactie een 
zeer lage temperatuurscoeffici~nt. 

W i 11 i en Robe r t son [6] hebben de hydrolysesnelheid van ben
zol aniline niet in een zuiver waterige oplossing bepaald maar in een 
mengsel van water en methanol ( gewichtsverhouding 1: 1), daar zij 

. vonden dat benzalaniline in zuiver water niet genoeg oplosbaar was. 
Voor de meting van de reactiesnelheid maakten zij gebruik van het feit, 
dat het ultraviolet absorptiespectrum van benzalaniline aanzienlijk ver
schilt van de som van de spectra van benzaldehyde en aniline. In tegen
stelling met de bevindingen van Porai-Koshits en medewerkers, stelden 
Willi en Robertson, vast, dat benzalaniline in sterk zure oplossingen 
veel te snel hydrolyseert om metingen van de hydrolysesnelheid moge
lijk te maken. Bij hogere pH's van de oplossing zijn de hydrolysesnel
heden evenwel voldoende klein om voor meting toegankelijk te warden. 
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Willi en Robertson vonden dat de hydrolyse van benzalaniline wordt 
gekatalyseerd door zuren in het algemeen, alhoewel zij ook tegelijker
tijd afwijkingen constateerden van de doorgaans bij algemene zuur
katalyse geldende wetmatigheden. Hierop zal in de volgende paragraaf 
warden teruggekomen. 

Dat deze afwijkingen niet kunnen warden toegeschreven aan een 
foutieve wijze van bepaling van de pH van de oplossing (gemeten met 
behulp van een glas electrode en een zilver/zilverchloride electrode), 
konden W i 11 i en Robe r t son [17] demonstreren aan het voorbeeld 
van de• hydrolyse van ethyldiazoacetaat. Ook eventuele zouteffecten 
kunnen hiervoor niet aansprakelijk zijn, daar deze werden vermeden 
door de metingen consequent bij dezelfde ionensterkte te verrichten, 

Kastening, Holleck en Melkonian [8] hebben de hydrolyse
snelheid van benzalaniline bepaald in een mengsel van 30 volume 
procent methanol en 70 volume procent water. Zij gebruikten hiervoor 
een polarografische methode [18]. Hun bevindingen komen in grate 
lijnen overeen met die van Willi en Robertson en zijn in strijd met die 
van Porai-Koshits en medewerkers. 

Kastening, Holleck en Melkonian stelden vast dat de hydrolyse van 
benzalaniline zowel door waterstofionen als door hydroxylionen wordt 
gekatalyseerd. Verder bleek u,it hun metingen dat de hydrolyse oak 
zonder katalyse kan verlopen. Een algemene zuur-katalyse, zoals door 
Willi en Robertson gevonden, kon door hen echter niet expliciet warden 
aangetoond. Desalniettemin vonden ook zij afwijkingen van de wet
matigheden die normaliter gelden bij specifieke katalyse door water
stof- en hydroxylionen. Zij schrijven deze toe aan storingen als gevolg 
van algemene zuur- en base-katalyse. 

111,2. Katalyse bij de hydrolyse van benzalaniline 

Indien water in voldoende grate overmaat aanwezig is, verloopt de 
hydrolyse van benzalaniline pseudo-monomoleculair. 

Daar het evenwicht in waterige oplossing en zelfs in een mengsel 
van water en methanol 1: l nagenoeg geheel aan de zijde van benzalde
hyde en aniline ligt, kan de omgekeerde reactie verwaarloosd warden. 
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Voor de snelheid van de hydrolyse geldt de betrekking 

...., d [BA] == k* [BA] (1) 
dt 

k* is de brute reactieconstante, afhankelijk van de temperatuur, het 
oplosmiddel en de eventueel in de oplossing aanwezige katalysatoren. 
BA staat voor benzalaniline. 

Indien we nu met Kastening, Holleck en Melkonian aannemen, dat 
de reactie zowel ongekatalyseerd verloopt als gekatalyseerd doorwater
stofionen en hydroxylionen, dan kan k* worden gesplitst in drie termen: 

is de reactieconstante voor de ongekatalyseerde reactie 

is de katalytische constante van het waterstofion 

is de katalytische constante van het hydroxylion. 

(2) 

In figuur 4 zijn de door Kastening, Holleck en Melkonian bepaalde 
waarden voor k* in waterige oplossing, 30% methanol bevattend, en de 

Figuur 4. Reactieconstante van de hydrolyse van benzalaniline in 
mengsels van methanol en water 70/30 vol/vol volgens 
Kastening en medewerkers (o en x), en in zuiver waterige 
oplossing met 1 o/oo methanol (A). 
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door ons bepaalde waarden · voor k* in zuiver waterige oplossing *) 
uitgezet als functie van de pH van de oplossing, 

Indien vergelijking (2) zonder restricties kon warden toegepast, 
zouden de beide hellende delen van de krommen een hoek van 45° met 
de abscis moeten maken. Dat dit niet het geval is, kan het gevolg zijn 
van de katalytische werking van andere zuren en basen in de oplossing, 
Ook zouteffecten kunnen hiervoor aansprakelijk zijn, daar de waarne
mingen van Kastening, Holleck en Melkonian zowel als die van ons niet 
bij constante ionensterkte van de oplossing zijn verricht. 

Tabel 1 geeft de samenstelling van de door ons gebruikte oplos
singen. 

TABEL 1. 

pH van de 
samenstelling van de oplossing 

oplossing 

6,0 0,0587 N KH2P04, 0,0080 N. N~HP04 
8,0 0,00366 N K~P04 , 0,0630N NQ.2HP04 

9,0 0,1185N H3B~, 0,0814N N~B03, 0,0096N NaCl 

10,0 0,05N Na2C~, O,OSN NaHC~ 

11,0 O,OOlN KOH 

12,0 O,OlN KOH 

13,0 O,lN KOH 

rV 13,7 O,SN KOH 

I'V 14,0 l,ON KOH 

Willi en Robertson verrichtten hun metingen in oplossingen met een 
pH vari~rend van 5 tot 10,5. Hier kan, zoals uit figuur 4 is a£ te lezen, 
katalyse door hydroxylionen. warden verwaarloosd, zodat nu, wanneer 

*) Voor het snel in oplossinq brengen van benzalaniline in water, werd dit steeds eerst 
in zeer weinig methanol opgelost en vervolgens aan de zeer grote overmaat waterig 
medium toegevoegd. De uiteindelijke meihanol-cencentratie in de oplossing bedroeg 
steeds ongeveer l%o 1 de invloed hiervan is verwaarloosbaar klein. 
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althans geen zuren en basen aan de oplossing toegevoegd worden, de 
betrekking geldt : 

(3) 

Volgens Willi en Robertson werkt evenwel niet alleen het water
stofion katalytisch maar bestaat er een algemene zuur-katalyse. Wan
neer er een zuur HZ in de oplossing aanwezig is, kunnen we in dat 
geval voor de reactieconstante k* opschrijven: 

k* = k0 + ~ 0"' [Hp+] + ~z[HZ] 
3 

(4) 

lndien de concentratie van de waterstofionen constant gehouden 
wordt, gaat deze vergelijking over in : 

k* = een constante + kHz [HZ] (S) 

In figuur 5 en figuur 6 zijn enige resultaten van de metingen van 
Willi en Robertson weergegeven. We zien dat voor oplossingen waarin 
geen vrij zuur HZ aanwesig is, niet wordt voldaan aan vergelijk!ng (3), 
en dat voor oplossingen waarin wel een vrij zuur HZ aanwezig is, niet 
wordt voldaan aan vergelijking (5). 

log k*<sec-1> 

I -2 

-3 'a. 
' 

' ' ' ' 
' ' -4 ' ' ' 

-5 
"0--

5 6 7 8 9 10 11 
~ pH 

Figuur 5. Reactieconstante van de hydrolyse van benzalaniline in 
methanol/water 1: l met 0,110 N KCl volgens Willi; bij 
20,00 --en bij 10,00---. 
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Figuur 6, Reactieconstante van de hydrolyse van benzalaniline in 
methanol/water 1: 1 bij constante pH en constante ionen
sterkte (0,110 N eenwaardig electrolyt, bestaande uit na
triumacetaat en kaliumchloride) volgens Willi en Robertson; 
temperatuur 10,00; buffer: azijnzuur/natriumacetaat. 

W i 11 i ll9} heeft getracht deze afwijkingen van de normaal bij 
algemene zuur-katalyse geldende wetmatigheden te verklaren, evenwel 
zohder bevredigend resultaat. In plaats van vergelijking {3) blijkt de 
vo1gende, experimenteel gevonden, vergelijking te gelden voor het pH
gebied tussen 5 en 10,5: 

k* = 
ko + k1 [fiso+} + lsJ [fiso+JZ 

K+ [~o+J 

waarin k0, kl' k2 en K constanten zijn. 

(6) 

In de volgende paragraaf zal nu een mechanisme voor de hydrolyse 
van benzalaniline worden voorgesteld, dat in staat blijkt deze beide 
door Willi en Robertson gevonden afwijkingen van de bij algemene 
zuur-katalyse geldende wetten te varklaren. 

111,3. Het mechanisme van de hydrolyse van btnzalaniline 

Uit het voorgaande is gebleken dat vele zuren en basen de snelheid 
van de hydrolyse van benzalaniline heinvloeden. Voorts is gebleken dat 
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de kinetiek van deze reactie niet met de geijkte formules kan worden 
beschreven. De reden hiervan moet waarschijnlijk gezocht worden in 
het feit, dat water - dat men als zuur en als base kan beschouwen - in 
deze omzetting reactiepartner is. 

We willen nu een oplossing van benzalaniline in water en methanol 
beschouwen, waarvan de pH lager is dan 11, zodat katalyse door hy
droxylionen kan worden verwaarloosd. Het blijkt nu dat men de door 
Willi en Robertson gevonden crfwijkingen op twee mcrnieren kan ver
klaren. 

A. Bij de eerste bencrderingswijze redeneert men als volgt: er zijn 
twee mogelijkheden wcrarop men de bruto reactievergelijking voor de 
hydrolyse van benzcrlaniline kan opschrijven, namelijk: 

BA+ ~0 --+ B + A 

BA+ H30+ --+ B + A + H+ 

Hierin staat BA voor benzalcrniline 
B voor benzaldehyde 
A voor aniline 

Bij de reactie van benzalaniline met het hydroxonium ion komt een 
proton vrij, dat zal moeten w:orden gebonden. Men kan zich de recrctie 
nu in twee stcrppen verlopend voorstellen. In de eerste stap reageert 
benzalaniline met het hydroxonium ion tot een complex tussenprodukt 
x+. In de tweede stcrp draagt het complex x+ zijn proton over cran een 
willekeurige proton-acceptor, waarvoor dus alle basen volgens de 
definitie van Br~~Snsted kunnen dienen, waarbij benzaldehyde en aniline 
ontstaan: 

BA+ H30+ ~ x+ 

x+ + base -----~> B + A + zuur 

Met dit reactieschema blijken de waarnemingen van Willi en Robertson 
geheel verklaard te kunnen worden, wanneer men aanneemt, dat de 
vorming van het complex x+ de snelheidsbeperkende stcrp isl 

B. De tweede benaderingswijze is de klassieke, waarbij men aan
neemt dat benzalaniline 'met de in de oplossing aanwezige zuren in een 
omkeerbare protolytische"feactie reageert. 

