
 Eindhoven University of Technology

MASTER

De invloed van de verblijftijdsspreiding op de conversie en de productie bij de continue
bereiding van gist uit aardoliefracties

van Genderen, J.

Award date:
1975

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

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

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/791dc491-4be3-45f3-bca8-a07dbefb4202


TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

Afdeling der Scheikundige Technologie 

Sektie .r'yaieche Technologie 

.l.IB INVLOBD VAN DE VBRBLIJ i'TIJDSSPJ:IBIJ)!NG OP DE CONVKRSIE \::N 
DB PRODUCTIE BIJ DE GONTINUB BKHJ.i;IDING VAN GIST UIT 
AA.RDOLIB~1RACTI:8S 

Afstudeerder: J.van Genderen 

Afstudeerhoogleraar: Professor K.Rietema 

Afstudeermedewerker: Ir.A.H.M.Verkooijen 

Zwanenveld 71-38 
Nijmegen 

Nijmegen 

15 april 1975. 



T.H. GIN.UHOVBN 

A.:'.:l'STU JJEKRVBRSLAG van : 
A.J1il. SCHEIKUh JIG1S 

TECHNOLOGIE 
J. van Genderen 

ünderwerp: De invloed van de verblijftijdsspreiding op de conversie 
en de productie bij de continue bereiding van gist uit 
aardolie.fracties 

Hoogleraar: Professor K.Rietema 
Laboratorium: lysische Technologie 

Samenvatting: 

ilatum: 15 april 1975 

hen proces werd ontwikkeld voor de continue scheiding van 
het fermentoreffluent in zijn samenstellende delen olie-water- en 
gistfase. 
Tevens werd nagegaan wat de invloed was van recirculatie van een 
gedeelte van het in de fermentor geproduceerde gist op productie 
en wash-out. 
De inleidende metingen laten een uitgestelde wash-out zien en 
een sterk verhoogde productie. 
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Inleiding 

Bij de continue bereiding van gist uit aardoliefracties wordt 
veelal uitgegaan van een continu geroerde tankferm.entor. 
In dit systeem echter zijn de grote mate van segregatie van de 

oliedruppels en de brede verblijftijdaverdeling sterk beperkende 
factoren voor het bereiken van hoge producties. J)e mate van 

segregatie is een onoverkomelijke factor.Dit geldt niet voor de 
verblijftijdsverdeling.Immers indien de fermentatie uitgevoerd 
zou kunnen worden in een systeem met een aanmerkelijk smallere 

verblijftijdsspreiding,dan zal dit een productieverhogend effect 
te zien geven. 
Bén van deze systemen is het systeem 2 ideale mengers in cascade. 
Dit maakt echter recirculatie van gist op de eerste menger 
noodzakelijk,aangezien anders de productiecapaciteit in het 
systeem erg laag zou worden.M.et het vermelden van de noodzaak 

van recirculatie komt een ander aspect van het proces aan de orde 
namelijk,de scheiding van het fermentoreffluent in zijn samen
stellende delen. 
het scheidingsproces zoals in dit onderzoek toegepa.st,berust op 
het feit dat oppervlakteactieve stoffen in staat zijn de sterke 
binding tussen de oliedruppels en de gistcellen te verzwakken 
en zelfs in sommige gevallen volledig te breken.Hierdoor is het 
mogelijk geworden een vrijwel 100-%-ige scheiding te verkrijgen. 
lle olie-en de waterfase zijn gistloos en de gistfase is olieloos • 
.0oor nu een gedeelte van dit gist terug te voeren naar de fermentor, 
wordt alvast een indruk verkregen van het effect van recirculatie. 
In dit rapport wordt melding gemaakt van de fermentatie in 'án 
ideale menger; het continue scheidingsproces en de inleidende 
resultaten van de recirculatiee.xperimenten. 
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Hoofdstuk l Gist en medium 

1.1 Het gebruikte gist 

In het onderzoek werd uitgegaan van het gist Candida. lJypoli tica 

G.B.S. 599.M.et deze gistsoort werd op de afdeling reeds eerder 
ge@xperimenteerd.Hierdoor zijn Tergelijkingen tussen de reB\lltaten 

mogelijk. 
Je cellen van Candida Lypolitica zijn ellipsvormig.ile celgrootte 
varieert tussen de 3 bij 5 tot 5 bij 11 micron. 
De voortplanting geschiedt door knopvorming.De verdubbelingstijd 

ligt tussen de 2 en 4 uur. 

1.2 Groei van gist op n-alkanen 

,fil het gist t,roeien in een medium, dan moet wat betreft dit medium 
voldaan zijn aan de volgende eisen: 

1) aanwezigheid van een geschikte koolstofbron 
2) een waterig milieu 
3) een voldoende zuurstoftoevoer 
4) de temperatuur moet liggen tussen 25 en 40 °c 
5) de pH dient aan bepaalde grenzen gebonden te zijn 
6) de aanwezigheid van verschillende groeisto.~·ren en mineralen 

ad 1 Als koolstofbron dient in het onderzoek ,oen collectie van 
verschillende n-alkanen.~e minimale ketenlengte is 12 kcolstof
atomen. Je n-alkanen zijn aanwezig in wat wordt genoe:rrd 
'undewaxed gaeoil:ze hebben hierin een concentratie van 
circa 15 ;ew.~a. Je olie waarmee gewerkt wordt, is hVI 60. 
riet gist gebruikt in zijn consumptie selectie.r' de n-alkanen; 
de rest van de olie gedraagt zich inert. 

ad 2 riet reactiegebeuren speelt zich af in een waterig milieu 



-}-

ad 3 Het gist heeft voor zijn assimilatieprocessen zuurstof nodig. 
l)eze dient daarom in steeds voldoende mate in het medium 
aanwezig te zijn. 

ad 4 en 5 _:;e optimale temperatuur en pH voor de fermentatiereactie 
zijn respectievelijk 30 °c en 4. 

ad 6 Voor de groei heeft het gist verder nog enige groeistoffen 
en mineralen nodig.Hiervoor wordt gezorgd door aan het medium 
gistextract en Millermedium. toe te voegen.Voor de samenstelling 
van het Millermedium wordt verwezen naar bijlage 1. 
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tlOOf dstuk 2 ~·ermentatieapparatuur 

Je experimenten werden uitgevoerd in dezelfde reactor zoals 

door 1.i.ijnart ( li t. 1 ) gebruikt •. ui t is een geroerde tankfermentor 

met een effectief volume van 50 liter;voorzien van 5 simprop

roerders. 
In dit hoofdstuk komen aan de orde: het processchema en de 

behandeling van de verschillende aspecten die bij de bedrijfsvoering 

een rol spelen.Uitgegaan wordt hierbij van het normale continue 

proces.Het scheidingsproces en de recirculatieapparatuur wordt 

later behandeld. 

2.1 het processchema 

Voor een gedetailleerd schema van het proces wordt verwezen 

naar bijlage 2. 

het hiillermedium en de olie komen uit twee ;rote voorraadvaten. 

het olievat wordt door middel van een verwarmingsspiraal constant 

op 70 °c gehouden,omdat bij kamertemperatuur een gedeelte van 

de olie uitkristalliseert en dit de bedrijfsvoering bijzonder 

zou hinderen.JJe hoge temperatuur in het opslagvat zorgt teven0 

voor steriele condities in het vat. 

