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T. H. EINDHOVEN 
AFSTUDEERVERSLAG van: H.w.a. Heynen Biz. 1 

AFD. SCHEIKUNDIGE 
TECHNOLOGIE 

Onderwerp De continue katalytische dimerisatie van oliezuur. 

Hoogleraar Prof. Drs. H.s. van der Baan 

Laboratorium: Chemische Technologie Datum: 10 juni 1969 

Samenvatting De katalytische dimerisatie van oliezuur wordt op 
industriele schaal alleen batchgewjjs uitgevoerd. De 
opbrengst ligt, voor zover bekend, rond 50%. 

Uit ruwe berekeningen volgt, dat het continue proces 
economisch gezien aantrekkelijker wordt dan het batch
proces, zodra de opbrengst hoger wordt dan 40%. 

Dit onderzoek was er op gericht, na te gaan of de 
dimerisatie met behulp van montmorilloniet continu 
kan worden uitgevoerd. 

De reaktie werd uitgevoerd in een buisreaktor, ge
pakt met katalysatorkorrels van 1-2 mm en meestal b:ij 
220 °c. 

De aktiviteit en de levensduur van de. katalysator 
z:ijn sterk afhankelijk van het watergehalte van het 
oliezuur. Daarom werden eerst een aantal experimenten 
gedaan om het watergehalte te vinden, waarbij gemiddeld 
gedurende een bepaalde t:ijd de grootste opbrengst wordt 
gevonden. De opbrengst was ca. 30% b:ij een watergehalte 
van 7-8%0. De verdere proeven werden uitgevoerd b:ij 
dit optimale watergehalte. 

Om te beginnen werd de verblijftjjd in de reaktor ~e
varieerd. Het blijkt dat een verbl:ijftijd, langer dan 
ca. 15 minuten, geen merkbare verhoging van de opbrengst 
geeft. 

De katalysator werd na enige uren minder aktief. 
Een van de oorzaken hiervan zou adsorptie van "vreemde" 
stoffen uit het technische oliezuur kunnen ~:ijn. 
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Om dit te onderzoeken werd een proef uitgevoerd met 
oleine, dat door destillatie gezuiverd was. De opbrengst 
liep echter even snel achteruit ala bij voorgaande ex
perimenten. Adsorptie van reeds in het oliezuur aan
wezige stoff en is due blijkbaar niet de oorzaak van 
de vergiftiging van de katalysator. 

Tenslotte werd de katalysatordiameter verkleind tot 
0,5-1 mm. De opbrengst steeg duidelijk tot ca. 35%. 
Het buitenoppervlak speelt dus blijkbaar een belang
rijke rol. 

Doordat tijdens de reaktie de katalysator zuurder 
wordt, door uitwisseling van metaalionen tegen H-ionen 
van het oliezuur, neemt op de duur de vonning van 
sterk geadsorbeerde kraakprodukten toe, waardoor de 
katalysator word.t vergiftigd. 

Het is aan te bevelen om na te gaan, of met een nog 
kleinere katalysator de opbrengst verder kan worden 
verhoogd. 

·-
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1 • Inleiding. 

1.1. Algemeen. 

Polymerisatiereakties van olien zijn reeds lang bekend. In de 
Middeleeuwen werden viskeuze produkten voor verven bereid door 
bepaalde olien aan de lucht te verhitten. 

Polymerisatie van onverzadigde vetzuren ( vanaf c18-vetzuren ) 
gebeurt nu ongeveer 20 jaren. 

De polymerisatie van oliezuur ( cis-9-octadeceencarbonzuur ) 
is sinds 1949 onderzocht. Dit onderzoek, dat voornamel~k beperkt 
bleef tot het zoeken naar een specifieke katalysator en de opti
male procescondities, heeft tenslotte geleid tot een commercieel 
katalytisch polymerisatieproces met montmorilloniet ale kataly
sator. 

Voor de meeste toepassingen is een hoog dimeergehalte gewenst; 
het trimeer, dat door een volgreaktie wordt gevormd, is ongewenst. 

Sinds 1963 wordt aan de T.H.Eindhoven de dimerisatie van olie
zuur onderzocht door M.J.A.M. den Otter e.a. 1). 

1 .2. Eigenschappen en toepassingsmogel~kheden van dimere vetzuren. 

Dimere vetzuren bezitten een aantal specifieke eigenschappen: 
1. Het z1jn viskeuze vloeistoffen bij kamertemperatuur.Ze kristal

liseren zelfs b~ zeer lage temperaturen niet uit. 
2. Ze lossen goed op in koolwaterstoffen. 
3. Ze hebben een zeer lage dampspanning. Het· dimeer vati oliezuur 

heeft een dampdruk van ca. 0,001 torr bij 250 °c. 
4. Het zijn tweebaeische zuren en ze kunnen daarom polycondensatie 

geven met diaminen en dialcoholen. 

Door deze eigenschappen hebben de dimeerzuren een groot toe
passingsgebied. 
1. Ze verbeteren de viskositeit en flexibiliteit van vernissen 

en de weersbestendigheid van asfaltbitumen. 
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2. Ze verbeteren de corrosieeigenschappen van smeerolien. 
3. De alkalimetaalzepen worden gebruikt ale emulgator in copoly

meersystemen en in laagviskeuze smeerolien. 
4. Bereiding van polyamideharsen, d.oor polycondensatie met b. v. 

ethyleendiamine, welke o.a. worden toegepast in verven. 
5. Bereiding van polyesters met ethyleenglycol. 
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2. Doel van het onderzoek. 

De dimerisatie van onverzadigde vetzuren wordt op industriele 
schaal alleen batchgewijs ui tgevoerd. De opbnengst van di t proces 
ligt, voor zover bekend, rond 50%. 

Het reaktieprodukt wordt, na een vrij moeilijke filtratie, d.m.v. 
een continue vacuumdestillatie gescheiden in dimeer plus trimeer 
en monomeer. 

Voor de bewerkingen die aan de destillatie vooraf gaan, zijn 
verschillende geroerde reaktoren en opslagtanks nodig. Het totale 
reaktiemengsel moet gedurende de reaktie op temperatuur worden 
gehouden. Bovendien moet het produkt na de reaktie worden af
gekoeld van de reaktietemperatuur tot ca. 120 °c voor een na
behandeling en tenslotte wordt het produkt weer verhit tot de 
destillatietemperatuur van 260 °c. ~ 

Uit ruwe berekeningen volgt,dat het continue proces economisch 
gezien aantrekkelijker wordt dan het batchproces, zodra de op
brengst hoger wordt dan 40%. 

Bij de katalytische dimerisatie gaat ongeveer 1 kg oliezuur 
per kg katalysator verloren. Omdat bij de continue dimerisatie 
minder katalysator wordt verbruikt, zoals uit de experimenten 
is gebleken, gaat ook minder van het relatief dure oliezuur ver
loren. Hierdoor komen de kosten per kg geproduceerd.dimeer lager 
te liggen, ondanks een lagere opbrengst. 

Het doel van dit onderzoek was na te gaan, of de katalytische 
dimerisatie van oliezuur continu kan worden uitgevoerd, en wel 
zodanig dat de fil'tratie achterwege kan blijven en het reaktie
produkt onmiddellijk continu kan -worden gedestilleerd. 

Verder werd gezocht naar optimale procescondities. De in
vloed van verschillende procesparameters, zoals b.v. temperatuur, 
watergehalte van het reaktiemengsel en verblijftijd in de reaktor, 
op de dimerisatieopbrengst werd nagegaan. 
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3. De dimerisatie. 

J.1. Algemeen. 

Onverzadigde vetzuren met ca. 18 C-atomen kunnen op vele 
manieren dimerieeren. Polyonverzadigde vetzuren dimeriseren in 
het algemeen al b~ verhitten, teIW~l voor de dimerisatie van 
monoonverzadigde vetzuren een katalysator nodig is. 

De struktuur van het dimeer en de aard en de hoeveelheid van 
de bijprodukten hangen sterk af van de kwaliteit van het uitgangs• 
produkt en van de gebruikte katalysator. 

De volgende dimerisatiemethodes kunnen worden onderscheiden: 
- thermische dimerisatie, alleen van polyonverzadigde vetzuren 

en esters, b~ ca. JOO 0c. 
- dimerisatie onder invloed van elektrische ontladingen. 
- dimerisatie door middel van atomaire waterstof. 
- dimerisatie door peroxyden. 
- dimerisatie door Lewis- en Bronstedzuren. 
- dimerisatie m.b.v. kleikatalysatoren. 

Op deze laatste dimerisatiemethode zal in ( J.2. ) nader wor
den ingegaan. De andere methoden z~n beschreven in 1). 

J.2. Dimerisatie van oliezuur m.b.v. montmorilloniet. 

De dimerisatie vindt plaats in het systeem oliezuur, montmo
rilloniet, water. 
3.2.1. Oliezuur. 

Dit zuur heeft de struktuurformule 
CH3(cH2)7CH=CH(CH2)7cooH • 

Van oliezuur zijn twee geometrische isomeren bekend, na
mel~k: 

a) De cis-vorm, een b~ kamertemperatuur viskeuze kleur
loze vloeistof. 

b) De trans- vorm, het elaidinezuur, een b~ kamertempera
tuur vaste witte stof. 

De samenstelling van het gebru.ikte technische oliezuur 
is gegeven in appendix 2. 
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3.2.2. Montmorilloniet. 

