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I DOEL VAN HET ONDERZOEK. 

Het doel van het onderzoek was een herziening en/of uitbreiding van de 

C.I.C.A.+-brochure 83-02 "Zeepbereiding". 

Deze publikatie geeft een aantal voorschriften om zeep te bereiden. 

De publikatie is gericht op en bedoeld voor, gebruik in de "Derde Wereld"

landen.Speciaal het voorschrift voor zeepbereiding met behulp van kalium

carbonaat gewonnen uit plantenassen was onderwerp van ons onderzoek. 

+ C.I.C.A. Committee for International Cooperation Activities. 

·- -·- ~ 
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II HISTORISCH OVERZICHT. 

Reeds in de 3e eeuw voor onze jaartelling kende men zeep. Dit blijkt uit 

sumerische spijkerschrift-kleitafels die in het gebied van het oude Meso~ 

potamië gevonden zijn. Op deze kleitafels staat zelfs een recept om zeep te 

maken uit olie en potas. 

De germanen maakten zeep uit beukenas en geitenvet en verkregen zo een · 

zachte (kalium) zeep. 

De galliërs maakten zeep uit as van zeewier en vet en verkregen zo een 

harde (natrium) zeep. 

De galliërs noch de germanen onderkenden de reinigende werking van zeep. 

Ze gebruikten het uitsluitend voor kosmetische doeleinden zoals het verven 

van hun haren. 

Het eerste document dat de reinigende werking van zeep beschrijft is ven de 

romeinse arts Galenus en stamt uit 120 n.Chr. 

In het midden van de 188 eeuw begint men de tot dan toe handgemaakte zeep 

industrieel te bereiden {zie fig.1 en 2). 

Tegenwoordig wordt zeep vrijwel uitsluitend gemaakt door verzeping van vetten 

met natronloog of door verzeping van vetzuren met soda. De zeep kan bereid 

worden in een ketel of met een continu proces {zie fig.3 en 4). 

Faaun 42f>-Cmera/ 71Ïnz> of a SOIIp-JPorlt:s. At tM rear, the btriltrs 'IPith &ontaiMrs for oil anJ /ye. (Left) W iithi"l 
Mil etvryi"f 0111 &alt: es of soap, anJ tlibles on JPnuh the hot soap &ools anJ sets; (right) splittint JPOoá, mt~lt:itll anJ 

btriling tM lye; (centre) pt~elt:int so11p. · 

fig.1 Zeepbereiding in de periode 1500-1750. 

Uit: A History of Technology. Singer, Holmyard,Hall&Williams Vollil 
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fig.2 Potas bere~ding in de periode 1500-1750~ . 

Uit: A History of Technology. Singer,Holmyard, 
• .. 

Hall & Williams, vol.III. 

Oxford Univarsity Press,Amen House, London 1957, 
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fig.4. Het continu~ proces 

Uit: Seifen Herstel~iung 1 
und Seifen Erzeugnis~~ 

(1972). 
i. 

C.H.Mollering e.a. 

Algemeinar Industri~ 

Verlag; Knorro en Cp 
Komm-Ges,Berlin SW 68. 

I 
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. ,/ ' \ ~ 

:···· 
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Proeter Sc Gamble Co., übertr. von Robert A. n ·uncan. 

A.P. 2126099 vom 9. März 1936, ausg. 9. August 1938. 

Kontinuierliche Seifen- und Glyuringewirulq. =Fcti · .ïiïcfÄikali ~ 
bei 600' F und einem Druck wn 1550 Pfund je Quadrab»U ~t. -~ ftr
Rifte Masse wird in eine Vakuumkammer gaprüht. 

coolani out 
t 
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In de laatste 30-40 jaar heeft men synthetische grensvlak aktieve stoffen 

ontwikkeld die de zeep als wasmiddel vervangen, vooral wat betreft de was

poeders en de vloeibare reinigingsmiddelen. Dit is niet het geval voor 

toiletzeep waar de zeep nog een dominerende plaats inneemt. 

In 1977 bedroeg de wereldproduktie van zeep 8.106 ton, waaronder 1,2 10
6 

ton toiletzeep en 1,2 10
6 

ton huishoudzeep. De overige 5,6 106 ton bestond 

uit smeerzeep. Deze wordt voor industriële doeleinden gebruikt. 

In het navolgende verslag speelt de bananenschil een belangrijke rol. 

Daarom volgen hier nog enkele wetenswaardigheden over de banaan. 

Er zijn momenteel ongeveer 80 eetbare 

bananensoorten bekend. De banaan stamt 

uit West Afrika. Ze werd reeds vààr onze 

jaa rtelling naar Oost Afrika en India 

overgebracht. Een bananenplant levert 

eenmalig een kam van 80 - 250 bananen 

en sterft da2rna af. Inmiddels he bben 

zich aan de voet van de oude plant 

nieuwe loten gevormd. 

Het gehele jaar door is de banaan de 

meest verkochte fruitsoort in de wereld. 
6 

In 1978 werden meer dan 6.10 ton per 

jaar verhandeld. Bananenexporteurs zijn hoofdzakelijk de Zuid Ametikaanse 

landen, voor wie de bananenexport een belangrijk deel is van hun export. 

Drie grote multina tiona ls controleren 70% van de commercieel verhandelde 

bananen. Deze controle strekt zich uit van de produkt{e tot en. met de ver

koop aan groothandel en detaillist.lit(14). 

~- .· . 
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I II INLED ING 

• Het reactiemechanisme. 

Vetten kunnen verzeept worden met behulp van natronloog (NaÖH) , kali- .. 

loog {KDH) , natriumcarbonaat {Na
2
co

3
) en kaliumcarbonaat (K

2
co

3
) • 

Met water reageren alle genoemde stoffen meer of minder basisch~ 

Het mechanisme kan als volgt worden voorgesteld: 

basische hydrolyse van vetten waarbij afhankeltjk van de concentratie ,otr 
- . 16 of water zal aanvallen op het "positieve" C atoom. OH is ongeveer 10 · . 

maal zo reactief àls water. 

ó' r u <- \ 
R-C~IÖH 

\ -
o' 
' ' f\ 

'o' 
,, - (.-1 

R-C-01 

carboxylate 

anion 

intermediair 

+ H-o-R 

alkohol 

'à ,, - (•) -
R-c~o-\-1 

-~ 
+ I O-R 

lit(1) 

Vet is niet mengbaar met een loog of carbonaatoplossing. Voor een snellere 

reactiestart wordt daarom een klein stukje zeep toegevoegd dat als _emulga

tor werkt. 
· ., · . 

• De literatuur over zeepbereiding met behulp van plantenassen.; , , 

De litaratuur is niet eenduidig wat betreft de bereiding van z:êfè-p '. met 
. ·- ~ . . ' .. 

~ . . ; ' . hulp van carbonaten uit plantenassen. 

Een recept uit de V.I.T.A.+- documentation service n° 019217 ·{~9 pag ~):, 
maakt gebruik ban carbonaat uit plantenassen en geeft daarbij reactieom~t~n~_ ~: 

- . 
digheden bij kamertemperatuur. De zeepvorming vraagt dan wel ~eel 

enkele maanden. 