Vanuit de voorraadvaten ,vorden de twee medi~1 ne·~ behulp van pompen 

via een sterilisator naar de îermentor gevoerd • .iJe leidingen van het 

olievat tot d.e sterilisator zijn ,wboelwa:ndiL, LÜ tgevoerc,. J)oor d.e 

annulaire ruimte stroomt thermostaatvloeisto_~ van 70 °c. JJi t thermos
treren is noodzakelijk om uitkristalliseren van de olie in de leiding 

te voorkomen. 

Op de sterilisator wordt later:· bij de behancièling van sterilisatie 

in het algemeen ingegaan. 

r1et mengsel van olie, gist en water ,iat uit de 'ermentor stroomt 

via een overloop,ondergaat een scheidingsproces welker behandeling 

later volgt. 



-5-

2.2 ...>e ferm.entor 

Zie ook bijlage 3. 
Je fermentor bestaat uit een cylindrisch vat.De hoogte bedraagt 
76,5 cm.De diameter is 30 cm;resulterend in een volume van 56 ltr. 
het effectieve volume van de fermentor is 50 liter • 
. Je menging in de fermentor geschiedt door middel van 5 simprop
roerders met 3 of 4 bladen en een bladhoek van 45°.J)e drijvende 
kracht is een contraves roermotor ( type Kl 43a4 ) met een 
maximaal vermogen van 770 datt.Om de mengefficiency te vergroten 

en een vertex te voorkomen zijn in de reactor een viertal 
keerschotten aangebracht ( d/il = 0,1 ).hen goede dispergering 
en overall-menging wordt verkregen bij een toerental van 600 o/m. 
Op de reactor zijn aansluitingen aangebracht voor respectievelijk: 

2.3 De voeding 

Millermedium en olie komen gecombineerd de fermentor bin:nen,waar 
het mengsel direct opgemengd wordt en de olie in kleine dna.ppela 
gedispergeerd. 

2.4 J)e afvoer 

net surplus in de reactor wordt door middel van een overloop 
weggevoerd.Je afvoer is een gecombineerde afvoer voor medium en 
lucht.Jeze worden van elkaar gescheiden door het mengsel te 
leiden door een glazen cylindrisoh vaatje met tangentiele invoer. 

lucht 

afvoer 

medium 
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2.5 gistextract 

Gistextract wordt afzonderlijk toegevoerd aan de fermentor, 
aangezien combinatie van faillermedium en gistextract zou leiden tot 

onstuimige groei van infectanten in het Millervoorraadvat. 
Het gistextract is aanwezig als een gesteriliseerde oplossing in een 

decanteerfles.iloor middel van een pompje wordt gezorgd dat per 

liter.medium dat de reactor binnenkomt 0,1 - 0,2 gram. gistextract 

wordt gedoseerd. 

2.6 koeling 

Om de temperatuur in de reactor constant op 30 °c te houden, 
is het noodzakelijk om te koelen.'rijdens het continue proces zijn 

er 3 warmtebronnen,te weten: 1) de gesteriliseerde voeding,die een 

temperatuur heeft van. circa 100 °c 2) de roerenergiediasipatie en 

3) de reactiewarmte • 

. iarmte wordt afgevoerd via a) overdracht naar de koelspiraal 

b) overdracht via de reactorwand naar de omringende lucht en 
c) waterverdamping in de luchtstroom. 

JJe waardes van de verschillende warmtestromen kunnen berekend 
worden aan de hand van de voor warmteoverdracht beschikbare 

formules.Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 4. 
het regelsysteem van de temperatuurscontrole is de volgende: 

een temperatuurvoeler meet àe temperatuur in de reactor;zendt 

zijn signaal naar de temperatuurregelaar,die de gewenste met de 
gemeten Naarde vergelijkt en al dan niet de magneetklep voor het 
koelwater opent. 

Je koelspiraal in de lermentor is vervaardigd uit roestvrij staal 
en heeft een lengte van 2,5 meter met een uitwendig oppervlak 

van D,14 m
2 ( du= 12> mm ) • .Je maximale hoeveelheid warmte die via 

de koelspiraal aft~evoer'.':~ kan worden bedraagt 1700 kcal/uur bij 
een koelwaterdebiet van ~)00 li ter/uurmet een aanvangstemperatuur 
van 14 °c.In de experimenten worden wa.l"'"ui.teproducties in de orde 
van 900 kcal/uur Lerealiaeerd bij een aanvoerdebiet van 6 liter en 
een gistproductie vgn circa 20 grarü/uu.r.~e warmtewisselaar is 
dus ruimschoots voor zijn taak berekend. 
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2.1 loogtoevoer 

.t.en pH-regeling in de reactor is noodzakelijk omdat tijdens de 

fermentatie door assimilatie van in het medium aanwezige ammonium.

ionen protonen vrijkomen.Hierdoor zakt de pH.Om de pH in de reactor 
constant op 4 te houden,is het dus noodzakelijk om oontinu loog 
toe te voeren ( in ons geval ammonia ).Ook dit gebeurt door middel 
van een regelsysteem analoog aan die voor de temperatuurscontrole. 
•le hoeveelheid loorr die gedoseerd wordt, wordt geregistreerd door 

middel van een nive~uvolger.Voor de aohema's van de regelsystemen 
en die van de niveauvolger wordt verwezen naar bijlage 5. 

2 .8 beluchti...Ylg 

ûe zuurstof die nodig is voor het vervullen van de levensfllllctiea 
van het micro-organisme komt ir; het medium. door overdracht vanuit 
luchtbellen. 

üe luchtinbreng geschiedt door middel V&ll een uitstroomtuit direct 
onder de onderste roerder.Het luchtdebiet bedraagt afhankelijk van 

de reactiecondities circa 600-1000 liter/uur. 

nij deze luchtdebieten werd voor k1A gemeten 1,7-2,5 min-1 • 
.JJeze k

1 
A's werden gemeten aan fer:ruentormedia met een oliehold-up 

i', 

van 5 % en een roerclertoerental va..Yl. 600 omw./min. Je conversie in het 
systeem bedroeg in :ieze [;evallen circa .35 7;. 
Onder dezelfde condities werd rloor -, ~erkx-iutten ( li t. 2a ) in het 

systeefü zuiver water k1 A's gemeten van 2,9-4,3 min-1 .voor het o;;tre

den van deze toch wel vrij grote discrepantie zijn verschillen.ue 

redenen aan te voeren; zoals Je aaJ1wezigheid van gistcellen op 

het luchtwater-grensvlak en/ of ook de aanwezigheid van oppervlakte

actieve stof fen en zouten in het medium. 
Je k1A's werden in beide gevallen bepaald door aan en uitzetten 
van de beluchting en de zuur3tofconcentratie als functie van de 

tijd te volgen.üoor interpretatie van het aldus verkregen verloop 
is het mogelijk k,A te bepalen ( lit. 2b ) 

..!.. 

Tijdens alle e:xperimenten beschreven in ii t rapiJort nerd ervoor 

gezorgil d..:1.t ie zuu.1·stofc:oncentratie in d.e fermentor niet beneden 
Je 40 ,J-ige verzadigingsc;ren.s k 1•tam. 
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lioof dstuk 3 ~terilisatie 

3.1 Sterilisatie fermentor en meet- ep regelapparatuur 

Om infectie van het reactiemengsel tijdens het bedrijf te voor

komen, is het nodig om de reactor,de aanwezige meet en regel

apparatuur als ook alle stoftoevoerstromen van te voren te 

steriliseren. 

De sterilisatie van de fermentor ':ebeurt door in het vat geduren

de enige minuten een 1 7.)-ige fo:rmaline oplossing te koken.Na deze 

behandeling wordt not~; gedurende l tot 2 uur stoom doorgeleid. 

