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Mijne Beren Leden van de Raad van Bestuur, 
Mijne Beren Boogleraren, 
Mijne Beren Lectoren, 
Dames en Her en le den van de W etenschappelijke Staf, 
Dames en Beren leden van de T echnische en 
Administratieve staven, 
Dames en Beren Studenten 
en voorts Gij allen die door Uw aanwezigheid blijk geeft van Uw 
belangstelling. 

Zeer Geachte Toehoorders, 

Er worden in onze tijd steeds vaker nieuwe woorden ingevoerd, die 
snel algemeen ingang vinden. Dit wil niet zeggen dat er zoveel 
nieuws wordt ontdekt. In de meeste gevallen betreft het de bena
ming van verschijnselen die in principe reeds bestonden. De nieuwe 
naam geeft aan dat men het verschijnsel in een nieuw licht ziet, 
dus dat er meer een verandering is ontstaan in het denken over het 
verschijnsel, dan in het verschijnsel zelf. De kranten staan vol met 
dergelijke nieuwe woorden. Ik wil twee voorbeelden noemen: het 
woord ,,provo" en het woord ,, vrijetijdsbesteding". Zuiver inhou
delijk leren deze woorden ons niets nieuws, de bedoelde verschijn
selen zijn beide ongetwijfeld zo oud als de mensheid. Niettemin is 
er blijkbaar plotseling behoefte om er met een nieuw woord speciale 
aandacht op te vestigen. Het bijzondere van deze woorden is voorts 
dat iedereen ze een verschillende betekenis mag toekennen; in de 
woordenboeken komen ze immers toch niet voor. Zo zou u de bei
de genoemde voorbeelden ongestraft kunnen toepassen op de si
tuatie van <lit ogenblik, door er respectievelijk de spreker en het 
bijwonen van deze bijeenkomst mee aan te duiden. Hierover zou 
dan een discussie kunnen ontstaan die het kenmerk vertoont van 
vele discussies over actuele onderwerpen, namelijk dat men niet 
weet waar men over praat. 
Dit gevaar dreigt ook bij de bespreking van het onderwerp waar
over ik het vanmiddag met u wil hebben. Daarbij komt een betrek
kelijk nieuw begrip ter sprake, waarvoor het woord ,,procesindus
trie" wordt gebruikt. Ik voel mij derhalve wel gerechtvaardigd als 
ik enige tijd besteed om deze term toe te lichten. 
Met het woord procesindustrie wordt geen nieuw soort industrie 
bedoeld. Een kleine tien jaar geleden begon men in bepaalde vak
kringen dit woord over te nemen uit het engels, waar het reeds 
eerder ingeburgerd was. Niettemin is er nog altijd geen vaste be
tekenis van uitgekristalliseerd. Men wil er meer mee zeggen dan 
met het vanouds gehanteerde begrip ,,chemische industrie". Dit be
grip zegt ons alleen iets over een principe, dat echter onvoldoende 
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is om het concrete beeld dat ons voor ogen staat te karakteriseren. 
Sommigen spreken van chemische industrie en procesindustrie en 
rekenen tot de laatste die aanverwante industrie, welke een bepaald 
kenmerk met de chemische industrie gemeen heeft. Anderen denken 
bij procesindustrie in de eerste plaats aan petroleum- en petroche
mische industrie en willen er verder die takken van de overige 
chemische industrie bij rekenen, die er voldoende op gelijken. In 
zijn oratie vond Rietema [3] het gebruik van ruwe grondstoff en 
kenmerkend. Daarmee wilde hij een groot deel van de levensmid
delenindustrie bij de procesindustrie rekenen. Meer nog dan door 
categorieen van produkten lijkt de procesindustrie gekenmerkt door 
een bepaald type apparatuur. Een dergelijke gedachte leidde in 
1960 tot de Stichting ,,Nederlandse Apparaten voor de Procesin
dustrie". Het is echter moeilijk om de bedoelde apparaten te om
schrijven los van het begrip procesindustrie [ 4]. Het is eenvoudiger 
om de bewerkingen, welke in die apparaten plaats vinden, centraal 
te stellen. De volgende definitie lijkt dan bruikbaar: 
De procesindustrie omvat bewerkingen van stoffen. Onder stoff en 
moeten dan warden verstaan: gassen, vloeistoffen en vaste stoff en 
in fijnverdeelde toestand. De fijnverdeelde toestand is nader te 
preciseren als een toestand, waarin de afmetingen van de elemen
ten klein zijn ten opzichte van de afmetingen van de gehele partij 
en waarin voorts de stof eigenschappen belangrijker zijn dan de 
vorm van de elementen. Men kan deze uitvoerige omschrijving ver
mijden door een half-engels woord te gebruiken, namelijk: ,,bulk
produkten". Poeder- en korrelvormige stoffen worden hiertoe ge
rekend, ook al zijn de ,,korrels" grove brokken erts of steenkool. 
Minder duidelijk wordt de grens tussen stoffen en voorwerpen 
wanneer de elementen een zekere regelmaat vertonen, zoals bij ta
bletten of bakstenen. Oak bestaat er geen eenstemmigheid hoe men 