+ V.I.T.A. :Volunteers In Technica! Assistance. 
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In het verslag van T.Oerlemans lit.(12) over zeepbereiding wordt gesteld~ 

natrium- en kaliumcarbonaat zijn niet geschikt om bij 100° C uetten t• v~r-

zepen. 

Er bestaat evenmin eenduidigheid in de literatuur over de benodigde hoe

veelheden as, waarbij zelden onderscheid wordt gemaakt tussen de diverse 

as leverende plantensoorten wat betreft hun kaliumcarbonaat gehalte. 

Gezien deze omstandigheden leek het ons zinvol naar een aantal punten te 

kijken wat betreft de zeepbereiding. 

• Vragen wat betreft de zeepbereiding 

1. Welke planten hebben een hoog kalium gehalte? 

2. In welke vorm is kalium in de plantenassen aanwezig? 

Alleen als kaliumcarbonaat of ook in de vorm van andere zouten? 

3. Hoe kan men met behulp van kaliumcarbonaat uit plantenas op een eenvou

dige manier zeep bereiden? 

4. Kan men plantenassen gebruiken die naast kaliumcarbonaat ook keukenzout 

bevatten (b.v.zeewier) ? 

5. Kan men met natriumcarbonaat (soda) op een eenvoudige manier zeep be

reiden? 

6. Wat is de invloed van het soort vet of olie? 

7. Is het economisch gezien gunstig om zelf zeep te bereiden als men ook 

zeep kan kopen? 
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IV EXPERIMENTEN EN LITERATUURONDERZOEK 

Door middel van een aantal experimenten en met behulp van literatUuron

derzoek is geprobeerd een antwoord te verkrijgen op de vragen gestald in 

de inleiding. 

1. Welke planten hebben een hoog kalium gehalte? 

Experimenten 

Gekozen werd voor een vlamfotometrische bepaling ven het kalium, 

daar deze methode snel, nauwkeurig, betrouwbaar en eenvoudig is. 

Uit de literatuur(?) is bekend dat bananen en tabak een hoög kalium 

gehalte hebben. Daar het de bedoeling is om,indien mogelijk,afvalprd

dukten te gebruiken werd het kalium gehalte van bananenschillen bepaald. 

Van tabak was geen afvalmateriaal aa nwezig. Oerneten werd in sigaren-

en eiga rettenas. Sigarenas heeft volgens lit(5) een hoger kalium ge

halte. Een hogere kalium bemesting geeft een betere kwaliteit tabak. 

Verder werden assen van bladeren, kippemest, vurenhout en riet onder

zocht. 

Er moet rekening mee gehouden worden dat de samenstelling van de assen 

over de verschillende oogsten en oogstplaetsen een nogal grote sprei

ding zal vertonen. 

Voorbewerking van het materiaal voor de vlamfotometrische kalium 

bepaling. 

De bananenschillen werden gedroogd en daarna verbrand. Het gehalte aan 

droog materiaal bedroeg 10%. Het asgehalte bedroeg 10% van het droge 

materiaal. Van alle assen werd een geschikte hoeveelheid (zie tabel 1 

pag.10) afgewogen. Ze werden met gedemineraliseerd water tot koken 

gebracht, waarna ze een nacht op kamertemperatuur bleven stasn. 

Vervolgens werden ze gefiltreerd en de residuen uitgewassen met kokend 

water. De filtraten werden aangevuld met water tot 500 ml, .waarn$. ge- . 

schikte verdunningen werden gemaakt. 

De ~ehaltes aan kalium werden gemeten met een Kipp vlamfotometer. 

beze vlamfotometer is ontworpen voor een snelle bepaling van Na+ , K+ 

Ca++ en Li+ ionen in een oplossing. Voor de theorie van de vlamfoto

metrie zie lit(6). De intensiteit van de spectraallijnen werd gemeten 

met behulp van een galvanometer. Er werd gemeten i~ een gebied waarin 
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de intensiteit van de s pectraa ll ij nen ee n lineaire funktie is van de 

concen t ratie: 2 10 mg K+ /liter. 

De vla mfotometer heeft e e n nauwkeurigheid van ± 2%. 

Er werd een ijkoplo s sing va n kaliumcarbonaat p.a. gemaakt. Van deze 

oplo s sing werden 3 verschillende verdunningen gemaakt. Deze werden 

gemeten en de resultaten verwerkt in een ijkgrafiek (zie bijlage 1)j 

Do or interpolaties werden kalium gehaltes in de onderzochte monsters 

bepaald. Al le metinge n werden in duplo verricht. 

-· ... / ; 
. ...:~t.';·• · ·· .~ ' ·' -~- . ~ 

.. 

a~sewoj~~" 
W\~~~ 

stand Ki- ge~\te I al!> als r -~ht'Gt.r. 111'" tkz.O doQtte 
rraateriaal _j_OIIICU'IO~et- •Jo KaCOl in °/o 

w ..... ~ ... 
I ::Je~~~:ï~: ... '"'i . .. ~0 i,. tto K20i .. . o/o . tl .,•L 

~igaten 4S '-44.0 ~11,~ IÓ
1 

105 '11,4 3.J, q 15,8 2. ~ '11 

siqare.tttn Q~ bf9, I 45,3 lo-3 IO<j tB,3 ,2,4 2. 2,1 l. ~ * 
blQde.r- as Lf 91S,"1. 3o'31 t lo"3 q{, 'l.,'l. '3,8 ~b -
l"',e,t Q~ '304~,1 76,3 I0-3 lOt I 0, S r~s 12,b -
kippe.rne~i as ~!Jill,2. 1f2,2 10"3 tlf to,o 11,1 11L I IO 

wrer.hout as 3035,? 3o~6to-3 l2b ~~ 4t 4,1 5"'1f 
~fiQI\U\• 
IPiaMttn as. 3?>- '3Cj 

ltlllt 

klQnai>C.t'l 2,01~ lO-l 41,1. ·~*"' 
~ill~ 45 25?.8,?> 110 F,<t ltlf,1 s 
ila~r~al\e .. "~ 
(lfrud.t) bo - 64uft 

4ot,7 "'~ K<=ymi 52,3 

~koP.oss.i .,g 2.o, .(. 10-3 12b 

Kc.t -} 

~'4 1~, I 10 .. 

-} 
s,o 10 t-b 

liUr) .!. 
.. 

lilf"f) .. 
. :'"• 

tabak -. .. . . ~ -· 
~ .. ' ' .. 

"2.ef. w•e v-
. ·, .. _IS 

.. . 