Hoge temperatuur gevoelige apparatuur zoals pH-electrode en 

thermometers worden apart gesteriliseerd door ze gedurende 1 uur in 

een l ~"J-ige oplossing van formaline te dompelen en ze daarna 
gedurende 4 uur in een oplossing van 0,1 n.HGl te plaatsen. 

3.2 St~rilisatie van de voeding 

..Je voeding bestaande uit hlil ermedium en olie wordt van infectanten 

ontdaan door het door een warmtewisselaar te leiden,waar aan de 

andere kant olie van 120 °c stroomt.De warmtewisselaar is uitge

voerd als een rechte pijpenwarmtewisselaar met de voedinc door 

de }lijpen en cie thermostaatolie door de annulaire ruimte • 

.Schematisch L3 de warmtewisselaar weer1';egeven in bijlage 6. 

3.3 Sterilisatie gistextract 

Gistextractoplossinr; wordt gesteriliseerd in een autoclaa~r 

gedurende 15 minuten bij 120 

3.4 0terilisatie lucht 

0,, 
~,. 

Voor de sterilisatie van de 1ucnt wordt gebruik f_,emaalr.t van :filters. 

ile werking oerust ze;:;r waarschijnlijJ( op het adsorberen van. de micro

organiamen aafi be·,; .. ïl termateria.al. Je sterilisatie van het filter·· 

materiaal ze1 f gebe t.Lrt docr verhi ttL:1f) in een oven bij 160 °c 
gedurende l tot 2 uur.Al::> filtermedium werd vette watten gebruikt. 

Je ~.·n de experimenten r:ebruik"Ge filterlengte beüroeg 10 c-A. 
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Hoofdstuk 4 Schuimvormipg en Analysemethodes 

4.1 Schuimvorming 

Om schuimvorming in de reactor te onderdrukken wordt anti-foam 
( ilow Coming ) in een concentratie van 0,1-0,2 g?"811/liter aan 
het Millermedium toegevoegd. 

4.2 Analysemethodes 

De gistcelconcentratie in de reactor wordt bepaald door directe 
drooggewichtsbepalingen van mon~;ters uit de gistafslag. 

5 cc monster wordt gefiltreerd door millipore-filters die van te 
voren zijn gedroogd bij 60 °c en gewogen.Het residu op het filter 
( 1,2 micron ) wordt gewassen met water en n-hexaan en te drogen 
gelegd bij 60 °c. 
De oliehold-up in de reactor wordt bepaald door circa 800 gram 
medium af te tappen.Dit te schudden met circa 1 gram Tween 20. 
Uit laten settlen en à.e oliefaae isoleren ·: n een erlenmeyertje. 

Deze erlenmeyer verwarmen op een bunsenbrander tot de sporen water 
( oorspronkelijk ongeveer 40 % ) aan de kook gaan en de olie en 
waterfase na langzaam bewegen van de erlenmeyer volledig scheiden • 
.Je hoeveelheid olie wordt nu bepaald door overgieten in een maat
cylinder. 
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Hoofdstuk 5 De groei va.n micro-organisaen op opgelost substraat 

5.1 de verschillende groeifasen tijdens een batohcultuu.r 

Tijdens een batchcultuur van een micro-organisme zal er bij het 
volgen van de groei het volgende beeld ontstaan van de micro
organismeconcentratie als functie van de tijd: 

î 
5 

1 

1 1 
i 

tijd 

In deze grafiek zijn de volgende fasen te onderscheiden: 

1) de aanloopfase,waarin het micro-organisme zijn enzymsysteem 
aan moet passen aan de nieuwe omstandigheden.Zijn de groei
omstandigheden in het nieuwe medium dezelfde als in het oude 
waarin het micro-organisme is voorgekweekt,dan zal de aanloopfase 
erg kort zijn. 

2) de overgangsfase,het enzym.systeem is aangepast aan de nieuwe 
situatie.Het micro-organisme begint te groeien. 

3) de exponentiele fase,iedere levende cel groeit met de maximale 
groeisnelheid.)eze maximale groeisnelheid is afhankelijk van het 
medium en zal tevens voor ieder micro-organisme een andere waarde 
hebben. 

4) de lineaire fase,dit is een overgangsfase.De micro-organisme
concentratie is nu zo groot geworden dat niet alle cellen meer 
gevoed kunnen worden. 

5) d.e stf:.l.tionaire fase,het aantal levende cellen blijft constant • 
.ueze fase kan veroorzae..kt worden door substraat of zuurstoftekort 
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maar ook door ophoping van toxische stofwisselingsproducten. 

6) de afstervingsfase,het aantal levende cellen neemt af. 

5.2 de kinetiek van de mioro-biologische afbraak. 

De afbraak van substraat door micro-organismen vindt plaats volgens 
een gecompliceerde reeks van enzym.gekatalyseerde reacties. 
Experimenteel werd voor het verband tussen de afbraaksnelheid en 
de substraatconcentratie in de omgeving van het micro-organisme 
het volgende verloop gevonden: 

-----·-------------"----- ." --
substraatconcentratie 

üe curve geldt voor constante 
enzymconcentratie. 

.cij lage substraatconcentraties is een evenredigheid te zien 
tussen de afbraaksnelheid en de substraatconcentratie.Bij hogere 
substraatconcentraties echter neemt de toename van de afbraak
snelheid af en wordt zelfs nul boven een bepaalde substraat
concentratie. 
Bovendien werd revonden dat de afbraaksnelheid ook afhankelijk 
was van de enzymconcentratie.Dit verband was in het algemeen 
lineair. 
Ben interpretatie van deze bevindingen werd voor het eerst .~egeven 
door hiichai!lis en l'i:enten ( lit.29 ) • .Je veronderstellingen die ze 
hierbij doen zijn: 
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1) 1)e afbraak geschiedt volgens de gesimplificeerde vergelijking: 

E = enzym 
S = substraat 
BS= enzym-substraatcomplex 
P = product 
k = reactiesnelheidsconata.nte 

waarbij 

2) k
3 

is veel kleiner dan k 2 zodat de reactie E + S ~ES voort
durend in evenwicht is. 

3) De enzymconcentratie is veel kleiner dan de substraatconcentratie. 

4) De totale omzettingssnelheid wordt bepaald door de stap 
~S ~3---7P + S die eerste orde is in ES. 

l\liichaëlis en Lenten stellen verder 
_c.t = de totale enzym.concentratie 
st = de totale substraatconcentratie 

Voor de dissociatieconstante K van de evenwichtsreactie volgt dan 

K = ~2 = (b~-&~~0~-BS) 
1 

(Bt-B.::>) S 
A :: - :g3 oftewel 

zodat v = vmax K + S 

ES 

met aanname 3 wordt dit 

met aanname 4 volgt v~or 
de afbraaksnelheid 

k3Lt is constant en wordt vmax genoemd 

De aanname J . .at de totB.l.e enzym.concentratie constant zou Zl.Jn, is 
slechts valide als we te doen hebben met een niet ;;--roeiende cultuur. 
het verband zoals hier afgeleid cioor bicha!lis en Menten is dan ook 
bedoeld voor een niet groeiende cultuur. 
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Voor de kinetiek van de groeiende cultuur heeft lVlonod ( lit.30 ) 
echter afgeleid en aangetoond dat deze met een soortgelijke 
vergelijking beschreven kon worden.Hij vindt voor de groeisnelheid 
van een micro-organisme de volgende relatie: 

1 dC S 
u =c- d tm= 1\iax K+S 

m 
waarbij 

u = specifieke groeisnelheid 
G = concentratie micro-organisme m 
umax = maximale specifieke groeisnelheid 

K = verzadigingsconstante 

Dit resultaat is ook theoretisch uit de Micha@lis-Menten vergelijking 
af te leiden door te veronderstellen dat 

1) de momentane totale enzymconventratie evenredig is met met de 

totale hoeveelheid micro-organisme aanwezig,dus Et = kGm. 
2) de asolute groeisnelheid evenredig is met de substraatafbraak
snelheid dus ~~m =-y~~ met y = yieldcoefficient. 
De yieldcoefficient is hierbij gedefinieerd door 

sram micro-organisme gevormd bij omzetting van 1 gram substraat. 