Montmorilloniet is een natuurl~ke kleisoort met een 
plaatstruktuur. De platen bestaan uit twee lagen zuur
stoftetraeders waarvan de centra bezet zijn door s14+

ionen. De zuurstofatomen van deze twee lagen vormen tevens 
oktaederhol ten die voor 2 /3 z~ bezet door A13+-ionen. 
Zo een plaat kunnen we ons schematisch opgebouwd denken 

als: 
s14+ s14+ s14+ 

Al)+ Al3+ 

s14+ s14+ s14+ 

De Al3+_ionen in de oktaederholten kunnen gedeeltel~k 
vervangen worden door andere ionen. In montmorilloniet 
is dit grotendeels gebeurd door Mg2+-ionen, hoewel ook 
Fe2+, Fe3+, Ti4+ en Mn2+ erin voorkomen. Het ladingstekort, 
dat door deze uitwisseling ontstaat, wordt gecompenseerd 
door de opname van uitwisselbare kationen, zoals Na+, K+ 
en ca2+ tussen de plaatjes. Deze poeitieve ionen binden 
de negatief geladen platen door elektrostatische krachten 
aaneen. 

Een gedeelte van de Si4+-ionen uit de zuuratoftetra
eders is vervangen door Al3+_ionen volgens: 

si4+ A13+ +Na+ 

of 

Door deze isomorfe vervanging heeft montmorilloniet een 
zuur karakter gekregen waarvan de aard te vergel~ken is 
met het zure karakter van de synthetische kraakkatalysator 
Si02/Al2o3• 

De zuurheid van deze katalysator wordt verklaard door 
de oppervlaktemodellen: 

I 
0- Si-OH 

I 
0 
I 

0-Al Lewiszuur. 
I 
0 
I 

O- Si-OH 
I 

I 
O-Si-OH 

I 

9 H+ 
0-Al-OH 

I 

0 
I 

0- Si-OH 
I 

.. Bronetedzuur. 



2 3 4 5 6 7 8 I 101 2 3 4 5 I 7 8 I 102 2 3 4 5 6 7 8 I 10' 

-+ 
L.j.,. --

----i 

r - -t·.:;:_,_.... ::rt-: 
t---i--' ' 

+ ~ 

~--
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Een van de meest kenmerkende eigenschappen van mont
morilloniet is het vermogen om met diverse vloeistoffen 
zwelling te vertonen. B~ toevoeging van water komen de 
uitwisselbare kationen uit de zuurstof-zesringen aan het 
oppervlak van de plaatjes en omringen zich met een water
mantel, terw~l andere watermolekulen worden geadsorbeerd 
aan het negatieve zuurstofoppervlak. 

Ook organische molekulen met een dipoolmoment, of waar
in een dipoolmoment kan geinduceerd worden,kunnen tussen 
de kleiplaatjes worden geadsorbeerd. Het totale adsorptie
oppervlak van montmorilloniet bedraagt 700-800 m2/g, het 
uitwendig oppervlak 20-80 m2/g. De deeltjesgrootteverde
ling is weergegeven in grafiek 3.2.2. 

De waarsch\inl~ke samenstelling van het gebruikte mont
morilloniet ( vindplaats: Panther Creek Southern, Aber
deen Mississippi ) wordt gegeven door de formule: 

(H20)(Si3,s5A10,15)(Al1,27Fe~,29Fe6,03Mgo,.32Ti6,o4> 010C0H>2 

Cao,23Nao,06Ko,05 • 

3.2 • .3. Water. 

Water speelt een rol b~ de aktivering van de klei. Een of 
meer reakties aan het katalysatoroppervlak hangen sterk 
af van de hoeveelheid water op dat oppervlak. De snelheid 
van de waterstofoverdrachtsreaktie hangt b.v. af van het 
watergehalte. De aanwezigheid van water in de vloeistof-
fase voorkomt of onderdrukt vele nevenreaktie.s zoals b. v. 
lacton- en anhydridevorming en de decarboxylatie.( zie 3.2.4.) 

3 .2.4. Reakties. 

Hoewel b~ meting van de· pH in waterige oploseing een 
waarde van ca. 8,4 gevonden wordt, bevat het montmorillo
niet een groot aantal zure plaatsen, zoals kan worden 
aangetoond door adsorptie van een indicator. Tengevolge 
daarvan treden aan het katalysatoroppervlak de volgende 
reakties op : 
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1. Carboniumionvorming. 

H+ + R1-CH:CH-R2 

b.v. oliezuur 

+ 
R1-CH-CH2-R2 

Uitgaande van dit carboniumion kan zowel cis- ala trans
oliezuur worden gevormd, onafhankel~k van de oorspronke
l~ke configuratie, dus: 

2. + -C=C
H H 

-- + H 
-C-C
H H 

- H 
-C=C

H 

cis trans 
Bovendien kan positionele isomerisatie optreden volgens: 

+ 
3. R

1 
-CH=CH-CH2-R2 ~ R1 -CH2-CH-CH2 ~ 

R1~cH2-CH=CH-R2 + H+ 

Behalve cis-trans- en positionele isomerisatie kan ook 
skelet-isomerisatie optreden: 

4. ----
+ 

-CH2-y-CH2-
CH3 

+ 
-CH2-yH-CH2 

CH3 

--

Het carboniumion kan bovendien de volgende polymerisatie
reaktie geven: 

5. ~1 
H-C+ 

I 

9H2 
R2 

+ 

~3 
CH 
I 

CH 
I 

R4 

----
~3 

""' CH I 
HC+ 

I 

R4 
B~ de waterstofoverdraohtsreaktie heeft een molekule de 
funktie van waterstofdonor en een ander molekule dient 
als waterstofaoceptor. E6n molekule wordt dus gedehydro
geneerd en het andere gehydrogeneerd. 
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+ 
6. ~1 ~3 ~1 ~3 ~1 ~3 

HC+ + 
CH :-- ~H2 + CH 9H2 + CH + H+ . I I I --- I 

yH2 CH ~H2 CH 9H2 CH 
I I I 

R2 9H2 R2 CH R2 CH 
I I 

yH2 9H2 CH 
I 

R4 R4 R4 

Kraking. 

+ 
7. R1-CH-CH2-CH2-CH2. - R1-CH:CH2 + CH2-cH2-R2 -

+ 
+ 

R1-CH=CH2 + CH3-CH-R2 

B~ de waterstofoverdrachtsreaktie 6. ontstaan geconjugeerde 
c

18
-vetzuren. Deze vetzuren geven een aantal polymerisatie

reakties volgens het Diels-Alder mechanisme. 
a. Dimerisatie van monoonverzadigde c18-vetzuren met de 

geconjugeerde c18-dieenzuren: 

p + q = 14 
r + s = 12 

--

Ba. Dimeri~atie van geconjugeerde c18-dieenzuren: 

CH3-(CH2) -CH-CH-CH:CH-(CH2) -COOH pl \ q 

C=C 
I I 
H H 

HC-(CH2) -COOH 
I s 

----

p + q = 12 

r + s = 12 



12 

Dit dimeer heeft nog een dubbele band buiten de zeering 
en kan met een molekuul dieenzuur reageren tot het tri
meer : 

9. H H 
C=C 

I \ 

HC-(CH2) -COOH 
I B 

C=C 
H H 

m + n = 12 
p + q = 12 
r + s = 12 

Door reakties tussen zuurgroepen en de dubbele binding 
kunnen ontstaan volgens 10 en 11 : 
10. Lactonen. 

R1-CH:CH-CH2-CH2-COOH--- R1-CH2-CH-CH2-CH2-C=0 
I 0 I 

Deze intramolekulaire reaktie is alleen mogel~k wanneer 
ze vooraf gegaan wordt door een positionele isomerisatie 
waarb~ de dubbele binding de zuurgroep dicht genoeg na
dert. 
11. Esterdimeren ontstaan door intermolekulaire reaktie 

tussen de zuurgroep en de dubbele binding van verschil
lende molekulen. 

- ~ 
R1 ~CH2-9-R2 

0 
I 

R3-C=0 

Bovendien kunnen uitwieselbare kationen van de kataly
eator worden vervangen door H+-ionen van de vetzuren, due: 
12. 

2 R-COOH + montmorilloniet ~ Ca(R-C00) 2 

K- en Na-ionen worden op deze w~ze ook uitgewisseld. 
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Tenslotte kunnen er nog reakties optreden waarb~ water 
is betrokken. 
13. Anhydridevorming: 

2 R-COOH ~ R-0=0 
\ 
0 

I 
R-0=0 

+ 

Het gevormde anhydride kan warden gedecarboxyleerd volgens: 
14. 

R-OH2-0H2-°'=0 0 
p ---- R-CH2-oH2-C-OH2-oH2-R + 002 

R~CH2-0H2-0=0 

15. Varrentrap reaktie. B~ deze reaktie wordt oliezuur 
m.b.v. water omgezet tot palmitinezuur en az~nzuure 

-

De polymerisatiereakties 8, Ba en 9 en de reaktie 6, die 
daaraan moet vooraf gaan, kunnen we schematisch als volgt 
aangeven: 

Waterstofoverdracht. 
Polymerisatie. 

2 A '-----B + 0 

A+ C- D 

· 2 C = E 

E + O= F 

waarin: A = monqonverzadigd c18-vetzuur. 
B = verzadigd c18-vetzuur. 
D = dime er. 
E = dimeer met nog een exocycliache 
F = trimeer. 

dubbele band. 
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4. Experimenteel gedeelte. 

4.1. Apparatuur. (zie fig. 4.1 en 4.1a) 

Het reaktiemengsel wordt door een plunjerpomp met verstelbare 
slaglengte uit een voorraadvat naar de reaktor gepompte Deze 
reaktor (zie fige 4.1b) is zo geconstrueerd dat hij gemakkelijk 
demonteerbaar is omdat de katalysatormassa na elke proef ver
vangen moet worden. 

