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NEITTRALISATIE VAN ENKELE RUWE OLIEN IN DE PUNTKETEL 

Afstudeerhoogleraa.rr Prof. Dr. HoA• Boekenoogen. 

Sam.e:nvat.ting van het afstudeerverslags 

De neutralieati• is een T&n de etappen van het raffinageprocee, dat 

ruwe nliin moeten nndergaan om ze vonr oonsumptie geschikt te makeno 

Tijdens deze bewerking warden de vrije vetzuren en een aantal T•r

ontreinigingen uit· de ~lie verwi~derd. 

De meest vo0rkomende neutralisati•- of ontzuringsmetbode is die , waar

bi~ de olie met een waterige alkali-~plossing in kontakt wordt gebracht. 

ne alkali reageert met de vrije vetzuren ~nder vorming van ••n waterige 

zeepoploesing (soapstock~, di• van de oli• wordt afgeeoheiden6 

Dit neutralisatieproces gaat gepaard met ••n verlies aan neutrale olie, 

omdat enkele neveneffecten optreden. Dez• zijnr 

a. vorming van stabi•l• ~lie-emul8ies in d.e zeepoploesing, 

be entrainment van oliedruppele met d• zeepoploseing , 

c. verzeping van neutral• olie dn·'r de alkali. 

Er zijn nu een aantal factoren, die bovenstaande effecten (het neutrali

eatiemechanieme ') !~nnen beinvlneden. Bnkele ervan zi,1n: de aard en de 

concentrati• van de alkali, de ho&veelheid alkali, de temperatuur. 

In di t rapport ~:ordt voor •nk•l• olien de invloed van een aantal van 

deze factoren op het neutralieatiemechanieme nagegaan. De gebruikte ~liln 

zijn raapolie en cocoeolie. 

D~ neutralieatie vond plaate in een dubbelwandige y glazen puntketel, die 

vo~rzien wag van ••n paesende rl.'.lerder. Met behulp van een rondpompthermo

ataat werd de gewenete temperatuur (ao0 r.) verkre~en. De ~lie werd onder 

roeren met 4 N lo,..,g geneutraliseerd 9 waarna de zeepoplossing werd af

geecheiden. De zeepoplossing werd aangezuurd en de T.F.M. (total fatty 

matter', bestaande uit neutral• olie en vetzuur, werd opgeloet in ether . 

Na waseen en drogen van de etheroploesing werd de ether afgedampt. 

Van de ruw• olie, .de geneutraliseerde olie en de T .F .M. werden het vrij

vetzuurgehal te (f.f .a.-gehalte) 9 het watergehalte, bet zeepgehalte en 

de kleur bepaald. 

De invloed van de aard van de long (NaOH,KOR) en de hoeveelheid loog 

(8Q-00-1 OC-11 o..'120 d , van de theoretieeh berekende hoeveelheid) op bet 

neutralisatiemechanieme werd onderzocht. 



De experiaenten le~erden een aantal resultaten op, waaruit bet volgen s 
ko• worden geconcludeerq. 

1. De neutralieatie met natronloog verdient - afgezi•n nog van de 

pri;isverechillen in de loog - de vo ··rkeur ooven de kalilaogneutra-

1 iaatie. 

2. De raffinageverliezen zijn bij de neutralieatie van raapolie aan

zienl1,1k hoger dan bij de cocoso1ieneutralifllatie. 

). Bij het gebruik van ondermaat loog treedt alleen bij de neutralieatie 

van cocoeolie. zure-zeepvorming np. 

4. Het type nli• bepaalt in belangri;ke mate het neutralieatie-mechanisme. 

H;n~~e1e suggestiee v0·~r verder onderzoek zi.in 1 

1. Het uitvoeren Yan de e:xperimenten met •~~ele o1ii~ uit het midder

gebied, di t zi jn oliln met een gemidde1d vetzuur mol•~ulair gewicht 

van ea. 2£,o. 

2. Het gebruik van ve:rdunde loog (ea. n, 5 N) v~nr de neutral iaatie van 

raapolie. 

3. Het toevl"legen van nsutraal electrnlyt aan de lo.-.g. 

november 1 CJ65 
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lN!.EIDlNG 

Oliln en vette:n (1 ,2,3 9 t1 . zijn stoffen van plantaardige of dierlijke 

oorl!lprong. Zij beetaan hoof'dzakelijk uit g1yneryleetere, maar bevatten 

daarnaast nog vrije vetzuren en een gront aantal andere verbinningen 

zoall!I fol!lfatiden, eterolen an kleuretoffen. 

De b~langrijkste f!Tondst~ffen voor de ~liln en vetten zijns 

a. oliehoudend• zaden 9 

b. vruchtvleee van eommige planten, 

c, vetrijke delen van vieeen, 

d. vetweefeels van elar.htdieren. 

De ~liin en vetten worden uit de grondetoffen gewonnen door uitemelten, 

pereen en/of extraherenf al naar gelang de etructuur en het oliegehalte 

van de grnndetoffer:. lfm de uit de gr(')ndetof:t'en verkregen ruwe oliln 

voor consumptie of andere toepaesingen geschilct te ma.ken, moetP-n zij 

een raf!inageproces ondergaan. 

De ~•rste etap van ie raffinage ie de 0ntzuring of neutralisatie. Ge

durende deze bewerking worden de vrije vetzuren en een aantal veront

reinigingen uit de o11e verwijderd. Indien de ruwe olie echter veel 

elijmst0ffen bevat, word.t de ontzuring vooraf.gega.an dr:-or eer. ont!!!1ijm

ingsproce-so 

De volgende stap ie het ontkleuren of bleken. Tijdene deze bewerking 

worden de in de olie aanwezige kleuretoffen a.an bleekaarde geadeorbeerd. 

Ale la.atete etap volgt dan het stornen of desodoriseren, waardoor de 

vluchtige geur- en smaakstoffen nit de olie worden verwijderd. 