Na substitutie van de aannam.es in de foichaälis-Iv1enten vergelijking 
volgt de Monod-vergelijking. 
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Hoofdstuk 6 .Je kinetiek van de n-alka.angisting 

6.1 Voorkomen van het fermentatiemedium 

Bij het bekijken van het fermentatiemedium onder de microscoop 

zijn er twee dingen die direct opvallen. 
1) de aanwezigheid van een disperse fase,verdeeld als fijne druppels 

over het fermentatiemedium. 

2) de gistcellen zitten op het oppervlak van deze druppels,terwijl 

slechts een kleine fractie cellen in de waterfase aanwezig is. 

ad 1 Dit verschijnsel is logisch,de oliefase waarin opgelost het 

substraat lost niet op in de waterfase,maar blijft daarin aanwezig 

als een fijne dispersie. 

ad 2 Dit verschijnsel is niet zo eenvoudig te verklaren.Immers 
waarom zijn de gistcellen niet gewoon aanwezig als een dispersie 

in de waterfase.Ben oplossing voor dit verschijnsel is nog niet 

gevonden.Men heeft wel het een en ander onderzocht ( lit. 3 ) en 

gevonden dat dit verschijnsel van hechten aan de oliedruppels 

slechts optreedt bij gisten die in staat zijn n-alkanen te 

assimileren • .Je bindingssterkte is des te groter naarmate :1et gist 

beter in staat is tot groei op n-alkanen.Gisten die niet in staat 

zijn tot groei op n-alka.nen blijven vrij gesuspendeerd in de waterige 
fase.Mimura ( lit. 3 ) tracht dit te verklaren door aan te nemen 
dat n-alkaanassimi2 erende gisten een of andere stof aan hun o,:;l

oppervlak accumuleren die de binding zou bevorderen.Volgens 

iJhi·tworth ( li t. 4 ) daarentegen zou de binding tussen de olie en 

de gistcel gebaseerd kunnen zijn op een hydrofobe interactie tussen 
de olie en het celwandlipide,alhoewel en dat stelt hij verder het 
niet onmogelijk is dat de binding zou gevormd worden door de 

functionele groepen in de celwand en de ladingen aan het druppel

oppervlak. 
JJi t blijven echter enkel speculaties, wat wel vaststaat is: 
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1) Het substraat d.w.z. de para:f'fines lossen vrijwel niet op in 
de waterige fase. 

2) De gistcellen zitten geadsorbeerd aan de substraatbevattende 
druppels. 

3) .Je gistcellen groeien. 

4) De groeisnelheid van de gistcellen is vele malen groter dan dat 
hij zou zijn indien aangenomen zou worden dat het gist voor zijn 

groei afhankelijk zou zijn van opgelost substraat. 
Brdtsieck ( lit.5 ) toonde in zijn berekeningen en experimenten 
aan dat de groei van gist op n-hendecaan en n-dodecaan slechts 
voor een gering deel verklaard kan worden uit stofoverdracht via 
opgelost n-alkaan.Hij nam hierbij aan dat indien opname zou 
geschieden via de continue fase,dit zou gebeuren via het gedeelte 
van de celwand dat de continue fase insteekt. 
Hij vindt verder dat de groei van Candida Lypolitica op n-tridecaan 
en hogere n-alkanen door substraatopname via de continue fase 

zelfs volledig te verwaarlozen zou zijn. 
Deze bevindingen zijn overigens in overeenstemming met de bewering 
van Eriksson ( lit.31 ) die in zijn artikel aangaande de kinetiek 
van de n-alkaangisting stelt dat groei door opname via de continue 
fase verwaarloosbaar is,indien het substraat bestaat uit n-alkanen 
met een ketenlengte van 12 of meer.Ook A!ba meet en rekent aan het 
systeem en komt tot dezelfde conclusie ( lit. 8 ). 
De eerste onderzoeker echter die poneerde dat de groei van micro
organismen op n-alkanen niet te verklaren was door substr:s..e ... topname 
uit de continue fase,was Johnson ( lit. 6 ).Hij stelde als verklaring 

voor de toch optredende groei voor,dat de substraatopname niet 
anders kon geschieden dan door direct contact met de druppel. 

Het is echter tot nu toe een moeilijke zaak gebleven om deze 

aanname via een bewijs hard te maken. 
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Brdtsieck ( lit.5 ) tracht het fenomeen van opname door direct 
contact aannemelijk te maken door zijn experimenten met batch-cul
tures waarin hij werkt met twee verschillende olie-hold-ups en een 
hoge entconcentratie gistoellen.Hij vindt het volgende& 

G 
m 

substraat aanwezig in inerte olie. 

Hij interpreteert de optredende verschijnselen door te stellen 
dat bij grote verhoudingen tussen gistcel en olieconcentratie er 
oppervlaktelimitering optreedt.Tot aan het breekpunt zal iedere 
gistcel voldoende voorzien worden van substraat door opname via 
direct contact.Door de groei echter neemt de gistcel/olie verhouding 
toe,waardoor niet alle gistcellen meer in staat zijn tot groei,maar 
slechts die fractie,die op een oliedr.uppel zit. )e groei is lineair 

geworden.Door een tweemaal zo groot maken van de olie-hold-up zal 
het beschikbaar oppervlak voor aanhechting ook tweemaal zo groot 
worden ( in het concentratiegebied waarin ~rdtsieck werkt,kan dit 
wel gesteld worden ) en zal het breekpunt dus pas liggen bij een 
gistcelconcentratie die tweemaal zo groot is als in het eerste geval. 
~r is dus volgens Brdtsieck sprake van groei door opna~e via 

direct contact. 
Ue waarschijlijkheid van dit verschijnsel is sinds Johnson het 
voor het eerst opperde door vele wetenschapsmensen aangenomen. 
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6.2 opname door direct contact-4 mo1eliJkheden 

Opname door direct contact kan op twee manieren plaats vinden n.l. 

kleine oliedruppels 
aan cel 

0 
cellen 
aan grote oliedruppel 

J)e waarschijnlijkheid van deze twee mogelijkheden werd reeds 
geopperd door Bakhuis en Bos ( lit.7 ). 
Het systeem wordt nog complexer als nog een grootheid wordt in
gevoerd n.l. het al dan niet puur zijn zijn van de substraat
druppels; Immers in de experimenren kan uitgegaan worden van een 
puur n-alkaan of een mengsel van meerdere n-alkanen,maar ook van 
een mengsel van een of meerdere n-alkanen in inerte olie. 
Om de complexiteit van het rru verkregen systeem te illustreren 
maar vooral ook om de verschillende resultaten die in de literatuu.r 
gegeven worden enigszins interpreteerbaar te maken,zul.len de 4 
mogelijkheden die nu zijn ontstaan achtereenvolgens behandeld 
worden. 