De katalysatorkorrels bevinden zich tussen twee filterplaatjes. 
De temperatuur in het katalysatorbed wordt op drie plaatsen m.b.v. 
thermokoppels gemeten. De druk in de reaktor kan worden ingesteld 
tot op 0,1 atm nauwkeurig met een veerveiligheid vlak voor de 
aftap. 

Het reaktieprodukt wordt gekoeld tot 45°0. Reaktor en voor
veIWarmer hangen in een grote oliethermostaat ( 35 l ), waar
door de reaktietemperatuur op 0,5 °c nauwkeurig kan worden in
gesteld. 

Water en oliezuur worden innig gemengd in een voorraadva t da t 
verbonden is met een ultrasoonapparaat ( Philips type PH 2101/100 ). 
Een zuiger die op het vloeistofoppervlak drijft sluit het meng-
vat precies af .Op deze wijze is voorkomen dat het watergehalte 
van het te doseren reaktiemengsel tijdens het experiment veran-
dert. Als we b.v. uit een gesloten voorraadvat pompen zal het 
gasvolume boven de vloeistof steeds groter worden. Omdat de 
gasfase relatief meer van de vluchtigste component, het water, 
bevat, zal het watergehalte van de vloeistoffase continu afnemen. 
Deze afname kan belangrijk zijn, daar het watergehalte van het 
reaktiemengsel slechts ca. 7°/oo bedraagt. 

Twee reaktoren,waarvan alleen de diameters verschillend zjjn, 
kunnen in de opstelling warden geplaatst. In de hierna volgende 
teket zullen we epreken van reaktor I en II, met diameters van 
reapectievelijk 15 en 25 mm. De lengte van de reaktoren is 210mm, 
de lengte van het katalysatorbed 155 mm. 
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4.2 Voorbehandeling van het techniache o~iezuur en de katalysator. 

Om eventueel nog aanwezige "vreemde stoffen" (o.a. kleurstof
fen en afbraakprodukten van kleurstoffen ) zoveel mogel~k te 
ve.rwjjderen, werd het technische oliezuur A701-6268 gebleekt 
gedurende een uur met 20% Tonsil LFF b~ 80-85 °C.Tljdens het 
bleken werd flink geroerd en stikstof over de vloeistof geleid. 
Het bleekmiddel wordt onmiddellljk na de bleking afgefiltreerd 
en het oliezuur wordt in het donker onder stikstof bewaard. 

Enkele dimerisatieproeven werden uitgevoerd met een nog verder 
gezui verd produkt. Daa1~toe werd het met Tonsil gebleekte olie
zuur onder vacuum overgedestilleerd onder toevoeging van 0,2 % 
boorzuur. Top- en bodemfraktie zijn sterk gekleurd. De midden
fraktie is praktisch kleurloos. 

Het kookpunt van olie~zuur blj 10 mm Hg is 223 °c. De analyses 
van deze produkten zljn weergegeven in appendix 1. 

De ka talysa tor heef1; een gemiddelde de el tj es diameter van 
ca. 50 )l• Een kolom gepakt met deze katalysator geeft een druk
val van enkele atmosferen per cm. 5) Daarom moesten grotere 
ka talysa tor korrels wo:r:~den gemaakt. Daartoe we rd de ka talysa tor 
gesuspendeerd in water. Deze suspensie werd aan de lucht inge
dampt bij ca. 80 °c en daarna gedroogd b~ 110 °c in vacuum. De 
nu verkregen zeer hardet kleibrokken werden gebroken en de zeef
frakties van 1-2 mm en van 0,5-1 mm dienden als katalysator in 
de buisreaktor. De drukval over het bed is praktisch te vervvaar
lozen blj de gebruikte pompsnelheden van 50-100 g oliezuur/h. 

De katalysatorkorrels vallen niet uit elkaar onder reaktie
condi ties. Bovendien bevat het b~ 110 °c in vacuum gedroogde 
montmorilloniet zoveel water als overeen komt met het optimale 
watergeha.lte aan de kat;alysator onder reaktiecondities.(Zie 1) 

chapter 11 ) 

4.3 Werkw~ze. 

De reaktor werd gevuld met katalysatorkorrels van 1-2 mm of 
van 0,5-1 mm en in de cipatelling gehangen. Voor elke proef werd 
de opstelling gespoeld met stikstof. 1000 g oliezuur en de ge
wenste hoeveelheid wa te1r ( meestal ca. 8 g ) werden gedurende 
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enige t~d geschud in een vibrator en daarna in het ultrasoon
mengvat gebracht. ijet vat werd afgesloten met de zuiger.Na con
trole van het watergehalte van het reaktiemengsel werd de op
stelling volgepompt en de druk op de gewenste waarde ingesteld. 

Hierna werd de opstelling in de thermostaat gehangen +). De 
temperatuur in het katalysatorbed stelde zich in ca. 3 min. op 
de thermostaattempera.tuur in. 

Het opvangvat voor het reaktieprodukt werd elk half uur ver
wisseld. Het eerste opvangvat werd b~ alle experimenten 10 min. 
na onderdompelen in de thermostaat onder de aftap opening ge
plaatst. 

Na afloop van een experiment werd de druk afgelaten, de op
stelling doorgeblazen met stikstof en uit de thermostaat genomen. 

+) Ale de reaktor alleen is gevuld met katalysator als h~ in de 
olie van 245 °c wordt gedompeld, zal het montmorilloniet een 
groot deel van z~n water verliezen. Het zal dan erg lang duren 
eer zich het optimale watergehalte aan de katalysator weer heeft 
ingesteld. 
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4.4 Analyses. 

4.4.1 Waterbepaling van reaktiemengsel en produkt volgens 
Karl-Fischer 4). 

2-3 g monster werden ingewogen in een gesloten titratievat. 
Hieraan werden 10,00 ml methanol toegevoegd en deze methanol
oplossing werd getitreerd met Karl-Fischerreagens. 

De titer van dit reagens werd telkens voor een bepaling op
nieuw gesteld. Daartoe werden 10,00 ml methanol tot watervrlj 
getitreerd met het reagens; daarna werden ca. 40 mg water, ge
wogen tot een nauwkeurigheid van 0,1 mg, met een injektiespuit 
toegevoegd en dit water werd weer getitreerd. 

Stel dat x g monster a ml reagens verbruiken, 10,00 ml metha
nol b ml reagens verbruiken en dat de sterkte van het reagena 
y mg water/ml is. Het watergehalte van het monster is nu: 

a-b t I a-b % -- y mg wa er g = -- y V'c 

x x 

De titratie werd uitgevoerd met een automatische titrator (Radio
meter). De nauwkeurigheid van de bepaling is 0,1 %0. 

4.4.2 Moleculair destillatie. 

Deze destillatie werd uitgevoerd m.b.v. het a.pparaat van 
fig. 4.4.2; hierin staan ook de destillatiecondities vermeld. 
Het reaktieprodukt wordt tijdens deze destillatie gescheiden in 
twee frakties, te weten monomeer ( het destillaat ) en 
di+trimeer ( residu ). De dimerisatieopbrengst werd gedefinieerd 
ale: 

Residu 
Residu+destillaat x 100 gew. % 

In feite moet dit resultaat gecorrigeerd worden voor: 
1. De holdup van het destillatieapparaat. 
2. De hoeveelheid monomere zeep en interesters in het residu. 
J. De hoeveelheid monomeer in de koude vinger. 

Dit wordt niet gedaan, omdat deze correcties minder dan 0,5% 
bedragen voor proeven met technisch ollezuur. 
De nauwkeurigheid van deze destillatie is 0,5%. 
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4.4.3 Bepaling van het percentage cis- en trans dubbele 
bindingen in het monomeer. 

Het doel van deze metingen was de hoeveelheid mono-onverzadigd 
vetzuur, die na de reaktie in het reaktieprodukt achterbleef, 
te bepalen. De som van cis- en trans onverzadigde verbindingen 
is te beschouwen ala het onomgezette oliezuur. De metingen wer
den spektrofotometrisch uitgevoerd. 
a) Transbepaling. 
0,5 ml. van een oplossing van 1,000 g. deatillaat, aangevuld 

met cs2 tot 25 ml. , werd in een 0,4 mm. NaCl-eel gebracht. 
Als referentie diende een oplossing van 1,000 g. zuiver olie
zuur aangevuld tot 25 ml. met cs2 • Het verschilspektrum van deze 
twee oplossingen werd opgenomen met een Beckman I.R.8 spektro
fotometer. 
De trans-piek wera opgemeten tussen 10,15 en 10,70 fen uit de 
transmissies van top (Tt) en basis (Tb) werd de extinctie bere
kend volgens Etrans = log Tb - log Tt• 
Uit een ijkgrafiek, gemaakt van de extincties van standaardrneng
sels van oliezuur en elaidinezuur, als funktie van de elaidine
zuurconcentra tie, konden de "trans"-concentraties warden afgelezen. 

b) Cis-bepalingen. 
Een 10 cm-kwartscuvet werd gevuld met de resterende 24,5 ml. 
van de onder a) genoemde monsteroplossing. 
De referentiecuvet was gevuld met 24,5 ml. van een oplossing 
van 1,000g. stearinezuur in 25 ml. cs2 • De cis-extincties van 
het monster in het nabije infrarood werden gemeten met een Ca
ry 14 epektrofotometer (opnameenelheid 2,5 i/sec, slitcontrol 15) 
De cis-piek werd opgemeten tussen 2, 1.38 en 2, 162 )l en met een 
ijkgrafiek werden uit de gemeten extincties de "cis"-concentra
ties bepaald. 
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4.4.4 Bepaling van het 0-lactongehalte van het monomeer. 