textielvezels of papier moet opvatten. Bij veel bewerkingen vertonen 
deze produkten overwegend het karakter van stoff en. Het lijkt 
derhalve zinvol om bijvoorbeeld het drogen van papier in een pa
piermachine tot de procesindustrie te rekenen. 
Een nog nieuwer begrip is ,,proceskunde". Proceskunde is in 1960 
door Rietema [3] gedefinieerd als de technische wetenschap van 
de procesindustrie. Opvallend is dat tegenwoordig het woord pro
cesindustrie vaak speciaal gebruikt wordt voor die industrie, waar 
de proceskunde wordt toegepast. Dit is zinvol, omdat het bewust 
toepassen van wetenschap in de techniek in het algemeen tot veel 
belangrijker resultaten leidt dan het herhalen van een vertrouwde 
werkwijze. lk zou deze beperking daarom aan de hierboven gegeven 
omschrijving van procesindustrie willen toevoegen: In de proces
industrie warden stoffen bewerkt volgens de methode van de 
proceskunde. Zetten wij clan de definitie van proceskunde hier
naast, clan ontstaat een combinatie van afhankelijke definities. In 
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een exacte wetenschap is zoiets natuurlijk niet aanvaardbaar. Maar 
de technische wetenschap is meer concreet clan exact. Begrippen die 
zich slechts paarsgewijze laten definieren zijn daarom overigens 
niet minder wezenlijk. Wij behoeven slechts aan het oude Taoi:sme 
te denken. Hierin treffen we de gedachte aan dat vele essentide 
dingen in het menselijk bestaan worden gekenmerkt door een zekere 
polariteit. Men had hiervoor een algemene symboliek, aangeduid 
met de begrippen Yin en Yang. Wij leren daarbij dat het ene altijd 
de kern in zich draagt van het andere en omgekeerd. Zo is het ook 
met proceskunde en procesindustrie, geen van beide liggen vast, de 
ene bestaat alleen door het bestaan van de ander. Beide trekken 
elkaar voort langs een weg waarvan we nog niet overzien waarheen 
die leidt. We weten slechts dat die weg gefundeerd is met wiskun
de, natuurwetenschappen en economie. 
Laten wij eens nagaan hoe deze zienswijze van vandaag aansluit op 
de historische ontwikkeling. In Nederland, evenals in Duitsland, 
werd lange tijd de chemie als leidinggevend principe beschouwd 
van dit type industrie. Er ontstond een wetenschap van de toege
paste chemie, de ,,chemische technologie". Met de sterke groei van 
de industrie is <lit een bijzonder uitgebreide wetenschap geworden. 
Men heeft geprobeerd deze wetenschap een eigen systematiek te 
geven met de indeling in ,,unit processes" (zoals hydrogeneren, 
oxyderen enz.). Dit is echter een niet zeer wezenlijke indeling ge
bleken. De meest wezenlijke systematiek van de chemische techno
logie is dezelfde als die van de scheikunde en is dus gebaseerd op 
de chemische samenstelling van de stoff en. Voor de technische 
uitvoering werd de chemische technologie gecombineerd met de 
werktuigbouwkunde. 
In Engeland en Amerika was de ontwikkeling anders. Hier was 
reeds in de l 9e eeuw niet zozeer de chemie leidinggevend als wel 
de techniek. Daardoor ontstond de behoef te aan een nieuw vak, de 
,,chemical engineering". In 1888 begon de Massachusetts Institute 
of Technology als eerste in de wereld een opleiding in deze nieuwe 
richting. Omstreeks diezelfde tijd begon G. E. Davis in Engeland 
aan zijn beroemde Handbook of Chemical Engineering dat in 1901 
verscheen als eerste in zijn soort [7). Tot op heden is er voor dit 
begrip nog geen algemeen aanvaard nederlands equivalent gevon
den. Wij kunnen chemical engineering slechts omschrijven als de 
algemeen toepasbare techniek van het ontwerpen en het optimaal 
bedrijven van fabrieken behorende tot de procesindustrie. Dit vak 
is dus niet gebaseerd op de chemie, maar op de systematiek van de 
uitvoeringsvormen. De eerste systematische indeling leidde tot het 
concept ,,unit operations", dit zijn werkwijzen zoals destilleren, 
filtreren e.d. 
De grote ontwikkeling van dit vakgebied vond overigens niet plaats 
in de chemische industrie maar in de petroleumindustrie. Daar deze 
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laatste in de Verenigde Staten bet eerst tot grote bloei is gekomen 
kan men zeggen dat de chemical engineering een amerikaans pro
dukt is. 
Engeland heeft als enig europees land deze ontwikkeling tussen de 
wereldoorlogen gevolgd. De huidige opvatting over chemical en
gineering vinden wij in de definitie, die ,,The Institution of Che
mical Engineers" [9] in 1966 opstelde: 

,,Chemical Engineering is the part of engineering concerned 
with processes which change the composition or properties of 
matter in bulk". 