~ :l.o. Cll& ll\ . ~ouarolt w&l vt.• .. Li.i dc.t si,-rL» "'~ ...., loocj&r k~t. I.~• ft .... ...,.,. ~~Ik., waraleo. .llu.:ló J_. ~-;_40.,cter . 11~"..~ --s~c.t~ 
u;t ~\ lt.O ~~la ·,,. i.e~ ool~a .....laroiaal lol)lo.~ ..._. ~ ••., ~·,. o$ ~··· ~ ....... .._..-;,...,..,...,..._ . · ,.,"" •. _~:.; ; .·. ' •' -

•*Da Ht.w .... rcie loeha,... l.o ... t .. ;c.t ....w.u- ~s~cöficeard , . •. ·· ' :: .. · · · 
• • • o .. loWIArti.c. 1./Arîu. .. t .., ...... ~ ... - loet N$ ..... _... Wi l.e\Joe. alcd.h ........ ~..a ... 41C40 ...... te-• ...... 
••• 11- D•2Jt.-~~--~·-~ ~rc.lo._lo.;~ •\1' ._ ~e.c4-o-o;;cic. ._,. .. ,.,a..klo.\11.-., . . 

Opme rk ingen b ij t abel 1: 

" .tl,ls K
2

co
3

" etc. wil niet zeggen dat al het kalium in de vorm ., 

van ee n ca rb ona a tz ou t in de a ssen aa nwezig is. Zie hiervoor IV 2. 
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Literatuuronderzoek en discussie 

- .. ;,.·_ 

·- -.- . . ,. , .. ~L ~ .. / ·. '-:'. ~- ,_ ·. .. . :. 
GUDO, P8ruvian • • . • • . • . • . • • • . • .. • . • :·, • . 

Manure, fresh -~ -~ ; ( >.:. · :< ·r: . -~ · .. _. ·-

:Ptan. - _urett_~z : ,;_; ,;; -~ ;::S} : ; : . . . . . , 
Plantubes 

. ~- . ' .. -~, < ~. •. ' 
:• · ... _. ·: ·-. .. 

.--· . '. : ..• .. 
• .. · ·. 

. • . -~ 
... .. _ ... 

~ - :i~ • 
..:.-. • ~-- , :: ·.· -,.-··> .. r --.... _. . ' . 

: ' .. ': 
•• ,. . : • • tl: 

Cocoa II'M1 

r.ot~meal 

Kelp, Pacific, dried • . '• .. .• 

liowrah, mCl!.1 • . • 

Seaweed, aJr-dry • 

Soybean mea1 •..• 

Tobacco Items, dry • 

- - - -~ ----- -- ---- __ ,. , . . .. . . . . ' 

Taoel 2 

.• 

' . 

Deze tabel is overgenomen uit lit(7) 

" .• .. ~ -·· .. . • .· 
. ....... ~ .. 

.. . . -·· .. 
. .. 

_;_ ..;;:. · ..... . ·: ·-· 

Zoals uit tabel 1 blijkt,komen onze metingen goed overeen met ~e lite

ratuur waarden. Het kalium gehalte in de bananenschillenas zit in 

tussen het gehalte in de as van de vrucht en die van de groene delen 

van de plant. Een zeer hoog gghalte aan kalium is aanwezig in ged:roogde 

bruine zeewieren (lat.: laminariales ). In tabel 2 staat het _ K:
2
a. gehalte _·. 

van kelp aangegeven. Kelp is de as van bruine zeewieren. Oezelfête : tabel 

geeft ook het K
2
o gehalte van seaweed (lat.: zostera marina} • . · 

Seaweed zijn zeegrassen. Dit zijn sterk gespecialiseerde hogere p:J.anten~ . 

die geen overeenkomsten vertonen met zeewieren ~ lit(1S). In het hieirrÏà 

volgende wordt met het woord :ëeewier steeds de orde der bruine · zee~ 

wieren bedoeld. 

Zeewier zal zeker een niet te verwaarlozen hoeveelheid NaCl bevatten 

die eveneens door water uit de as gewassen wordt en dus in het. .'flltraat 

-·:··-. . 

terecht komt. , 

reeds op pag.9 is vermeld. .. :·.,· 

Uit de tabellen blijkt tevens dat men van de meeste 

hoeveelheden 
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Uitzonderingen vormen de bananen-(en ook plantains)schillen, 

zeewier en ook tabaksplantenafval, siga r en- en sigaret tenas ko~en 

in aanmerking voor zeepbereiding. Van de overige materia l en is het 

nauwelijks zinvol om het speciaal voor de zeepbereiding t~ gaan verassen. 

Als redelijk alternatief stellen wij vöor om zeep te bereiden mèt Na 2coj• . 
Zie hiervoor onder I V 5. 

Oe V.I.T.A.-documentation n° 019247 lit(9) geeft nog een lijst van 

plànten die geschikt zijn om te verassen voor zeepberei ding. Er zijn 

geen kalium gehaltes vermeld. 

P'lents of the Trop1cal Zones Whose ~a~f ~stl_es Y1eld L.ye for So4tt .!!fi1ng 

Sc1ent1f1c Name 

Arthrocnemum fndfcum 

Atrfplex repens 

Avfcennia nitida 

Cocos nucffers 

Halocharis violocea 

Haloxylon recunn 

Haloxylon multfflorum 

Haloxylon salfcornfcum 

Kcchfa indfca 

Salfcórnfa brachfata 

Salsola foet1da 

Suaeda fruticosa 

· Suaeda mono i ca 

Suaeda marftfma 

Suaeda nudfflora 

NOTE: 

Conmon Name · 

mangrove 

salt bush 

mangrove 

cocanut palm 

camel food 

Aden balsam 

Prominent locatfon 

Indian coast 

Indfan coast 

Phflfppino swamps 

Coast of all tropfcal 
regfons 

Indfan coast 

Indian coast 

lndfan ·coast 

Indfan coast 

Ind1ancoàst 

Ind1an coast 

Ind1an ,eoast 

Ind1an êoast . 

Ind1an coast . 

Indfan coast . 

Indfan coast 

' 
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2.In welke vorm is het kalium in de plantenassen aanwezig? 

Experiment 

Om naast het kalium gehalte een idee te krijgen van de hoeveelheid br.uik- '·~:"·> 
bare base is een titratie uitgevoerd. Afgewogen werd 671 ,a mçi -·bananen-:

schillenas. Deze werd uitgewassen en het filtràat aangevuld ' (~t. :iD() · ml. · 
. . ._ .. ~. .. ' . 

Hieruit werd 25 ml gepipetteerd in een erlenmey,er en getitr~rd., IY(èt . · · 

o, 1 DO n HCl. Het verloop van de titratie werd met de pH-mete.r gev.o.lgd 

(2 equivalentiepunten). Zie bijlage 2. 

Aangenomen wordt dat al het carbonaat als kaliumcarbonaat ~anwèzig ~_{~~: •• 

Dit wordt na de berekening onder "Literatuuronderzoek en disc~ssi~~ c 

nader toegelicht. 

Berekening: (1DD/25)x V x t x M 

a x 2 
x 100% 

a ingewogen as 

titer HCl 

V 

M 

verbruikt volume zuur 

t 

Het omslagpunt 11,6 ml HCl volgt uit de grafiek (bijlage 2). 