1) de substraatdruppels zijn klein en puur 

Het medium zal er onder de microscoop als volgt uitzien: 
Voor dit soort media kun.lJ.en we een li~onod
achtig verloop verwachten;illli~ers iedere 
gistcel wordt ruimschoots voorzien van 
substraat,groeit met de maximale groei
snelheid totdat het substraat opraakt. 
ve groei neemt af en stopt helemaal als er 

geen druppels meer aanwezig zijn.Van dit systeem wordt melding 
gemaakt door A!ba. ( li t. 8 );;Moo Young ( li t. 9 ) ;Yoshida en 
Yamane ( li t. i-.; ,ll en 12 ) 
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2) de substraatdru.ppelg zijp kl.eill !aal" zijn niet puur 

Het medium ziet er hetzelfde uit als onder l.Ookhier zal de 
groeisnelheid in eerste instantie maximaal. zijn.Limitering van de 

groei kan in dit geval optreden als het substraat op begint te 
raken,maar ook als de desorptiesnelheid van uitgeputte druppels 
kleiner is dan de adsorptieanelheid van verse druppels.Immers stel 
dat een gistcel volledig ingekapseld zou zijn door uitgeputte 
druppels.Verse druppels kunnen niet meer bij de gistcel en dus zal 
deze cel niet meer groeien.Van dit specifieke systeem wordt in de 

literatuur geen melding gemaakt. 

3) de substraatd~ppels zijn grgot en puur 

Het microscoopbeeld is nu veranderd. 
Iedere druppel heeft een andere gistbezetting. 
Br zijn ook gistcellen in de vrije 
waterfase.Wanneer treedt hier groei-
limi tering op?De groei wordt hier 
bepaald door het potentiaal aan 

~()Qoo 0 

0 

olie-oppervlak dat er in de oplossing aanwezig is en door het 
adsorptie-desorptie-evenwicht.Zolang er voldoende oppervlak in 
het medium aanwezig is,zullen de gistcellen zich maximaal ver
menigvuldigen.Door de groei echter neemt de gemiddelde bezettings
graad toe en dus de potentiaal voor attachement af .In het medium 
zijn ook volledig bezette druppels aanwezig.De uit deze druppels 

gevormde cellen moeten eerst desorberen om verder te kunnen 
groeien na adsorptie op een niet volledig bezette druppel~ 
Aan dit systeem is gemeten door ontzettend veel onderzoekers, 
het zou te veel worden al de onderzoekers te vermelden.Volstaan zal 

worden met het vermelden van degenen die getracht hebben aan de 

hand van de empirische resultaten een kin~tisch model voor groei 
op te stellen.Dit zijn ; :0u.nn ( 11 to 13 ) ; Goma ( li t. 14 ) ; 

Borzani ( lit. 15 ) ; Moo Young ( lit. 9 ). 
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4) de substraatdru.ppelg zijn groot maar niet puur 

Met dit systeem wordt hier op de afdeling gewerkt.Het beeld is 
hetzelfde als onder 3.Bij het kwalitatief analyseren van de groei 
is er nu een belangrijke parameter bijgekomen n.l. het al dan 
niet gesegregeerd zijn van het systeem.Immers als een oliedruppel 
op t=O ge~nt wordt met veel gistcellen dan zal deze druppel vrij 
snel uitgeput raken aan substraat.Het is nu de vraag geworden 
of deze druppel door coalescentie met een niet uitgeputte druppel 
weer groeirijp kan worden. 
Dit verschijnsel is niet erg waarschijnlijk aangezien reeds aan
getoond werd dat ( lit. 16 ) coalescentiefrequenties in dit soort 
systemen zeer laag is.Dit zou veroorzaakt zijn door: de stabiliseren
de invloed van de gistoellen op het druppeloppervlak;de kleinheid 
van de druppels;het in het medium aanwezig zijn van oppervlakte
actieve stoffen,vrijgemaakt als stofwisselingsproducten van de 
cellen. 
Vertegenwoordigers van dit systeem vinden we in Briksson ( lit.17,18, 
en 19 ) met zijn uitgebreide wiskundige modellen,die practisch 
echter weinig verificatie krijgen,en Rietema en Verkooijeri( lit.20). 
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6.3 het stochastisch model voor continu fel."llentatie 

In de literatuur aangaande de gistgroei op n-alkanen wordt uit

gebreid gewag gemaakt van de mogelijke kinetiek die het proces 
zou moeten beheersen.Door het voorkomen van zoals voornoemd vele 
verschillende groeisystemen is onderlinge vergelijking moeilijk 
geworden.Zo zal het al dan niet puur zijn van het substraat zeer wel 
mogelijk leiden tot een andere kinetische benadering,terwijl tevens 
het in het medium gestopt roervermogen en dus de gemiddelde 
druppelgrootte een zeer belangrijke parameter is. 
In dit rapport zal behandeld worden het model van Rietema en 
Verkooijen.Dit model is opgesteld voor het systeem waaraan ook in 
dit onderzoek werd gemeten.Het model is zowel in zijn theoretische 
aannam.es als in zijn kinetische en wiskundige uitwerking logisch 
en practijkgericht. 

Net zoals ieder ander model kent ook dit model verschillende 
aannames die min of meer de werkelijke situatie trachten te 
benaderen.De aannames die voor het stochastisch model gedaan 
worden zijn: 

l) alle dru.ppels zijn even groot 
2) het systeem is volledig gesegregeerd d.w.z. iedere oliedruppel 
leidt zijn eigen leven vanaf het moment dat hij ontstaat tot het 
moment dat hij uit de reactor spoelt. 
3) in het fermentatiemedium is er sprake van vrije gistcellen 
in de waterige fase en gistcellen geadsorbeerd aan de oliedrappels. 
4) vrije gistcellen kunnen adsorberen aan een oliedruppel.Gist
cellen aan een oliedruppel kunnen ten allen tijde weer desorberen. 
Aan zowel adsorptie als desorptie kan een bepaalde waarschijn
lijkheid worden toegekend. 
5)alleen gistcellen aan de oliedruppel kunnen groeien.J)e nieuw 
geproduceerde cellen blijven in eeste instantie aan de druppel, 
behalve bij volledige bezetting,want dan zal zonder meer iedere nieuw 

gevornde cel desorberen.( let wel ook bij niet volledige bezetting 

treedt desorptie op ) 
6) voor de groeisnelheid op de druppel wordt aangenomen dat deze 
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gelijk is aan de maximale zolang de substraatconcentratie in de 
druppel groter is dan O; is de substraatconcentratie in de druppel 
gelijk aan O dan treedt er aan deze druppel geen groei meer op. 

Deze aanname komt neer op het klein veronderstellen van de 
verzadigingsconstante K in de Monodvergelijking. 

Het idee achter het stoochastisch model is de volgende : 

0----'' 

Ben verse oliedruppel komt de reactor binnen en 
adsorbeert vanuit de waterfase een of meerdere 
vrije gistcellen.Deze gistcellen zullen gaan 
groeien met de maximale groeisnelheid.In de 
tussentijd echter adsorberen er wel meer cellen 
aan de druppel die ook gaan groeien.Om de zoveel 
tijd desorbeert er ook een gistcel de vrije fase 
in.Dit proces van adsorptie en desorptie zet 
zich voort totdat ofwel de druppel de fermentor 
uitspoelt ofwel de druppel uitgeput is aan 

substraat. 
In het geval dat de druppel de fermentor uitspoelt,hoeft hij dus 
niet uitgeput te zijn.Het kan zelfs heel goed dat deze druppel 
zelfs nog volledig onbegroeid is.In het geval dat de druppel wel 
uitgeput is aan substraat en toch nog in de reactor verblijft,zal 
in de tijd na uitputting en voor uiteindelijke uitspoeling op de 

druppel geen groei meer plaatsvinden.Het proces van adsorptie en 
desorptie echter zet zich wel normaal voort. 
Schematisch kan het procesverloop als volgt weergegeven worden : 

niet uitgeput
bezetting afhankelijk van groei
adsorptie en desorptie 

1 
1 

t=t 
10 

0 

1 uitgeput-
t=t e 

( ---'--~bezetting afhankelijk 
1 
1 van adsorptie-desorptie 



t ::: 

t ::: 

t = 

0 . • 
t • e· 
to: 
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de druppel komt de reactor binnen 
tijd dat druppel in de reactor is 
tijd nodig om de druppel volledig uit te putten 

te is voor iedere druppel verschillend door de verblijftijds
spreiding in de fermentor.üo zullen er druppels zijn met te kleiner 
dan t

0 
deze zijn dus niet uitgeput als ze de fermentor verlaten 

en druppels met te groter dan t
0 

deze zijn wel uitgeput bij het 
uitspoelen. 