Hier duidt alleen het ,,veranderen van eigenschappen van stoffen" 
nog op scheikunde; dit woord is blijkbaar bewust vermeden, omdat 
het chemische proces als een bijzonder geval wordt gezien van pro
cessen in het algemeen. Deze definitie heef t veel gemeen met de 
bovengenoemde omschrijving van proceskunde. Er is echter een 
verschil in de graad van abstractie. Daarom kan chemical enginee
ring in het nederlands het beste worden vertaald door ,,procestech
niek". 
We kunnen de drie genoemde vakgebieden typeren met de volgende 
voorbeelden: De chemische technologie houdt zich bezig met gein
tegreerde chemische processen zoals de verschillende processen 
voor de bereiding van fenol. De procestechniek (of chemical engi
neering) vergelijkt diverse methoden waarmee men gassen en vloei
stoffen met elkaar in contact kan brengen. De proceskunde bestu
deert de verschillende transportverschijnselen die optreden wan
neer gasbellen in een vloeistof opstijgen. Dat deze drie doorsneden 
door de technologische ruimte elkaar in een punt snijden spreekt 
vanzelf. In dit geval vormt het snijpunt de bereiding van f enol in 
een reactor van het type gasbelwasser. Dergelijke snijpunten worden 
door Thijssen [8] getypeerd als ,,het samenspel der technologieen". 
De relatieve betekenis van deze technologieen voor de industrie 
hangt samen met de situatie waarin deze verkeert. Een industrie 
die zijn grondstoff enpakket ziet veranderen, doch dezelfde pro
dukten wil maken, denkt in termen van chemische technologie. Deze 
situatie doet zich nogal eens voor bij grote chemische bedrijven die 
voor hun grondstoff en uitgaan van fossiele brandstoffen. Door 
nieuwe vondsten op het gebied van aardolie en aardgas kan het 
economisch noodzakelijk zijn om op een andere grondstof over te 
schakelen. Men maakt daarbij gebruik van wat de chemische tech
nologie op dat moment aan processen te bieden heef t. Bij het lan
ceren van een geheel nieuw produkt of proces moet er behalve in 
het chemisch technologisch vlak ook in het procestechnische vlak 
nog veel gebeuren. Wanneer een nieuw produkt eenmaal een succes 
is geworden, ontstaat er een nieuwe situatie. Dan begint de wedloop 
tussen de concurrerende fabrikanten, wie het snelste het produkt 
tegen de laagste prijs kan leveren. Dit gaat meestal gepaard met 
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een enorme vergroting van produktie-eenheden. Dit is de situatie 
waarin de procestechniek en de proceskunde bepalend worden voor 
het uiteindelijk succes. Wij hebben hiervan de laatste jaren indruk
wekkende voorbeelden kunnen zien, vooral bij de bereiding van vele 
kunststoffen. Het feit dat artikelen van kunststof in de loop der 
j aren zoveel goedkoper zijn geworden heef t meer te maken met pro
cestechniek en proceskunde clan met chemie. Het is interessant dat 
bij de hoogst ontwikkelde chemische processen de stand van de 
werktuigbouwkundige techniek weer bepalend wordt, evenals dit 
vroeger het geval was v66r de chemical engineering werd toege
past. Dit is momenteel het geval bij de fabrikage van ammoniak en 
van etheen. 
Aan deze Hogeschool maken we een verder onderscheid tussen 
chemische en fysische proceskunde. De chemische proceskunde 
houdt zich bezig met de toepassing van de algemene chemie, zoals 
de chemische thermodynamika, de reactiekinetika en de katalyse. 
De fysische proceskunde beschouwt die verschijnselen uit de pro
cesindustrie die tot de natuurkunde worden gerekend. 
Wij zien dus dat in de loop van bijna een eeuw de aandacht lang
zaam is verschoven in de richting van de studie van steeds kleinere 
elementen; van het chemische proces via de unit-operation naar 
het verschijnsel. Kramers [2] introduceerde het begrip ,,fysische 
transportverschijnselen", waarmee de moleculaire process en van 
impuls-, warmte- en materietransport Worden aangegeven. Ook in 
de angelsaksische landen wordt dit vak nu als grondslag van de 
chemical engineering onderwezen. Reeds eerder kenden wij in Ne
derland de ,,fysische technologie'', welke door Van Dijck [ 1] in 
1936 werd gei:ntroduceerd. Dit is een naam voor een vakgebied, 
dat zijn toepassingen niet beperkt tot dat, wat wij nu de proces
industrie noemen. Dit is kenmerkend voor de instelling van de toe
gepast-natuurkundige, die het geheel van het ,,stoffelijk streven'', 
zoals Stemerding [6] dit noemt, tot zijn werkterrein rekent. Daar
tegenover wil ik met de fysische proceskunde minder universeel 
zijn en mij nadrukkelijk op de procesindustrie richten. 