Dit levert: ( ( 4x11 ,6x0, 1 00x138 )/2x671 ,8 )x 1 DO% = 48% K
2
co

3 

'• ~ I 

Een vlamfotometrische controle toonde aan dat vrijwel geen Na aan~ezlg 

was, dus ook geen Na2co
3 

• 

Een elementanalyse van de as op N gaf als resultaat 

Cl en P konden niet gemeten worden. 

Literatuuronderzoek en discussie 

Uit lit(7) tabel 62 blijkt het volgende: 

materiaal 

banananas (vrucht) 

gehalte P2o5 in % 
6,15 7,75 9,18 

bananenplantenes 1,46 3,52 · 9,10 ~ 15~2 -~~-
··· . . :, "':.; .. ·~ . ·.: 

Uit al deze gegevens kan men concluderen dat de as 48 % K
2
co

3 

·..._· .'-

( 27,1% kalium) bevat. Wegens het lage N gehalte 
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aanwezig · zijn. Het. resterende gedeelte van he.J: kalium zal 

in de vórm van chló~ide en eventueel als fosfaat aanwezig 

nogal veis6hillen(zie P2o5gehaltes). Vo~Cl 

sen vrucht en blad niet zo sterk. Er worden 

De door ons gevonden kalium waarde in de as 

41,2% kalium (zie tabel 1). Als we aannemen dat de k~Üum 

carbonaat aanwezig is gebonden is aan Chloride, dan ve~~1st 
gehalte van 12,7 %-in de as van bananenschillen: 

( 41,2 - 2?,1 )1o=14,1% 35,3/39 xD,141 = 0,127. 

Deze waarde ligt in het gebied dat opgegeven wordt voor de 

(vrucht) en de bananenplantenas. 

}. ~ ; 

·-::- ·.--:':'_.:.:,...~~- .... .._~:· 

.. 

·,. 

·' 'l::. 
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- ....... 

3. Hoe kan. men met behulp van kaliumcarbonaat uit pláritenassenop 

dige nianier zeep bereiden? 
. ) ". :·· 

·~; ~ . 

. _, ! 

Experimenten 
· . ;-.,'. 

• O~i§riterende raakties 

Het .veirslag van A.Oerlemans was voor ons aanleiding . te probe~~~: ~13n 

conversiemeting bij 100° C uit te voeten • . Na 4 pogjng~;m ~eioben . Qj';dit "' . 

idee opgegeven. De reaktieomstandi~~eden ( 150 g· co~J)~~·~~;·, ~~ - g ' K~CEij:; ',-~:·' .. 
50 ml H

2
o, T=100° C) waren zodanig dat er stootsgewijs : èo~ ~iÜ!<~~rit/ _,, .··. · 

waarna onderdruk ontstond. De onderdruk werd gecómpèn~e~;r;d :do6·r:·"~~il~ ,-:·; ·~• > · 
: .·. __ - ;:_,..!. ' •. ~ ' . :-·~.~ ... ~~,'..·: . ...:_.. . • 

zuigen van lucht uit een gecalibreerd buffervat. Het tii&r-vobr;•be~Q~·r·.-<"'.'··: ;-,·:,' _.: 
: 1- -.\:· - '· l.:. • • ·- ~ • .'·.# 

digde volume was ongeveer even groot als het volume van het vrijkome.ri~ÊL : · 

co
2

• Er ontstond zoveel schuim dat de normale cq2-~fvo13.J:' vi~ , \ie<kd~.~ai··;:· :: :·.·: 

niet meer mogelijk was. De raakties werden zonder co
2
.:-met1.ng vom:· t g.k .• > '' . .· 

b ~ . . . . ·. . .· . . 
zet en na 6 à 7 uur verwarmen op 1 DO C .opgewerkt'. Het · uit;zouteri met 

. ·' '· 
: .. I'JàCl gebeurde door toevoeging van de K-zeep aan een verzadigde, kokende 

NaCl-oplossing in de verhouding olie : zoût . = 2 · : 1 (experimenteei ba~ 

paald ). In theorie is een verhouding van oJie zout = 4 : .1 voldoende, 

maar dit leverde half-harde zeep als resultaat .omdat de uitwisseling 

van K+ tegen Na+ onvolledig verliep. De opbrengst was onge~eer 100%~ 

Definitie opbrengst: massa Na-zeep 
massa olie x 100 % 

De maximale theoretische opbrengst is 104%. 
... : · ·'~ ~ . 

::""•1 ·· . 

• Reaktie in een open vat met K2 ~o3 ~ 
Om na te gaan of vooraf mengen en/of verwarmen van invlb'ad ·igaS. o( ~E3'· . . 
reaktieduur zijn de volgende 3 experimenten ûitgevoerd: 

I.···.-.' 

koud gemengd 

magn.geroerd 

gedurende -t 
uur 

Nà' eeh' reaktietijd van een 

was . er geen verschil waar te 

~.~ i--·· - - -...... ..;~ 

zeping.; De 3 mengsels bleven 1 nacht staán en·w'ërden 
0 7,5 uur verwarmd op 100 c, verdeeld over 6 

5 à 10 ml werd aan iade~ mehgsel in totaal 

De mengsels bleven stèeds goed vloeibaar. Na 4 edere 
' ·' ... 

. , .~ . 
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,- .-·.~ 

..:-·. 

werden zij handgetest op schuim en . ontvettend vermogen. De voqrbewèfking 

bleek geen invloed te heben op de benodigde reaktiètijd. Het r~ak~_ie- .· .· 

produkt werd uitgezouten door het toe te voegen aan een kokendè, ve'l'- · 

zadigde NaCl-oplossing in de gewichtsverhouding olie : zout= 2 : 1. 

De gemiddelde opbrengst is 99%. Dit komt overeen met 49,5 g Na-zeep • 

• Raakties met K2fo3 gewonnen uit as 

Het uitlogen van de assen. 

Er werd gebruik gemaakt van 4 verschillende soorten as nl.bladera~, 

kippemestas, houtas, bananenschillenas. Overeenkomstig de K-gehaltes 

gemeten met de vlamfotometer werden van de assen de benodigde hÓeveel.;, ·. 
. . . .... _, __ - ·., ..... ·' 

heden afgewogen en met 8x de hoeveelheid gedemineraliseerd w~ter ~p~è

kookt. De mengsels bleven 3 weken staan en werden daarna afgefiltreerd 

en ingedampt. De "K2co3" werd als verzadigde oplossing toegevoegd ~an 

de cocasalie en daarna verhit op 100° c. Hieronder volgt een overzicht 

van de hoeveelheden en de reaktieomstandigheden. 

bladeras(500g) kippemestas(55,5g) houtas(125g) ban.schilas(13g) 

hoeveelheid 19,8 g 16,8 g 10,7 g 12,4 g 

K?CO~in as 

toegevoegd 62,0 g 52,5 g 33,4 g 38,8 g 

cocasalie 

:reaktie- 90-100°C 90-100°C 90-100°1: 90-100°C 

temperatuur 

~oegevoegd 50 ml 50 ml 40 ml 45 ml 

water 

reaktietijd 11 uur 11 uur 11 uur 11 Liur 

De raakties werden uitgevoerd op een kookplaat met magnetisch.e ' roerder.·. 