Dit gehalte kon direct bepaald worden uit de spektrogrammen 
van de trans-bepalingen. De ~ -lacton-piek werd opgemeten tussen 5, 55 
en 5,80 P• De extinctie werd berekend volgens: 

De ijkgrafiek werd bepaald door de extincties van oplossingen 
van 1 ,000 g. lacton-oliezuurmengsels ( 0-5% K-lacton) en 25 ml. 
cs2 te meten. 

4.4.5 Gaschromatografische analyse van de residuen. 

Deze analyse werd uitgevoerd, zoals beschreven in (1). 

Uit de metingen werd de dimeer-trimeer verhouding bepaald uit 
een ijkgrafiek. Deze werd verkregen door mengsels met bekende 
dimeer/trimeer verhouding te injecteren. 

4.4.6 Bepaling van de zuur- en verzepingsgetallen van de resi
duen. 

De metingen 
De titraties 
diometer). 
Definities: 

werden gedaan volgens norm N.E.N. 1046. 
werden uitgevoerd met een automatische titrator (Ra-

Zuurgetal (ZG) = aantal mg. KOH nodig om de vrije 
zuurgroepen in 1,000 g. monster te neutraliseren. 

Verzepingsgetal (VG) = aantal mg. KOH nodig om 
alle zuurgroepen ( vrije plus veresterde ) in 
1,000 g. monster te neutraliseren. 

Uit het verschil tussen verzepings- en zuurgetal 
kon informatie worden verkregen over de hoeveelheid interesters 
in het residu. 
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4.5 De selektiviteit. 

De selektiviteit S wordt gedefinieerd ala: 

s = 

= 

gewicht dimeer+trimeer 

afname gewicht oliezuur verbruikt door polymerisatiereakties 

% dimeer+trimeer 

% afname oliezuur verbruikt door polymerisatiereakties 

Uit deze definitie en het voorgestelde reaktiemechanisme volgt 
het dimeer D een selektiviteit S:0,67 geeft en het dimeer E en 
het trimeer een selektiviteit S=0,50 geven. 

Dit geldt echter alleen voor zuiver oliezuur. Het technische 
oliezuur, waarvan de samenstelling is gegeven in appendix 2, 

geeft andere selektiviteitsgrenzen. Ala we aannemen dat de poly
onverzadigde vetzuren op dezelfde manier reageren als c, kan de 
minimale selektiviteit worden berekend door aan te nemen dat de 
7,afo polyonverzadigde vetzuren dezelfde hoeveelheid E+F geven 
zonder dat A wordt weggenomen. Als A dimeriseert met S=0,50, 
levert dit 41,5% E+F. 

Dus: 7,0 + 41,5 = 0 , 54 3min = 90,0 

De optimale selektiviteit wordt verkregen als de 7,0% poly
onverzadigde vetzuren 14,0% D vormen en de overbl~vende 83,0-7,0%= 
76,0% A dimeriseren tot 2/3x76,0%=50,7% D. 

Dus: S 14,0 + 50, 7 0 72 max = = ' 90,0 
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4.6 Inleidende proeven. 

Omdat b~ de batchproeven al was gevonden dat de katalyeator 
t~dens de reaktie zuurder wordt door uitwisseling van H-ionen 
van het oliezuur met metaalionen van de katalysator, werd ge
tracht de dimeriaatie uit te voeren met methyloleaat. De proeven 
werden uitgevoerd in een trilreaktor zoals beschreven in 1). 
De opbrengst van deze experimenten was echter in het wateropti
mum slechts 17 % na 1 uur reaktietijd bij 245 °c, terwijl bij de
zelfde condities met technisch oliezuur opbrengsten van 43 % 
bereikt werden.Daarom werd bij de continue proeven gewerkt met 
oleine en niet met technisch methyloleaat. 

Enkele inleidende continue proeven werden gedaan om enig in
zicht te krijgen in de reaktiecondities, vooral de temperatuur, 
waarbij verdere experimenten zouden worden uitgevoerd. 

In tabel 4.6.1 zijn de reaktiecondities van de proeven en de 
opbrengsten en watergehaltes van de afgetapte monsters weerge
geven. 

Ala reaktietemperatuur werd 245 °c gekozen omdat bij deze tempe
ratuur door M. den Otter reeds vele batchproeven zijn uitgevoerd. 

De spacevelocity SV=2 ml oliezuur/g katalyaator h. werd aan
gehouden omdat deze SV correspondeerde met het kleinste vloei
stofdebiet ( 50 g oliezuur/h. ), dat de pomp reproduceerbaar 
kan verpompen. 



------ .. - -. 

Condi ties 1 2 
Temperatuur 0c. 245 245 
Druk atm. 6,3 6, 1 
%owater in 

7' 1 6, 1 
reaktiemengsel. 
Reaktor. I I 

Debiet g/h. 50 50 
SV ml/g kat h. 2,06 2,09 
Gewicht kat g. 28 28 
Kat diam. mm. 1-2 1-2 
Opmerkingen. 1% Li-stearaat 

aan reaktiemeng-
Monstername sel toegevoegd. 

( min } %oH20 % residu focH20 % residu 

10-30 6,7 9,8 4,6 
30-50 33,2 32,8 
50-70 10,0 34,4 9, 1 
70-90 33,8 29,0 
90-110 9,8 31,5 8, 1 

110-130 29,9 28,0 
130-150 8,4 26,8 7,2 
150-170 23,2 23,5 
170-190 6,8 19,7 6,9 
190-210 19,0 20,9 
210-230 7,2 17,4 6,6 
230-250 17 ~o 18,9 
250-.270 7,2 14, 7 6,7 
270-290 15'1 16' 1 
290-310 13,9 

Proef nr. 
4 

220 
6,4 

5,8 

I 

50 
2,06 

28 
1-2 

Monster-

%oH2o % residu name ( min -
1,3 10-40 

30,6 
4,2 33, 1 40-70 

35,7 70-100 
5,9 33,2 

100-130 
6,2 30,8 130-160 

6,7 J1,0 160-190 
32,0 190-220 

6,5 

220-250 
250-280 

280-310 

3 
245 
6,4 
6,5 

I 

50 
2, 14 
2_8 
1-2 

Kat behandeld 
met LiOH. 
1) blz. 153. 

) %01!20 % residu 

21,2 5,0 

13,5 
10,7 38,2 

10,3 
10,3 34,0 

9,0 .. 

8,7 26,0 

7,5 
7,4 

7,4 18,3 

-

I\) 
O'\ 
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Samenvatting van de resultaten vermeld in tabel 4.6.1. 

a. Bij 245 °c en watergehaltes van 6-7%0 in het reaktiemenesel, 
gaat de aktiviteit van de katalysator vrij snel achteruit. 
Na 3~4 uur is de opbrengst,van ca. 35% in het begin, gedaald 
tot minder dan 20%. 

b. Toevoeging van 1% Li-stearaat geeft geen merkbare verhoging 
van de opbrengst. Een met LiOH behandelde katalysator geeft 
een zeer donker gekleurd produkt. Waarschijnlijk bevat dit residu 
relatief veel zeep. 

c. De opbrengst bij 220 °c is niet lager dan bij 245 °c, onder 
overigens dezelfde omstandigheden. Bovendien is na 4 uur 
reaktietijd nog geen merkbare achteruitgang van de katalysator 
te constateren. 

Dit is ale volgt te verklaren. Zowel bij de proeven bij 245 °c, 
als bij 220°c, bevatte het reaktiemengsel ca. 7%o water. Het 
optimale watergehalte bij 220 °c ligt tusaen 7 en 8%0, zoals 
zal blijken uit de proeven 5 t.m. 8. Uit de batchproeven volgt 
dat het wateroptimum bij 245 °c hoger ligt dan bij 220 °c. Door
dat we bij 245 °c verder van het wateroptimum waren verwijderd 
dan bij 220 °c, is de gevonden dimerisatiesnelheid bij 220 °c 
even hoog als bij 245 °c. 

Op grond van het resultaat van proef 4 werd besloten de volgende 
experimenten uit te voeren bij 220 °c. 

Om te beginnen werd de invloed van het watergehalte van het 
reaktiemengsel op de opbrengst nagegaan. 
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4.7 Bepaling van het optimale watergehalte by·220 °c. 

Bjj de batchproeven werd d~t watergehalte optimaal genoemd, 
dat onder gegeven reaktiecondities, gedurende 2 uur reaktietijd, 
de grootste hoeveelheid residu gaf. 

Dit wateroptimum hangt af van de reaktietemperatuur, de olie
zuurconcentratie, de katalysatorconcentratie en het volume van 
de gasfase boven het reaktiemengsel. 

Het optimale watergehalte kon bjj de continue proeven niet 
worden gedefinieerd zoals dit bij batchproeven gebeurt. Dit blijkt 
uit grafiek 4.7.1 , waarin de opbrengst is uitgezet als funktie 
van het watergehalte van het reaktiemengsel, met de reaktietjjd 
als parameter. 

Bij continue dimerisatie werd dat watergehalte optimaal genoemd, 
dat gemiddeld over een bepaalde tijd,de hoogste opbrengst geeft. 
Deze gemiddelde opbrengst over 8 uur reaktietijd, is in grafiek 
4.7.2 uitgezet als funktie van het watergehalte van het reaktie
mengsel. 

Samenvatting en discussie van de resultaten vermeld in tabel 4.7.1. 

Bij een hoog watergehalte (10%0) van het reaktiemengsel is de 
opbrengst praktisch constant, echter relatief laag. Bjj een laag 
watergehalte (4%o) gaat de opbrengst snel achteruit. 