In dit rapport wordt nader ingegaan op de ontzuring of neutralisatie. 

In de literatuur (1 ,2,3, .. 1) worden een aantal ontzuringsmethoden be

schreven. 

ne meest voorkomende cntzurings- 0f neutralisatiemethode ie die, waar

bij de oli• met alkali wr"lrdt behandeld. t~et alkali vormen de vri~e 

vetzuren zeep, die onoplosbaar is in de olie. ~. zeepoplossing (Soap

stock\ z&kt uit en wordt afgescheiden. De nli• wordt daarna gewa~sen 

met een :pekeloploeeing en/of' water "'m de la.atste zeepresten te ver-

vti jd.eren. 

In Europa, waar vele verechillende oliin verwerkt worden, vindt np gra

te schaal de neutralieatie in puntketels r~apaciteiti 10-60 ton) pl&at~. 

Deze disc~ntinue werkwijze heeft men in A~erik&q waar bijna alleen maar 

eoja-~lie en katoenzaadolie verwerkt warden, door een continue vervangen. 



De alkali en de olie worden er in mixers gemengd en verTolgens in 

centrifuges gescheiden. 

Een andere(ontzuringsmethode, welke slecnts wordt toegepa~t op 

olien met een z~er hoog vrij-vetzuurgehalte ( 20 %) is de Tacuum

destillatie. Bij een druk van 2-6 mm Hg en een temperatuur van ea. 
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200°c worden de Trije Tetzuren uit de olie gedeetilleerd. ~ 
Ale laatste ontzuringsmethode kan de selectieve extractie genoemd 

worden. Door deze bewerking worden de vrije vetzuren bij hoge 

temperatuur •n druk met een selectief oplosmiddel uit de olie ge

extraheerd. 

Doel van het onderzoek is nu het neutraliseren van enkele ruwe 

olien in de puntketel, met beatudering van emulgering en verzeping 

van neutrale olie tijdens het proces. 

DE _ALKALINEUTRALISATIE 

De neutralisatiebewerking houdt meer in dan alleen maar de verwij

dering van vrije vetzuren uit de olie. Naast de vrije vetzuren 

worden nog verontreinigingen zoals elijm- en kleurstoffen uit de 

olie verwijderd. 

De slijmstoffen, welke voornamelijk uit foefolipiden bestaan. 

hebben hydrofiele eigenschappen en slaan door hydratatie neer. 

De voornaamste kleuretoffen welke in olien voorkomen. zijn (5): 

a. carotenoiden, 

b. chlorophyl, 

c. kleuretoffen gevormd door oxidatie van tocopherolen, 

d. goesypol (alleen in katoenzaadolie). 

De meest aannemelijke verklaring voor de wijze waarop kleurstoffen 

tijdens het neutralisatieproces uit de olie verwijderd worden, is 

de volgende: de kleurstoffen met een zuur karakter worden door de 

loog wateroplosbaar geaaakt en daarna in de waterfase opgenomen. 

Het neutralisatieprocea gaat gepaard met een verlies aan neutrale . 
olie, omdat tijdens de neutralisatie nog enkele ongewenate effecten 

optreden. Deze zijn: 

a. vorming van stabiele olie-emulsies in de zeepoplossing; zeep is 

een goede emulga~or, 



b. entrainment van oliedruppels met de zeepoploasing, 

c. verzeping Tan neutral• olie door de alkali. 

Er zijn diverse factoren, die bovenstaande effecten (m.a.w. het 

neutralisatiemechanisme) kunnen beinvloeden. Deze zijn: 

1. de aard van de alkali, 
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Door neutralisatie met loog (meestal natronloog) ontstaat een 

zeep, waarin zowel een zekere hoeveelheid olie als resterende 

loog oplosbaar is (6). Het hierdoor ontstane intieme contact resul

teert in verzeping van de olie : een reactie die bij afwezigheid 

van zeep moeilijk verloopt. 

In plaate van natronloog wordt ook wel soda toegepast. omdat dit 

reagens nauwelijks enige verzepende werking op de olie uitoefent 

(6,7). Een nadeel is echter dat geen kleurstoffen verwijderd worden. )(' 

In de praktijk worden bijna uitsluitend natriumverbindingen ge-

bruikt. omdat deze goedkoper zijn dan die van k.alium en andere · 

alkalimetalen. 

2. de hoeve•lheid alkali, 

De olie moet geneutraliseerd worden tot een vrij-vetzuurgehalte 

(f.f.a.-gehalte) dat lager is dan 0,1 %. Deze eis stelt men, op

dat het eindprodukt ook na de op het neutralisatieprocee volgende 

bewerkingen zoals bleken, hydrogenatie en desodorieatie aan de kwa

li tei tstandaard z&l voldoen (8). In de praktijk •ordt daarom steeds 

een overmaat loog (5-20 %) toegevoegd, omdat een gedeelte van de 

loog gebruikt wordt voor de verzepingsreactie en het verwijderen 

van onzuiverheden. 

Bij het gebruik van een ondermaat loog kunnen zure zepen gevormd 

worden (8). Zure zepen zijn zepen met twee of meer vetzuurmoleculen 

per zeepmolecuul. Zij kunnen aanleiding geven tot grote ra!finage

verliezen vanwege hun sterk emulgerende werking. 

3. de concentratie van de alkali, 

Bij de keuze van de concentratie van de alkali ( loog) moeten 

de volgende punten in overweging worden genomen (3). 

a. De aard van de soapstock. 

Hoe verdunder de loogoplossing des te gemakkelijker zal de soap

stock atabiele emulsies vormen met neutrale olie. Hoe geconcen

treerder de loogoplossing dea te groter zal de entrainment van olie 

met de visceuze soapstock zijn. 



b. Oe verzeping van neutrale olie. 