Nat is er over t
0 

te zeggen voor iedere druppel ? 
t

0 
is de verblijftijd van de dru.ppel in de reactor waarbij de 

druppel volledig uitgeput raakt aan substraat.Deze tijd is dus 
afhankelijk van het aantal gistcellen dat er voor die tijd op 
ieder ogenblik op het oppervlak van de druppel zitten.Binnen de 
fractie druppels met dezelfde leeftijd in de fermentor zal er een 
zekere spreiding rond de gemiddelde celbezetting zijn.Immers iedere 
dru.ppel heeft bij het binnenkomen van de reactor een kans om 
geänt te worden met p vrije eistcellen,maar ook een kans p-1 cellen 
te adsorberen op t=O of p+l etc.Dit betekent dat ook in het verdere 
verloop van de druppels deze spreiding blijft bestaan. 
In het stochastisch model wordt uitgegaan van de gemiddelde druppel 
d.w.z. de druppel die met het gemiddelde aantal cellen wordt gei:!nt; 
verder het gemiddelde adsorptie-desorptie-proces doorloopt.Hieruit 
volgt dan ook dat in het stochastisch model iedere druppel ee~ 
zelfde,namelijk de gemiddelde,loopbaan doorloopt en dus ook 0p 

eenzelfde,gemiddelde t
0 

is uitgeput.Het verloop zoals boven geschetst 
is dus het verloop van de(gemiddelde)drllppel. 

De volledig bezette druppel 

vit begrip eist verheldering.Van een druppel kan altijd gezegd 
worden: 
1) dat hij een bepaald oppervlak heeft;hetgeen overeenkomt met een 
bezetting door r 1 cellen.Het aantal cellen waarbij het oppervlak 
van de druppel volledig is bezet,wordt het Satur-getal genoemd. 
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2) dat het een bepaal.de hoeveelheid substraat bevat.Deze hoeveel
heid komt overeen met een aantal cellen dat uit deze dru.ppel 
gevormd kan worden.Het aantal cellen dat uit een druppel maximaal 
gevormd kan worden,wordt het Deplet-getal genoemd. 

De waarden van Satur en Deplet kunnen worden berekend.Dit gaat als 
volgt : 

~ Satur = "'i"' waarbij 

Deplet met 

d=diameter oliedruppel 
a=oppervlak van de gistcel dat in contact 

is met de druppel. 

C = substraatconcentratie in olie 
0 

~ = hoeveelheid substraat nodig voor 
de productie van een cel. 
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Het verloop van de gistcelconcentratie op de gemiddelde druppel 
is nu ( lit. 21 ) : 

dr fq{r1-r) + kr pr 1) als 1 is kleiner dt = 
adsorptie groei de sorptie t is kleiner dan 

dr fq{r1-r) pr 2) als 1 = 1 of n = 
adsorptie desorptie t is groter dan 

waarbij r : aantal cellen op de druppel 
f : vrije gistcelconcentratie 
r 1 : maximale aantal cellen op de druppel 
k : productiekans 
q : adsorptiekans 
p : desorptiekans 
1 : conversie binnen de druppel 
t : tijd tot uitputting 

0 
r 2: maximale aantal cellen uit de druppel 

dan 1 of 

to 

to 

Dit zijn twee differentiaalvergelijkingen met twee oplossingen, 
te weten : 

1) 

2) + Ä.e-( fq+p)t 

A : integratieconstante 

voor 1 kleiner dan 1 of 
t kleiner dan t

0 

voor l=l of 
t groter dan t

0 

In deze vergelijkingen zijn bekend of bekend verondersteld 
r 1 ;q;k;p 
onbekend zijn : r;t

0
;A en f. 
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t
0 

wordt gevonden door te stellen dat de aonversie = l als t = t.
0 

• 

. Je conversie binnen de druppel wordt gegeven door : 

tf,._ dt 
conversie = O~I~ 

r2 
r 2 is bekend 

hieruit volgt t
0 

(p+fq-k)t + e-(p+fq-k)to - l 
0 = 

f is nu nog onbekend,maar wordt later opgelost. 

A wordt opgelost door te stellen : r 1 = r 11 als t = t
0 

Hieruit volgt : 

f is nu nog onbekend,maar wordt later opgelost. 

Het verloop van de celconcentratie op de druppel is nu 

cel bezetting 
op druppel 

niet uitgeput 

1 

_I_ -
1 

Î 0 

1 uitgeput 



1) 

2) 
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Berekening van f : de vrije gistcelconcentratie. 

~e verandering van de vriJe gistcelconcentratie ten gevolge van 
het adsorptie-desorptie-proces aan é4n druppel is : 

df -fq(r1-r) + pr = 
dtáén 

= 
druppel 

= -fq(r1-r1 ) + pr1 als t kleiner is dan to 

= -fq(rl-r-II) + pr II als t groter is dan t
0 

De verandering van de vriJe gistcelconcentratie in de reactor 
ten gevolge van het adsorptie-desorptie-proces van alle in de 
fermentor aanwezige druppels wordt dan gegeven door: 

(IJ 

df N ol I df 4 
dttotaal = dtl druppel 

I = leeftijdsverdeling 
waarbij N = totaal aantal druppels 

in fermentor. 

T = gemiddelde verblijftijd 
Ben andere betrekking voor de vrije gistcelconcentratie wordt 
verkregen door een vrije gistcelbalans over de fermentor : 

vdf = ~f 
dttotaal 

df ? 

dttotaal = T 

met ~=T volgt hieruit 

Combinatie van 1) en 2) levert de vergelijking waaruit f te berekenen 
is n.l. : 

to ~ 

I N -t/T( f ( ) ) dt s N -t/T( " ( ) )dt f 
0 

~.e - q r 1-r1 +pr1 + e .tq r r +pr -~ t T• - 1- II II - m 0 ~ 
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Na deze inleiding kan de productie in de fermentor berekend worden. 
hierbij zijn de volgende stellingen belangrijk : 

1) alle oliedruppels met dezelfde leeftijd hebben r gistcellen 
op hun oppervlak ( zie betoog eerder ) 

2) alleen niet uitgeputte druppels dragen bij tot de productie. 
,JUs alleen druppels met leeftijd kleiner dan t

0
• 

3) de productiesnelheid. op een drup 
d.r wordt gegeven :.:i.oor dt = kr. 