BA + zuur - BAH+ + base. 
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Voor het zuur BAH+ zijn er twee mogelijkheden om over te gaan in 
benzaldehyde en aniline, namelijk door reactie met water en door 
reactie met het hydroxylion 

BAW + H20 ---+ B + A + H+ 

BAH+ + oH· --+ B + A 

Ook met dit reactieschema zijn de waarnemingen van Willi en Robertson 
te verklaren, wanneer de vorming van B~ weer de snelheidsbeper
kende stop is. Essentieel in dit schema is evenwel de reactie van het 
BAW met H20. Bij weglating van deze mogelijkheid kunnen de af
wijkingen van de normaal geldende wetmatigheden, die Willi en Robert
son geconstateerd hebben, niet worden verklaard. Overigens zal de 
reactie van BAH+ met H20 via een "transition·state11 moeten verlopen, 
die zeer sterk gelijkt op het in het onder A gegeven schema voorge
stelde complexe tussenprodukt x+ 

In het nu volgende zal de kinetiek van de reactie volgens het onder 
A gegeven schema worden behandeld. De behandeling volgens het 
onder B genoemde schema is in principe hetzelfde en leidt tot verge
lijkingen van d~zelfde gedaante. Volgens schema A heeft men evenwel 
minder readies en reactieconstanten nodig dan volgens schema B. 

We beschouwen een oplossing van benzalaniline in methanol en 
water. De in de oplossing aanwezige zuren en basen worden slechts 
door het oplosmiddel zelf gevormd. Voor de hydrolyse van benzalaniline 
kunnen we nu het volgende schema opstellen: 

I. BA+ H3 o+ kl 
----+ x+ 

II. x+ ku 
~ BA+ H3 0+ 

III. x+ + H2 0 
km 
~ B + A+ H3 0+ 

IV. x+ + ow kxv 
~ B + A + H2 0 

v. x+ + CH30H B + A+ CHsOH2+ 

VI. x+ + CH30. kvx 
---+ B +A+ CH3 0H 
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Daar het evenwicht geheel aan de zijde van benzaldehyde en aniline 
ligt is de omgekeerde reactie in de stappen III, IV, V en VI te verwaar
lozen. 

De ingewik:kelde afhankelijkheid van de reactieconstante van de 
concentratie der waterstofionen zoals door Willi is gevonden - zie 
vergelijkin g (6) - is slechts te verklaren, wanneer I de snelheids
bepalende stap is; dus kt <km, ktv, kv en kvt• Bovendien moeten we 
aannemen dat kt « km, ktv, kv en kvt 1 daar anders de verandering 
van de concentratie van benzalaniline met de tijd met meer dan ~~n 
exponenti~le term zou moeten worden beschreven [20]. lets dergelijks is 
voor de hydrolyse van benzalaniline evenwel nooit geconstateerd. 

Als k1 « km, k1v, kv en kv1, mag men aannemen dat een statio
noire toestand tot stand komt, waarbij x+ in zeer kleine, constante, 
concentratie aanwezig is. 
Deze concentratie kan worden berekend door d [X+] gelijk aan nul te 
stellen: dt 

d ~+] = lq [BA] [H+] - k11 [X+] - IG:u [X+] [H20l - krv[X+][oH+] -

- kv[x:t"] [CHsOH] - kv1[X+][CHsO'"l = 0 

[x:t"] 
k1 [BA] [W] 

ku + km [~0] + krv [OI-r] + kv [CHsOH) + kvr [CHsO'"] 

{Hier 1s kortheidshalve H' geschreven inplaats van H:P+• D!t zal verder in d1t proef
schrift, behoudens in reacUevergelijkingen, steeds gebeuren, men leze dan echter 
alUjd HgO~). 

In deze uitdrukking voor [:x,+] kan de noemer iets eenvoudiger wor
den geschreven. De tweede en vierde term zijn ook bij vari~rende pH 
constant en kunnen worden samengenomen in een nieuwe constante 
k' • km [H20l + kv [CHsOH]. 

Ook de derde en vijfde term kunnen samengenomen worden daar de 

verhouding [f~H?? in methanol/water 1 : 1 constant is, zoals men on

middelijk kan zien wanneer men de evenwichtsconstante K1 van de 

volgende reversibele reactie opschrijft : 

rnso- + ~0 :.;:::::=:::e ClfaOH + OI-r 
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[CHsOHl [OH"] 

Noemt men de verhouding 

waarin k" een nieuwe constante is, gelijk aan kiV+ kvtO 

Voor [X+] kunnen we nu dus schrijven [x+] = kt [BA] [W] 
ku + k' + k" [OH"] 

Voor de snelheid van de hydrolyse kunnen we nu, rekening houdende 
met de ongekatalyseerde en de door waterstofionen gekatalyseerde 
reactie, opschrijven: 

d [BA] . . · . r ----at= k* [BA] = k1 [BA] [H+] - ku [X+] + k~o I.H20l [BA] 

Bij substitutie van de eerder gevonden uitdrukking voor [X+] wordt nu 
voor de brute reactieconstante k* gevonden 

k* = kxk' [H+]2 + kt k"K,J:Wl + (ku + k')krfz::>[H20] [H+] + k"KwkHzo [H20] 

(ku + k') [H+] + k"Kw 

waarin Kw = [H+] [OH"] 

Wanneer we nu stellen 

(7) 

(8) 

kn + k' 
(9) 
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k"Kw 
c4 ... -

ku + k1 

clan gaat deze verge1ijking over in 

(10) 

(11) 

Deze vergelijking is identiek ·met de door Willi en Robertson experi
menteel gevonden uitdrukking (6). 

Hiermede is het verloop van de hydrolysesnelheid in ongebufferde 
systemen op bevredigende wijze verklaard. Er blijft over het gedrag te 
verklaren in gebufferde systemen, waarin dus nog andere zuren en 
basen dan de door het oplosmiddel zelf gevormde voorkomen. We be
schouwen daartoe nog eens het complex x+. Dit kan door reactie met 
elke willekeurige proton-acceptor, dus ook met het anion van het zwak
ke zuur HZ, overgaan in benzaldehyde en aniline. In gebufferde oplos
singen geldt zodoende het volgende reactieschema: 

I. 
ki 

x+ 

IT. x+ 
kn 

BA+ H3o+ 

Ill. X++ HzO 
km 

B +A+ H30+ 

IV. x++OW 
kiv 

B+A+H20 

V. X++ CHsOH 
kv 

B + A + CHsOHz+ 

VI. x+ +CH sO-
kvz 

B+ A+ CH30H 

VII. x++ z- kvu 
B +A+ HZ 

Met een berekening analoog aan de herekening die tot formule (11) 
leidde, vindt men bier voor de bruto reactieconstante k*: 

k* 
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Ct[H+]2 + Cz[H+] + C3 + Cs [H+] [HZ] + Ce[HZ] 

c4 + IJ-F1 + c, [HZ1 
{12) 



In deze vergelijking zijn de constanten C 1, C2, C3 en C 4 dezelfde als 
in vergelijking(ll). De waarden van de andere constanten zijn 

Cs = 
k1kvuKz 

(met Kz = 
[H+] [z·] 

ku + k' [HZ] ) 

Cs = 
kvu KzkH2o [HzO] 

ku + k' 

c, = 
kvuKz 

ku + k' 

Neemt men de concentratie van de waterstofionen constant clan gaat 
vergelijking (12) over in 

Ca + Cg [HZ] 
k* = 

C10+ [HZ] 

waarin nu 

= k1k' [W] 2 + (k1k"Kw+ knkH2o [Hp]+ k'kH20 [Hp]} [W] + k"KwkHaoffi.zO] 

kvnKz 

Cg = 
Cs [H+] + Cs 

k1 [H+] + kH 
20

[Hp1 c, 

Cto= 
c4 + [H+] k"Kw + (ku + k') [H+] 

c, kvu Kz 

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

Het blijkt nu dat de waarden die Willi en Robertson vonden voor de 
reactieconstante van de hydrolyse van benzalaniline in azijnzuur/na
triumacetaat buffers, die niet voldeden aan de normaal geldende verge
Hiking 

k* = een constante + kHz [HZ] 
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wel voldoen aan vergelijking (13): 

C8 + C9[HZ] k* = ___:_.....,:. __ 
C10 + [HZ] 

(13) 

Dit wordt geillustreerd door tabel 2, waarin de door Willi en Robert
son experimenteel gevonden waarden voor k* worden vergeleken met de 
waarden die met behulp van vergelijking (13) zijn berekend. 

TABEL 2. Reactieconstanten voor de hydrolyse van benzalaniline in 
gebufferde oplossing in methanoVwater 1 : 1 bij constanten 
ionensterkte; [H+] "'2,060 x 10-6; temperatuur 10,0°. 

103 
X 103 

X 
103 X k* 103 X k* 

[KCl] 
[CH3COONa] [CH3COOH] gemeten berekend 

sec-1 sec-1 

0,1075 2,50 1,12 9,75* 9,75 
0,1050 5,00 2,24 12,32 12,68 
0,1025 7,50 3,37 15,01 15,27 
0,1000 10,00 4,49 17,00* 17,00 

0,0950 15,00 6,74 19,04 19,40 
0,0900 20,00 8,98 20,73 21,05 
0,0875 22,50 10,10 21,69* 21,69 

* Deze waarden werden gebruikt voor het berekenen van de 
constanten uit (13). 

De waarden van deze constanten zijri : 

Ca "' 2,30 x 10"'5 moVlsec 
Cg = 2,93 X 10-2 sec-! 
C1o = 4,58 X 10-3 moVl 

Resumerend kan worden gezegd, dat met het door ons voorgestelde 
mechanisme de verschijnse1en bij de hydrolyse van benzalaniline zowel 
in gebufferde als in ongebufferde systemen op bevredigende w.i.jze kun
nen warden beschreven. 
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111,4. Nadere beschouwingen van de constanten C1 tot en met C10 

VJ illi heeft de constanten uit vergelijking. ( 11) berekend voor de 
hydrolyse van benzalaniline in ongebufferde oplossingen in methanol/ 
water 1:1 bij 20,0°. Men zie tabel 3. 

T ABEL 3. Reactieconstanten voor de hydrolyse van benzalanilin.e in 
methano.l/water 1:1 met 0,110 N KC!; temperatuur 20,0°. 
Volgens W i 11 i (19). 

k* k* 
[H+] 

gemeten (sec-1) berekend (sec-1) 

1,32 x w- 5 2.41 x w- 2 • 2,41 x w-2 

8,13 X lQ-S 1,71 x w- 2 1,73 x w- 2 

4,17 X lQ-S 1.22 x w- 2 1,19x 10-2 

3,02 X 10-6 1,03 x w-2 1,o2 x w- 2 

1,20 X lQ-S 7,06x w- 3 • 7,06 x w- 3 

5,55 x w-7 5,14 x w- 3 5,26 x w- 3 

4,73 x w- 7 4,76 x w- 3 4,91 x w- 3 

2,66 x w-7 3,27 x w- 3 3,70 X lQ-:' 3 

4,oo x w- 10 ·1,92 X lQ-S • 1,91 X lQ-S 

1,26 X lQ-lO 1,18 X lQ-S• 1,19 X 10-:5 

4,0 X lQ-ll 9,67 X lQ-S• 9,6Q X lQ-S 

* Deze waarden zijn gebruikt voor het berekenen van de cooffi-
ci§nten uit ( 11). 

De waarden van deze constanten zijn : 

cl 1330 1/molsec 

c2 = 7,02 x w- 3 sec 

c3 = 2,26 x 10"" 12 · mol/1sec 

c4 = 2,64 x w-7 mol/1 
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Door ons zijn nu uit de gegevens van W i 11 i en Robe r t son [6] 
de constanten C 1 tot en met C4 berekend bij een temperatuur van 10,0°. 
Hier staan voor de berekening slechts 5 gemeten waarden van k* tot 
onze beschikking, zodat de waarden voor de constanten misschien wat 
minder nauwkeurig zijn dan de waarden van Willi bij 20,0° 

Wij vinden (zie tabel 4}; 

1/mol sec 

C2 = 4,00 X 11)"'3 SeC 

C3 = 1,06 X lQ--1.2 mol/1 Sec 

C 4 = 2,87 X 10-7 mol/1 

(l 0,00} 

T ABEL 4. Reactieconstanten voor de hydrolyse van benzalaniline in 
methanol/water 1:1 met 0,110 N KC!; temperatuur 10,0°. 

k* k* 
[H+] 

gemeten (sec-1) berekend (sec-1) 

2,24 X 10-6 5,18 x w- 3 5,14 x w- 3 

1,00 X 10"'6 3,87 X 10"' 3 3,74 x w- 3 

1,66 x w-7 1,39 X 11J3 1,52 x w- 3 

5,25 x w- 10 1,15 X lQ-S l,lOx 10-5 

5,aa x w-u 4,45 X 10"'6 4,51 X 10-6 

Het is nu mogelijk met behulp van de waarden van deze constanten veel 
te weten te komen omtrent de reactieconstanten voor de reacties I tot 
en met VI. 