Hoe hoger de concentratie van de loogoplossing des te groter is 

het risico dat ne~trale olie verzeept wordt. 

c~ De ontkleuring van de olie. 

Hoe zwaklter de loogoplossing dee te geringer is het ontkleurings

eff ect. 
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In Amerika wordt meestal sterke loog (4-8 N) gebruikt, vanwege zija 

goede zuiverende en blekende werking. In 3uropa neutraliseert men 

meestal met verdunde loog (0.8 N). Indien deze neutralieatie met 

de nodige voorzichtigheid geschiedt, zal het verliee aan neutrale 

olie geri.nger zijn dan·bij gebruik van sterke loog. Een nadeel 

echter is dat de capaciteit van het apparaat geringer wordt van

wege het groter volume dat door de waterfase wordt ingenomen. 

4. toevoeging van neutrale electrolyten aan de loog (5), 

Gedurende het neutralisatieproces kunnen gevormde emulsies grote 

verliezen aan neutral• olie veroorzaken. Daarom wordt in de prak

tijk de concentratie van de alkali-oplossing zo gekozen dat de kans 

op emulaievorming zo klein mogelijk is. Bovendien wordt vaak een 

neutraal electrolyt ( meestal NaCl ) aanbevolen om de emulsievorming 

te voorkomen of om de emulsie te breken. 

5. de temperatuur (9). 

Voor de meeste batch-procesaen wordt een temperatuur van 90°C 

aangehouden. ofachoon bij lagere temperatuur de verzepings

reactiesnelheid lager is. 

Bij continue procesaen wordt de loog daarom vaak eerst bij relatief 

lage temperatuur (30-50 °c) met de olie in kontakt gebracht. Daar

na wordt het mengsel snel tot 90°c verhit om de scheiding, welke 

in centrifugens plaatsvindt. te vergemakk.elijken. 

De koatea van de neutralisatie worden voor een groot deel bepaald 

door het verliea aan neutrale olie. Pogingen in de richting deze 

verliezen te reduceren, word•n dan ook regelmatig ondernomen. Dat 

hierbij ook onderzoekingen naar het mechanisme van de neutralisatie 

een rol spelen is wel duidelijk. Dit werk hoopt hiertoe een - zij 

het geringe - bijdrage te leTeren. 



EXPERIMENTEEL GEDEELTE 

Apparatuur 

De neutralisatie vond plaats in een dubbelwandige, 

glazen puntketel (zie tekening). In deze ketel 

was een pa9eende roerder aangebracht, die via 

een snaar werd aangedreven door een regelbare 

motor van 1/9 r.K •• Het behulp van een rond

pompthermostaat werd de gewenste temperatuur 

Terkragen. 

Puntketel en roerder zijnafkomstig van het 

Unilever Research Laboratorium in Vlaardingen. 

Gebruikte olien 

·-·--H,5 ,,,.. 
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De voor de neutralisatie gebruikte olien zijn raapolie en cocosolie. 

De eamenetelling van de vetzuren vaa raapolie wijkt sterk af van de 

meeste andere olien. Het hoofdbestanddeel is het erucazuur met 22 

C-atomen, dat ea. 50 7; van de vetzuren uitmaakt. Daarnaast treft men 

als voornaamste componenten oliezuur ( 14 'ii,), linolzuur ( 15 %) en 

palmitinezuur ( 5 :() a.an. Eet gemiddeld moleculairgewicht van. raap

olievetzuren bedraagt ea. 308. 

Cocosolie is daarentegen opgebouwd uit vetzuren met een laag mole

cuiairgewicht (205). Het hoofdbestanddeel van de vetzuren van deze 

olie is het laurinezuur (48 ~) met 12 c-atomen. Daarnaast treft men 

ale voornaamste.componenten myristinezuur {15 %), palmitinezuur 

( 9 ~-; ) , caprinezuur ( 8 <?·~), caprylzuur ( 8 %! en oliezuur ( 3 %) aan. 

Werkwijze 

' In de puntketel werd 1500 g ol.h • r bt. De olie werd· onder roeren 
0 opgewarmd tot 90 c. Na inetelling Tan • roeranelheio werd de loog 

( 4 N ) aan de olie toegevoegd, waarna gedurende 15 minuten geroerd 

werd. 

Om de ontstane emuleie te breken, werd de olie gewassen met een 

warme ea. ?O %-ige pekeloploesing (250 ml). De waseing werd nog 

driemaal herhaald met eeftzelfde hoeveelheid warm water. Dit ge

schiedde om zeepresten uit de olie te verwijderen en de scheiding 

de~lagen te vergemakkelijken. Na iedere wassing werd een uur ge

wacht om bet waswater de gelegenheid te geven uit te zakken. Daarna 

werd de benedenlaag afgescheiden. 
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Aan de soapetock (met inbegrip van al het waswater) werd een over

maat verdund zuur toegevoegd met het doel de zeep in vetzuur om 

te zetten. De T.F.M. (total fatty matter), dit ie het vetzuur plue 

de olie die door emulgering en entrainment in de soapetock is te

rechtgekomen, werd opgelost in peroxide-vrije ether. Daarna werd 

de ether met gedemineraliseerd water gewassen tot het waswater neu

traal was. Na droging met watervrij natriumsulfaat werd de ether 

afgedampt. Het residu nu is de droge T.F.M •• 

Uit experimenten ie gebleken dat in de. T.F.M. na bet uitvoeren van 

bovenetaande bewerkingen nog zeep aanwezig was. Dit betekent 

da.t niet alle zeep door aanzuren in vetzuur wa s 011gezet. Daarom 

werd de T.F.M. ns. in ether te zijn opgelogt, nog enkele malen ge

schud met verdund zuur. 

' 
De T.F.M. werd gewogen en geanalyseerd op vrij vetzuur; ook werd de 

1'.J.eur bepaald. 