Na een raktietijd van ongeveer 11 uur bleek alleen de reaktiei ~á't~•K;co3 •• · 

uit bananenschillenas redelijk omgezet. De zeep voelde nog wéf; ~èttig 
.. " . :'-: . .._ .<.: -.. ~. :. -~-.. . . 

aan, maar schuimde en ontvette goed. Het uitzouten leverde '·eeri·. wi~te :,:. 
-; .... ' .; · ·: · 

Na-zeep op. Opbrengs~ 95%. . .... 

• Reaktie van cocasalie met K2f.o3 op een open vlam -.. ~ .... 

Omdat in de ontwikkelingslanden bij het maken van zeep nie-t 6 uur. of ' 
-:-, .. 

meer continu geroerd kan worden hebben wij een experiment. uitgevoerd 

op een open vlam zonder continu roeren. Om een snellere start te k.F1j9en .. ·· 

werd een stukje zeep toegevoegd. 

-· · ~ -- -. 

7 -~· 

..• 
'. 
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Reaktiecondities: . ~0 g K2co
3 

p.a. + 25 ml watèr 

62 g cocasalie 

2 g zeep 

Bij het verwarmen tot 1 00°C trad grote kookvertraging·, o·p. 

groot deed van het water was verdampt ontstönd een visceuze . niassa, ,.,·,: 
. . '~ . .. -~ 

die niet meer zo erg spatte. De temperatuur in het ·lilengsell!,ias _opga:-
• .;. • oJ. , · ·l ' 

lopen tot ongeveer 120°C ~ In totaal werd het mengéei .4 uür g~ko~ki~ 

Er werd regelmatig voorzichtig water toegevoegd. Dit_ gebeur~~~ zod~n:~~ - , 
dat de massa viseaus bleef (ongeveer 5 ml water per 5 min~c). :· -· 

De K-zeep werd uitgezouten en gedroogd. Opbrengs~ 96% , h~tgeeri : ov~~:
-. >· -~~~-~~-~·- } ~ :- .-. ·~~ ;~;;·~2~:~~( ~~; 

eenkomt met 60 g Na-zeep. 

Uit de experimenten bleek dat het belangrijk is om: 

as te gebruiken met een hoog kalium gehalte 

zo weinig mogelijk water toe te voegen 

een stukje zeep toe te voegen 

in het begin van de reaktie goed te roeren 

Opmerking: cocoszeep kan zeer veel water opnemen tot 300%, zorider 

merkbaar zachter te worden. Industrieel vervaa~digd~ zeep 

bevat 10-15% water. 

Literatuuronderzoek en discussie 

• Oe C.I.C~A-brochure en V.I.T.A.-documentatie no. 019247 pag.12. 

Dê as wordt uitgewassen. De verkregen oplossing mo.et een s.g. V8f1 . 1,23 

hebben. Daarna wordt ongebluste kalk aan de oplossing toegevoegcj • . 

K Co Cao ~ 2 3+ F== KOH + Caco3J, 

De verkregen KOH-oplossing moet snel gebruikt wo~den~ 

Commentaar: de ongebluste kalk (CaO) moet men 

uit Caco
3 

• 

niet 

zeer sterk hygroscopisch 

gebruik • 

en · dus 

., 
'• . 

~- ;' . 

•.'·.c·•.-' . . 

• Inglenook co6kbook. 

Dit boek geeft een recept waarbij naast vet~ soda •n 

worden. 

Commentaar:we weten niet wat het resultaat is als men 

voert • 

. ..... _________ _ 

.·' 

-r·-~ ......... ·-~ 
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• Mr. Owusu Akomeah uit Kumasi Ghana. 

I11 z;ijn recept worden plantalnschillen en omhulsels van cacaobonen ge

'droogd en verbrand. De as wordt uitgewassen en het extract . ingedampt 

' :: tot een brij. Deze brij wordt toegevoegd aan de olie. Het geheei word,t - · 

ongeveer 3 uur gekookt en daarna in uormen gedroogd. 

Commentaar: dit recept geeft een goede zéep. Er is ~en : stükje aanwezig 

op het t. T .lab. Vermoedelijk is palmpitolie gebruikt • . Na~st cocosoliE! 

is dit een erg geschikte olie (zie IV 6). Belangrijk is dat . het:: ~~x-tract 
sterk wordt ingedampt en dus relatief weinig water gebruikt wbr_dt• ·_>> ·/···· .• :, · -_ · -.. 
Dit verkort de reaktietijd. De cacaobonenomhulsels bevattën ~ind~;r~ k~_:lfJ~ ~ ·- :_:~·-_: .· .. 

.' . :· ~ . _-'.(~>,; r. , .' / /.~{_;:.-:~?~ r ·:-: . ., ·, · · · 
dan de plantainschillen (zie tabel 1 en 2 , cocoashall maal e'n :b_a(l~a.hen~ · :; ' 

schillen). De zeep zou eventueel nog uitgevlokt kunnen worden,waàl'i:ioor : 
. " ·- . - -.. '.:·_ -. ~ 

men een harde Na-zeep krijgt. Het van Mr.Owusu Akomeah verkregen stpkje 

zeep is hard, hoewel het volgens zijn recept een kalium zeep is. 

- ·,,~·--~<· -,~-.-~ ;,_~{;:;7~t 
~--....-.. ""'" -~~~ ... ~-~-:~. ------:. .. --._ .. .,..~~ .... --_~,:.,. __ ; 
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4. Kan men plantenassen gebruiken die behalve K2f.0 3 ook NaCl bevatten? 

Experiment 

Zoals reeds vermeld onder IV 1, bevat zeewier veel kalium. Om na te 

gaan of men dit produkt zou kunnen gebruiken bU de zeepbereiding ~erd 

het volgende experiment uitgevoerd: 

aan 100 g cocasalie werd 32 g K2co3 en 1,3 g NaCl toegevoegd. Verder 

werd 15 ml water en 1 ,5 g zachte zeep toegevoegd. De gekozen samenstel

ling wat betreft K2co3 en NaCl is niet exact die van zeewier maar slechts 

bedoeld om na te gaan of het Gberhaupt mogelUk is essen te gebruiken die 
. ·.. . -

NaCl bevatten. Er werd niet continu geroerd. De temperatuur liep op to~ 

130°C waarbij nog een waterlaag aanwezig was. Kookvertraging zorgde voor 

enorm spatten. Een deel van de overgekookte massa werd "op d~ hand" getest. 

De massa schuimde redelUk, voelde wat vettig aan, maar de handen voelden 

na afspoelen met water stroef aan en niet vettig. Er werd dus wel dage

lUk zeep gevormd. Echter zonder continu roeren is deze reaktie niet uit

voerbaar. Er zal ook meer water toegevoegd moeten worden. Vergeleken met 

de experimenten zonder NaCl verloopt de reaktie slecht. WaarschijnlUk 

ligt dit aan de oplosbaarheid van Na2co3 ten opzichte u~n die Van K2co3• 

Na
2
co3 is slechter oplosbaar dan K2co3 (bU 100°C in 100 ml water 45 g 

Na2co3 en voor K2co3 is dit 156 g). Als bU een verzadigde K
2
co3-oplossing 

NaCl wordt toegevoegd slaat Na2co3 neer. Dit heeft een verlaging van de 

pH tot gevolg. De oplossing wordt minder basisch en de reaktie verloopt 

trager. 