Uit de combinatie van de vergelijkingen (7), (8), (9) en {10) volgt 
bijvoorbeeld (20,0" : 
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kik' k' 
C1/C4 = -- zodat --

k"Kw k"Kw 
1,90 x 105 1/mol 

kx ku 
= -· - zodat - = 18,9 

ku k' 
k' + 1 

Evenzo vindt men bij 10,00 

k' 
k 11K 

kn 
k' 

w 

= 1,44 x 104 1/mol sec 

1,94 x 105 1/mol 

17,0 

We zien, dat k1 en kH2o zoals men mocht verwachten bij 20,00 on

geveer tweemaal zo groot zijn als bij 10,00. Daarentegen zijn ___!S_ en 
k k"Kw 
_!! niet zoveel veranderd, wat ook te verwachten was daar hier zowel 
k' 
in de teller als in de noemer een reactieconstante voorkomt. Kw zal bij 

20,00 groter zijn dan bij 10,00. We vinden dan ook dat -f.-hij 20,00 
k Kw 

kleiner is clan bij 10,00. 

Bovendien blijkt de waarde die we hier voor k1 vinden zeer goed 
overeen te stemmen met de waarde. voor k1 die we kunnen berekenen 
met behulp van de gegevens van tabel 2 voor de katalyse in gebufferde 
oplossingen bij 10,0°. Uit de waarde van C9 aldaar kan men namelijk 
met behulp van vergelijking (15) berekenen: 

k1 = 1,42 x 104 1/mol sec 
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Bovendien moet het mogelijk zijn met behulp van vergelijking (11) 
voor de hydrolyse in ongebufferde oplossing en met vergelijking (13) 
voor de hydrolyse in gebufferde oplossing, dezelfde waarde voor k* te 
vinden wanneer de concentratie van de buffer nul is. 
We berekenen bij 10,0°met vergelijking (11): k* = 4,98x 10-3 sec·1 

Evenzo met vergelijking (13) als [HZ] = 0 : k* = 5,12x 10-3 sec·1 

Dit is dus in goede overeenstemming. 

k 
Nu we de reactieconstanten k1 en kH

2
o en de verhoudingen k"KII 

ku . w 
de "F kennen, kunnen we bovendien de relatieve snelheden van de 

verschillende reacties ten opzichte van elkaar berekenen; Wanneer 
men clan een reactie verwaarloosbaar ten opzichte van een andere re
actie neemt, indien zijn snelheid minder dan l% bedraagt van de snel
heid van de concurrerende reactie, komt men tot de volgende conclusies 
(bij 20,0°): 

reactie II gaat 16,8 x zo snel als reactie Ill+ V. 

bij een pH< 3,3 zijn reactie IV+ VI te verwaarlozen ten opzichte van 
Ill+ V 

bij een pH > 7,3 zijn reactie Ill+ V te verwaarlozen ten opzichte van 
IV+ VI 

bij een pH > 8,5 is reactie II te verwaarlozen ten opzichte van IV + VI 

bij een pH> 11,5 is reactie I te verwaarlozen ten opzichte van de on
gekatalyseerde hydrolyse. 

bij een pH< 7,5 is de ongekatalyseerde hydrolyse te verwaarlozen ten 
opzichte van reactie I. 

Uit de figuren 4 en 5 blijkt dat inderdaad in de buurt van pH = 11,5 
de reactiesnelheid onafhankelijk wordt van de concentratie der water
stofionen, en ook alle andere bovenstaande conclusies zijn zeer rede
lijk. 

111,5. Toepassing van het voorgestelde mechanisme op de hydrolyse in 
waterige oplossingen 

Om zowel vergelijking (11) als vergelijking (13) te toetsE:m op hun 
geldigheid voor de hydrolyse van benzalaniline in zuiver waterige op
lossingen, werd de hydrolyse van benzalaniline in ongebufferde oplos
singen bij vari€1rende pH en in gebufferde oplossingen bij vari~rende 
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concentratie van het zuur HZ gemeten. De resultaten van deze metingen 
zijn in figuur 7 en 8 weergegeven. In beide gevallen wertlen de metingen 
bij constante ionensterkte verricht, in de ongebufferde op1ossingen in 
0,090 N NaCl-oplossing (de gewenste pH werd bereikt door toevoeging 
van een spoortje HCl of NaOH), in de gebufferde oplossing was de 
concentratie van eenwaardig e1ectrolyt 0,09. 

We zien dat ook hier in beide gevallen niet wordt voldaan aan de 
vergelijkingen (3) en (5). Oat daarentegen wel wordt voldaan aan de 
vergelijkingen (11) en (13) wordt gedemonstreerd door de tabellen 5 
en 6. 

T ABEL 5. Reactiecoristanten voor de hydrolyse van benzalaniline in 
water met 0,090 N NaC1; temperatuur 25,0°. · 

104 X k* 104 X k* 
[H+] 

gemeten (sec·l) berekend (sec·1) 

w-s 380,0 373,0 
w-7 71,4 72,9 
w-a 12,4 12,9 
w-9 3,22 3,21 
w-to 2,26 2,17 
w-u 2,03 2,07 

Bij de berekening zijn de volgende waarden voor de con-
stanten uit vergelijking {11) gebruikt: 

et = 3,oo x 104 1/mol sec 

C2 = 1,06 x w- 2 sec·l 

C3 = 1,83 x w-n mol/1 sec 

C4 = 8,90 X w-a mol/1 

3:3 



6 7 8 9 10 11 

-pH 

Figuur 7. Reactieconstante van de hydrolyse van benzalaniline in water 
met 0,09 N NaCl bij 25,00. 

Figuur 8. Reactieconstante van de hydrolyse van benzalaniline in water 
met borax/boorzuur buffer bij 25,00en constante ionensterkte, 
(0,09 N eenwaardig electrolyt, bestaande uit natriumboraat en 
natriumchloride ). 
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T ABEL 6. Reactieconstariten voor de hydrolyse van benza1aniline in 
water met hoorzuur-natriumboraatbuffer; temperatuur 25,0° 

[~B03 ] 104 
X k* 104 

X k* 

gemeten (sec-1 ) berekend (sec- 1) 

0,0189 4,59* 4,59 

0,0296 5,49 5,33 

0,0593 7,06* 7,06 

0,0889 8,42 8,46 

0,1185 9,60 * 9,60 

0,0000 3,22 3,12 

* Deze waarden werden gebruikt voor het berekenen der 
constanten uit (13). 

De waarden van deze constanten zijn: 

Cs = 6,68 X w-s mol/1 sec 

Cg = 2,133 X w- 3 sec-l 

Cto = 0,214 mol/1 
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Hoofdstuk IV 

DE HYDROLYSE VAN BENZALANIUNE IN WATERIGE OPLOS. 
SINGEN VAN DETERGENTIA; WAARNEMINGEN*) 

·IV, 1. Kationactieve detergentia in gebufferde oplossing bij pH = 9,0 

Door toevoeging van kationactieve detergentia uit de groep der 
alkyltrimethylammoniumbromiden wordt de hydrolysesnellieid van ben;. 
zalaniline in een gebufferde waterige oplossing met pH= 9,0 vertraagd. 
Figuur 9 geeft de reactieconstante als functie van de concentratie van 

80 
"....._ 

CuH,oN{CH,hBr 

40 \... ..... ,".~ 

0,02 0.04 0.06 0.08 0.10 
----:;... cancentratie detergens (molft> 

Figuur 9. Reactieconstante van de hydrolyse van benzalaniline in 
waterige oplossingen van alkyl-1-trimethylammoniumbro
miden bij 25,0° en pH = 9,0 {boorzuur/natriumboraat buffer); 
concentratie methanol: 10 mVl. 

*) De heer H.J. Haqeman maakte in de cursus 1957/'58 op het orgcnJsch-cl:!emisch 
laboratorium der Rijksuniversiteit te Leiden een begin met deze onderzoekingen. 
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1),20 

Figuur 10. Halfwaardetijd t,~ vari de hydrolyse van benzalaniline in 
waterige oplossingen van alkyl-1-trimethylammoniumbro
miden bij 25,0° en pH = 9,0 (boorzuur I natriumboraat buffer); 
concentratie methanol: 10 ml/1. 

het detergens, terwijl in figuur 10 de halfwaardetijd van de hydrolyse 
als functie van deze concentratie is uitgezet. Onder de halfwaardetijd 
t~ van de reactie verstaat men de tijd, waarop de helft van de oor
spronkelijk aanwezige hoeveelheid benzalaniline is omgezet. Zij wordt 
gedefinieerd door de vergelijking 

t _ elog 2 
~ ~ k* 

Onderzocht werd de invloed van de detergentia uit ·de homologe 
reeks der alkyl-1-trimethylammoniumbromiden met een even aantal 
koolstofatomen in de waterstofketen, varH~rend 'van 8 tot 18 • 

. Uit de figuren blijkt dat de invloed zeer gering is bij lage concen
traties van het detergens • .Pas vanaf een zekere grensconcentratie die 
afhangt van de lengte van de koolwaterstofketen van het detergens, 
manifesteert zich de vertragende werking duidelijk, Aangenomen wordt 
dot deze concentratie de reeds eerder genoemde CMC is. K 1 even s 
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[211 heeft voor de CMC van detergentia uit een homologe reeks de 
volgende formule opgesteld: 

log CMC =A+ Bn *) (17) 

waarin A en B constanten zijn en n het aantal koolstofatomen van de 
koolstofketen aangeeft. Aon deze vergelijking blijken ook de hier ge
vonden grensconcentraties te voldoen, zoals uit tabel 7 volgt. 

TABEL 7. CMC's van alkyl-1-trimethylarnmoniumbrorniden in water met 
buffer pH = 9,0 (0,1185 N boorzuur, 0,0814 N natriurnboraot, 
0,0096 N keukenzout) bij 25,0°, experiment eel en berekend 
rr.et (17). 

CMC (rnol/1) CMC (rnol/1) 
n 

experimenteel berekend 
' 

10 0,058 0,060 

12 0,010 0,010 

14 0,0018 0,0017 

16 0,00025 0,00028 

A = 2,68 B = -0,39 

Uit de woarnerningen die in figuur 9 en figuur 10 zijn gerangschikt, 
zijn de volgende conclusies te trekken: 

1) Voor concentraties van het detergens die groter zijn don de 
Cfv1C, wordt de hydrolyse van benzala'niline vertraagd. 

2) In dit concentratiegebied is de hydrolysesnelheid orngekeerd 
evenredig met de concentratie van het detergens. 

3) De hydrolysesnelheid is bij benadering orngekeerd evenredig met 
de lengte van de koolwaterstofketen van het detergens. 

Ook bij ondere kationactieve detergentia don de alkyl-1-trirnethyl
amrnoniurnbrorniden, zoa1s bijvoorbeeld bij dodecyl-1-pyridiniurnbrornide 

*) Onder log wordt in dit proefschrift verstaan 101oq. 
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en dodecyl-1-methylethylsulfoniumjodide, blijkt bij concentraties van 
het detergens die boven de CMC liggen, de hydrolysesnelheid van ben
zalaniline omgek:eerd evenredig te zijn met de concentratie van het 
detergens. 

Voorts blijkt, .zoals tabel 8 aantoont, de hydrolysesnelheid van 
benzalaniline in oplossingen van dodecyl-1-trimethylammoniumbromide 
en dodecyl-1-piridiniumbromide Van gelijke concentratie nagenoeg ge
lijk te zijn. Dit wijst er op dat de lengte van de koolwaterstofketen van 
het detergens de voornaamste factor is die de hydrolysesnelheid van 
benzalaniline beinvloedt. 