Geachte T oehoorders, 

Wij zijn in dit vakgebied aangeland in een situatie, die de volgende 
kenmerken vertoont: 
De chemical engineers hebben de systematiek van de eenheids-werk
wijzen aangebracht. De natuurkundigen hebben het wetenschappe
lijk fundament gelegd. We zijn thans in staat om in vele gevallen 
de eff ecten van transportverschijnselen in apparaten voor de pro
cesindustrie te voorspellen. Niettemin komt men in de procesindus
trie een categorie van verschijnselen tegen, die nog onvoldoende 
worden begrepen. Ik wil enkele voorbeelden noemen. 
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Wanneer u, in plaats van door een rietje te zuigen, luchtbellen 
door uw prikkellimonade blaast, dan zult u daarmee deze vloeistof 
langzaam armer aan koolzuur maken. Hoe snel dit precies gaat, zal 
u misschien niet altijd interesseren. Dergelijke vragen vormen 
echter de kern van de fysische proceskunde. Het hier aangeduide 
verschijnsel is reeds zo ingewikkeld, dat het zich niet volledig laat 
analyseren. Wanneer we bovendien in de vloeistof roeren, worden 
de bellen kleiner en gaat het desorptieproces sneller. Wanneer wij 
nu nog een handvol zout in het limonadeglas gooien, worden de 
luchtbellen nog kleiner. Uit de kolloi"dchemie zijn dergelijke elek
trostatische eff ecten bekend voor stabiele, zeer fijne dispersies. Aan 
de andere kant is reeds veel geschreven over mechanisch disperge
ren. De gelijktijdige invloed van elektrostatische en mechanische 
krachten op de stabiliteit van dispersies is echter weinig onderzocht. 
Toch betreft het hier geenszins een curiositeit, in vele belangrijke 
chemische processen speelt dit effect een overheersende rol. lk 
denk aan reacties in vloeistoff ase, waarbij een slecht oplosbare 
gasvormige component wordt verbruikt, zoals bij een aantal oxyda
ties en hydrogeneringen. Vaak wordt de benodigde reactorgrootte 
bepaald door het totale gasbeloppervlak dat er in ondergebracht 
kan worden. Mij is een geval bekend waar het gunstige effect van 
ionen op de grootte van de gasbellen het mogelijk maakte om een 
hoge-druk-reactor een volume te geven van 8 m3 in plaats van 
40 m3 ! In geld uitgedrukt betekende dit ene geval een verschil van 
belangrijk meer dan f 100.000,-. 
Ik neem u nu graag mee naar een iets ongewoner experiment. Stel 
dat u honderd tubes fietsbanden-solutie in een pan leegknijpt en 
het geheel met een pollepel gaat mengen. Orn de menging te ver
volgen, hebben we de inhoud van een tube van te voren zwart ge
kleurd. Wij zien dat tijdens het roeren de zwarte kleurstof strepen 
vormt, die opvallend langzaam verdwijnen. Wanneer het mengsel 
egaal grijs lijkt, zijn de strepen langs mikroskopische weg nog een 
tijd lang te herkennen. Het bijzondere van deze toestand is de af
wezigheid van turbulentie, een op zichzelf veel ingewikkelder ver
schijnsel, dat optreedt bij roeren in gewone, weinig viskeuze vloei
stoffen. De moleculaire menging in viskeuze vloeistoff en is echter 
nog weinig onderzocht. Beek [5] signaleerde reeds in zijn oratie de 
lacune in toepasbare kennis op het gebied van de hantering van 
vloeistoffen welke zich minder ,,ideaal" gedragen clan water. In 
het gegeven voorbeeld gaat het om een eenvoudig definieerbaar 
verschijnsel, van fundamenteel belang voor het verloop van poly
merisaties in oplossing. De moleculaire menging is niet alleen van 
invloed op de vormingssnelheid van het produkt, doch ook op de 
moleculairgewichtsverdeling en, bij copolymeren, op de verdeling 
van de monomeereenheden over de polymeertekens. Korter gezegd: 
Men kan in bepaalde gevallen door beter roeren wellicht een betere 
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kunststof maken, in andere gevallen misschien juist een slechtere! 
Een derde voorbeeld betref t het vangen van nevels. Het is bekend 
dat men fijne druppels uit een gasstroom kan vangen door deze te 
leiden door een pakket van een vezelvormig materiaal. Het af
scheiden van nevels uit af gassen van chemische install a ties is van 
belang voor het voorkomen van luchtverontreiniging. Het blijkt 
dat fijne vezels de af scheiding bevorderen, doch ook dat de aard 
van het vezelmateriaal van doorslaggevend belang kan zijn. Dit 
duidt er op dat oppervlaktekrachten en wellicht traagheidskrach
ten bepalende faktoren zijn. Er is hier sprake van twee disperse 
systemen door elkaar. In dergelijke gevallen is zelden iets alge
meens bekend. Meestal zijn er alleen specifieke ervaringsf eiten be
schikbaar. Hiermee neemt de proceskundige natuurlijk geen genoe
gen, er is pas sprake van proceskunde wanneer men de algemene 
principes kent en daarmee de uitkomst van nieuwe situaties kan 
voorspellen. 