Het optimale watergehalte bjj 220 °c ligt rond 7,5%0, zoals 
bljjkt uit grafiek 4.7.2. Bij dit watergehalte gaat de aktiviteit 
van de katalysator ook langzaam achteruit; de reaktiesnelheid 
is echter groter dan bjj het hoge watergehalte en daardoor krijgen 
we gemiddeld over de eerste 8 uren de hoogste opbrengst. 

De hierna volgende proeven werden allen uitgevoerd met olie
zuur dat 7-8%0 water bevatte. De invloed van 
a. de verbljjftjjd in het katalysatorbed, 
b. de zuiverheid van het oleine en 
c. de katalysatordiameter 
op de opbrengst werden nagegaan. 
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Tabel 4.7.1 Proef nr. 

5 6 7 8 

Condi ties: 
0 Temp. C. 220 220 220 220 

Druk atm. 7,5 7,5 7,5 7,5 
%owater reak- 9,8 4,2 8,4 6,8 
tiemengsel. - - - -
Reaktor. I I I I 

Debiet g/h. 50 50 50 50 
SV ml/g kat h. 2'1 2,1 2'1 2, 1· 
Gew. kat g. 28 28 28 2a 
Kat diam. mm. 1-2 1-2 1-2 1-2 

Monstername. %oH20 %res. %oH20 %res.· %oH20 %res. %oH2o %res. 
(uren) 

1· 
0 - ~ 3,8 4,7 3,2 2,2 
i-1 31 ,6 34,a 38, 1 36,5 

1 -tt 10,8 a,7 6,9 7,5 
1f-2 27,9 30,5 29,5 32,4 
2 -2i 10,2 a, 1 a.a 8,5 
2i-3 26,0 29,2 28,7 
3 -3t 10,0 6'1 9,0 7,7 
3i-4 25,8 30,2 30,5 
4 -4i 9,9 5,9 a,9 7,0 
4t-5 23, 1 30 .. 9 
5 -5i 9,5 26'1 5,6 a,6 7,0 
51-6 27,9 28,2 
6 -Gt 9,9 4,7 8,6 6,8 
6-i-7 25,5 17,7' 26,0 
7 -7i 10,0 4,5 a,3 6,9 
7i-8 2.3,4 26,6 24,4 
8 -st 10,0 4,6 
st-9 22,7 12 '1 
9 -9i 9,9 
91-10 23,7 
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4.8 Verdere experimenten bij 220 °c. ( zie Tabel 4.8.1 en 4.8.2 ). 

a. De volgende parameter die gevarieerd werd is de verblljf-
t~d. In proef 9 was de space velocity 0,95 ml oliezuur/g kat h, 
in proef 13 3,8 ml/g kat h. 

Uit de resultaten, uitgezet in grafiek 4.8.1 , volgt,dat 
een verblijftljd van meer dan 25 minuten geen merkbare verhoging 
van de opbrengst geeft. Een verblijftljd van ca. 15 minuten 
geeft een maximale opbrengst van slechts 25%, tegenover 38% 
blj 25 minuten. 

Blj deze proeven dient te worden'opgemerkt dat proef 9 werd 
uitgevoerd in reaktor II, die een kleinere lengte-diameter
verhouding heeft dan reaktor I. De verblijft~d en verblljftijd
spreiding onder reaktiecondities werden voor beide reaktoren 
gemeten. ( zie appendix 3 ) 

De opbrengst nam na enige uren, afhankelijk van de hoeveel
heid katalysator en andere reaktiecondities , vrij snel af. 

Uit grafiek 4.8.1 volgt verder dat dezelfde deaktivering 
van de katalysator is opgetreden als gelljke hoeveelheden 
oliezuur/g kat zjjn overgepompt, althans voor de proeven 8 en 9. 

Een van de oorzaken van de deaktivering van de katalysator 
zou adsorptie van vreemde stoffen uit het oliezuur kunnen 
zijn. Om dit te onderzoeken werden de volgende experimenten 
gedaan. 

b. Bij proef 11 werd uitgegaan van oleine waaraan 30 ppm xantho
phyl, een kleurstof die veel in plantaardige olien voorkomt, 
waren toegevoegd. De opbrengst nam zeer snel af, waarschjjnl~k 
doordat de katalysator gedeaktiveerd wordt door adsorptie 
van de kleurstof. ( zie grafiek 4.8.2 ) 

Dat deze kleine hoeveelheid kleurstof een zo grote invloed 
heeft kan als volgt worden aangetoond: 

Als we aannemen dat het oppervlak van een xanthophylmolekule 
100 i 2 bedraagt, kunnen we berekenen dat 10 mg xanthophyl, 
met een molgewicht van 568 een oppervlak hebben van 

10 x 10-
3 

x 6 x 1023 ~ 100 x 10-20 m2 = 10 m2 

568 I I I 
aantal molekulen/10 mg oppervlak 

van 1 molekule 
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Het buitenoppervlak van 72 g katalysator"bolletjes", met een 
gemiddelde diameter van 1,5 mm, is 0,2 m2• 

Na 4 uur reaktietjjd was de aktivi tei t van de katalysator 
praktisch op zjjn restwaarde. In die tljd zjjn 240 g reaktie
mengsel over de katalysator gepompt. Deze 240 g bevatten 
ca. 7 mg kleurstof. 7 mg kleurstof hebben een totaal opper
vlak van 7 m2 , dat dus vele malen grater is dan het buiten
oppervlak van de katalysator. 

Bjj proef 10 werd een extra gezuiverd oleine gebruikt. Het 
gebleekte oliezuur werd daartoe overgedestilleerd onder vacuum. 
( zie appendix 1 ) De opbrengst is blj dit experiment echter 
praktisch even hoog als bjj proef 9, zoals te zien is in gra
fiek 4.8.2 • 

De resultaten van deze proeven lljken met elkaar in tegen
spraak te z~. Een mogelijke verklaring is, dat de kleurstof
fen zeer sterk geadsorbeerd worden, terwjjl de vreemde stoffen 
uit het ole1ne, die hoogstens een of twee geconjugeerde sys
temen per molekule bevatten, minder sterk worden geadsorbeerd. 

c. Tenslotte werd in proef 12 de invloed van de katalysator
diameter nagegaan. Als katalysator diende de zeeffraktie van 
0,5-1 mm. 

In grafiek 4.8.3 is te zien dat de katalysator met kleinere 
deeltjesdiameter, dus met een groter buitenoppervlak per g, 
een verhoging van de opbrengst met ca. 5% geeft. 
Het totale oppervlak wordt niet groter, echter wel het buiten
oppervlak, dat dus bljjkbaar een belangrjjke rol speel t. 
Dus: 1. Er is waarschijnljjk diffusielimitatie in de porien. 

2. Als de "vergiftiging" met het buitenoppervlak te 
maken heeft, dan moet dat tweemaal zo langzaam gaan 
ala de deeltjes diameter de helft wordt, althans bjj 
dezelfde space velocity. ( zie grafiek 4.8.4 ) 

Opmerking. 
Bjj de proeven 12 en 13 werd de druk op een hogere waarde in

geeteld, omdat er bij deze experimenten wel enige drukval over 
de reaktor was. 
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Proef nr. Tabel 4.8.1 

9 10 
~ormaal Gebleekt en 
gebleekt gedestilleerd 
oliezuur. oliezuur. 

Monstername. %oH2o % res. %oH2o % res. 
(uren) 

0 - ~ 

1 -1;. 

1-1-2 
2 -2* .. 
2-b-3 
3 -3-?? 
3i-4 
4 -4;-
4t-5 
5 -5! 
5~-6 
6 -6! 
6!-7 
7 -7i 
7~--8 

8 -Si 
Bi-9 
9 -91 
9·1-10 

10 -1 Ot 

1 Oi-11 

11 -11~ 

11-i-12 
12 -12i 
12i-1J 
13 -13i 
1 J!-14 
14 -14! 
14i-15 

15 -15! 
1·~~-16 

16 -16! 

7,6 

7,8 

7,7 

7,6 

37,5 
.39,0 

3.3,4 

31,4 

30,2 
29,7 

31,9 

27,6 

26,2 

25,0 

24, 7 

2,0 

31,9 
4,6 

35,7 

8, 1 

33,4 
8,2 

8,J 
31,2 

8,4 

8,3 
29,4 

8, 1 

30,5 
7,6 

7,8 
24, 1 

7,9 

22,1 

Condities voor de 
proeven 9 en 10; 

Temperatuur 0c 220 

Druk a.tm 8 

%oH20 in 
reaktiemengsel 
Reaktor 

7,5-7,9 
II 

Debiet g/h 
SV ml/g kat h 
Gew. kat g 

60 
0,95 

72 
Kat diam. mm 1-2 
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Tabel 4.8.2. Proef nr. 
11 12 13 

Condi ties: 
0 220 220 220 Temp. C. 

Druk atm. 8 9 +) 9,8 +) 

%0 H2o reaktiem. 7,8 7,8 7,6 
Reaktor. II I I 

Debiet g/h. 60 50 93 
SV ml/g kat h. 0,94 2,4 3,8 
Gew. kat g. 72 24 28 

Kat diam. mm 1-2 0,5-1 1-2 
Oliezuur. +30 ppm kleuret. gebleekt gebleekt 

Monetername. %0 H20 % res. %0 H20 % res. %0 H20 % res. 