TABEL 8. Bruto reactieconstanten voor de hydrolyse van benzalani
line in oplossingen van dodecyl-1-trimethylammoniumbro,;. 
mide en van dodecyl-1- pyridiniumbromide in gebufferde 
waterige oplossingen met pH== 9,0 (0, 1185 N boorzuur, 0,0814 N 
natriumboraat, 0,0096N keukenzout) bij 25,00; concentratie 
methanol : 10 ml/1. 

detergens concentratie (moVl) 105 x k* (sec·!) 

dodecyl-1-trimehyl-
0,01 37,5 

0,02 11,6 
ammoniumbromide 

0,03 3,2 

0,01 37,5 
dodecyl-1-pyridinium-

0,02 11,0 
bromide 

0,03 3,2 

Het feit dat de invloed van het detergens op de hydrolysesnelheid 
van benzalaniline pas duidelijk merkbaar wordt indien zijn concentratie 
de CMC overschrijdt en het feit dat voorts de concentratie van het 
detergens alsmede de lengte van de koolwaterstofketen zo'n belangrijke 
rol spelen, wijzen er op dat hier waarschijnlijk solubilisatie van het 
benzalaniline in de micellen van het detergens optreedt. Hierop zal in 
het volgende hoofdstuk worden teruggekomen bij de verklaring van de 
waargenomen verschijnselen. 
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IV,2. Een niet-ionogeen deterge.J1s in gebufferde oplossing 'bij pH.;; 9,0 

Als niet-ionogeen detergens werd nonidet P-40 onderzoclit, een 
condensatieprodukt van een alkylfenol met gemiddeld 8 koolstofatorrien 
in de alkylgroep en ethyleenoxyde in de verhouding 1 mol alkylfenol op 
8 a 9 molen ethyleenoxyde. 

Oplossingen van dit detergens zijn in llun gedrag ten opzichte van 
de hydrolysesnelheid van bi:mzalaniline volkomen vergelijkbaar met de 
onder 1 besproken kationactieve detergentia1 zoals figuur 11 laat zien, 

2 3 4 

- concentritie nonidet P- 40 ( mlft> 

figuur ll. Reactieconstante van de hydrolyse van benzalaniline in 
waterige oplossingen van nonidet P-40 bij 25,0° en pH= 9,0 
(boorzuur/natriumboraat buffer). 

Ook hier treedt er vertraging van de hydrolyse op bij concentraties 
van het detergens boven de CMC en ook hier is de hydrolysesnelheid 
dan omgekeerd evenredig met de concentratie van het detergens, zoals 
blijkt wanneer men de halfwaardetiJd tYa van de hydrolyse uitzet tegen 
de concentratie van het detergens. Men verkrijgt dan een rechte. 

IV,3. Oplossingen van anionactieve detergentia bij pH = 9,0 

Anionactieve detergentia (onderzocht werden n-alkyl-1-natriumsul
faten en n-alkaan-1-natriumsulfonaten) beinvloeden de hydrolysesnel
heid van benzalaniline op een geheel andere wijze dan ·de kation-
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actieve en niet-ionogene detergentia, Zij hebben bij concentraties die 
lager dan 0,1 N liggen nagenoeg geen invloed op de hydrolysesnelheid 
van benzalaniiine. Pas boven deze concentratie begint een vertragende 
werking, waarbij van een invloed van de ketenlengte ev~nwel geen 
sprake is, In dit gebied (0,1-1 N) blijken trouwens ook stoffen die geen 
detergentia zijn, zoals tetramethylammoniumbromide en tetraethylam
moniumbromide, vertragend op de hydrolyse van benzalaniline te wer
ken, zodat we hier waarschijnlijk moeten rekenen met een verandering 
van het milieu. 

Alleen voor het dodecyl-1-natriumsulfaat werd een aanwijzing ge
vonden voor een versnellende werking bij conceritraties van ongeveer 
0,01 N. 

De figuren 12 en 13 laten het verschil tussen de werking van de 
kationactieve en de anionactieve detergentia goed uitkomen, 

6 * 1 10 x k (sec-) 

50 

o t.tramelll)'lammonlumbromido 
A tmnthylllmmonlumbromido 

o octyl-1-TMAB 
-o docyl- 1- TMAB 
0 dodocyl-1-TMAB 
o- t.Cradocyl-1-TMAB 
y hexadecyi*1•TMAB 

- concsntratie detergens (molA) 

Figuur 12. Reactieconstante van de hydrolyse van benzalaniline in 
waterige oplossingen van kationactieve detergentia {alkyl-
1-trimethylammoniumbromiden = TMAB) bij 25,0° en pH=9,0 
(boorzuur/natriumboraat buffer). 
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o octyl-1- naltlumsulfut 
. -o docfl-l•natrlunusulfot 
6 dowcyl-1-niolrluMsullut 
«>- t.trlldocyl-1- natrlu~nsulholl 
? n. .. utcyl-1.,-natrlu~nsullut 
D dodocylb-t......uillmsul'-ll 

-a htXHII -t-natrlulll$tlllonut 
o dtcaan-1-natnuMSul'-ll 
D- doftcaan -1- natriwnsulfonall 
ljl -.dacat~·l- natriwnsullonut 

10'"' 10-3 10-2 10-1 1 

----. concentratie detergens (mol,{) 

Figuur 13. Reactieconstante van de hydrolyse van benzalaniline in 
watetige oplossingen van anionactieve detergentia bij 25,0° 
en pH = 9,0 (boorzuur/natriumboraat buffer}. 

IV,4. Een anionaetief detergens in gebufferde oplossingen met pH= 810 
en pH • 101 0 

Voor het geval van dodecyl-natriumsulfaat-1 werd bij pH= 9,0 een 
. zwakke aanwijzing verkregen voor het bestaan van een versnellende 
werking op de hydrolyse van benzalaniline. 

Het blijkt nu, dat in gebufferde oplossing met pH = 8,0 deze ver
snelling veel beter aan de dag treedt en hier wel een factor 5 kan be
dragen tegen 1,2 bij pH = 9,0. 

Daarentegen werkt dit detergens in gebufferde oplossing met pH= 10,0 
vertragend op de hydrolyse van benzalaniline. Kennelijk zijn toevallig 
bij pH= 9,0 deze versnellende en vertragende werkingen nagenoeg met 
elkaar in evenwicht. 

In figuur 14 en 15 zijn de waarnemingen bij pH = 8,0 en pH • 10,0 
verwerkt. De versnellende of vertragende werking treedt pas op wanneer 
de concentratie van het detergens groter is dan de CMC. Is de CMC 
eenmaal bereikt, dan heeft verdere vergroting van de concentratie van 
het detergens weinig effect op de hydrolysesnelheid van het benzol
aniline; dit is dus in tegenstelling met hetgeen werd geconstateerd 
voor oplossingen van kationactieve en niet-ionogene detergentia. 
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Figuur 14. Reactieconstante van de hydrolyse van benzalaniline in 
waterige oplossingen van dodecyl-1-natriumsulfaat bij 15,00 
en pH= 8,0 (Na2HP04 /KH2P04 buffer). 

10$x k"<sec:-1) 

I 
80 

60 

40 
I 
I 
I 
I 

40° '--o. 0 0 20 o-

'25° 

0.10 -
Figuur 15. Reactieconstante van de hydrolyse van benzalaniline in 

waterige oplossingen van dodecyl-1-natriumsulfaat bij 25° 
en 40° en bij pH= 10,0 (Na2C03/NaHC03buffer). 
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IV,5. Ongebufferde oplossingen van detergentia met verschillende pH's 

In de vorige paragraaf is gehleken dat de pH van de oplossing een 
zeer belangrijke variabele is, Daarom werd besloten de snelheid van de 
hydrolyse te bepalen in oplossingen met een constante concentratie 
van het detergens en een constante ionensterkte, maar met een varia
bele pH. En wel voor een anionactief, een kationactief en een niet
ionogeen detergens, waarvoor gekozen werden dodecyl-1-natriumsulfaat, 
dodecyl-1-trimethylammoniumbromide en nonidet P-40. 

A. 0 plos s 1 n gen van dodecy 1-1- natr i urns ulfa at 

In figuur 16 zijn de waarnemingen weergegeven die werden ver
kregen voor de reactieconstante k* in oplossingen van dodecyl-1-ncr
triumsulfcrcrt in water met 0,09 N NaCl. Er werd bij drie verschillende 
concentrcrties van het detergens gemeten, nl. 0,01, 0,02 en 0,03 N. 

-2 

-3 

-4 

6 7 8 9 

0 zonO.r deltrgens 
t. me! 0.01 N doO.cyl-1-natriumsulfht 
o met 0.02 11 dodtcyl-1• natriumsulfaat 
<> mot 0.03 11· dodtc~l-1-natriumsullaat 

10 11 12 
__..pH 

Figuur 16. Reactieconstante van de hydrolyse van benzcrlaniline in 
ongebufferde wcrterige oplossingen van dodecyl-1-natrium
sulfaat met constante ionensterkte (0,09 N NaCl) bij 25,0°. 

Uit de figuur 1ezen we af dat dit deter<]'ens versnellend werkt op de 
hydrolyse van benzalaniline in het gebied waar deze reactie wordt ge
katcrlyseerd door waterstofionen, daarentegen vertragend in het gebied 
waar deze katcrlyse verwaarloosbaar is ten opzichte van de ongekataly
seerde reactie. 
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Voorts blijkt dat de concentratie van het detergens, indien deze 
eerunaal hoger is clan de CMC (de CMC ligt voor dit detergens ongeveer 
bij 0,005 N; zie figuur 14), geen invloed heeft op de snelheid van de 
hydrolyse, zoals dit ook al uit de figuren 14 en 15 is gebleken. 

Indien de pH van de oplossing 9,6 bedraagt, werkt dit detergens 
versnellend noch vertragend, hoe groot ook zijn concentratie is. Reeds 
eerder was gebleken dat de anionactieve detergentia geen invloed 
hebben op de hydrolysesnelheid van benzalaniline bij pH = 9,0 (figuur 
14). Hier was een bufferzout in de oplossing aanwezig, hetgeen de 
discrepantie tussen de pH-waarden kan verklaren. 

Overigens blijkt hier dus uit, dat van de anionactieve detergentia 
concentratie noch ketenlengte van belong zijn voor de hydrolysesnel
heid van benzalaniline. Dit staat in tegenstelling met hetgeen is ge
vonden voor de kationactieve en niet-ionogene detergentia. 

B. Oplossingen van dodecyl-1-trimethylammoniumbro.
mide 

De waarnemingen met dit detergens zijn vermeld in figuur 17. Dit 
detergens blijkt vertragend te werken op de hydrolyse van benzalaniline 

t -2 

-3 

-4 

-5 

6 7 8 9 

o ZOI'Idw detergens 
11 met 0,01 N dodeoyl-1-TMAB 
0 mot 0,02 N dodocyl-1-TMAB 
() 11U11 0,03 N dodt<yl-1- TMAB 

10 11 12 

--pH 

Figuur 17. Reactieconstante van de hydrolyse van benzalaniline in 
ongebufferde waterige oplossingen van dodecyl-1-trimethyl
ammoniumbromide met constante ionensterkte (0,09 N NaCl) 
bij 25,0°. 
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in het gehele pH-gebied van 6 tot 11, en wel m~~r naarmate de concen
tratie groter is. Dit komt dus overeen met hetgeen werd gevonden in 
gebufferde oplossingen met pH= 9,0 waar ook een grote invloed van de 
concentratie van het detergens op de hydrolysesnelheid van benzalani
line werd geconstateerd. 