De geneutraliseerde olie werd eveneens gewogen en geanalyseerd op 

vrij vetzuur, zeep en water. Na verwijdering van alle zeepresten 

door filtratie over watervrij natriumsulfaat werd de kleur gemeten. 

Ook van de ruwe olie werden gewicht, watergeha.lte en kleur bepaald. 

Analyses 

1. Vrij-vetzuurgehalte (NEN 1046). 

Ben hoeveelheid olie (8-25 g) werd opgelost in ea. 75 ml van een 

tevoren met·0,1 U NaOH geneutraliseerd mengsel van gelijke delen 

ethanol en ether, dat phenolphtaleine als indicator bevatte. De 

vetzuren werden vervolgens geneutraliseerd met een 0~1 N natron

loogoplossing. 

Voor de berekening werd het gemiddeld moleculairgewicht van de 

raapolievetzuren op 308 en van de eocoeolievetzuren op 205 gesteld~ 

Bij de bepaling van het vrij-vetzuurgehalte van de T.F.M. werd 

getitreerd met een 1~0 N NaOH-oplossing. 

2. Zeepgehalte ia de geneutraliseerde olie (AIId 12-1 mrtv59). 

Een hoeveelheid olie werd geschud met een zeer verdunde oplossing 

van zwavelzuur. die methyloranje als indicator bevatte. Door de 

aanwezigheid van zeep Terandert de kleur van de waterlaag. Je hoe

veelheid zeep werd door titratie met zeer verdund zuur bepaald. 



3. Waterbepaling Tolgens de methode nn Karl Fischer. 

Jodium en so2 worden in aa•wezigheid van pyridine met water kwan

titatief omgezet volgens de reactievergelijking 

J2 + S02Py2 + 2Py + 2H20 -------~ F;r2H2so 4 • 2PyHJ. 

Het eiadpu.nt Tan de reactie werd electrometrisch bepaald (Radio

meter pH-meter 28 ) . 

l~~ Kleurbepaling met de Lovibond-tintometer ( NEN 'i046). 

De kleur van de olie werd vergeleken met een systeem van 2 kleur

fil ters (geel e• rood ) en uitgedrukt in eenheden van de basis

kleuren. 

Voor de ruwe en de geneutraliseerde olie werd een cuvet van 1 i•ch 

gebruikt~ voo~ de T.F.M. een 0,5 cm cuvet. 

Experiment en 

~llereerst werd de invloed van de roersnelheid op de neutralisatie 

nagegaan. Deze proevea werden uitgevoerd met een loogovermaat van 

10 % (d.w.z. dat 110 ~ van de theoretisch berekende hoeveelheid 

loog werd toegeToegd), omdat in de praktijk meestal met deze over

maat gewerkt wordt om de gewenste ontzuring (f.!.a.-gehalte van de 

geneutraliseerde olie ltleiner dan 0,1 %) te verkrijge~. 
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De resultaten van deze proeven zijn weergegeven in grafiek I en III 

voor respectievelijk raapolie en cocosolie. Hieruit blijkt dat in

tensief roerea noodzakelijk is om een behoorlijke oatzuring te ver

krijgen. Daarom ~erd het toerental van de·roerder voor de volgende 

neutralisatieproeven op 200 omw./min. voor raapolie en op 250 

omw./min. voor cocosolie ingesteld. 

De roertijd (kontakttijd, reactietijd) bedroeg 15 minuten. Deze 

tijd is ruim voldoende daar een roertijd van 5 minuten r.eeds het

~ lfde resultaat opleverde. 

De standaardeondities voor de neutralisatieproeven warea: 
0 1. temperatuur: 90 C, 

2. toerental van de roerde.r: 200 omw./mia.. voor raapolie ea 250 

omw./min~ voor cocosolie , 

3. roertijd: 15 minuten, 

4p concentratie van de loog: 4 N. 



Gevarieerd werden de volgende factoren: 

1. de aard van de loog: NaOH en KOH. 

2. de hoeveelheid loog: Bo - 90 - 100 - 110 - 120 % van de theo

retigch berekende hoeveelheid, 

De theoretisch berekende hoeveelheid loog is de hoeveelheid 

loog die theoretisch berekend nodig is om de in de ruwe olie 

aanwezige vrije vetzuren te aeutraliseren. 

3. de toevoeging van neutrale electrolyt (NaCl, KCl) aan de loog: 

5 ea 10 gew.% van de hoeveelheid loog bij een loogovermaat 

van 10 % (alleen voor raapolie}. 

Bere~end werdea~ 

1s de ontzuringsgraad, 

2. de raftinage-, vetzuur- en emuleiefaotor, 

3. het loogrendement. 
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Bekeken werd nu welke invloed bovenstaande factoren uitoefendea op: 

1. de ontzuring, 

2. de verzeping va~ neutrale olie, 

3~ de emulgering en entraillllent van neutrale olie, 

4. de vorming van zure zeep, 

5. de ontkleuring van de olie. 

RESULTATEN 

Iaterpretatie van de meetresultatea 

Met behulp Yan de gew±chtahoeveelheden en de analyseresultaten van 

de ruwe olie, de geneutralieeerd• olie en de T.F.M. kunnen diverse 

aspecten van het neu~ralisatieproceg worden bekeken. 

a~ De ontzuring. 

Cm een indruk te krijge• van de mate waarin ontzuring van de ruwe 

olie heeft plaatsg~had. wordt de ontzuringsgraad ingevoerd. Deze 

wordt gedefinieerd als: 

Ontzuringeg!aad (in %) = -~-!!~-!~-~~!!-~~!!_:_~_!!!-~!-§!!!~~~~-~!!!. 
% fta in ruwe olie 

b~ De verzeping van neutrale olie. 

De hoeveelheid vrij vetzuur in de geneutraliaeerde olie en de T.F.M. 

gerelateerd aan de hoeveelheid vrij vetzuur in de ruwe olie is 

een maat voor de verzeping van neutrale olie. 
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c. De emulgering en entrainment Tan neutral• olie. 