Met een totale aa...'1wezigheid va11 N dru..p·pels r.c. rLe rermentor 

wordt de productie gegeven door 

t /T 
P = N f 0 k.r( t) .I dt/T waarbij 

0 

Dit wordt dan : 

I : leeftijdsverdeling in 
het reactiesysteem en 

1r gemiddelde verblijftijd 

P = 1': fto/T kfgr:i-.(1-e-(fq+p-k)t) e-t/'1~ dt/T 
0 

fq+p-K • 

uitgewerkt geeft dit : 

met a = fq en 

b = f q + p -k 
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6.4 de invloed van de verblijftijdsspreiding op de conversie 
en de productie volgens het stochastisch model 

Door de brede verblijftijdsverdeling in een ideale menger en de 
grote mate van segregatie in het systeem zullen er zoals reeds 
vermeld vele druppeltjes zijn die terwijl ze nog lang niet uit
geput zijn aan substraat toch de fermentor al uitspoelen.Terwijl er 
ook vele druppels in de fermentor aanwezig zijn die allang uit
geput zijn en dus niet meer bijdragen tot de productie. 
Door nu de fermentatie uit te voeren in een apparaat waarvan de 
verblijftijdsverdeling aanmerkelijk smaller is,zal er dus bij een 
zelfde gemiddelde verblijftijd een hogere conversie en dus ook 
een grotere productie optreden. 
De eenvoudigste manier om in dit soort systemen de verblijftijdsver
deling te verkleinen,is het toepassen van twee mengers in cascade. 
Hierbij doet zich wel echter een moeilijlcheid voor.Vergelijken we 
namelijk de situatie één ideale menger met volume V met de 
situatie tweeevengrote ideale mengers in cascade met een totaal 
volume V,dan zal in verband met de kritische verblijftijd (zie 6.5) 
de maximale capaciteit in het eerste systeem tweemaal zo groot 
als in het tweede.Om dit euvel te voorkomen en dus te zorgen dat 
ook de cascade met een vergelijkbare capaciteit kan draaien is het 
noodzakelijk om een methode te vinden waarmee de kritische ver
blijftijd in de fermentor verlaagd kan worden. 
Dit kan door recirculatie van een ge deel te van het gevormde __ , t. 
Immers nu wordt de gistcelconcentratie kunstmatig opgevoerd 
waardoor de voedingsinput groter kan worden zonder met wash-out 

' 
te maken te hebben. 

De productie in de cascade van verschillende ideale mengers 
kan worden berekend door in de formules voor de productie voor 
het stochastisch model de nieuwe leeftijdsverdeling te substitueren. 
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6.5 de invloed van de vrije gistcelconcentratie op de productie 
en de conversie volgens het stochastisch model 

Zoals boven vermeld zal recirculatie van gist op de fermentor 
zorgen voor een kunstmatig hooghouden van de gistconcentratie 
in de fermentor.De gistcellen die kunstmatig gevoed worden zijn 
volledig ontdaan van olie.Zij komen de reactor dus binnen als 
vrije gistcellen.Deze vrije cellen kunnen wederom geadsorbeerd 
worden aan de substraatdruppels en dus opnieuw gaan groeien. 
Hoe hoger dus de vrije gistcelconcentratie hoe beter dus de 
adsorptieomstandigheden in de fermentor. 
Hoe de vrije gistcelconcentratie veranderd door recirculatie 
volgt uit : 

De totaalbalans over de vrije gistcellen geeft : 

l) df 
V.-r.rt : ~f - ~ f 

G~totaal r r 
waarbij 

V : vloeistofvolume in fermentor 
(> : voedingadebiet Millermedium + olie 
f : vrije gistcelconcentratie in ferm.enter 
(>r: recirculatiedebiet leidingwater 
f r: gistcelconcentratie in het recirculatiedebiet 

df 
dttotaal = 

het totale aantal gistcellen dat per tijdseenheid 
door alle in de ferm.enter aanwezige druppels ie vrije 
fase in worden gestuurd. 

v Met de gemiddelde verblijftijd T = ~ volgt voor l) als we 
p+pr 

f>r!'~totaal m noemen : 

(l-m)f-mi' T r 
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Voor ,gf werd in sectie 6.3 al gevonden dat deze gelijk 
dttotaal 

was aan: 

Hieruit volgt f bij iedere T en m en fr 

Voor de productie vinden we nu : 

t /T 
P = N f o kr ( t) I d t/ T 

0 

Een ra.ndgeval 

zodat 

Bij het vergroten van de recirculatieverhouding en dus verhoging 
van de vrije gistcelconcentratie in de reactor zal er op een 
gegeven ogenblik verzadiging optredend.w.z. op ieder ogenblik 
en op iedere plaats in de reactor zullen er enkel nog drup:pels zijn 
die volledig bezet zijn.Door de hoge vrije gistaelconcentrati(' zal 
iedere druppel bij het binnen komen in de reactor onmiddelijk 
volledig bezet zijn.Ieder nieuw geproduceerde cel wordt gedesorbeerd 
en wordt een vrije cel. 
Voor iedere druppel in de fermentor geldt nu dat de productie 
aan cellen uit die druppel onafhankelijk is geworden van het 
adsorptie-desorptie-evenwicht.Immers : 

0 
0 .,. " 

·o 
0 

·o. ·o J 

·o~· ()" ~o .... () 
o... D 

o"'p ~o 
t.'>v o; o v rJ 

" ~ ~ 
adsorptie groei en desorptitt i> 0 
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Na t = t
0 

d.w.z. na uitputting vindt geen desorptie meer plaats. 

De productiesnelheid op één druppel is als het ware Oe-orde 
geworden. De productiesnelheid wordt gegeven door : 

uit druppel 
geproduceerde cellen 
r2 î- - - - -

t=O t=t 
0 

dr 
~t = kr1 1 integratie tussen 0 en t

0 a 11druppel 
geeft de productie t.g.v. átbi druppel 

r2 to 
dr = hieruit volgt 

0 0 

of 

De productie in het systeem wordt nu gegeven door : 

Deze vergelijking geeft dus weer de maximale productie bij een 
bepaalde verblijftijd als de vrije gistcelconcentratie door 
recirculatie heel hoog is gemaakt. 

De maximale productie die op grond van de substraataanvoer te 
bereikén is,wordt gegeven door : 

Pmax = nr2 met n = aantal druppels gevoed /tijdseenheid 

Eenvoudig is in te zien dat N -=T n 
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Voor de conversies in de verschillende systemen wordt dan gevonden: 

Indien vrije gistcelconcentratie laag : 

l = k~a[l _ e-t/T _ J~l (l-e-(bT+l)>t/T~ 

Indien vrije gistcelconcentratie hoog ( boven verzadiging ): 

met wordt dit 

6.6 Conclusies voor productieverhoginej 

Uit het voorgaande is gebleken dat er twee parameters zijn die 
bij juiste beheersing een productieverhoging in het systeem 
kunnen bewerkstelligen n.l. : 

A) een smalle verblijftijdsverdeling in het fermentatiesysteem 

B) een hoge vriJe gistcelconcentratie in de reactor door recircu
leren van een gedeelte van het uit de fermentor komende gist. 
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Het scheiden van het feraeptore:ff1uent in de 
samenstellende delen 

Vele onderzoekers hebben al gewag gemaakt van de sterke binding 
tussen de oliedruppels en de gistcellen in een groeiende cultuur. 
Over de aard van de binding werd reeds eerder geschreven. 
Echter niet alleen de sterkte van de binding ia verrassend,maar 
ook de snelheid waarmee deze binding tot stand komt.De binding 
tussen de oliedruppels en de cellen komt zeer snel tot stand, 
ongeacht de manier waarop het gist is voorgekweekt ( lit. 3 ). 
Inleidende experimenten op de afdeling ( v.d. Oever lit. 22 ) 
sterken deze stelling.In de experimenten van v.d. Oever vindt 
de binding volledig plaats binnen de minuut.Hij kwam aan deze 
resultaten door in een geroerd vat waarin aanwezig Millermedium 
en olie de vrije gistcelconcentratie te meten na toevoeging van 
een hoeveelheid gist.In de eerste minuut na toevoeging vindt 
hij een sterke afname van de vrije giatcelconcentratie;na deze 
minuut neemt de vrije gistcelconcemtratie ook no; af ,maar veel 
langzamer.De gistcelconcentratie meet hij in een telkamer onder 
de microscoop. 