Hoe komt het nu dat in dit vak zulke schijnbaar eenvoudige 
verschijnselen nog onvoldoende opgehelderd zijn? Mijns inziens 
komt dit door het algemene dilemma van de technische wetenschap
pen, waarover ik nog iets verder wil uitweiden. 

Proceskunde is de wetenschap van de procesindustrie. Dit betekent, 
dat proceskunde haar naam alleen verdient, wanneer ze op de pro
cesindustrie is gericht. Dit is een belangrijk maar moeilijk uitgangs
punt. lmmers, wanneer men de aktuele werkelijkheid in de proces
industrie wil doorgronden doet men nuttig werk, doch men geeft 
geen nieuwe wegen aan. In dit vlak heeft veel onderzoek op het 
gebied van ,,unit-operations" gelegen. Wanneer er echter zoveel 
dieper wordt gegraven, dat inderdaad nieuwe wegen worden ge
vonden, dan blijkt het niet alt~jd gemakkelijk om deze te realiseren. 
Door vereenvoudigingen en generaliseringen, welke eigen zijn aan 
elk onderzoek, is er een afstand ontstaan tot de concrete toepassing. 
Onderzoek alleen is dus niet voldoende. Ook ontwerpers van appa
raten en fabrieksinstallaties zullen in het ontwikkelingswerk be
trokken moeten worden, wil het onderzoek tot iets bruikbaars lei
den. Dit gebeurt in het algemeen nog weinig. De apparatenbouwer 
verdiept zich door zijn achtergrond meestal meer in de constructie 
van zijn apparaat dan in de bewerkingen die men er mee kan uit
voeren. De ontwerper van installaties wordt door de organisatie 
waarin hij werkt meer een architect van een statisch bouwwerk dan 
een schepper van een dynamisch mechanisme. Beiden zien zich als 
,,mannen van de praktijk" ver af staan van de ,,theoretische" on
derzoeker. Daarbij komt dat elke onderzoeker een natuurlijke voor
keur heef t voor goed analyseerbare problemen. Zo zijn bijvoorbeeld 
vele ingewikkelde stromingspatronen vergaand doorgerekend. Het
zelf de geldt voor diffusieprocessen gekoppeld met reacties, even-
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tueel van hogere orde, waarvan de kinetika bekend is. Deze situa
ties laten zich beschrijven met vergelijkingen welke door rekenma
chines kunnen worden opgelost. 
Transportverschijnselen in dispersies of geroerde systemen laten 
zich niet weergeven door vergelijkingen, die exact op te lossen 
zijn. De situatie is fysisch ingewikkelder, maar daarom niet minder 
belangrijk. De onderzoeker heef t de neiging om deze problemen als 
triviaal te zien. Ondertussen kunnen de ontwerpers van apparaten 
weer niet anders doen dan zuivere empirie bedrijven. Dit dilemma 
is eigen aan vele technische wetenschappen: het niveau van abstrac
tie dat zich leent voor wetenschappelijke analyse en voor praktische 
toepassing lijkt vaak niet te bestaan. 
Wij leren hieruit twee dingen: In de eerste plaats moet proceskunde 
zoveel mogelijk samengaan met procestechniek. Aan deze Hoge
school is de mogelijkheid hiervoor opengesteld, doordat er naast 
leerstoelen voor chemische en fysische proceskunde ook een leer
stoel procestechniek bestaat. In de tweede plaats moet de proces
kunde zich bij voorkeur richten op die problemen, welke tot nu toe 
werden gezien als te complex voor fysische analyse doch die essen
tieel zijn voor de procesindustrie. 
Het is misschien niet toevallig dat het onderwijs in dit vakgebied, 
dat in Nederland door fysici is opgezet en ontwikkeld, hier op dit 
moment aan een scheikundig ingenieur wordt toevertrouwd. Van 
deze lieden wordt immers gezegd dat zij de grondslagen weliswaar 
niet begrijpen maar aardig systematische empirie kunnen bedrijven. 
Want het is duidelijk dat de verschijnselen van de soort die ik 
hierboven aanhaalde in de eerste plaats experimented moeten 
worden aangepakt. Bovendien moet van een scheikundig ingenieur 
worden verwacht dat hij noch met de wetenschap noch met de 
techniek het contact verliest. 