Conclusie: de reaktie is in principe mogelijk maar kost meer tijct.;.i ,._ .. "'"'~· 
. . ..... .. ..... ........... ---.... --

Literatuuronderzoek . . 

Zoals in het historisch overzicht reeds vermeld is, waren de Galliërs 

al in staat harde zeep te maken uit zeewierai ~n olie~ 
· .... : 

' · 
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5. Kan men mét Na
2

;SD
3

-op een eenvoudige manier · zeep bereide.n.? 
. ' ~ . 

Experiment 
; . \ ~ '. ;. 

Er Wèrd eën mengsel gemaakt van 50 g cocosolie, 33 g _Na2Co3.~~ ~:q~, -

25 ml water en 1 ,3 g zeep. Dit mengsel werd io min. gekookt. ~'Daarna. 

werd het een nacht op kamertemperatuur bewaard •. De volgende dag werd · · 
. . , ... ~-

. ' . 0 · - . . . ,_.· .. · .. 
nog 3 uur gekookt op een open vuur, temp.mengsel±. 110 c, zondEJr .C:on; 

ti nu roeren,. Elk kwartier werd 25 ml water toegevoegd• Het :~ate~ war~ 0
," · • . _: ''> __ · '~ ·· 

. . . . _~- -, .· ... .. ·: .. ·:.·:-,. ·:: ~-. : .- _-:-.~~-.,·-~ . ... _~- ·., : ·;. __ . 
toegevoegd om een dik viskeuze massa te houden .. Teveel water::·'!~reist. :<;;_: ·_; · -• .. 

continu roeren, anders volgt spatten en overschuimen. Er moe~t · :;~-}~-~-;i()C :·:.-:'' ._

toe geroerd worden om te voorkomen dat het Na2co3 zich ~ls ee~ :-ko~~i~ ::~:'t~~~'- ,,. 

op de bodem afzet te. Er werd 3 uur gekookt. Dit bleek àchter_af orinqdl~ . 
' ; _-_._ . ; 

lang. Een erg korte reaktietijd werd dnor ons, gezien de vorige· ex#er.i-:-. 
• • • -. . : · ., . : .. • • ~ -.. -i 

menten, niet verwacht. Door regelmatig een druppel uit het vièkei.Jzà · 

mengsel te halen en af te laten koelen kan men het mengsèl , bijvoa~

beeld elk kwartier, uittesten. Eventueel kan men als de zeep klaar _is 

het mengsel onder goed roeren inkoken tot een sterk viske~ze massa, 

die na afkoelen meteen een snijdbare zeep geeft. 

Het experiment leverde een uitstekende zeep. 

Opmerking: in Oost Afrika {Kenya,Tanzania) komen enkele natronmeren 

voor. Deze bevatten grote hoeveelheden Na
2
co

3 
• Echter ook g-rote hoe

veelheden NaCl waardoor met grotere hoeveelheden water moet worden ge-

werkt als men het Na
2
co

3 
uit deze meren zou willen gebru!~e~. 

Literatuuronderzoek 

Literatuur over zeepbereiding met ongesplitste vetten en Na2co
3 

__ zorÎde:r 
·· ;._ .;. 

toevoegen van (on)gebluste kalk is niet gevonden. · · 

.. -~ .. 
----. .E : ... . ~ .... ·- :.. .. . 
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6. Wat is de invloed van het soort vet? 

Al onze e~perimenten werden met cocosolie uitgevoerd. We hebben dus 

geen experimenteel gevonden antwoord op deze vra2g. 

Literatuuronderzoek 

In de zeepbrochure van de C.I.C.A. is reeds vermeld dat alle soorten 

dierlijk en/of plantaardige vetten en oli§n gRbruikt kunnen worden. 

Qok verontreinigd vet kan nadat het met warm water gereinigd is ge

bruikt worden.Cocosolie, palmkernolie en botervet zorgen voor een goede 

schuimvorming. Er is echter een ander aspect dat belangrijk is in Derde 

Wereld landen. Men wa~daar hoofdzakelijk met koud water (althans niet 

verwarmd water). Hoe korter de ko o:Stofketens van de vetzuren zijn, hoe 

lager de temperaturen zijn waarbij het schuim- en reinigingsvermogen op

timaal zUn lit(2). Bovendien geldt dat vetten met veel onverzadigde 

bindingen zepen leveren die erg gevoelig zijn voor atmosferische oxydatie 

(het ranzig worden van de zeep). Tabel 5 geeft de vetzuursamenstelling 

van cocosolie. Arachide (pinda)olie bevat ca 80~ onverzadigde vetzuren 

lit(12). Uit tabel 3 blijkt dat cocsalie en pèlmpitolie zepen leveren 

die ook in koud water ea n zeer goed reinigend vermo gen hebben. 

In de industrie worde n meesta l mengse ls van vetten gebruikt. 

Tabel 4 geeft een lijst van geschikte vetmengsels en hun samenstelling 

lit(4). 

BU tabel ~ wordt opgemerkt dat palmkernolie en babassuolie ean vetzuur

samenstelling hebben die nauwelijks verschilt van de samenstelling van 

cocos , lie lit(3) • 

. Waschtcchnisch~ Eigenschaften von Natrium-Scifcn nach [1, S. 14) 

Scifc aus Farbc Konsistem Anschäumvcrmögcn Schaurnfarm Wasebkraft 

. Rindenalg weiB bis · schr hart langsam klc:inblasig, gut 
gelb-weiB bcständig 

Schweine- weiB hart leiebt anschäumc:nd feinblasig, gut 
schmalz bcständig 

Cocosöl weiB bis schr hart schnell anschäumend, groBblasig, schr gut, 
gelb-weiB und spröde aueh in kaltem Wasser unbcständig aueh in kaltem WIISICr 

Palmkernöl gelblieh-weiB schr hart scbnell anscbäumend, groBblasig, schr gut, 
bis und sprödc aueh in kaltem Wasser unbcständig aueh in kaltem Wasser 
gelblieh-grau 

Palmöl gelblieb schr hart iiemlich langsam k.leinblasig, schr gut 
(gebleicht) anschäumend beständig 

Erdnul3öl grauweiB fest langsam anschäumend wenig iiemlich gut 
bis Schaum 
sclunutzig-gelb 

Tabel 3. Uit: lit(3). 
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ZliSammcnsetzung von Fettansätzcn fl1r Seifen, nach [1, S. 15] 

. Rindertalg 
C()Ç()söl bzw. Palmkeriiöl 
Palmöl .. 
Erdnu!Xll 
scbwdnefett 
Olivenöl 

Ansatz .A 

50% 
20-15% 
30-35% 

Tabel 4. Uit: lit(3). 