(uren) 

0 - t 2,8 4,3 4,9 
i-1 32 '3 38,4 24,3 

1 -1i 7,2 6,9 7,7 
1i-2 24,6 
2 -2i 7,6 36,4 7,8 22,3 

2i-3 s,o 
; 

3 -3i 7,9 ' 

3~-4 21,6 34,8 7,3 18,6 
4 -4i 7,8 8, 1 
4!-5 
5 -51 7,8 7,6 l 7,4 
51-6 19' 1 32,0 21,0 
6 -61 7,7 
6i-7 
7 -7i 7,7 
71-8 19,2 29,3 7,9 14~3 

8 -8f 

8~-9 l 

9 -9i 
91-10 25,9 

10 -10i 
10!-11 
11 -11tr 
11 ~-12 21,2 
12 -12i 
12i-13 
13 -13! 

+ 
20,8 

) zie 4.8c 
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4.9 Verloop van de opbrengst met de tijd. 

De opbrengsten van alle experimenten verlopen verlopen volgens 
de drie curven uit onderstaande figuur. 

t .. 
l.l . h-. y --i Een mogel~ke ver~ ar1ng iervoor s: 

Gebied a. Hier tracht zich een evenwicht in te stellen tussen 
de korte vetzuren in het oleine en aan de katalysator. 
Deze korte vetzuren worden sterker geadsorbeerd dan 
oliezuur. 

Gebied b. De katalysator wordt t~dens de proef zuurder, ( zie 
appendix 4 ) doordat H-ionen van het oliezuurworden 
uitgewisseld tegen metaalionen van de katalysator. 
( zie appendix 5 ) Hierdoor neemt de snelheid van de 
wa terstofoverdrachtsreaktie 2 A - B + C toe .. Het 
beschikbare oppervlak neemt echter af, omdat een steeds 
groter deel wordt bedekt met sterk geadsorbeerde kraak
p rodukten. Al naar gelang dit laatste effect groter, 
gel~"k of kleiner is dan het eerste, neemt de opbrengst 
af, blijft gel~k of neemt toe in dit gebied b. 

Gebied c. Het oppervlak is nu zover bedekt met kraakprodukten 
dat de opbrengst achteruit gaat. 
Dat al b~ 220 °c kraking optreedt werd door M. den Otter 
gaschromatografisch aangetoond. 

Dat deze hypothese re.eel is volgt o.a. ui t grafiek 4.8.1 • 
De katalysator is namel~k evenver gedeaktiveerd als gelijke hoe
veelheden oliezuur/g kat zijn overgepompt, althans voor de proe-
ven 8 en 9. Uit grafiek 4.8.4 volgt dat b~ de proeven 8 en 12 de kat 
evenver gedeaktiveerd was,als gel~ke hoeveelheden oleine / m2 kata
lysatorbui tenoppervlak zijn over eepompt, hetgeen weer in over-
eenstemming is met de hypothese. 
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4.10 Verloop van het watergehalte in het produkt. 

Er zal zich steeds een verdelingsevenwicht willen instellen 
tussen het water in de oliefase en aan de katalysator. 

Er geldt : 

waarin: kev.T 

0 vlst 
0 ev.kat 

kev.T = [:::::at] T 
= verdelingscoeffient b~ T 

= watergehalte in het reaktiemengsel. 

= waterconcentratie aan de katalysator in even
wicht met cvlst b~ T 0 c. 

Afhankelijk van de hoeveelheid water aan de katalysator zal 
het watergehalte van het produkt als volgt verlopen: 

reaktieprodukt 

__ '\ __________ _ 
reaktiemengsel 

a. kat is relatief te nat 

reaktiemengsel ___ ,J ______ . __ _ 
reaktieprodukt 

----------------t~d ... 

b. kat is relatief te droog 

Als de reaktor b~ 20 °c wordt volgepompt met een reaktiemengsel, 
waarvan de waterconcentratie hoger is dan de concentratie die· 
in eve:riYlicht zou zjjn met de hoeveelheid water, die oorspronke
l~k aan het katalysatoroppervlak aanwezig is, zal de katalysator 
water gaan opnemen totdat ongeveer geldt: 

[ 

0
vlst J 

0 ev.kat 200 
= 

Na enige minuten wordt de reaktor op 245 °c ( of 220 °c ) ge-
bracht. De eerste monsters,die we nu continu aftappen, bevatten 
minder water dan het reaktiemengsel, want de katalysator heeft 
b~ 20 °c een deel van het water geadsorbeerd. 
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Bi.j 245 °c is de katalysator echter relatief te nat, want 
kev.

20
o < kev.

245
0 • De katalysator geeft water af totdat even

wicht is bereikt en vanaf dat ogenblik z:ijn de watergehaltes van 
reaktiemengsel en produkt hetzelfde. 

Daarom verloopt het watergehalte in het produkt zoals in 
onderstaande figuur is aangegeven. 

----- - -7- - -- --- -
reak:tiemengsel 

"------------- tijd---
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5. Analyseresultaten, berekeningen en discussie. 

Van de monomeren van de proeven vermeld in tabel5.1 werden 
cis-, trans- en 0 -lactonbepalingen gedaan. 

Met behulp van deze gegevens kon een ruwe selektiviteit 

s = % residu 
-AA 

berekend worden. 

Hierin is - .o A de procentuele afname van A. Di t laatste per
centage is gel:ijk aan het verschil tussen het percentage dimeri
seerbaar vetzuur in het technische oliezuur ( 90% ) en het per
centage cis+trans onverzadigd vetzuur in het produkt. 

Deze selektiviteit moet in feite nog gecorrigeerd worden, 
omdat volgens de definitie ,gegeven in 4.5,onder -AA wordt 
verstaan de afname van de hoeveelheid oliezuur t.g.v. de vorming 
van dimeren en trimeer van het type D, E en ·F. 
Dus: -A A = 90%-( cis+transgehal te )-( hoeveelheid oliezuur ver

bruikt voor lacton-,esterdimeer- en palmitine
zuurvorming). 

Het percentage dimeer+trimeer uit deze definitie is: 
D + E + F = % resid.u - % ( monomere zeep + esterdimeer ) • 

Deze correctie werd niet uitgevoerd omdat de hoeveelheden 
monomere zeep en palmitinezuur in het produkt niet bekend waren. 

De zuur- en verzepingsgetallen van de residuen: van een aantal 
proeven z:ijn gegeven in tabel 5.1. 

Uit de definitie van zuur- en verzepingsgetal volgt dat voor 
het aarital molen interesters I in het residu geldt: 

I = VG - ZG 
56' 1 

waarin 56,1 het molgewicht van KOH is. 

Indien de interestervorming alleen plaats vindt via de reaktie 
2 A = I , waarblj ui t twee molekulen oliezuur een molekuul 

esterdimeer ontstaat, dan wordt het aantal g esterdimeer in 
1 g residu weergegeven door: 

I' = 2 x 282 ( VG-ZG ) x 10-3 = ( VG-ZG ) x 10-2 
56, 1 

waarin 282 het molgewicht is van oliezuur. 
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T ab el 5 1 A 1 • na rseresu lt t n a e • 

Proef Reaktietljd %oH20 Temp. Reaktor sv Kat diam. % residu 

nr. (uren) 00 mm 
K -lacton trans cis trans+cis D+E F Selektiviteit -

in % van het to tale produkt. F % v. totaal "ruw" 

i-1 31 '6 0,9 22,6 7,9 30,5 4,0 6,3 0,53 
1i-2 27,9 0,9 25,0 7,6 32,6 0,49 

5 3i-4i 9,8 220 I 2, 1 1-2 25,8 
5 -6 26, 1 

7i-8 23,4 

9!-10 23,7 

1,0 25,2 7,8 33,0 0,45 
0,9 29,4 8,7 38, 1 0,50 
0,8 31,2 9,4 40,6 0,47 
0,8 30,6 1o,1 40,7 7,.3 2,9 0,48 

i-1 34,8 0,8 21 ,o 6,6 27,6 4,0 7,0 0,56 
1i-2· 30,5 

6 2i-3 4,2 220 I 2'1 1-2 29,5 

4i-5 23' 1 

1,0 20,8 6,7 27,5 5,7 4,5 0,49 
1'0 20,6 6,5 27' 1 0,47 
1 '1 26,4 7,7 34, 1 5,2 .3,7 0,41 

6i-7 17 '7 0,7 36,8 12,9 49,7 0,44 
8'.i-9 12,3 0,5 40,5 17,7 48,2 7,.3 1,5 0,39 

t-1 36,5 0,7 20,6 7,5 28, 1 5,7 5,4 0,59 
1i-2 32,4 

8 3i-4 6,8 220 I 2'1 1-2 30,5 
0,8 22,5 6,6 29, 1 0,53 
0,9 24,9 7,0 31,9 6,7 4,0 0,53 

5i-6 28,2 0,9 26,1 7,2 34,.3 0,51 
7i-8 24,4 0,9 29,6 8,9 38,5 7,J 2,9 0,47 

1 -1i 39,0 
9 5i-6 7-8 220 II 0,95 1-2 31,4 . 1 ,4 12,6 4, 1 16,7 0,53 

1,7 16,2 4,5 20,7 6,2 4,4 0,45 
10 -10i 31,9 1 '9 14,2 4,2 18,4 5,3 5,2 0,45 
14i-15 25,0 1 '5 24,6 7,5 32'1 7,3 3,0 0,43 

i-1 32,3 1,2 16,9 5,7 22,6 0,48 
11 3i-4 7-8 220 II 0,95 1-2 21 ,6 1 '1 27' 1 10,2 .37,J 0,41 

7i-8 1·9,2 1,0 30, 1 11'5 41,6 0,40 

i-1 38,4 
12 5i-6 7-8 220 I 2,4 0,5-1 32,0 

1,2 1.3'1 4,5 17 ,6 0,53 
1,9 13,8 3,9 17,7 0,44 

11 i-12 21 ,2 1'7 21,6 6 '1 27,7 0,34 

i-1 24,3 o,6 28,5 8,9 37,4 5,2 3,9 0,46 
13 3i-4 7-8 220 I 3,8 1-2 18,6 0,5 29,0 9,0 38,0 7,3 2,2 0,36 