C. Op1o ssingen van non id et P-40 

Op1ossingen van dit detergens gedragen zich geheel op dezelfde 
wijze a1s oplossingen van dodecy1-1-trimethylammoniumbromide. Figuur 
18 geeft de waamemingen. Ook hier vinden we een vertragende werking 
in het gehele onderzochte pH-gebied en ook hier is de vertragende 
werldng grater naarmate de concentratie van het detergens groter is. 

t -2 

-3 

-4 

-5 

6 7 8 9 

0 IOIIder ~ 
t:. met S mt/1 IIOflkMt P -40 
D mot 10 mVI Mnidll P • 40 

10 11 12 
___.. pH 

Figuur 18. Reactieconstante van de hydrolyse van benzalaniline in 
ongebufferde waterige oplossingen van nonidet P-40 met 
oonstante ionensterkte (0,09 N NaCI) bij 25,0°. 
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Hoofdstuk V 

INTERPRETATIE VAN DE WAARGENOMEN VERSCHIJNSELEN 

In dit hoofdstuk zal getracht warden met behulp van enige een
voudige hypothesen inzicht te verkrijgen in de achtergrond van de 
verschijnselen die in het vorige hoofdstuk werden beschreven. Waar 
gesproken wordt over 11de anionactievetl, respectievelijk ''de niet
ionogene" detergentia worden uitdrukkelijk de in dit proefschrift onder
zochte verbindingen bedoeld. 

De waarnemingen uit hoofdstuk IV kan men in de volgende punten 
samenvatten: 

1) Detergentia kunnen, wanneer hun concentratie de CMC te boven 
gaat, een duidelijk versnellende of vertragende werking op de hy
drolysesnelheid van benzalaniline in water uitoefenen. 

2) In dit geval hebben anicmactieve detergentia een versnellende 
werking in het pH-gebied waar voornamelijk de door waterstofionen 
gekatalyseerde reactie optreedt i daarentegen een vertragende war
king in het pH-gebied, waar deze gekatalyseerde reactie kan worden 
verwaarloosd ten opzichte van de. ongekatalyseerde reactie. 

3) Bij de anionactieve detergentia heeft verundering van hun concen
tratie, wanneer deze eenmaal grater is en blijft dan de CMC, verder 
weinig invloed op de snelheid van de hydrolyse. Ruwweg kan men 
zeggen dat de hydrolysesnelheid in het concentratiegebied boven de 
CMC oncifhankelijk is van de concentratie van het detergens. 

4) Kationactieve en niet-ionogene detergentia hebben over het gehele 
onderzochte pH-gebied (van pH= 6 tot pH= 11), wanneer hun con
tratie grater is dan de CMC, een vertragende invloed op de hydro
lysesnelheid van benzalaniline. 

5) Voor kationactieve en niet-ionogene detergentia is deze vertragende 
werking sterk afhankelijk van hun. concentratie, ook indien deze 
boven de CMC ligt. Het gedrag van deze detergentia is dus anders 
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dan dat van de anionactieve. De snelheid van de hydrolyse blijkt in 
het concentratiegebied boven de CMC omgekeerd evenredig te zijn 
met de concentratie van het detergens. 

6) Bij de kationactieve detergentia blijkt de h.ydrolysesnelheid ·van 
henzalaniline onder overigens gelijke omstandigheden af te nemen 
JPet toenemende lengte van de koolwaterstofketen van het detergens. 
lets dergelijks is niet gebleken bij de anionactieve detergentia. 

Bij beschouwing van bovenstaande gegevens valt allereerst op, dat 
de invloed van de detergentia op de hydrolysesnelheid pas duidelijk 
tot uiting komt, indien de concentratie van het detergens de CMC over
schrijdt. Dit geldt zowel voor de anionactieve als voor de kationac
tieve en niet-ionogene detergentia, De specifieke werking van de 
detergentia hangt ten nauwste samen met het optreden van micellen in 
de oplossing en het ligt daarom voor de hand aan te nemen, dot benzal
aniline, dat in water slecht oplosbaar fs, door de micellen gesolubi
liseerd wordt. 

Het tweede dot opvalt, is het verschil in werking tussen de kation
actieve en niet-ionogene detergentia enerzijds en de anionactieve 
detergentia anderzijds. 
Dit verschil is tweeledig: 
1) In het gebied waar de door waterstofionen gekatalyseerde reactie 

overweegt over de ongekatalyseerde (tussen pH ... 6 en pH = 9,5) 
wordt door anionactieve detergentia de hydrolyse van benzalaniline 
versneld, door de andere detergeptia daarentegen vertraagd. 

2) Bij concentraties van het detergens die groter zijn dan de CMC, is 
de hydrolysesnelheid van benzalaniline, wanneer het een kation
actief of niet-ionogene detergens betreft, omgekeerd evenredig met 
hun concentratie, wanneer het een anionactief detergens betreft on
afhankelijk van hun concentratie. 

Het eerste verschil kan men verklaren wanneer men aanneemt dot 
het benzalaniline wordt gesolubiliseerd door de micellen en dat de 
hydrolyse, waarvoor water nodig is, plaatsvindt in de waterfase in de 
onmiddellijke omgeving van het grensvlak miceVwater. 

Bij de anionactieve detergentia zijn de micellen negatief geladen. 
De concentratie van de waterstofionen zal dus in de onmiddellijke 
omgeving van de micel groter zijn don in de rest van de waterfase en 
ook groter don in dezelfde oplossing zonder detergens. Hierdoor ver
loopt de hydrolyse in oplossingen van anionactieve detergentia dus 
sneller dan in een oplossing zonder detergens, wanneer men althans 
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aanneemt dat de hydrolysesnelheid niet wordt gelimiteerd door de 
snelheid van de diffusie van benzalaniline vanuit de micel naar de 
waterfase. 

Bij de kationactieve detergentia geldt precies de omgekeerde rede
nering. De micellen zijn positief geladen, de concentratie van de water
stofionen zal in de onmiddellijke omgeving van het grensvlak mice!/ 
water kleiner zijn clan in dezelfde oplossing zonder deterg(ms; de 
hydrolyse zal dus langzamer verlopen dan zonder toevoeging van het 
detergens het geval geweest zou zijn, 

De niet-ionogene detergentia komen in hun gedrag geheel overeen 
met de kationactieve. Men zou dus, wil men het gedrag van deze deter
genUa in de hierboven gegeven voorstelling inpassen, moeten aannemen 
dat de niet-ionogene detergentia positief geladen micellen vormen. Dit 
is ook wel plausibel, daar de hydrofiele gedeelten bij deze detergentia 
meestal bestaan uit groepen die zuurstof bevatten, zouls de hydroxyl
groep en de ether- en esterbindingen. In water kan nu aan een van de 
vrije doubletten van deze zuurstofatomen een proton geaddeerd worden, 
waardoor een potenUaalverval zal ontstaan tussen het oppervlak van de 
micel en de waterfase. 

De verklaring van het tweede van de genoemde verschilleR tussen 
de werking van de anionactieve detergentia aan de ene kant en de 
kationactieve- en niet-ionogene detergentia aan de andere kant is min
der direct voor de hand liggend. 

Daarvoor moeten we allereerst iets dieper ingaan op de vraag op 
welke plaats in het microheterogene systeem de hydrolyse plaatsvindt. 
Er zijn drie mogelijkheden voor deze plaats : het inwendige van de 
micel, het grensvlak micel/water en de waterfase. Van deze drie moge
lijkheden kunnen we de eerste onmiddellijk uitsluiten, daar het wel 
zeker is dat de hydrolyse van benzalaniline in een milieu moet plaats
vinden waarin water in overmaat aanwezig is. Immers bij alle experi
menten, ook die waarbij de concentratie der detergentia zeer hoog was, 
werd de reactie van de eerste orde bevonden. Hierbij moet nog opge
merkt worden dat deze conclusie alleen juist is indien de reactiesnel
heid niet wordt gelimiteerd door een of ander fysisch verschijnsel, zoals 
bijvoorbeeld diffusie van het benzalaniline vanuit de mice! naar de 
waterfase. In dit geval zal eveneens een reactie van de eerste orde 
gevonden worden. 

Dat diffusie geen beperkende factor is voor de snelheid van de 
hydrolyse blijkt uit een bepaling van de temperatuurscooffici~nt van 
de reactie,. dat wil zeggen de factor waarmee de reactiesnelheid ver-
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andert bij een verhoging van de temperatuur met 10°, Indien men werke
lijke reactiesnelheden meet, heeft deze gewoonlijk een waarde van 2 of 
hoger. Meet men een diffusiesnelheid dan is de temperatuurscoefficient 
1,2 a 1,3. Door ons werd gemiddeld een waarde van2,l gevonden, zodat 
we mogen aannemen dat inderdaad de snelheid van de chemische reactie 
bepalend is voor de hydrolysesnelheid .en dat bovenstaande conclusie, 
dat de hydrolyse in overmaat water verloopt, juist is. 

Het inwendige van de mice! komt dus niet in aanmerking als plaats 
waar de reactie zich zou kunnen afspelen. Als mogelijke plaatsen blij
ven nu over: het grensvlak micel/water en "de waterfase. Indien men als 
plaats van reactie het grensvlak micel/water aanneemt, dan zal de 
snelheid van de hydrolyse bepaald warden door de concentratie van het 
benzalaniline aan dat grensvlak en door de grootte daarvan. Hoe zullen 
deze grootheden varieren bij verandering van de concentratie van het 
detergens? 

Vlanneer we even veronderstellen dat het detergens geheel in de 
vorm van micellen aanwezig is - wat geoorloofd is indien de CMC klein 
is ten opzichte van de beschouwde totale concentraties - dan zol, 
wanneer de concentratie van het detergens bijvoorbeeld tweemaal zo 
groot wordt, zowel het volume als het oppentlak van de micellen twee
maal zo groot warden. De concentratie van het benzalaniline in het 
inwendige van de micellen (het inwendige van de micellen wordt opge
vat als vloeibare koolwaterstof, waarin het benzalaniline is opgelost) 
wordt .dus tweemaal zo klein. EvenrErlig hiermee wordt ook de concen
tratie van het benzalaniline aan het oppervlak van de micellen tweemaal 
zo klein. Hierboven hebben we reeds gezien dqt het oppervlak van de 
micellen tweemaal zo groot wordt, zodat de hydrolysesnelheid van het 
benzalaniline dus constant zal blijven. 

Dit geval, namelijk dat de hydrolysesnelheid van benzalaniline 
constant blijft bij vergroting van de concentratie van het detergens, 
doet zich bij onze proeven voor bij de anionactieve detergentia. Daarom 

. wordt aangenomen dat in oplossingen van anionactieve detergentia de 
hydrolyse van benzalaniline plaatsvindt aqn het grensvlak micel/water. 

Hier moet nog opgemerkt worden dat bij onze proeven het aantal 
molekulen benzalaniline ten opzichte van het oppervlak of het aantal 
micellen zeer klein is, zoals de. volgende berekening leert. De concen
tratie van het benzalaniline was in de meeste gevallen gelijk aan 
ongeveer 5 x 10-5 mol/1. De concentratie van het detergens liep uiteen 
van 0,01 tot 0,05 mol/1. Nernen we aan dat de daaruit gevormde micellen 
van het type zijn dat door Hartley is voorgesteld en dat zij uit ongeveer 
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50 tnolekulen· zijn opgebouwd, Jan verloopt de concentratie van de 
micellen in dit geval dus van 20 x 10~5 tot 100 x 10·5 "grammicel' /1, 
dat wil zeggen dat er 1 benzalanilinemolekuul aanwezig is op 4 tot 20 
micellen. 

Bij de kationactieve en niet-ionogene detergentia neemt de snel
heid van de hydrolyse sterk af met toenemende hoeveelheid detergens, 
zodat we hier geen reactie aan het grensvlak micel/water mogen ver
wachten. De enige plaats waar de reactie dus in oplossingen van deze 
detergentia kan optreden is de waterfase. Het blijkt nu inderdaad moge
lijk om met deze hypothese de waarnemingen voor de kcrtionactieve en 
niet-ionogene detergentia semi-kwcrntitatief te interpreteren. 