De hoeveelheid neutrale olie in de T.F.M. be.pa.alt het verliee aan 

neutral• olie door 'emulgering en entrainment. 

d. Eet loogreltdeaeat .. 

Het loogrendeaent (in %) i1S het percentage Tan de toegevoegde 

loog dat ti'jdens het neutralisatieprocee zeep gevormd heeft. Het 

wordt berekend ui.t de hoeTeelheid vrij vetzuur in de T. F ,M. en 

de hoeveelheid zeep in de geneutralieeerde olie, waarbij ervan 

wordt uitgegaan dat per 1oogmolecuul een vetzuur11olecuul gebonden 

wordt~ 

Indien nu :r.ure zepen gevormd zijn, zal bij v.olledige benutting 

van de loog het loogrendement boven 100 15 liggen, omdat dan per 

loogmolecuul meer dan een vetzuurmolecuul gebonden is . 
Is het loogrendement lager dan 100 %, dan wil dit zeggen dat een 

gedeelte van de loog niet gereageerd hee f t . 

e~ De ontkleuring. 

Vergelijking van de kleur van de geneutraliseerde olie met die 

van de ruwe olie geeft een indruk Tan het ontkleurend effect van 

het neutralisatieprocea. 

Teneinde het verlies aan neutrale olie bij diverse neutralieaties 

met elkaar te vergelijken heeft men een aantal factoren ingevoerd. 

1. De raffinagefact•r. 

Deze geeft de gewichtshoeveelheid olie plus Tetzuur aan die tijdens 

het neutralieatieproces aan de ruwe olie onttrokken wordt per ge

wichtshoeveelheid verwijderd vrij vetzuur. 

R.F. = ~!!~~~~!!-2!!!_:_!~!!~L-=-~!!~~§!~!~!~~-2!~!_:_!!!!~-=-~!!El 
gew. ffa in ruwe olie - gew. ffa in geneutraliseerde olie 

2. De vetzuurfactor. 

Deze geeft de Yerkregen gewichtshoeveelheid T.F.M. per gewichts

hoeveelheid verwijderd ~rij vetzuur aan. 

V.F. = gew. T.F.M. 
---------------------------------------------------------gew. ffa in ruwe olie - gew. ffa in geneutraliseerde olie 

Indien de materiaalbalans klopt. zullen bovenstaande factoren aan 

elkaar gelijk zijn. 

Het verlies aan neutrale olie, uitgedrukt in kg olie per kg ver

wijderd vrij vet~uur is gelijk aan R.F. - 1 = V.F. - 1. 
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3. De emulsiefactor. 

Deze wordt berekend uit het ffa-gehalte van de T.F.M •• 

E.F. = 
100 

'"·~ f fa in T.?. M. 

Hoe lager het percentage vrij vetzurel!. in de T.F.!>·i. des te groter 

de hoeTeelheid geemulgeerde olie. 

1ndien gedurende de neutralieatie geen verzeping optreedt is de 

E.F. gelijk aan de R.~. en de V.F .• 

Het verschil tuesen V.F. en R.F. eaerzijds en s.F. anderzijds ie 

een maat Toor de verzeping. 

Beschpuwing van de reeultaten 

De resultate• van de neutralisatieproeven met raapolie en cocoa

olie zijn weergegeven in grafiek I t/m VI en tabel I en JI. 

Er blijkt een aanzierilijk verschil te zijn tuesea de raapolie

en cocoeolieneutralisatie. Daarom zullen de resultaten van de 

proeven met raapolie en cocosolie afzonderlijk worden beschouwd. 

Raapolie. 

a.. 'Mechanieche omstandigheden. 

Ta grafiek I is de ontzuring~graad als functie van de roersnel

heid uitgezet. 

Beneden een bepaalde roersnelheid neemt de ontzuringsgraad af, 

omdat de menging van de olie en de loog onvoldoende is. 

Natronloog blijkt eea betere ontzuring te geven dan kaliloog. Hier

voor zal in een later stadium een verklaring worden gegeven. 

b. De hoeveelheid loog. 

Het verloop van de ontzuringsgraad met de toegevoegde hoeveelheid 

loog ie weergegeven in grafiek II. 

Duidelijk blijkt dat de neutralisatie met natonloog beter verloopt 

dan met kaliloogo Bekijken we bet loogrendement (zie grafiek V), 

dan ligt dit voor natron1oog op ongeveer 100 ~) en Toor kaliloog op 

ea. 83 %. De kaliloog wordt dus om de een of andere rede• niet vol• 

komen benut. Dit kan op de volgende wijze verklaard worden. 
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De oplosbaarheid Tan de zeep ( zowel Na- ale K-zeep) in de water

fase is gering, omdat de vetzuurketene zeer lang zijn. Daarom zul

len de loogbolletjes tijdens de neutralisatie door een zeeplaagje 

worden omgeTea. waardoo.r de re15tereade loog van de olie wordt af

geechermd. Het verechil tussea de natronloog- en de ka.liloogneu

tralisatie zit hem nu hoogetwaarschijnlijk in de aard van het zeep

laagje. Na-zeep is namelijk hard en bros (brokkelig) ; K-zeep is 

zacht en taai. Het brosse Na-zeeplaagje zal Tanwege het intensieve 

roeren echeuren, zodat de afgeschermde loog weer met de olie in 

kontakt kan kome11. Het taaie K-zeeplaagje zal echter intakt blij-

Ten. 

Gebruik van een ondermaat loog leidt voor zowel de neutralisatie 

met natronloog als met kaliloog tot een evenredige afname van de 

ontzuringsgraad. Het loogrendement komt niet boven 100 ~~. hetgeen 

erop duidt dat geen vorming van zure zeep optreedt. Mogelijk 

vormen grote vetzuurmoleculen minder gemakkelijk zure zepen. 