Wanneer wij transportverschijnselen bestuderen, beperken wij ons 
gewoonlijk eerst tot de stationaire toestand. Deze beperking maakt 
het gernakkelijk het verschijnsel te bestuderen en biedt de mogelijk
heid de in de tijd gerniddelde toestand te voorspellen. Slechts heel 
eenvoudige continue processen verlopen evenwel vanzelf stationair. 
De rneeste processen hebben vrijheidsgraden over, waardoor ze 
alleen stationair kunnen worden bedreven als er regelend wordt 
ingegrepen. Daartoe wordt het proces gekoppeld met een meting, 
een regelaar en een stuurtoestel. Wanneer wij bijvoorbeeld een auto 
besturen, zorgen de ogen voor de meting, de hersens voor de rege
ling en de arrnen plus stuurinrichting voor het besturen van het 
rij-proces. De kunst van het autorijden is om te leren wat het ge
volg is van een bepaalde stuurbeweging op de koers van het voer
tuig. Wij noemen dit het dynarnisch gedrag van het proces. 
In de procesindustrie heeft de regeltechniek een hoge graad van 
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ontwikkeling bereikt. Men kan echter nog zulke goede zintuigen en 
hersens hebben, zonder kennis van het dynamisch gedrag kan men 
geen rechte koers sturen. Dit gebeurt in de procesindustrie al net zo 
als bij de autorijles: door proberen. De regelkring kan dit echter niet 
zelf, aan het circuit wordt dus tijdelijk een regelaar toegevoegd die 
dit wel kan: de bedieningsman. Wanneer het dynamisch gedrag 
van het proces bekend was geweest, clan had men dit gegeven in de 
karakteristiek van de regelaar kunnen toepassen. Dit zou niet 
alleen een besparing van mankracht hebben betekend, doch ook van 
zeer kostbare produktietijd. Het is niet ongewoon, dat bij het in 
bedrijf nemen van nieuwe fabrieken enkele weken verloren gaan 
met het zoeken naar de juiste instelling van regelaars. Een derge
lijk produktieverlies loopt al gauw in de honderdduizenden guldens. 
Welke taak ligt bier voor de proceskunde? Het blijkt, dat juist het 
inzicht in het dynamisch gedrag van de fysische verschijnselen in 
de procesindustrie veelal te kort schiet. Dit is vooral zo wanneer 
het om tweefasen-systemen gaat. Reeds bij het inschenken van een 
glas bier is het een hele kunst om de schuimlaag precies in bedwang 
te houden! 

Dames en Heren, 

Op dit punt gekomen is het nuttig om even stil te staan bij de 
vraag, wat we met de eventueel verworven kunde willen doen. Op 
het eerste gezicht is het antwoord eenvoudig. Wanneer wij de ver
schijnselen die aan de bewerkingen ten grondslag liggen beter ken
nen, kunnen w~j de bewerkingen goedkoper uitvoeren. Hierdoor 
kan de ge!nvesteerde kennis zichzelf betalen. Ik noemde reeds voor
beelden waar de betekenis van het verschijnsel vergeleken werd met 
een bepaalde hoeveelheid geld. Dit is de gebruikelijke denkwijze 
van de technicus. 
Men kan zich met recht afvragen of geld de enige belangrijke 
maatstaf is. Men kan hier alleen bevestigend op antwoorden als de 
werkelijkheid met deze eendimensionale schaal beschreven kan 
worden. Dit is soms het geval. Vaak is de realiteit evenwel inge
wikkelder, bijvoorbeeld wanneer een proces twee produkten tegelijk 
oplevert. Het bijprodukt kan bijvoorbeeld een waarde hebben die 
moeilijk te bepalen is, omdat de stof in een antler proces verder 
wordt verwerkt (bijvoorbeeld wanneer het bijprodukt stoom is); 
daardoor kan het nut van een proceskundige verbetering wel eens 
onduidelijk zijn. Het wordt echter principieel onmogelijk om de ge
bruikelijke economische methode toe te passen wanneer het bijpro
dukt een schadelijke afvalstof is. De waarde van het produkt en de 
hinder van het afvalprodukt laten zich niet met dezelfde maatstaf 
meten. Tot voor kort hadden de ontwerpers van processen daarom 
de gewoonte deze hinderfaktor van ondergeschikt belang te achten. 
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Dit is ook bij onze huishoudelijke bezigheden van oudsher gebrui
kelijk geweest; vanzelfsprekend is dit echter allenninst. Wanneer 
bijvoorbeeld de procesindustrie sinds haar ontstaan geen toestem
ming had gekregen om ongecontroleerde hoeveelheden chemicalien 
te lozen, clan waren er ongetwijfeld een aantal geheel andere che
mische processen naar voren gekomen. Het zou interessant zijn om 
na te gaan of ons totale produktenpakket daardoor belangrijk 
duurder zou zijn geworden. Ik waag het dit te betwijfelen. 
Nu is het zo, dat we technische methodieken moeten ontwikkelen 
om afvalprodukten uit water of lucht af te scheiden, alvorens deze 
kunnen worden gespuid. In dit vlak ligt de actuele betekenis van 
nevelvangst. Soms echter kan met meer succes dieper in het proces 
word en ingegrepen. Er bestaan katalytische process en voor af gas
reiniging, die energie leveren waarmee men machines in de fabriek 
kan aandrijven. Op deze wijze ontstaat een geheel nieuw fabrieks
proces, dat het oude in een principieel punt overtreft. Het aller
beste is natuurlijk om in het chemische proces zelf het rendement te 
verbeteren en daardoor niet alleen de opbrengst van het gewenste 
produkt te verhogen (ook al is dit niet altijd de moeite waard), 
doch gelijktijdig die van het afvalprodukt te verlagen. Dit is dik
wijls mogelijk door een betere beheersing van de fysische verschijn
selen, die bij chemische readies optreden. Wanneer bij chemische 
readies transportverschijnselen een snelheidsbeperkende rol spelen, 
zijn inhomogeniteiten in de readiezone daarvan het gevolg. Dit 
treedt in het algemeen op bij heterogene readies, bijvoorbeeld bij 
readies in disperse systemen. Hierbij kunnen zich bepaalde compo
nenten in de buurt van het fasengrensvlak ophopen. Dergelijke in
homogeniteiten kunnen zich voordoen bij homogene reacties in 
gemengde systemen. Wanneer de menging niet ideaal is, treden er 
slierten op van gebieden met verschillende concentraties. Dit is 
veelal het geval bij vloeistof fase-reacties, die continu worden uit
gevoerd in geroerde tankreadoren. Echter ook in gasvormige syste
men kunnen we deze situatie tegenkomen: In branders waar de 
reactanten worden voorgemengd, warden inhomogeniteiten veroor
zaakt door het beperkte warmtetransport. (Als dat niet het geval 
was, zou een constant brandende vlam niet mogelijk zijn; het gas
mengsel zou dan exploderen.) 
Wij kunnen de zaak clan ook omdraaien en stellen, dat voldoend 
snelle chemische readies, die stationair verlopen, altijd gepaard 
gaan met inhomogeniteiten, welke samenhangen met de beperkte 
snelheid van transportverschijnselen. Wanneer de reactiemechanis
men ingewikkeld zijn, kunnen de inhomogeniteiten van invloed zijn 
op de samenstelling van het reactieprodukt. Wanneer bijvoorbeeld 
een ongewenste nevenreadie van hogere orde is clan de gewenste 
reactie, zijn inhomogeniteiten in een gemengd systeem ongunstig 
voor het reactierendement. Beinvloeding van de fysische transport-
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verschijnselen kan leiden tot een betere beheersing van de inhomo
geniteiten en daardoor tot vermindering van het afvalprobleem. 
Voorbeelden hiervan tref t men aan bij snelle radicaalreacties zoals 
partiele oxydaties van koolwaterstoffen, zowel in vloeistof- als in 
gasfase. 