Wartneer we nu aartnemen dat de hydrolyse van benzalaniline in 
oplossingen van kationactieve en niet- ionogene detergentia in de 
waterfase plaatsvindt, dan kunnen we tegelijkertijd zeggen (dit blijkt 
uit de temperatuurscoefficient vah de reactie), dat de snelheid van de 
diffusie van benzalcrniline van de micelfase {opgevcrt als vloeibare 
koolwaterstof) naar de waterfase veel groter is clan de snelheid van de 
hierop volgende hydrolyse van het ~nzalaniline. 

Het eenvoudigste geval doet zich nu voor wanneer men aanneemt 
dat de snelheid waarmee zich het verdelingsevenwicht van het ben
zalaniline over de micelfase en de waterfase instelt, oneindig groot is. 
De concentratie van het benzalaniline in de waterfase is clan op elk 
tijdstip maximaal en wordt gegeven. door de verdelingswet van Nernst. 

De snelheid waarmee het benzalaniline in dewaterfase hydrolyseert 
is gelijk aan 

Vi. = k* [BAlw (18) 

Aai:memende dat de snelheid waarmee het verdelingsevenwicht tot stand 
komt veel groter is dan de snelheid van de .chemische reactie, geldt 
bovendien op elk tijdstip de verdelingswet van Nernst : 

[BA]w 
[BAlm= K 

(1.9) 

Nu kunnen we [BA]w niet experimenteel bepalen; we meten slechts 
de totale concentratie van het benzalaniline, betrokken op het totaal 
volume van beide fasen, de micelfctse met volume Vm en de waterfase 
met volume Vw• Deze concentratie noemen we [BA]'. Het is nu evenwel 
mogelijk [BA]w in [BA]' uit te drukken. Hiertoe betrekken we de con~ 
centraties van benzalaniline in de micelfase en in de waterfase op het 
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totaal volume van de oplossing V = Vrn + Vw.Deze concentraties voor
zien we van een accentteken. Er geldt dan 

[BA]~= Vw [BA)w 
V 

V m 
[BA]:n =-[BA)m 

V 

[BA]' = [BA)~ + [BAJ:n 

(20) 

(21) 

(22) 

Met behulp van deze vergelijkingen en vergelijking (19) kunnen we nu 
[BA1w uitdrukken in de totale concentratie [BA]t, de concentratie die 
we spectrofotometrisch bepalen: 

KV 
[BA]w = KVw + Vm [BA]' 

Substitutie van deze waarde in vergelijking (18) levert 

k*KV 
Yr. = KVw + Vm [BA]' 

(23) 

Uit vergelijking (14) volgt dat met vh wordt bedoeld de verandering van 
[BAlw met de tijd : we meten evenwel spectrofotometrisch v~ de ver
andering van [BA)~ met de tijd. Volgens (20) moet gelden: 

vw ) v~ = - vh, zodat vergelijking (23 overgaat in: 
V 

V
I = k*K [BA] I 
h . V 
K+~ 

Vw 

(24) 

Indien geen detergens aanwezig is, dus bij vm = 0 I gaat deze ver
gelijking over in de normaal geldende vergelijking 

~ = k* [BA]'· 

Het is dus alsof door de toevoeging van het detergens een andere, 
schijnbare reactieconstante pptreedt k~, gelijk aan 

{25) 
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De vorenstaande afleiding gaat slechts op indien het spectrum van 
benzalaniline door de toevoeging van het detergens aan de oplossing 
niet verandert. Het spectrum van benzalaniline in methanol (zie hoofd
stuk VI) en in een oplossing van 0.01 N hexadecyl-1-trimethylammoni
umbromide vertoont nagenoeg geen verschillen en ook is bij de hydro
lyseproeven nooit gebleken, dat de waarde voor de extinctie die ge
vonden wordt bij extrapolatie naar tijdstip t = 0, zou veranderen bij 
toevoeging van een detergens aan de oplossing, zodat het bovenstaande 
wel aangenomen mag worden. 

Het blijkt nu dat vergelijking (24) zeer wel de waargenomen ver
schijnselen bij de hydrolyse van benzalaniline in oplossingen van 
kationactieve en niet-ionogene detergentia kan beschrijven. We zullen 
dit aan de hand van het voorheeld van de hydrolyse van benzalaniline 
in oplossingen van hexadecyl-1-trimethylammoniumbromide uitwerken. 
Allereerst moeten de grootte van de verdelingsc~fficient K en van de 
volumina van de micelfase Vm en de waterfase V w bekend zijn. 

Om een idee te krijgen omtrent de orde van grootte van deze ver
delingsco~ffici§nt werd die van benzalaniline tussen n-hexadecaan en 
water bepaald. Daar henzalaniline in water zeer snel hydrolyseert werd 
in plaats van gewoon gedestilleerd water een oplossing van 0,001 N 
kaliloog gebruikt. Er werd als volgt te werk gegaan: een oplossing van 
3 g benzalaniline in 50 cm3 n-hexadecaan werd g~roerd met 350 cm3 
0,001 N KOH-oplossing. Op bepaalde tijdstippen werd de concentratie 
van het benzalaniline in de waterfase spectrofotometrisch bepaald. Na 
2!-'2 min. bleek deze concentratie reeds constant te zijn op de waarde 
1,3 X w-4 • De verdelingsco§fficient is nu gelijk aan het quotient van 
de concentraties van het benzalaniline in de waterfase en de micelfase: 

K =[BA]w "' 4 X 1Cf4 

[BAlm 

Nu berekent men voor het volume van de micelfase in een !iter van een 
oplossing van 0,01 N hexqdecyl-1-trimethylammoniumbromide, aan
nemende dat de kool waterstofketens van het detergens geheel in de vorm 
van vloeibare koolwaterstof ai:mwezig zijn, een waarde van ongeveer 
3 cm3. Het volume van de waterfase is dan ongeveer 997 cm3, zodat van 
het aanwezige benzalaniline ongeveer 88% in de micelfase aanwezig is. 
Voor een 0,05 N hexadecyl-1-trimethylammoniumhromide oplossing be
rekent men zo dat 9'JOA> van het aanwezige benzalaniline in de micelfase 
aanwezig is. Inderdaad vindt men dus, wanneer men de solubilisatie 
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van benzalaniline als een oplossen in de micelfase opvat, dat het over
grate deel van het benzalaniline in de micellen aanwezig is. 

Met de nu, bekende waarde van K kan men vervolgens de waarde 
van de reactieconstante k~ berekenen bij elke concentratie van het 
detergens ; k* is de reactieconstante die men vindt, wanneer geen deter
gens aan de oplossing is toegevoegd. In figuur 19 is het resultaat van 
deze berekening in beeld gebracht voor hexadecy1-1~, tetradecyl-1-, 
doqecyl-1- en decyl-1-trimethylammoniumbromide. Bij deze berekeningen 
is er steeds vanuit gegaan dat alle koolwaterstofketens van het deter
gens, dat boven de CMC werd toegevoegd, als vloeibare koolwaterstof 
aanwezig zijn. Zoa1s men ziet, vertoont de verkregen figuur zeer vee1 
overeenkomst met figuur 9, waarin de experimentele resultaten die met 
dezelfde detergentia verkregen werden, zijn verwerkt. 

CuH29 N (CH3), Br 

C10 H21 N (CH,)3 Br 

0.02 0.04 0.06 0.08 

- concentratie detergens (mol;{) 

Figuur 19. De reactieconstante van de hydrolyse van benzalaniline in 
waterige oplossingen van alkyl-1-trimethylammoniumbro
miden, berekend volgens (25). 

Resumerend kan worden gezegd dat het met de in dit hoofdstul< 
voorgestelde hypothesen mogelijk is een kwalitatief en in een enkel 
geval zelfs semi-kwantitatief inzicht te verkrijgen in het verloop van de 
hydrolysesnelheid van ben?alaniline in waterige oplossingen van deter
genUa. 
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Hoof d s tu k VI 

EXPERIMENTEEL GEDEELTE 

VI, 1. Bereidingen *) 

Benzalaniline [22] 

20 g gedestilleerd aniline en 23 g in een atmosfeer van stikstof 
gedestilleerd benzaldehyde warden met 5 cm3 alcohol qedurende 20 
minuten aan een terugvloeikoeler gekookt. Het na afkoeling vast ge
worden mengsel werd tweemaal omgekristalliseerd uit alcohol en ge
droogd in een vacuUmexsiccator. Smp. 52°. Lit. [5]: 51-52°, 

A 1 k y 1 -1- natrium s u If ate n [23] 

Voor de bereiding van de alkyl-1-natriumsulfaten werd uitgegaan 
van de corresponderende alcoholen. Deze waren van het merk Fluka, 
kwaliteit purissimum. 

Aan 100 g azijnzuur werd bij 0-5° onder goed roeren 60 g chloor
sulfonzuur toegevoegd en vervolgens binnen een tijdsbestek van 5 
minuten in kleine porties en eveneens onder goed roeren 0,5 mol van de 
alcohol. Het roeren werd nog een half uur voortgezet bij een teinperatuur 
van ongeveer 5°, waarna het reactiemengse1 werd uitgegoten op 300 g 
ijs, Na toevoeging van 300 ems butanol werd de oplossing met 2 N 
sodaoplossing geneutraliseerd, waarna de butanol- en de waterlaag 
gescheiden warden. De waterlaag werd nog tweemaal met butanol ge
extraheerd. De samengevoegde butanol extracten werden nu onder 
vacullm geconcentreerd. Hierbij wordt water verwijderd en slaan de in 
de oplossing aanwezige anorganische zouten neer, Ze werden afgefil
treerd, waarna uit het filtraat het detergens kristallijn kon worden 
verkregen. Het werd nog tweemaal uit butanol en vervolgens uit ·water 
omgekristalliseerd. Tenslotte werd de stof gedroogd in een vacutim
droogstof bij 50°, 

•) Met medewerking van mejuffrouw A. C. Hindtlks, 

55 



Om enig idee te krijgen omtrent de zuiverheid der zo bereide ver
bindingen werden elementanalyses verricht *). Deze hadden de vol
gende resultaten: 

Octyl-1-natriumsulfaat, 

berekend: C 41,38; H 7,38; S 13,81; Na 9,90 
gevonden: C 37,6 ; H 7,3 ; S 11,0 ; Na 11,0 

Decyl-1-natriurnsulfaat, 

C1oN21S04Na (260,3) berekend: C 46,13; H 8,13; S 12,32; Na 8,83 
gevonden: C 43,1 ; H 8,1 ; S 11,1 ; Na 9,2 

Dodecy1-1-natriumsulfaat, 

C1JI25 S04 Na (288,4) berekend: C 49,98; H 8,74; S 11,12; Na 7,97 
gevonden: C 47,9 ; H 8,8 ; S 10,1 ; Na 8,5 

Tetradecyl-1-natriurnsulfaat, 

Cr4 H 2~04Na (316,4) berekend: C53,15; H9,24; Sl0,46; Na 7,27 
gevonden: c 52,1 ; H 9,3 ; S 9,8 ; Na 7,3 

Hexadecy1-1-natriurnsulfaat, 

Cu,l-i33S04Na (344,5) berekend: C55,78; H9,65; S 9,30; Na 6,67 
gevonden: C·54,6 ; H 9,7 ; s 9,1 ; Na 6,3 

A lk a a n-1- nat r i urns ul fonate n [24] 

Deze detergentia werden bereid uit de corresponderende bromiden 
met behulp van natriumsulfiet. De bromiden op hun beurt werden uit de 
corresponderende alcoholen ben~id met broom en rode fosfor [25]. 