5i-6 21,0 0,7 32,3 10,0 42,3 8, 1 2 '.3 0,44 
7i-8 14,3 0,4 .36,2 11,2 47,4 0,34 
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Tabel 5.2 

Proef' %oH20 Temp. Reaktor sv Kat. Monster- ZG VG VG-ZG ~ este:r 
nr. OC ml/g h mm name dime er 

(uren) in prod 

i-1 177 184 7 2.4 
6 4,2 220 I 2, 1 1-2 41-5 177 188 11 2,5 

6i-7 168 185 17 ),0 

i-1 17) 178 5 1,8 

8 6,8 220 I 2,1 1-2 3i-4 177 202 25 1.6 
71-8 177 204 27 6,8 

-

i-1 179 178 - -
9 7-S 220 II 0,95 1-2 7i-8 181 184 ) 0,9 

16 -16i 180 189 9 2,2 
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Samenvatting. 

a. De "ruwe" selektiviteiten liggen lager dan de theoretisch 
berekende. Dit werd ook door M. den Otter gevonden bij batch
proeven met technisch oliezuur. ( zie 1) pag. 163 ) 
De selektiviteiten voor proeven met zuiver oliezuur lagen 
echter, na een correctie, zoals beschreven op blz.45, allen 
binnen de theoretische grenzen, zodat het opgestelde reaktie
schema toch kan worden toegepast. 

b. De selektiviteit daalt b~ toenemende reaktietijd. 
c. De dimeer-trimeerverhouding D + E stijgt bij toenemende reaktie-

tijd. F 

d. Het esterdimeergehal te neemt toe bij toenemende reaktietijd. 

De resul ta ten b en c ljjken met elkaar in tegenspraak, want op 
grond van de definitie van de selektiviteit zou men verwachten 
dat, ala de selektiviteit daalt, ook de dimeer-trimeerverhouding 
moet dalen. 

Een moeelijke verklaring van het verschijnsel dat de selektivi
tei t daalt, terwijl de dimeer-trimeerverhouding groter wordt, is: 
Omdat de katalysator tijdens de reaktie zuurder wordt, treedt 
meer kraking op aan het katalysatoroppervlak ( zie 1) pag.157 ) 
en dit heeft twee gevolgen: 
1. De selektiviteit daalt doordat oliezuur wordt weggenomen, 

zonder dat polymeren D, E of F worden gevormd. 
2. De kata1y·sator gaat relatief sneller vervuilen. Hierdoor gaat 

de waterstofoverdrachtsreaktie 2 A -- B + C tenslotte 
langzamer verlopen en dus vermindert 
Uit het reaktiemechanisme 

en 

de 
A 

E 

concentratie van c. 
+ C~D 
2C :;:::E 

+ C~F 
volgt, dat door vermindering van de concentratie van C,de vor
mingsreaktie van F het sterkst wordt be!nvloed. 

De dimeer-trimeerverhouding D + E neemt dus af, terwijl de 
selektiviteit daalt. F 
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6. Suggesties voor verder onderzoek. 

Gezien verlaging van de katalysatordiameter van 1-2mm tot 
0,5-1 mm een verhoging van de opbrengst geeft van ca. 5% , kan 
onderzocht worden, in hoeverre de opbrengst kan worden verhoogd 
door verdere verkleining van de deeltjesdiameter. 

Om een grot~re reaktiesnelheid te krljgen, en dus een kortere 
verblljftljd te kunnen toepassen, zouden toch weer experimenten 
blj 245 °c kunnen worden uitgevoerd. Dan dient echter weer het 
optimale watergehalte te worden gezocht, dat blj deze temperatuur 
zeer waarschjjnlijk boven 1% zal liggen. 

De invloed van de bedhoogte zou moeten warden onderzocht. 
De resultaten van deze proeven kunnen er toe bljdragen een beter 
inzicht te krljgen in het verband tussen de deaktivering ener
zljds, en watergehalte, SV, katalysatorgrootte en conversie ander
zljds. 
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Appendix 1. Spektroskopisch onderzoek van het ole~ne. 

Met behulp van een Lovibond Tintometer werden de "kleuren" 
van het technischeoliezuur A701 en het gebleekte en gedestilleer
de oleine gemeten. 

Cuvetlengte 5,25" 

Lovibond eenheden. 
Rood Geel 

Oliezuur A701 zonder nabe-
handeling 1 8 

A701 na bleken met 20% Tonsil o,s 5 
A701 na bleken met 20% Tonsil 

en vacuum destillatie o, 1 1,2 

Bovendien werden de extincties van bovenstaande produkten 
gemeten met een Vitatron colorimeter in 10 mm cuvetten. 
Zuiver oliezuur (99,99 %) werd als referentievloeistof gebruikt. 
Hiervan werd de tranamissie op 100 % ingesteld. 

Golflengte A 701 .. A701 gebleekt A701 gebleekt en 
m )l met 20% Tonsil. ,gedestilleerd. 

% Transm. E % Transm. E % Transm. E 
r 

755 100 0 100 0 100 0 
737 100 0 100 0 100 0 
655 100 0 99 0,004 100 0 
617 - - 98,8 0,005 100 0 
585 98 0,008 98 0,008 100 0 
537 98 0,008 97,5 0,012 97 0,013 
488 

' 95 0,022 96 0,018 95 0,022 
464 - - 95 0,022 - ...; 

435 76,8 0, 115 84, 1 0,075 91 ,8 0,037 
419 74,0 0, 131 81,3 0,090 91 ,3 0,040 
396 54,5 0,264 64,0 o, 194 87,5 0,058 
380 39,0 0,410 49,5 0,305 84,0 0,076 
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De "kleur'' die we me ten is waarschijnlijk te wij ten aan een groot 
aantal verbindingen, die veel op elkaar lijken en slechts in uiterst 
geringe hoeveelheden aanwezig zijn. Vandaar de langzaam toenemende 
"b.c sisabsorptie': zonder pieken ( zie graf .A 1). 

Om te onderzoeken of de vreemde stoffen tijdens bleken en destil
leren chemisch worden omgezet, werden UV-opnamen gemaakt met een 
Cary 14 spektrofometer van het technische oliezuur,van het gebleekte 
produkt en van het gedestilleerde produkt. 
De extinctie E werd gemeten van een oplossing van 1 .ooo g. monster,_ 
aangevuld met n-hexaan tot 25 ml in een maatkolf. Als referentie werd 
n-hexaan gebruikt. 

Condities: 5 mm. kwartscuvetten 
opnamesnelheid 5 j/sec. 
slitcontrol 5 
penperiod 5 
opname gebied 320-250 mp.. 

De extinctie van een oplossing van zuiver oliezuur (99,99 %) 
neemt in het opname-gebied langzaam toe bij afnemende golflengte. 
Boveneenoemde 3 monsters vertonen allen twee duidelijke pieken 
bij 277 en bij 268 m ?• De extincties van het zuivere oliezuur 
zijn bij deze golflengten resp. 0,19 en 0,24. De extincties 
in onderstaande tabel zijn gecorrigeerd~ dus E = Emonster- Ezuiver 

oliezuur. 

E277 E268 

A701 0,76 0,92 
A701 gebleekt 0,51 0,62 
A701 gebleekt en gedestilleerd 0,29 0,35 

De pieken blijven precies op dezelfde plaats. Er worden tijdens 
bleken en destilleren dus blijkbaar geen nieuwe stoffen gevormd. 