Gebruik van een overaaat loog verbetert de ontzuring tot een ont

zuringsgraad Tan maximaal 96 %, hetgeen overeenkomt met een ffa

gehal t e van 0.1 % van de geneutraliseerde olie. De loogovermaat 

verzeept neutrale olie~ 

c . De toevoeging van neutrale electrolyt aan de loog. 

Toevoeging van NaCl aan de natronloog bij neutralisatie met 10 % 
loogovermaat vermindert het verzepend effect Tan de loog op de 

olie ( zie tabel I). Het electrolyt zal namelijk de vormi·ng van 

olie-emulsies ' in de zeep/zeepoplossing tegengaan, waardoor het 

kontaktoppervlak tussen loog en olie aanzienlijk verkleind wordt. 

Toevoeging van KCl aan de kaliloog bij neutraliaatie met 10 % 
loogovermaat verbetert de ontzuring. Er zijn echter te weinig 

proeven gedaan.om over de oorzaak hiervaJl een uitspra.ak te doen. 

d. De ontkleuring~ 

Door de neutra.lisatie wordt de olie lichter van kleur ( zie ta

bel I )~ De verwijderde kleursto~fen, welke in de T.F.M. terecht

koaen, geven de T.F4M. dan ook een donkerbruine kleur (zie ta-

bel 1). 

HoeYeelheid loog en aard van de loog geven geen significante ont- · 

kleuringsverschillen te zien. 
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e. Het raffinageverlieac 

De raffinagefactor {vetzuurfactor) is voor neutralisatie met natron

loog gemiddeld 2,08 en voor de kaliloogneutralisatie gemiddeld 2,48. 

Di t wil zeggen dat. het verlies aa.n neutral• olie door neutralisatie 

met KOH groter ie dan met NaOH, en wel 37 %. 
De raffinagefactor loopt voor de proeTen nogal sterk uiteen. Dit 

is vooral te wijten aan de geringe oplosbaarheid van de zeep in 

water. Zelfs na 4 wassingen (1x pekel, 3x water) blijft er een vis

ceuze zeeplaag bestaan~ waarin veel olie zit ingealoten en welke 

moeilijk af te scheiden is~ 

Dat de neutralisatie met KOH nog slechtere resultaten oplevert dan 

met NaOH komt voornamelijk vanwege de zeer kleverige zachte zeep, 

die de acheiding der lagen nog extra bemoeilijkt. 

De T.F.M. beTat bij de neutralisatie met natronloog steeds ea. 52 % 
neutrale olie. en met kaliloog ea. 60 %. Verzeping van neutrale 

olie heeft dua een dubbelnadelig effect, omdat naast de neutrale 

olie die door verzeping verloren gaat nog eens een met bovenstaan

de percentages evenredige hoeveelheid olie door emulgering en en

trainment in de T.F.M. terecht komt . 

Cocosolie. 

a. Meehanisohe omstandigheden. 

Het verloop van de ontzuringsgraad"in. afha..nltelijkheid vaa de roer

snelheid is weergegeven in. grafiek III. Ook hier treffen wij, even

als voor raapolie, een kritieche ro~renelheid aanD Boven deze 

kritische roersnelheid ia de ontzuringsgraad voor neutralisatie 

m.et natronloog en kaliloog aan elkaar gelijk .. Bij lagere roer

snelheden neemt. de ontzuringsgraad voor de KOH-neutralisa.tie snel

ler a! dan voor de NaOH-neutralisatie. De oorzaak·hiervan is dat 

de verzepende werking Tan KC11 sterker is dan van r~aOH ( zie tabeJ. II). 

b ~ De hoeTeelheid loog. 

In grafiek IV is de ontzuringsgraad als functie van de toegevoegde 

hoeveelheid loog uit.gezet. Er blijkt hieruit dat de ontzuringe

graad voor de NaCH- en KOH-neutralisatie aan elltaar gelijk is. 

Bekijken we het loogrendement (grafiek VI), dan zien we dat dit 

voor KOH iets hoger ligt dan voor Na.OH. KOH werkt kennelijk ater

ker verzepend dan r:aoH . 
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Gebruik Tan een ondermaat loog leidt weliswaar tot een afname Tan 

de ontzuringsgraad. maar deze afname is geringer dan met de onder

maat loog overeen zou moeten komen. Dit koat omdat er zure zepen 

gevormd worden. Dit blijkt ook uit het loogrendement dat boTen de 

100 % stijgto Van zure zepen is bekend, dat zij een sterk emul

gerende werking hebben, hetgeen dan ook in de raf!inagefactor tot 

uitdrukking komt (zie tabel II)q 

Opvallend is verder dat zelfs bij gebruik van ondermaat loog de 

verzepingereactie al een meetbare rol speelt. 

Gebruik van een overmaat loog levert een verbetering van de ont

zuringegraad op tot een maximum van ea. 97,5 %, hetgeen neerkomt 

op een ffa-gehalte van 0~08 % van de geneutraliseerde olie. 

Uit gra!iek VI blijkt dat niet alle overmaat loog gebruikt wordt. 

De verze~ingsreactie Terloopt onder de bestaande omstandigheden 

kennelijk niet zo snel. 

c. De ontkleuring. 

De neutralisatie heeft een ontkleurend effect op de olie. Dit ef

fect ie onafhankelijk van de aard en de hoeveelheid van de loog. 

Alleen bij een grote overmaat loog (20 %) is de ontkleuring wat 

groter. 

d. Het raf!inageverliee. 

De raffinagefactoren zijn Toor de natronlcog- en de kaliloogneu

tralisatie ongeveer aan elkaar gelijk (ea. 1.65). 
Alleen voor een grote ondermaat loog is de raffinagefactor hoger 

(1,75) vanwege de sterk emulgerende werking van de zure zepen~ 

De schommelingen in de raffinagefactor zijn gering, omdat vanwege 

de goede oplosbaarheid Taa zowel de Na- ale de K-zeep de afschei

ding van de eoapstock gemakk.elijk en nauwkeurig kan geechieden. 