De opgaven waarvoor de fysische proceskunde zich vandaag ge
steld ziet wil ik op de volgende wijze samenvatten: 
Het gaat om moleculaire transportverschijnselen die in principe 
bekend zijn. Van speciaal belang zijn toestanden met stochastische 
variaties in af stand of tijd. Afwijkingen van een gemiddelde toe
stand kunnen van overheersend belang zijn. Wanneer er verschijn
selen met een kleine tijdconstante optreden, zoals snelle chemische 
readies, wordt de schaal waarop die afwijkingen van belang zijn 
eveneeus klein. 

Het belang van de fysische proceskunde geldt veelal de kostprijs 
van ons produkt. Soms echter geldt het op een meer direkte wijze 
de leefbaarheid van onze wereld. En de techniek heef t immers als 
enig doel deze leefbaarheid te verbeteren ! 

Dames en Heren, 
Bij de aanvaarding van mijn ambt betuig ik mijn eerbiedige dank 
aan Hare Majesteit de Koningin, die mij tot gewoon hoogleraar 
aan deze Hogeschool heef t benoemd. 

Mijne Heren Leden van de Raad van Bestuur, 

Door mij voor deze benoeming voor te dragen geeft u blijk van een 
vertrouwen in mij, waarvoor ik u zeer erkentelijk hen. In tegenstel
ling tot de collega's uit de meer fundamentele richtingen kan de 
technicus zich niet gesteund voelen door een bepaald specialisme. 
Ik hoop dat mijn gevarieerde achtergrond voldoende is om uw ver
trouwen waardig te blijken. 

Mijne Heren leden van de Senaat, 
Hoewel deze Senaat in aantal nog niet groot is, treft mij vooral 
zijn bijzondere gevarieerdheid. Daar afwijkingen van de gemid
delde toestand mijn speciale belangstelling hebben kan ik u verze
keren dat ik mij op deze variatie zeer verheug. Ik zie het als een 
groot voorrecht te worden opgenomen in uw gezelschap, waarvan 
de specialisaties uiteen !open van psychologie tot ,,hardware"! 

Mijne Heren leden van de Afdeling Chemische Technologie, 
Ook uw gezelschap is heterogeen. Immers, de chemici onder u zullen 
zich wel met schrik afvragen of het woord ,,chemisch", dat wij zo 
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graag vermijden wanneer wij over onze industrie spreken, over 
enige tijd niet uit de gehele af deling wordt verhannen. Ik hoop u 
te kunnen geruststellen: In ons streven om ,,witte" ingenieurs op te 
leiden komt het immers aan op de hijvakken! [10] 

Dames en Heren medewerkers van de Afdeling Chemische Tech
nologie, 

Ik hen onder de indruk van het wetenschappelijk potentieel dat u 
vertegenwoordigt. In dit opzicht kan onze Afdeling zich hijzonder 
gelukkig prijzen. Dit is vooral zo omdat de tijd van de ivoren to
rens definitief voorbij is. Bij de integratie van onderzoek en onder
wijs gaat u de centrale plaats innemen. Ik hen er van overtuigd 
dat door deze tendentie de standaard van de ingenieursopleiding 
aanmerkelijk wordt verbeterd. 