r. ,, 
/ 

fJ 
7 

L 

r 

~~~-
~--~- . ' 
L-.;-- ~ 

'---··- -

. -t-;' 

"' 

t+ 

'-j 

-+ 

/(J() 

•· 

~.·~~--·.· ;.T--14' 

,-;i -+--t 

+· 
: t~11 ifrJ U -t ,1_: ~tit: 

~ l#1tU . )L n 1 t-
,. • 1~'°' l"'-rH i 
~u' ;n- =1 H• 

,)(JO 

i' 

.++-<--

-- -, 

+~ t:t~+ 
.JJ~.t+ .H 1: ,.,_, 

.+_-::.._ ' ' 

. . 
",) ,:;: " , . i~Jr'l..4i!t1. ;r,;i1h ,;, >i 

'--~~~ ~-;:,· llc_~·~ i~~; ..l.-:-~ti1:1±tj+; :tt1+ ::~ :~1-
... ~ _ _.._ .... -- --+-+-+ ·f-.J. .. ..1_ -t~-l-·- -- ~+ ~ ~~T. 



53 

Appendix 2. 

Samenstelling van bet technische oliezuur A701-6268. 

Vetzuur gew. % 

010 
0,5 

012 1 ,o 

iC14 spoor 

C14 3,0 

1C15 2,5 

C15 0,5 

C16 2,5 

0 16 8,5 

c;7 1,5 

011 
I spoor 

01a spoor 

0 1a 73,0 

c•• 6,o 18 L 

C''' 18 1,0 



- --------------------------

54 

Appendix 3. 
Verblijftijdspreiding. 

I.Bepaling van de verblijftijdspreiding. 

Indien aan een apparaat continu een vloeistofstroom wordt 
toegevoerd en aan de uitgang wordt afgetast, zal in het alge
meen een verblijftijdspeiding optreden. Bet ene vloeistofdeeltje 
(molekuul) is langer in het apparaat dan het andere., 
Deze verblijftijdspreiding beinvloedt de werking van de reak
tor in ongunstige zin, daar vloeistofmolekulen, die snel lopen, 
zich vroegtijdig aan de reaktie onttrekken, terwi;il andere 
molekulen een te lange verblijftijd hebben. 

Wordt aan de voeding van een continu vrnrkende reaktor gedu
rende een zeer korte tijd een of andere merkstof toegevoegd 
en in de reaktoruitlaat nagegaan hoe deze merkstof het apparaat 
weer verlaat, dan kan een verblijftijdspreiding gemeten worden. 

Bet concentratieprofiel wordt beschreven door de funktie y = f(x) 
(y = de concentratie van de merkstof in de reaktoruitlaat, 
x =de tijd in minuten na injectie). 
Er kan een gemiddelde waarde voor x gedefinieerd warden, als 

00 

-oo/x f( x) dx p = ca -007 f(x) dx 
= gemiddelde verblijftijd. 

Als maat voor de afwi.jking van di t gemiddelde wordt de stan
daardafwijking of spreiding ingevoerd.Deze is gedefinieerd door: 

2 00/ 
cr_-oo,/(x-u) 2 f(x) dx 

- -007 f(x) dx 
= variantie. 

.t Ui tvoering. 

Ale merketof werd 0 -stearolacton gebruikt. De verblijftijd
spreiding werd. onder normale reaktiecondities gemeten. Om de 
verblijftijd ih de toe- en afvoerleidingen van de reaktor zo 
kort mogelijk te maken werden de oorspronkelijke leidingen ver-
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vangen door capillairen met een inwendige diameter van 1 mm. 
De merkstof werd m.b.v. een stalen injectiespuit in de reaktor 
gespoten. De spuit werd door een rubberschijfje in de toevoer
capillair gebracht. 

De opstelling werd in de thermostaat geplaatst zoals in 4.1 
'beschreven. 
Er wer·d geinjecteerd na ca .. 2 uur, omdat we voordien last zouden 
kunnen krijgen van aanloopverschijnselen. 
Elke 2 a 3 minuten werd een monster opgevangen. Het lactongehal
te van deze monsters werd bepaald zoals beschreven in(4.4.4) • 

II. Resultaten. 

De reaktiecondities tijdens de verblijftijdspreidingmeting 
waren: 

Tempera.tuur: 
Druk: 
Watergehalte in 
reaktiemengsel: 
Reaktor: I 

s. v. : 
Katalysator: 
Geinjecteerd: 

220 °c 
7,6 atm. 

7,5 %0 

2,08 ml./g kath. 
1-2 mm .. 

ca. 0,1 ml. o-stearolacton. 

Het 0-lactongehal te in de u~ tgang van de reaktor, 
ui tgezet tegen de tij d, verlopen sinds de cf-inj ectie, is ui t
gezet in grafiek A3. ,het C-diagram. 

Omdat bij de dimerisatiereaktie ook 0-lactonwordt gevormd, 
is de r-lactonconcentratie direct na injectie reeds 1,8 mg/g 
produkt. De basislijn van het C-diagram werd hierdoor getrokken. 

Uit dit C-diagram werd de gemiddelde verblijftijd en de ver
blijftijdspreiding ala volgt bepaald (Zie 6) ). 

De basislijn van het C-diagram ward verdeeld in een aantal 
equidistante pun ten. In elk punt werd de hoogte __ van de curve, f( t) , 

gemeten en vermenigvuldigd met de afstand t tussen het betref
fende punt en het nulpunt. Tevens werd in elk punt het produkt 
van hoogte en kwadraat van de afstand tot het nulpunt bepaald. 
Zodoende werden de sommen [ f( t), [ t f( t) en [ t 2 f( t) be
paald. 
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Deze sommen kunnen worden gebruikt voor de numerieke benadering 
van de integralen/t2 f(t) dt,./t f(t) dt en/'f(t) dt, met 
behulp waarvan f enO"kunnen worden berekend. 

u = / t f ( t) d t = r. t f ( t) 
I / f(t) dt L f(t) 

= 172,3 26 5 = , min .. 
65 

(T 2= / (t-u) 2 f(t) dt =..Lt2 f(t) [.Lt f(t) J 2 
-

/ f(t) dt .L f( t) E f(t) 

48000 26,52= 37 min2 .. 
65 

t7 = 6,08 min. 

<i'/u = 6,oa I 26,5 = 0,23. 

= 
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III. Berekening van de axiale diffusiecoefficient en de hoogte · 
van een mengtrap ui t (/'en )1• 

De vorm van de C-diagrammen lijkt sterk op die van een normale 
verdeling.. Deze normale verdeling treedt ook op bij propstroom 
met axiale diffusie. Het ligt daarom voor de hand de vloeistof
stroming door de kolom te beschouwen als een propstroom met 
axiale dj.ffusie .. Deze is te karakteriseren door een axiale diffu
siecoefficien t D en kan worden beschreven d.m.v. de D.Ve 

dC U OC o2c 
ot= - -dx + D d x2 

-u 

l 
x::O 

T X=L 
Voor stroming door een oo-lange buis en voor het geval een 

hoeveelheid trace!"> d geinjecteerd wordt op de plaats x=O en de 
concentratie gemeten is op de plaats x=L, luidt de oplossing: 

cV/r} = e 

2 -( 1-t/µ ) 
4( .. t/p ) ( D/uL) ( 1} 

Deze formule is te beschouwen als de vergelijking voor het C
diagram behorende bij de menging, welke optreedt tussen x~o en 
X=L., 
cV / d is ui.tslui tend een funktie van t/p. en D/uL. 

D is uitsluitend betrokken op het oppervlak, dat door de vloei
stof wordt doorstroomd; u is de gemiddelde lineaire snelheid 
in de lengterichting van de kolom. Zetten we cV/d uit ala funktie 
van t/p , met als parameter D/iiL, da.n blijkt dat de curve des 
te meer asymetrisch is naarmate D/u groter is. 

Bepalen we uit (1) de spreiding en het. gemiddelde, dan volgt: 

~2 = 8(-;i~r + 2 u~ (2) 

In feite moet u nog gecorrigeerd worden vanwege het feit dat 
we propstroom in een oo-lange buis hebben aangenomen. Deze 
correctie bedraagt echter slechts enige %. Voor kleine D/u1 
kan de invloed van de ei.ndeffecten ( eindige afmetingen van 
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de reaktor ) worden vetwaarloosd. (Zie 7)) 

Het is ook vaak gebruikelijk om een propstroom met axiale 
diffusie te beschrijven ale een aantal mengtrappen in serie. 
Dit aantal is per definitie: 

m = i.iL (3) 
2D 

Onder de hoogte van een mengtrap verstaan we: 

Als i.iL 

D 

H.M.T. L 2D 
=- =--m u ( 4) 

groot is, volgt uit (2) 

~f = 2~ (2a) 

en dus m = ~t 
Voor reaktor I gevuld met katalysator van 1-2 mm. vinden we due 

en H.1wl.T. = 155 --= Smm. 
19 

Op dezelf'de wijze werd voor reaktor I , gevuld met katalysator 

van O, 5-1 mm , bij een pompsnelheid van 50 g oliezuur/h en een 

space velocity SV=2,4 ml/g kat h , gevonden: 

? = 26,7 min ,ff'= 5,87 min en H.M.T. = 7 mm. 

Voor reaktor II, gevuld met katalysator van 1-2 mm , een pompsnel

heid van 60 g/h en een space velocity SV=0,95 ml/g kat h , geldt: 

p = 3 6 , 8 min , ~ 9, 7 min en H.M.T. = 11 mm. 
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Appendix 4. 

Meting van de pH van de katalysator. 

De pH van een 10 % katalysatorsuspensie werd gemeten. 
De gebruikte katalysator (ca. 20 g.) werd eerst 3 maal met 
100 cc trichlooretheen en daarna 2 maal met 100 cc aceton gewas
sen, afgefiltreerd en gedroogd. Daar.na werden de korrels in een 
mortier fijn gemaakt en 1 uur gesuspenseerd in water. 
Na bezinken van de katalysator werd de pH van de oplossing 
gemeten. 

Proef Nr. 1 2 3 4 5 

pH ongebruikte 
katalysator 8,4 8,4 12' 1 8,4 8,4 

pH katalysator 
na dimerisatie 6,6 6,8 10,0 6,6 5,6 

Totale proef-
duur (uren) 5 5 5 4 10 

% H20 7' 1 6'1 6,5 6'1 9,8 

Temp. 0c 245 245 245 220 220 

Opmerking: 
1% L~stearaat aan reaktiemengsel 2 toegevoegd. 
Katalysator bij proef 3 behandeld met LiOH. 
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Appendix 5. 

Bepaling van het zeepgehalte v.an het produkt. 

Het zeepgehalte van enkele monsters werd vlamfotometrisch 
bepaald volgens A.L. Conrad en w.c. Johnson (8). 
Hiertoe werden 2,000 g. reaktiemengsel opgelost in 100 cc al
cohol en deze oplossing werd in de vlam gespoten. 
De ijkoplossingen bevatten 2,000 g. oliezuur ( 99,9 % ), plus: 

Ca p.p.m. 20 10 5 
Na " 2,5 1 0,5 0,25 
K " 8 4 2 

Het Na, K en Ca gehalte van de monsters werd uit ijkgrafieken 
afgelezen. 

Uit de bepalingen volgt dat het Na-zeepgehalte (berekend als 
Na-oleaat) gemiddeld 0,03 % is en in geen der monsters groter 
dan 0,06 %. 
Kalium kon niet worden aangetoond. 
Het Ca-zeepgehalte verliep echter ala volgt: 

Proefduur (min.) % Ca-oleaat. 
30-50 1 '1 
50-70 0,9 
70-90 0,8 

110-130 0,55 
170-190 0,5 
210-230 0,45 
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