0,5 mol van de alcohol en 0,11 mol rode fosfor werden in een rond
kolf voorzien van een roerder verwarmd. Zeer langzaam werd nu 0,275 
mol broom toegedruppeld. De temperatuur van het reactiemengsel moest 
dusdanig zijn dat het broom onmiddellijk reageerde en de snelheid van 

*) De analyses werden verrieht op het Laboratorium voor Organisehe Seheikunde der 
Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam onder leiding van de heer P. J. Hubers en 
op het Laboratorium voor Organisehe Sehel.k:unde der Rijksunivers1teit te Groningen 

onder leidinq van de heer W. M. Hazenberg. 
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toedruppelen dusdanig dot geen wolken broom boven het mengsel b1even 
hangen. Nadat alle broom was toegevoegd ward het mengsel afgekoeld 
en verdund met water, waarna ether werd toegevoegd. Na affiltreren van 
de rode fosfor en scheiden van de beide vloeistoflagen werd de oplos
sing in ether gewassen met water en gedroogd met watervrij kalium
carbonaat. De ether werd afgedampt en het residu onder verminderde 
druk gedestil1eerd. Op deze wijze. werden de vo1gende bromiden ver
kregen: 

n-octylbromide kp. 198-201° 
n-decylbromide kp. 114- 117°, 13 mm 
n-dodecylbromide kp. 141 - 14JO, 13 mm 
n-tetradecy1bromide kp. 172- 173°, 15 mm 
n-hexadecylbromide kp. 202 - 203°, 21 mm 

In een autoclaaf met een inhoud van 1100 cm3 werd onder roeren 
een mengsel van 1 mol alkylbromide, 1,15 mol watervrij natriumsulfiet 
en 750 ems water gedurende 9 uur verhit op 180-200°. Na afkoelen werd 
het mengse1 achtereenvolgens gedroogd bij 110°, ge~xtraheerd met 
petro1eumether; weer gedroogd bij 110°, nogmaals g~xtraheerd met 
petroleumether en weer gedroogd. De vaste stof werd nu in alcohol 
opgenomen en de onoplosbare anorganische zouten warden afgefiltreerd. 
Bij afkoelen van het filtraat kristalliseerde het detergens uit, Het werd 
nogmaals uit alcohol gekristalliseerd en gedroogd bij 110°. Van de 
hereide verhindingen werd weer een elementanalyse verricht om enig 
idee van de zuiverheid te verkrijgen: 

Decaan-1-natriumsulfonaat, 

herekend: C 49,18; H 8,67: S 13,12; Na 9,40 
gevonden: C 48,8 ; H 8,9 ; S 12,8 ; Na 9,3 

Dodecaan-1-natriumsulfonaat, 

berekend: C 52,91; H 9,25; S 11,78; Na 8,47 
gevonden: C 52,5 ; H 9,4 ; S 11,8 ; Na 8,2 

Tetradecaan-1-natriumsulfonaat, 

C1Jiz9SO-tNa (316,4) berekend: C55,97; H9,73; Sl0,67; Na7,65 
gevonden: C 55,9 ; H 9,9 ; S 10,6 ; Na 7,6 
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Voor de synthese van hexaan-1-natriumsulfonaat is het nfet nodig 
in een autoclaaf te werken [26]. Hier werd het mengsel van n-hexyl
hromide, natriumsulfiet en water gedurende 20 uur aan een terugv1oei
koeler gekookt, waarna verder op dezelfde wfjze als hierboven beschre
ven te werk werd gegaan. 

D odecyl-1-me t h yl ethyl s ulfo n i umj od ide [27] 

Het uitgangsprodl,lkt voor deze synthese is. n-dodecylbromide. Dit 
werd met natriumethylmercaptide omgezet in ethyllaurylsulfide, dat met 
behulp van methyljodide in de sulfoniumverhinding werd omgezet. 

1 mol NaOH werd in de kleinst mogelijke hoeveelheid water opge
lost, waarna de oplossing met alcohol werd verdund en 1 mol ethylmer
captaan werd toegevoegd. Onder koeling werd aan deze oplossing ver
volgens 1 mol n-dodecylbromide toegevoegd, waarna het geheel ge
durende een dag aan een terugvloeikoeler gekookt werd. Na verdunnen 
met een gelijk volume water werd de oplossing g~xtraheerd met petro
leumether (kp. 40-600), de petroleumether oplossing werd gedroogd op 
Na2S04, het oplosmiddel afgedestilleerd en het residu verdergefractlo
neerd. Ethyllaurylsulfide kwam over bij 162-167° bij een dr1,!k van 15 mm 
kwik. Lit. [28]: 167-171° bij 18 mm. 

Het sulfide werd in methanol opgelost, een 5 x zo grote moleculaire 
hoevee1heid methyljodide toegevoegd, en de oplossing gedurende 4 uur 
aan een terugvloeikoeler gekookt. Hiema werd de oplossing geconcen
treerd door afdestilleren van de overmaat methyljodide en een gedeelte 
van de methanol. Aan het concentraat werd absolute ether toegevoegd, 
waarop de sulfoniumverbinding neersloeg. Zij werd nog driemaal omge
kristalliseerd door oplossen in de minimale hoeveelheid warme absolute 
alcohol, toevoegen van driemaal de hoeveelheid droge ether en afkoelen. 
Tenslotte werd de stof gedroogd in een vacmlmexsiccator. Smp. 63°. 
Lit. [27] : 65°. 

A lky 1-l-trimeth ylammo ni um bromiden [28] 

Deze detergentia werden uit de corresponderende bromiden bereid, 
die op hun beurt uit de corresponderende alcoholen werden verkregen 
op de wijze als werd beschreven bij de synthese van de alkaan-1-
natriumsulfonaten. 

Equivalente hoeveelheden van het alkylbromide en trimethylamine 
werden gedurende 6 uur op ll5° verhit in een bier- of limonadefles met 
beugelsluiting (deze kunnen een inwendige druk van ea. 3 atmosfeer 
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weerstaan), Het produkt van de omzetting werd driemaal omgekristal
liseerd uit absolute alcohol en droge ether op de volgende wijze: het 
zout werd in de minimale hoeveelheid warme alcohol opgelost, waarna 
de oplossing met ether werd verdund en werd afgekoeld met behulp van 
ijs, Het verkregen neerslag werd afgefiltreerd en gedroogd in een 
vacuUmdroogstof bij 50°, 

Op deze wijze werden de volgende detergentia gesynthetiseerd: 

Octyl-1-trimethylammoniumbromide, 

C 11H25NBr {252 ,2) berekend: C 52,37; H 10,39; N 5,56; Br 31,68 
gevonden: C 51,7 ; H 10,3 ; N 5,5 ; Br 32,7 

Decyl-1-trimethylammoniumbromide, 

C1J-lsoNBr (280,3) berekend: C 55,70; H 10,78; N 5,00; Br 28,51 
gevonden: C 55,0 ; H 10,7 ; N 5,0 ; Br 29,4 

Dodecyl-1-trimethylammoniumbromide, 

berekend: C 58,43; H 11,11; N 4,54; Br 25,92 
gevonden: C 58,2 ; H 10,8 ; N 4,6 ; Br 26,0 

Tetradecyl-1-trimethylammoniumbromide, 

berekend: C60,68; Hll,39; N4,17; Br23,76 
gevonden: C 59,4 ; H 11,2 ; N 4,2 ; Br 24,8 

Octadecyl-1-trimethylammoniumbromide, 

berekend: C 64,26; H 11,81; N 3,57; Br 20,36 
gevonden: C 62,6 ; H 11,6 ; N 3,7 ; Br 20,8 

Hexadecyl-1-trimethylammoniumbromide werd betrokken van British Drug 
Houses Ltd. Dit kan als voldoende zuiver warden beschouwd voor onze 
proeven [1]. 

T etrameth ylammoni umbromide en 
T etra'eth ylammoni umbromide 

Deze zouten werden bereid door methylbromide met trimethylamine, 
respectievelijk ethylbromide met triethylamine te laten reageren in een 
alcoholische oplossing bij 0°. De reactie verloopt zeer snel en er wordt 
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een vaste massa verkregen, die men verder zuivert als hierboven is 
aanqegeven voor de alkyltrimethylammoniumbromiden. 
Analyses: 

Tetramethylammoniumbromide, 

CJ112NBr (154,1) berekend: C 31,17; H 7,85; N 9,10; Br 51,86 
qevonden: C 31,2 ; H 7,8 ; N 8,9 ; Br 51,6 

Tetraethylarmnoniumbromide, 

CafiaoNBr (210,2) herekend: C 45,71; H 9,59; N 6,66; Br 38,02 
gevonden: C 45,2 ; H 9,6 ; N 6,5 ; Br 38,0 

Dodecyl-1-pyridiniumbromide [28] 

Equimoleculaire hoeveelheden pyridine en n:-dodecylbromide werden 
gedurende 6 uur op 140° verhit. Na afkoelen was het reactiemengsel 
vast. Het werd vier maal omgekristalliseerd uit dioxaan en aceton op 
de volgende wijze: de stof werd in de minirr:ale hoeveelheid warme 
dioxaan oplgeost, waarna aceton werd toegevoegd en de oplossing tot 
0° werd afgekoeld. Het verkregen neerslag werd afgefiltreerd en gewas
sen met aceton van 0°. Smp. 51-52°. 

Nonidet P-40 

Dit niet~ionogene detergens werd betrokken van Shell Nederland 
N. V. Het is een condensatieprodukt van octyifenol en ethyleenoxyde in 
de verhouding 1 mol octylfenol op 8 a 9 molen ethyleenoxyde. Het werd 
zonder verdere zuivering voor de proeven gebruikt. 

Vl,2. De zuiverheid van de gebruikte detergentia 

De zuiverheid van de meeste detergentia is zeer moeilijk aan de 
de hand van een fysische eigenschap van de stof te controleren. Om 
toch enig idee te krijgen van de zuiverheid van de gesynthetiseerde ver
bindingen werden elementanalyses verricht. De analyses van de alkyl-
1-trimethylammoniumbromiden en de alkaan-1-natriumsulfonaten zijn in 
goede overeenstemming met de berekende waarden. Voor de alkyl-1-
natriumsulfaten is deze overeenstemming minder goed. Deze stoffen 
zijn evenwel slechts gebruikt om een idee te krijgen van de invloed van 
de lengte van de alkylketen op de hydrolyse van henzalaniline waar
voor het niet noodzakelijk is absoluut zuivere detergentia in handen te 
hebben. Voor dodecyl-1-natriumsulfaat, dat ook gebruikt is bij proeven 
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met andere pH's en in vergelijking met dodecyl-l"trimethylammonium
bromide1 1s absolute zuiverheid ook niet strikt noodzakelijk, daar het 
hier slechts om de vergelijking anionactief-kationactief ging. 

Over de zuiverheid van de alkyltrimethylammoniumbromiden voor 
zover deze uit infraroodspectra kan worden afgeleid, zie men bij Van 
Senden [1]. Uitgangsprodukt van alle syntheses van de detergentia 
waren de corresponderende alcoholen van Fluka, kwaliteit purissimum. 
Deze alcoholen gaven in het gaschromatogram,slechts een piek te zien 
en werden daarom als zuiver beschouwd. 

Vl,3. Uitvoering van de snelheidsmetingen 

De oplossingen waarin de hydrolyse van benzalaniline moest plaats
vinden, werden steeds een dog voor het begin van de meting bereid en 
vervolgens in een thermostaat op 25,0° gehouden, Bij het begin van de 
meting werd met behulp van een pipet snel een kleine, bekende hoeveel
heid van een oplossing van benzalaniline in methanol van bekende 
concentratie toegevoegd aan een bekend volume van de oplossing, waar
na even krachtig werd geschud (meestal werd 0,1 ml van een oplossing 
van 850 mg benzalaniline in 100 ml methanol aan lOO ml van de oplos
sing toegevoegd). 

Vervolgens werd een cuvetje uit het op 25,0° gethermostreerde 
cuvettenhuis van de spectrofotometer met de oplossing gevuld, waarna 
onmiddellijk werd begonnen met de metingen van de extinctie. Bij snel 
verlopende reacties (met een halfwaardetijd kleiner dan ea. een half 
uur) werd de extinctie slechts bij een golflengte, namelijk 310 mp ge
meten, bij langzamer verlopende reacties werd de extinctie gemeten bij 
drie golflengten, 240 mp, 270 mp en 310 mp.. Bij de zeer langzaam 
verlopende reacties werd het cuvettenhuis van de spectrofotometer niet 
gethermostreerd, maar werd op gezette tijden het cuvetje gevuld uit de 
zich in de thermostaat bevindende maatkolf en daarna doorgemeten. 