Hooggeleerde Kramers, 

U bent, ondanks uw jeugdige leeftijd, de stamvader van de fysisch
technologen in Nederland. Ook nadat u het hoger onderwijs heeft 
verlaten is het aantal van deze nieuwe soort ingenieurs exponentieel 
toegenomen. Daardoor schijnt het dat ook ik nu tot de oude wijze 
mannen hehoor. Zin voor betrekkelijkheid is evenwel gelukkig een 
van de vele dingen die ik bij u leerde en, door de aard van ons 
vak, een van de belangrijkste. Uw genuanceerde kijk op ingewik
kelde verschijnselen geldt heden nog als een voorbeeld voor alle 
fysisch-technologen. 

H ooggeleerde Van Krevelen, 

In uw collegestof heh ik nooit examen gedaan, niettemin zie ik u 
als een van mijn helangrijkste leermeesters. Van het overhruggen 
van de kloof tussen wetenschap en toepassing in de chemische 
technologie heeft u een wetenschap op zichzelf gemaakt. Daaren
boven leerde ik door u iets begrijpen van de verantwoordelijkheid 
die de onderzoeker heef t, om zijn verworven kennis dienstbaar te 
maken. 

Mijne Heren Directieleden en oud-collega's van N.V. De Neder
landse Staatsmijnen, 

Uw onderneming heeft reeds vroeg het belang van de proceskunde 
ingezien. Daardoor heh ik op uw Centraal Lahoratorium op dit ge
hied een belangrijke vorming ondergaan. Verd er heh ik in de Af de
ling Chemiehouw de Staatsmijnen leren kennen als een wel zeer snel 
expanderend chemisch bedrijf. Een hetere omgeving om de proces-
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kunde te leren is haast niet denkbaar. lmmers, hoe moeilijker de 
processen, hoe groter de vergrotingsfaktor en hoe korter de be
schikbare tijd, des te klemmender wordt de technische problema
tiek. Het is uit deze spanning dat de proceskunde voortdurend 
wordt geboren. De collegiale sfeer die in uw bedrijf heerst is bo
vendien een goede voedingsbodem, waarin nieuwe ideeen snel tot 
ontwikkeling komen en uitgroeien tot bruikbare kennis. 

Dames en H eren Studenten, 

Het doel van uw opleiding is op het ogenblik een onderwerp van 
veel discussie. Ik hoop dat het dit zal blijven. 
Lange tijd werd de functie van de scheikundig ingenieur in de 
fabriek afgeschilderd als de alwetende technische bedrijfsleider, 
die als een vader over de arbeiders regeerde, van tijd tot tijd een 
reageerbuis tegen het licht hield en afhankelijk van het waargeno
mene aanwijzingen gaf hoe de stand van de afsluiters moest worden 
verbeterd, die voorts met de onderhoudsploeg overlegde over de 
reparatie van pompen en tussen deze werkzaamheden door de 
klanten afreisde om zijn produkten te verkopen. Nog altijd zijn er 
pas afgestudeerde ingenieurs die last hebben van deze droombeel
den. Voor hen moet de werkelijkheid wel een koude douche zijn! 
Het blijkt immers dat er voor alle specialismen staven bestaan: Een 
personeelsstaf, een laboratoriumstaf, een bedrijfsstaf, een technische 
staf, een commerciele staf en nog veel meer. De technische bedrijfs
leider is een rudimentair verschijnsel aan het worden, vergelijkbaar 
met de fraai gekleurde schoorsteen van een modern oceaanschip. 
Met moleculen houdt hij zich niet meer bezig, de kleinste elemen
taire deeltjes die hij kent zijn produktie-eenheden. De fabrieken 
zijn inderdaad zo ingewikkeld dat geen mens ze meer in detail kan 
overzien. Dat hoeft ook niet meer, want vanaf het moment dat de 
fabriek goed draait is er op technisch gebied niets meer te beleven. 
Het aardige zit dan ook in de voorbereiding tot dit belangrijke 
moment. De wezenlijke technische beslissingen worden genomen in 
ontwikkelingslaboratoria en ingenieursbureaus. Soms hoort men de 
vraag of dit werk fundamenteel dan wel technisch is. Het antwoord 
is: Beide. Van u wordt verwacht dat u technische beslissingen kunt 
nemen en dat u de daarvoor benodigde fundamenten zelf kunt aan
dragen. In uw opleiding wordt u daarom vanaf uw derde studie
j aar geconfronteerd met een nieuwe denkwereld: die der geinte
greerde wetenschappen. lk hoop u bij het binnengaan in deze wereld 
op weg te kunnen helpen, opdat uw wetenschappelijk denken worde 
aangevuld met wetenschappelijk kunnen. 

Ik heh gezegd. 
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