Coaclusies 

BoTenetaande reeultaten voor raapolie en cocosolie beschouwend9 

komen wij tot de concluaie dat: 

1. de neutralisatie met natronloog (afgezien nog van het prije

verschil in de loog) voor zowel raapolie als cocosolie de voor

keur verdient boven de kaliloogneutralisati~, 
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2. het raffinageverliee bij neutralisatie van raapolie aanzienlijk 

groter is dan bij de neutralisatie van cocosolie, 

De oplosbaarheid van de zeep speelt hierbij een belangrijke rol. 

3. het gebruik Tan een ondermaat loog alleen bij de neutralieat1e 

van cocosolie tot vorming van zure zeep leidt, 

4~ toevoeging van electrolyt aan de loog bij de raapolieneutrali

satie de verzeping van neutrale olie vermindert, 

5. het type olie (de vrije vetzuren) in belangrijke mate het neu

tralisatiemechanisme bepaalt. 

Suggesties 

1. Voor twee olien van zeer uiteenlopende samenstelling blijkt dat 

de neutrali•atie met natronloog gunstiger verloopt dan de kali

loogneutralisatie. De vraag ie nu in hoeverre dit ook opgaat 

voor de grote groep oliin uit het middengebied met een gemid

deld vetzuurmoleculairgewicht ven ea. 280. 

2. Voor a.lle proeven werd sterke loog ( 4 rI) gebruikt. Het gebruik 

van verdunde loog (0,5 N) zou vooral voor de raapolieneutrali

~atie betere resultaten kunnen opleveren. 
, ... ~ll 

3. tiet onderzoek met betrekking tot de invloedVneutrale electro-

lyten op het neutraliaatiemechanisme kan worden uitgebreid. 
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. 
ruwe olie ; loog (4N) i geneutralieeerde olie I 

'f.!!'. T"! • l Berekende factoren I . 
I 

%ffe. kleur ! overmaat I gew. %ffa %zeep %li?O kleur i %ffA kleur l R.?. V.F. E.F. loog ;, gew. l O.G. 
111 eel I ( %) 1 <:. 1"cel tcm eel l (%) rend.(%) 

l _ _j - -- ---- j -
! 

2,05 60-3,0 -20 NaOH 1456 o,46 0,08 0,85 50-2,2 I 5.5,0 41,9 40-3,4 i 77,6 2,39 2,34 2,39 98 ,2 
3,ff4 50-3,3 -10 1399,5 o,45 0,04 o,48 4-0-2,0 l 109 49,0 42-3,0 ? -~? ?,oB 2,04 103,8 I 88,4 t • .• ' ',_ 

3·,01 60 .. 3.2 . -10 1434 0,39 0,07 0,72 50-2,0 i 76,o 50, 1 44-4,1~ . 87 ,2 ""; .. 9J 1,93 1,99 96,4 
3,91 50-512 0 1397 0,25 0,045 o.4'+ 4o-2,0 I 106 53,3 44-4,2 I 93,6 ., ~92 I, 92 1,8? 97,? 
3,01 60-3~2 0 1424 0,20 o,oB 0~69 50-2,0 i 89,0 4?,6 44-3,4 I ~~:~ 2,05 2,02 2, 10 96,2 
3,82 50-3,2 . +10 137? 0, 14 0,03 0138 44-2,0 ~ 127 1~8, a 42-3, 1 2 ,30 2,31 2,05 98,8 
3,89 50-3,2 ~ 1386,5 o, 14 0,04 0,35 40-2,0 1 117 53,6 43-3,3 I 96, 3 2.00 2,09 1 ,8? 100,2 j +10 

60-3,0 
l 

144-6' 5 0,?4 4Lf-2 .2 l 60,0 2, 18 94,8 2,05 i +10 o, 10 0,09 51 ,2 50-5,0 I 9~,~ 2 ,05 1'95 
2,05 60-3,0 i +10 r., ,, "\j.I~ \ 1457 ,5 o, 105 0,08 o,68 40-2 ... 2 I 4-8 ,o 61,3 50 .. ,,0 19,,<. ~,64 1'79 1,63 90,5 I , 

2,05 60-3 ,o \ +10(+•o7>-Nwd} 1432 o, 10 0,08 0,70 4o-?. ,2 76,0 38·,9 50-4,0 9r;,2 2,'59 2,61 2,57 91,0 
3.01 60-),2 j +20 1414 0~11 0,01.i 0 1-ic:; 50-2 ,o I 91.0 59~ 1 54-5,4 96,3 '~ .09 2' 11 1. 69 100,0 t -

! I 
) 
I 

I ! 70,8 .?,05 60-3,0 I -20 KOH 11+59 0,60 o, 12 1,00 50-2 ,o 
' 

58,0 31,3 35-2,0 2,64 2,55 3, 1 9 80, 1 
3,01 60-3,2 -10 1436, 5 0,61 0,06 o,46 50-2 ,o 73,0 48, 1 55-6 ,4 l 79,8 2,00 1,97 2,08 87,5 