Figuur 20 geeft de spectra van benza1aniline, benzaldehyde en 
aniline in methanol. De spectra in waterige oplossing wijken hiervan 
slechts weinig af [1]. 

In de meeste gevallen werden de extinctiemetingen verricht met een 
spectrofotometer van het merk Unicam, type SP 500. In sommige gevallen 
werd een spectrofotometer van het merk Cary, type SO PM gebruikt. De 
gebruikte cuvetten waren van kwartsglas. 

De pH- metingen werden verricht met een pH-meter van het merk 
Radiometer, type PHM 23 c, behalve voor de hogere pH's. Deze werden 
berekend uit de concentratie van de in de oplossing aanwezige base. 
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Figuur 20. Ultraviolet absorptiespectra van benzalaniline, benzal
dehyde en aniline in methanol. 

Vl,4. Berekening van de reactieconstante 

De hydrolyse van benzalaniline verloopt in waterige oplossing als 
een reactie van de eerste orde. Voor de reactiP. geldt dus: 

dx = k* (co-x) 
dt 

waarin k* de bruto reactieconstante is 
eo de beginconcentratie van het benzalaniline en 
x de omgezette hoeveelheid benzalaniline. 

(26) 

De gelntegreerde vorm van vergelijking (26) is, wanneer men als 
randvoorwaarde kiest, dat x "" 0 bij t = 0: 

(27) 
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Wanneer nu de wetten van Lambert en Beer gelden, clan is de totale 
extinctie Et van de reactanten in de oplossing op tijdstip t gelijk aan 
de som van de extincties die door benzalaniline, benzaldehyde en 
alinine afzonderlijk worden veroorzaakt. 

Hierin is C.t = molaire extinctieco~ffici~nt van benzalaniline 

e.. 2 = molaire extinctieco~ffici~nt van benzaldehyde 

€. 3 molaire extinctieco~ffici~nt van aniline 

d dikte van de absorberende laag in cm. 

We stellen nu dat 

de extinctie op het tijdstip t = 0 gelijk is aan E0 = c 0 d.t:.
1 

en 

de extinctie op het tijdstip t = "" gelijk is aan 

Combinatie van deze twee vergelijkingen met (27) en (28) !evert: 

E0 - E 8 log """' k*t 
Et- E~ · 

(28) 

(29) 

Noemt men de extinctie op het tijdstip t1 E1 en de extinctie op het 
tijdstip t 2 E2, clan is met behulp van (24) te berekenen 

(30) 

Met behulp van (29) en (30) kan k* nu longs grafische of rekenkundige 
weg bepaald worden, waarbij vergeliiking (30) iets gemakkelijker han
teerbaar is voor snelle recccties, daar clan E 0 , die door extrapolatie 
gevonden moet warden, moeilijk te bepalen is. 

Bii de afleiding van formules (29) en (30) zijn de volgende veronder
stellingen gemaakt: 

1. De wetten van Lambert en Beer zijn geldig. 

Dat dit zo is blijkt wanneer men op elk tijdstip gedurende de hydro
lyse de totale extinctie berekent uit de op dat ogenblik ccanwezig 
zijnde hoeveelheden benzcclaniline, benzaldehyde en aniline met behulp 
van de bekende extinctieco~ffici~nten van deze stoffen. De gemeten en 
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berekende . extincties zijn dan gelijk, zoals is aangetoond door V an 
Senden [1}. 

2. Benzalaniline wordt volledig omgezet in benzaldehyde en aniline. 

Zowel door Willi en Robertson [6] en door Kastening, 
Holleck en Melkonian [8] in mengsels van water en methanol, als 
door onszelf in waterige oplossingen van detergentia, kon worden nage
gaan dat de hydrolyse altijd voor minstens 98% plaatsheeft. De fout die 
gemaakt wordt wanneer we E

00 
= c0dt-2 .+ c 0dE:. 3 stellen, is dus kleiner 

dan 2%, zodat formules (29) en (30) voor het berekenen van k* nog tot 
vrij hoge hydrolysegraden zonder bezwaar kunnen worden toegepast. 

3. De reactie verloopt (pseudo-)monomoleculair. 

Pit blijkt uit de toepasbaarheid van formules (29) en (30) voor de 
bepaling van de reactieconstante k*, waarvan in figuur· 21 en tabel 9 
twee voorbeelden worden gegeven. 

0.1 

so 100 

- tijd (min) 

Figuur 21. Grafische bepaling van de reactieconstante k* bij 3 golf
lengten in een oplossing van 0,35 N octyl-1-trimethylam
moniumbromide in v.ater met buffer; pH = 9,0; temperatuur 
25,00. 
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T ABEL 9. Hydrolyse van benzalaniline in water, bevattend 0,09 N 
NaCl, 10 ml/1 nonidet P-40 en 1 ml/1 methanol; temperatuur 
25°; golflengte 310 ffi1J.; pH 5,81. 

t in min E E-E"" 
105 X k* 
in sec-1 

172 0,273 0,268 

2 0,249 5 0,2445 
305 

307 
272 0,228 0,223 

297 
3 0,209 0,204 

307 
372 0,191 0,186 

299 
4 0,175 0,170 

5 0,147 5 0,1425 
307 

280 
572 0,135 0,130 

305 
6 0,123 0,118 

7 0,104 0,099 
315 

8 0,087 5 0,0825 
292 

304 
9 0,073 0,068 

322 
10 0,062 0,057 

294 
19 0,016 0,011 

304 
28 0,007 0,002 

60 0,005 
315 

k* qemiddeld = 3,03.10-3 sec-t 

65 





SUMMARY 

This thesis covers the investigation of the kinetics of an ionic 
organic reaction in aqueous solution containing detergents. The results 
of such an investigation might be of interest both in biochemistry and 
industrial processes. Many reactions in the living cell occur under 
comparable conditions, viz. in aqueous solution containing emulsifying 
agents. On the other hand it would be advantageous if for industrial 
processes organic solvents could be replaced by water, as e.g. in 
emulsion polymerisation and .some industrial hydrolysing processes. 

The reaction observed is the hydrolysis of benzylidene aniline 
catalysed by acids, yielding benzaldehyde and aniline. The velocity of 
this reaction has been determined by measurement of the absorption of 
the solution in the ultraviolet region. 

It has been found that the addition of very small amounts of 
detergents to the reacting system may considerably affect the velocity 
of this hydrolysis reaction. Both accelerations and retardations have 
been found depending upon the type of the detergent and the pH of the 
solution. 

In chapter II a brief survey is given of current concepts with respect 
to aqueous detergent solutions. 

Chapter III deals with the kinetics of the hydrolysis of benzylidene 
aniline. A mechanism is proposed for this hydrolysis which can account 
for the peculiarities of the acid catalysis of this reaction reported by 
Willi and Robertson. According to this mechanism two reactions are 
involved, the uncatalysed reaction: 

benzylidene aniline+ water - benzaldehyde+ aniline 

and the acid catalysed reaction which in supposed to proceed in two 
steps: 

benzylidene aniline + hydroxonium ion - complex 
complex + base - benzaldehyde + aniline + acid 

67 



Chapter IV contains the results of our experiments with various 
detergents and at various pH-values of the solution. The cationic and 
non-ionic detergents used retard the reaction in the whole observed 
pH-region, tLe reaction velocity being inversely proportional to the 
detergent concentration. The anionic detergents used may give rise to 
acceleration or retardation of the reaction, depending upon the pH of 
the solution. 

In chapter V possible explanations are proposed for these obser
vations. It is shown that the observations with cationic and non-ionic 
detergents can be explained by treating the soiution as a two-phase 
system. Benzylidene aniline is solubilized in the detergent micelles 
whilst the hydrolysis reaction is proceeding in the aqueous phase. The 
results obtained with anionic detergent salts may be explained by 
assuming that the hydrolysis proceeds at the micelle-water interface, 

Finally in chapter VI the experimental procedures are described for 
the preparation of the various detergent salts and for the measurement 
of the reaction velocity. 
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STELLINGEN 

1) Bij de door Porai-Koshits en medewerkers verrichte metingen van de 
hydrolysesnelheid van benzalaniline wordt de snelheid van de reactie 
gelimiteerd door de oplossnelheid van het benzalaniline. 

B.A. Porai-Koshits, E.M. Paznanskaya, V.S. Shevchenko 
en L. A. Pavlova, J. Gen. Chem. (U.S.S.R.), 17 (1947) 
1774. 

2) De door Kolbel en Kuhn geponeerde "versterking van het electro
statische veld van de sulfonaatgroep11 bij toevoeging van zuren aan 
een oplossing van alkylbenzeensulfonaten in water is niet goed voor
stelbaar. 

H. K5lbel en P. Kllhn, Angew. Chem., 71 (1959) 211. 

3) Ten onrechte stellen King en Bolinger dat de door Br~nsted, Nichol
son en Delbanco beschreven katalyse door basen van de ontleding 
van nitwmide in oplossingen van m-kresol niet in overeenstemming 
is met de protolytische theorie van de zuur-base-katcrlyse. 

C. V. King en E. D. Bolinger, J. Am. Chem. Soc., 58 
(1939) 1533. 
J.N: Br~nsted, A.L. Nicholson en A. Delbanco, Z. physik. 
Chem., A 169 (1934) 379. 

4) De door Skatulla, Vogel en Wessel bij het electronenmicroscopisch 
onderzoek van natriumboraatglazen waargenomen verschijnselen zijn 
in overeenstemming met de structonen-theorie van Hug gins en kunnen 
hiermee worden verklaard. 

W. Skatulla, W. Vogel en H. Wessel, Silikattechnik, 9 
(1958) 51. 
M. L. Huggins en T, Abe, J. Am. Ceram. Soc., 40 (1957) 
287. 

5) Het is niet bewezen dat het door Takahashi gesynthetiseerde chry
sofanol-glucoside hetzelfde is als het door Gilson uit Chinese rabar
ber geisoleerde chrysofanelne. 

R. H. Thomson, Naturally Occurring Quinones, Butter
worth, London, 1957, p. 176. 



6) De beweringen van Lascaray, dat diffusie van water door het grens
vlak water/vet snelheidsbeperkend is bij de hydrolyse van vetten 
volgens het Twitchell- of autoclaafprocede en dat de hydi:olysesnel
heid constant blijft bij een vergroting van de verhouding water/vet 
zijn met elkaar in strijd, 

L. Lascaray, J. Am. Oil Chemists' Soc., 29 (1952) 362. 

7} De argumenten die Beaven aanvoert voor het bestaan v.an de ciscon
formatie in 2,2'-gesubstitueerde bifenylen kunnen ook warden ge
bruikt om het bestaan van de trans-conformatie aannemelijk te maken. 

G. H. Beaven in G. W. Gray: Steric Effects in Conjugated 
Systems, Butterworth, London, 1958. 

8) De ontleding van nitrosotriacetonamine ender inv loed van alkalien in 
waterige oplossing verloopt niet uitsluitend volgens de reactieverge
lijking. 

CgHrsOz~ 

ni trosotriacetonamine 

C9H140 + N2 + HzO 

phoron 

Beilstein' s Handbuch der Organischen Chemie, 21, I 274, 
II 222. 

9) De CMC van alkylpyridiniumbromiden in waterige oplossing kan war
den bepaald door middel van metingen van het ultraviolet absorptie
spectrum van deze oplossingen. 

10) De juistheid van de uitspraak van Boye: "Synthetisch molybdeen
disulfide is ongeschikt als smeermiddel", is aanvechtbaar. 

E. Boye, Chemiker-Ztg., Chem. Apparatur 83 (1959) 255. 

Dissertatie H. W. SCHWARZ, 1960. 