B 

60% 
15% 

25% 

· c D 

70% 75-90% 
15% 25-10% 

15% 

The Princip.ll F•tty Adds in Coconut Oil and BeefT~~ 

Melting Double 
Acid Formula point, oe bonda 

octanoic CaH1s02 16.5 0 
decanoic C10H2o02 31.3 0 
lauric c12H2.o2 43:6 0 
myristic C14H2a02 53.8 0 
palm i tic C16Ha202 62.9 0 
stearic C1aH3602 69.9 0 
oleic C1sH34~ 14.0 1 
Iinoleic C1sH3202 -11.0 2 

0 Ref. 2. 

Tabel s. Uit lit(13). 

E 

75% 
20% 

5% 

"in 
cocon ut 

8.0 
7.0 

48.0 
17.6 
8.8 
2.0 
s.o 
2.5 

"in 
tallow 

2.0 
32.5 
14.5 
48.3 

2.7 

.. 
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7. Is het economisch gezien gunstig om zelf zeep te maken? 

Om te kunnen constateren of het economisch zinvol is om zelf Zeep te ma

ken, moet men nagaan of 

A. zeep regelmatig en voldoende hoeveelheden te koop is en 

B. indien zeep verkrijgbaar is, kan men dan goedkoper zelf zeep ~aken~ · 

Als geen zeep verkrijgbaar i~ wordt de prijs van de zelfbereidè zeep uiter

aard minder relevant. 

Om deze punten na te gaan werd het volgende ondernomen: 

a. Naar 6 nederlandse on,twikkelingswerkers verspreid over 6 Afrikaanse 

landen werd een brief gestuurd met het verzoek een prijsopgave ti~even 

van de goedkoopste oliën/vetten, van keukenzout, van de goedkoopste 

zeep en van een hoeveelheid brandhout om een maaltijd te kunnen bereiden. 

Tevens werd gevraagd of zeep regelmatig en in voldoende hoeveelheden 

te koop is. 

b~ Dezelfde vragen als onder a. werden ook gesteld aan de economisch 

adviseur van het Ministerie van Economische Zaken van Cameroun : 

Dr.L.Berndt. 

_c. Dhr. Lapperre bracht van een dienstreis gegevens mee uit Zambia. 

,d. Tevens werd geput uit eioen ervaring. 

Van een deel van het antwuord van Dr. Berndt is een copie bijgevoegd 

(zie bijlage 3). Van de 6 ondervraagde nederlandse ontwikkelingswerkers 

waren na 3 maanden slechts 2 antwoorden binnen en wel uit Malawi van 

C.J.v.Asten en uit Zaire van F.Wellemans. 

ad A. 

Zeep is volgens onze berichtgevers geen schaars artikel in het betreffende 

land.In landen als Senegal,Mali,C6te d'Ivoire, Haute Volta,Niger,~ogo en 

Nigeria heb ik nooit kunnen constateren dat zeep schaars was, in ·tegen

stelling tot meel, melkpoeder, suiker, eieren, groenten e.d. .·_ . .-:·· 

Een uitzondering is Ghana, maar daar is al verschillende jaren alles schaar$ · ' · · ·' 

tot en met de meest elementaire levensbehoeften toe. 

ad B. 

Het overzicht op de volgende pagina geeft enige prijzen. Dit is slechts 

een indicatie. De prijzen fluctueren nogal. Van alle produkten zijn ·~ ~ . ~wt 

de laagste prijzen vermeld. De prijzen zijn in nederlandse guldens. Prijzen en 

koersen van aug.1984. Verwarming betekent de prijs van de .9.enodigde hoeveel

heid brandhout om 1 maaltijd te bereiden. Om zeep uit plantenassen 

reiden zal men in het algemeen langer moeten stoken. 
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materiaal Zambia Za I re Malawi Camerèut. 

zeep 1 kg 5,83. 4,08 5,75 3,95 

olie 1 lit 3,40 2,35 10,35 3.54 ( 1kg) 

vet 1 kg 10,43 7,35 

zout 1 kg 0,90 1,30 0,90 1,83 

verwarming 0,87 0,45 

Industri~le zeep bevat in het algemeen 10-15% water. Van de op het l~bo

ratorium gemaakte zeep is na "droging" niet meer het watergehalte bepaald• ·· · 

Verder werkend met de prijzen uit Cameroun levert dit het volgende1 

ind~stri~le zeep ~ast fl. 3,95 per kg. Industri~le zeep bevat in het al~ 

gemeen geen glycerine meer. Rekening houdend met een watergehalte v~n 

10-15% wordt de prijs voor zeep zonder ongebonden water fl. 4,35- fl~4,S4. 

Als men zelf K-zeep maakt en deze uitvlokt met zout krijgt men een harde 

Na-zeep zonder glycerine. Oe prijs is dan vergelijkbaar met de prijs van in

dustri~le zeep. 

Als men direct Na-zeep maakt moet men de soda kopen. In het eindprodukt, 

de zeep, zit dan de glycerine nog in. 

De reaktie die optreedt is: 

H C- 0 c R1 
21 11 

0 

2 HC - 0 - c - Rz + 3 KzC03 

I 
lf 
0 ~ 

I 

HzC 0 - c -~ 
11 
0 

6 (RI; Rz ' ~ ) c 0-

" 0 

+ 3 H20 

H C- OH 

21 . 
+ 2 HC-OH I . 

H C· - CH ' ·· . . 2 ..... ·. 

c~~o~; o~ · -· 

+ . + ;,I 

~ . r 

Uit dit schema blijkt; dat er voor de verieping :Vàn. èen mol ollo 
. ' - ': ' .• 

1 \ mol kaliumcarbonaat enll rol water nodig is •. 

Uit het verzepingsgetal van cocasalie volgt: 

1000 g olie + 320 g K2co3 ~ zeep. 

320 g K2co3 = 2.32 mol K2co3 • 

.. ...-
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Om een prijsvergelijking te kunnen maken gaan we uit van Na-zeep. 

Een massabalans levert: 

1000 g olie+ 245,9 g Na
2
co

3 
+ 41,8 g H

2
o ~ 

x g zeep+ 102~1 g co
2 

+ 145,4 g glycerine 

x = 1040,2. 

Wij hebben steeds cocasolis gebruikt waarvan we de prijs niet weten. 

Wel weten we de prijs van palmpi talie uit Cameroun. Palmpitolie is zoals 

reeds vermeld qua vetzuursamenstelling vrijwel gelijk aan cocosoli~. 

Het verzepingsgetal is ongeveer hetzelfde voor beide oli~n. Voor de ~eep

grondstofkosten zullen we nu de prijs van palmpitolie uit Cameroun gebrui

ken hoewel (nogmaals) onze zeep bereid is met cocosolie. 

De grondstofkosten: 1 kg olie fl. 3,54 
.l kg Na Cl fl. ~ voor het uitvlokken 2 

fl. 4,45 per 1 ,04 kg zeep. 

Prijsvergel ijking 

1 kg industri~le zeep fl. 4,35 fl. 4,54 

1 kg zelfgemaakte zeep fl. 4,28 + brandstofkosten. 