I 
3,01 60-3,2 I -10 14-16 0,60 0,09 o,68 50-1,5 96,5 35, 1 35-3,0 I 79,8 2 ,.c,4 2,58 2,85 86,8 
3,01 6C-3,2_ I . o "1422 o,42 0,045 0,39 50-1,1 85,0 45,4 64-!~, 7 I 86,2 2, 0 -13 2t14 2,20 ?6,8 
;,01 60-3,2 ! 0 4/~01 o,47 0,06 0,39 50-? ,o I 101 36,9 40-3,0 ! 84,4 2 ,6::> 2,69 2,71 84,4 l 
2,05 6c .. ;r,,o l .;..10 1433,5 0,22 o, 11 0,80 50-2 ,o I 78,0 33,7 44-3 .. 0 ! 89,3 2,84 2,84 2,97 82,3 
2,05 60-s,o J 1450 o, 19 o, 10 0,85 40-2 ,O 61,0 43,_5 50-lt,O 2. 18 2,26 2,30 82,7 t +10 

i j 90,7 
?,05 60-2i,O I :~g~~i:z, 1444 o, 18 o, 11 0,99 40-J ,o ·• 67,5 38,~ 50-5,0 l 91 ,2 2. i'J-0 2,50 2,59 81,0 
2,05 60-3,0 1439 o, 14 0,05 0,70 40-2 ,o i 69,0 41'1 52-4,o ! 93,2 2 1 l-1- 1 2,46 2,43 82,3 
3,01 60-3,2 +20 1393,5 0,15 0,06 o,Bo 50-.? ,o ! 116 3?,7 55-4,4 i 94,7 2,'70 ?,73 2,65 82,3 
3,01 60-3,2 I +20 :! 1398 o, 15 0,095 0,83 50-;~ .o : 117 37,2 54-4,6 ~ q4. '? 2 .. 70 2,65 2,69 82,8 

I _i.__ -

P. AAPCIIE: watergehalte 0,08 7/,. 
1500 g per charge 

Tabel I 
_,. 
\Jl 
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ruwe olio i loog ( 4N) I gonoutraliooerdo oUe ! 7. P . N . •
1
· :Serekende f~ctoren I , ·: 

j , I 

%!fa kleur ! roer- loo~ i gew. %ffa %zeep %H2o ltleur gew. %f fa kleur ~· r'. C}. R. ~'. V. '". ~.F. loog 
1 "c;el 1 snelh. ro Ii I 1 11 eel tcm eel 1 rend.(%) 

omw/mincverrn. ! l 

3,76 10-2,0 100 NaOH I; 1417,5 o,43 0,035 o,46 3,0-0,9 86,o '63,5 40-4,0 88,6 i,71 1.73 i,57 88,8 
3,76 10-2,0 150 1415,5 0,20 0,015 0,5, 3,0-0,9 88,o 68,3 52-5,2 94.6 1 ,tk 1,67 1,46 97,3 
3,76 10-2,0 200 l 1418,5 0,11 0,015 0,51 3,0-0,9 86,4 67,6 60-6,0 97,? 1 , 57 1,58 1,48 94!3 
3~?6 10-2,0 I 250 I 1415 0,08 0,010 0157 3,0-0,9 87,5 6?,0 60-6.0 .97.~ '1, ) 8 1,64 1,49 94.8 

3,76 10-2,0 100 KOH ! 1419,5 0,62 0,030 0,55 3,0-0,9 83,0 66,2 40-4,r.i 83,6 1 , 74 1,77 1 ,51 89,0 
3,76 10-2,0 150 i 1425 o,42 0,020 o,66 3,0-0,9 89,5 6'3,3 . 50-:.., ,0 88,8 1,78 1,64 1,58 91.9 
3,76 10-2,0 200 ! 1420 0,11 0,010 o,46 3,0-0,9 85,5 71,3 70-7,0 97,;: 1,5G ·1,53 1,40 98, 1+ 
3,?6 10 .• ?,0 I 250 1418,5 0111 0,010 0.70 3,0-0.9 91,0 66,9 62-6,0 97~2 1 ,63 1.64 1.49 98, 4 

overmaat 
(%) 

3,68 7.1,8 -?O NaOH j 1429,5 0,?2 0,04 0,56 2,7-0,9 77,0 50,,2 60-6,o 80,5 -1,7 -: 1,73 1,69 104,5 
3,68 7-1,8 I -10 11422,5 o,45 0,02 0,55 2,7-0,,_9 86,5 57.3 55-5,5 8?,7 1,77 1,73 '1.74 100,7 
3,68 ?-1,8 Ii o ,i 1421,5 0,27 o,o4 0,55 2t2.o,9 82,5 64,2 51-5,1 92,7 1.6~ 1,67 1,56 102,5 
'3,76 10-2,0 +10 \ 1415 0,08 0,010 0,57 3,0-0,9 87,5 67,0 60-6,0 97,8 -1,58 1,64 ~ ,49 94,8 
3,,68 ? .. 1.8 +20 i 1420,5 0,08 o. "12 0.58 1.6-0,6 90,0 67,0 1?.-? .5 9? ~8 1 ~65 1 ,63 1 ,49 93.6 

3, 68 7--.8 ! -20 KOH i 1433,5 0, 69 0,18 0,67 2,5 .. 0,9 j 80,o 55,7 62 .. 6 ,2 (S1,3 1,.75 1,71 1,79 i07 
3,68 7.1.8 . .. 10 ! 1427,5 o,48 0,015 0,63 2,2-0,9 180,0 62,8 52-5,2 87,4 1,65 1,66 1,59 101,2 
~,68 7<~R I o ~ 1420,5 0,24 0,02 o,48 2,0-0,9 85,0 63,2 45-4,5 

1 

93.~ ~·~4 1,6~ 1,58 103,0 
3,76 10 ... ,,- ,0 I +10 i 1418,5 0,11 0,010 0,70 3.0-0,9 91,0 66,9 62-'1,0 I 97,< 1,·:3 1,64 1,49 98,lt 
3,68 7-1,s ! +20 1 1416.,5 0,07 0,010 o,48 1,6-0,9 1 ss,o 71,4 15-3,3 :· 97,8 ·1 , 02 1,65 1,40 94,s 

I -·-~ 

cocoso1n~: 7-{;ffa = 3,76 dan watergeha.lte "" 0,18 %, 
-- cp, 8 3~o-- ,, ,, = o~o 5 %. 

1500 g per charge 
..;:. 

O'-

!!hel I ~ 
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