Opmerking: de prijsvergelUking is van toepassing op Cameroun. In andere 

landen kan de situatie zodanig zijn dat het economisch gezien wel gunstig 

is om zelf zeep te maken. Verdere prijsvergelijkingen zijn moeilijk. De vetten 

zijn duur in vergelijking met zeep en dus economisch gezien minder interes

sant voor zeepbereiding. Van de oli~n weten we niet of ze verzadigd zijn. 

Onverzadigde oli~n zijn minder geschikt om zeep van te maken (zie IV6.). 

.;" I 

. : .. 
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V SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN 

1. De bruikbaarheid van plantenassen bij de zeepbereiding hangt af van de 

hoeveelheid carbonaat die ze bevatten. Slechts ·een beperkt aantal soorten 

planten bevat een voldoend hoog gehalte aan K
2
co

3
• Hiertoe behoren o.a. 

de schillen van bananen en planteins en de groene delen van bananen/plan

tains planten. Ook tabaksplantenafval en zeewier zijn goede K
2
co

3 
leveran~ 

ciers. 

2. Het meten van de conversie bU de zeepbereiding met behulp van K
2
co

3 
bij 

100°C in waterige oplossing, door middel van het vrijkomende co
2

, bleek 

geen succes. De co2-vorming verliep stootsgewijs en was niet onder controle 

te houden. 

3. Zeep maken met behulp van K2co
3 

is goed mogelijk bij temperaturen lager dan 

140°C. Als men het mengsel roert lukt het prima bij 100°C en gewoon op een 

ooen vuur. 

4. Zeep maken met behulp van K
2

co
3 

uit plantenassen leverde problemen. Alleen 

de bananenschillenes leverde een redelUk resultaat. Mogelijk stoorde andere 

oplosbare stoffen uit de overige assen bij de eeepbereidingsreaktie. 

Dit is niet verder onderzocht. 

5. Het uitvlokken van de zachte K-zeep lukte niet met de theoretisch beno-
'Z.ov.;\; 

d igde hoeveeH~eicl;r Wel met de dubbele hoeveelheid! 6ls men dan de K-zeep 

aan een kokende, verzadigde NaCl-oplossing toevoegt vlokt de harde Na-zeep 

onmiddellijk uit. 

6. Men kan op een zeer eenvoudige en snelle manier zeep maken uit oliën en 
'ioóo 

Na
2
co;'zonder overige hulpmiddelen. Bovendien hoeft men niet meér uit te 

zouten zoals bij zachte K-zepen. Na
2
co

3 
is goed houdbaar. 

7. Om ranzig worden van de zeep te voorkomen moet men verzadigde oliën/vetten 
. ·- . 

gebruiken. Plantaardige oliën zijn vaak onverzadigd. Uit:iOnderhu]en zijn 

o.a. cocasalie en palmpitolie. Arachide (pinda) olie is in dit opzicht .. 

minder geschikt. 
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VI CONCLUSIES 

1. Als men ook industrieel gemaakte zeep kan kopen verdient het a~nbeve

ling eerst een kostenraming te maken van het zelf zeep bere:i,den~ waar':'" 

bij men alle nevenaspecten in aanmerking moet nemen, zoal~ NaCl v~or 

het uitzouten van de zeep als men harde zeep wil en de benodigde brand

stof. Het zal meestal economisch niet gunstig zijn om olie speciaal 

voor de zeepbereiding te kopen. Als men wel de beschikking heeft o~er 

olie/vet moet men zich afvragen of het niet gunstiger is deze olie/vet 

als voedingsmiddel op de markt te verkopen in plaats van de olie/vst 

als zeepgrondstof te gebruiken. 

2. Als men olie/vet goedkoop ter beschikking heeft loont het de moëLtB~ 

na te gaan of men goedkoop aan Na
2
co3 (soda) kan komen. Soda kan men 

in tegenstelling tot NaOH go~bewaren. Het recept om zeep te bereiden 

met soda is eenvoudig : de reaktie gaat uitstekend, vraagt geen lang

durige verwarming en levert meteen harde zeep. Dat brandstof verzame

len voor verwarming niet altijd een eenvoudige ~aak is illustreert de 

tekening op de volgende paqina lit(14). 

3. Als men zelf zeep maa kt uit olie/vet en K2co3 uit plantenassen moet 

men de grondstoffen zorgvuldig kiezen n.l. verzadigde oliën/vetten 

en planten die een hoog K
2

co3 gehalte in de as bevatten. 

--J •·• 

. ~- . .. -. I 

", ·. · .. '· 

,· ., 

. . . . . ~ 
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Seifenprodüktion in Kamerun 

Es gibt drei Seifenhersteller in Kamerun, von denen zwei Haushalts-. • 
seife und Toilettenseife herstellen und einer nur Haushaltsseite. 
Die Fabrikabgabepreise und die Endabnehmerpreise werden, wie für . . 
alle im Inland hergestellten Produkte, homologisiert. Nach Aussagen . · 
der Industrie- und Handelskaromer deckt die kamerunischa Seifenpro-
duktion im Prinzip den Bedarf des Landes. · 

. . 

Die folgende Tabelle gibt einen Oberbliek über das Angebot an Se.:irè " .·· 
aus kamerunischar Produktion sowie die z. Zt. gültigen Preise .in · 
F .CFA. Es handelt sich urn Haushaltsseife "Savon de m~nage~. •· . 

.. 

Producteur Poids par Nombre par Prix sortie usin:e rr:i.;xpubliè 
moreeau cart on ' T1'C par carton · ··· . par moreeau 

Savonnerie de 900 g 24 8.523 485 
l'Ouest (SOC), 700 g 36 9'~893 375 
Bafoussam 500 g 48 9.334 265 

400 g 60 9.384 210 
250 g 96 9.334 130 

Soc. I-ndustr. 700 g 36 9.761 370 
Chimique de 500 g 48 9.354 265 
Tiko, 400 g 60 9.353 205 
(Tiko Soap) 250 g 96 9.151 130 

200 g 120 9;.150 105 

Complexe 700 g 36 10.806 410 
Chimique Came- 500 g 48 10.350 295 
rounais,(CCC), 400 g 60 10.400 235 
Douala 250 g 96 10.553 150 . 

225 g 96 9.330 . 130 
200 g 80 6.764 115 
120 g 150 7.610 · 7o ·· 

.··· 

Salz: Importiert, billigstes Angebot, Säckchen à 500 g: ~ :120 F.CFA 
·J.-· . . , 

Öl aus kamerunischer Produktion 

Beurrine (huile de palmiste 
raffin~e) de la SOC, 
Bafoussam 

Huile FINOLINE da ~ - . 
CCC, Douala 
FINOLINE botte de 0,850 1 

11 sachet de 0,500 1 
11 

" de 0,150 1 

Sort~e usinè . 
TTC, rnt de ZOO kg . 

73.354 

88.751 

.. . . . . 

· . . ·; . · . 

. Prix· . pub,t~~ 
. par . ks . . •. ~· (\-:. 

. . 465 ~ _ ~· .. : '·' 