ue sterkte van de ·binding maakt het onmogelijk om via een 
normaal centrifugeproces de gistcellen van de olie te scheiden 
( Hijnart lit. 1 ).Om toch tot een bevredigende scheiding te 
komen,moeten dan ook kunstgrepen worden toegepast. Bén van deze 
kunstgrepen is een voorbehandeling van het fermentoreffluE;nt 
met een oppervlakteactieve stof .De oppervlakteactieve stof 
maakt de bindinc tussen druppel en cel zwakker of breekt hem 
zelfs soms volledig,zodat nu het centrifugeren wel leidt tot 
het gewenste resultaat. 
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7.2 oppervlakteactieve stoffen (OAS) 

De eventueel voor het scheidingsproces in aan merking komende 

OAS worden gevormd door een groep koolstof-zuurstof-waterstof

verbindingen( eventueel ook zwavel ). 
üe werking van de OAS komt voort uit het hydrofiele (waterminnend) • 
en hydrofobe (waterafstotend) karakter van de twee samenstellende 

delen van het detergentmolecuul.Het molecuul kan voorgesteld 

worden door ---o waarbij het staartje een lange koolstofketen 
is,al dan niet gesubstitueerd of geïnterstitieerd met zuurstof, 

terwijl het kopje zeer verschillend van aard en structuur kan 

zijn .• Het kopje is waterminnend,het staartje waterafstotend. Bij het 
oplossen in water gebeurt het volgende : 

De moleculen richten zich naar de energetisch meest voordelige 

positie,dus met de elkaar afstotende delen zover mogelijk van elkaar. 

Nordt de concentratie aan detergent groter dan zullen er zich 

op een gegeven ogenblik mycellen gaan vormen met de volgende struc

tuur ~\&o 
?JJ'\o6 

De kritische concentratie waarbij dit gebeurt is ongeveer 0, 1 rtxe 

Hordt aan een detergentoplossing een hoeveelheid ole toegevoegd, 
dan zullen de staartjes van de OA.S-molecule zich in de ol::i.edruppels 
prik/.en en op die manier de druppel volledig met een schildje 

inmantelen,aangezien het hydrofiel deel van het molecuul liever 
de waterfase in blijft steken. 

Je oliedruppel ia gestabiliseerd en zal niet meer coalesceren met 

andere druppels vanwege het schildje. 
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7.3 OAS + olie +gist 

1Yanneer aan het effluent van de fermentor een hoeveelheid 

detergent ( = OAS ) wordt toegevoegd,da:n zal na schudden van 

het mengsel een scheiding van olie en gist te zien zijn. 
Hiervoor zijn een drietal verklaringen te geven,die echter 

practisch niet veel verschillen : 

1) ö ·r~ IJ + o~ 

+** ü ,J d 
2) -:-

~~ + // 3) +o- ~l--0 

De mogelijkheden 1) en 2) worden ook. gesuggereerd door .Vhitworth 

( lit. 4 ).De derde mogelijkheid is niet waarschijnlijk,maar mag 

niet uitgesloten worden. 
üe tweede mogelijkheid is het meest waarschijnlijke,aangezien 

zowel het oppervlak van de druppel als het oppervlak van de cel 
lipofiele eigenschappen hebben. 

7.4 invloed van detergent op groei 

Verschillende onderzoekers hebben zich bezig gehouden wet de 

effecten van d8tergentoevoegingen op de groei van n-alkaan
assimilerende gist.en.rtelaas hebben ze dit onder zeer verschillende 
omstandigheden gedaa:n.,zodat hun toch al verschillende uitkomsten 

erg moeilijk interpreteerbaar worden.In de overzichten zijn de 
omstandigheden en uitkomsten van de verschillende onderzoekers 

weergegeven. 

:Je belangrijkste conclusies zijn : 
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1) de groei van gist in een glucosemedium wordt nauwelijk3 
beinvloed door welke detergent dan ook ( mits niet toxisch ). 

2) de verschillende effecten van de OAS op de groei zijn te wijten 
aan de verschillende graden van affiniteit tussen de gistcel en 

de olie.Mimura doelt hierbij op het .feit dat giststammen die 
toch al een niet al te beste binding hebben met de subetraat
druppels, zelfs al door toevoeging van hele kleine hoeveelheden 
detergent de bindinc met de druppel verliest en dan niet meer in 

staat is tot groei. 

3) de OAS zorgen voor een verzwakking of zelfs volledige breul\ va . .n 

de olie-cel-binding.In hoeverre van dit ef~ect sprake is,is sterk 
afhankelijk van de detergent,da detergentconcentratie,de soort 
gist en de olie-gist-concentratie in het medium. 

4) als er sprake is van groeistimulatie, dan is dit effect var::. 
zuiver fysische aard b.v. er vvordt in het medtum een groter 
druppeloppervlak gecreeerd en dus een groter potentiaal voor 
aanhechting. 
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Overzicht van de verschillende condities waaronder de res:pec·tieve
lijke onderzoekers hebben gewerkt. 

analyse groei 

substraa:t 

werkvolume 

groeiaituatie 

detergent
conoen tratie 

fti'tworth 

( lit. 4 ) 

r&apiratie
proaven 

l ~~ige 

n-dodeoane 

3,2 ml 

schudcul tures in 
respi:ro•ter 60rpm 

0,1 %ononionics 

bijzonderheden subatraat wordt 
vooraf geemulgeerd 

Mia111"a 

( lit. 3 ) 

drcgecal
bepal 1ngen 

:n-h.eade-cane 

50 al 

schudcul ·\iures 

in erlenmeyers 
135 rpm 

T•rll:lt 

( 11'\. 24 ) 

drogeoel
bepalingen 

1 ~o-ige 

0101011•012•01-, 

100 ml 

schudcul tu.r•e in 
erlemneyera 220 r:p11 

0,2 %ononionics 0,2 %ononionica 



-'6-

Oversicht van de veraohillencle resulta'ten Taa de onderaoekera : 

Ala aangenomen mag worden dat voor sterke groeiers op n-alkanen 
het gedrag onder inYloed va detergentW....oegingen he""l.f4e ia. 

dan kan aan de hand van de resulta'ten van de drie oncleraoekers 
bet TOlg811de tabelletje -engea'teld wora.i : 

De taHl ia opgeaaak:t voor : Caa4ida Ln>oli,ica 
C-.uiicla Pe'\rophilllll 
o.41.da Rugoea 

Caadida Parapeiloais 

detergent 

Tweens 

'.lTiwn x.-100 

Silicone 

POES-ethers 

effect 

Nhitworth 

+ 

+ 

niet bepaald 

geen 

geea 

niet bepaald 

niet bepaald 

niet bepald 

eftect 
Taaaka 

+ 

niet 1*peald 

niet bepaald 

niet bepaald. 

+ 



Op de &!deling werd reeda eerder uitgebreid geexperimenteerd 
ten einde een goed functionerend aoheidingae7ate- te 'bewerk
a-telligen. { Rijnart lit. 1 ).De reaulta'8n ech1er WaNn ronduit 
oi1bevredigend. In het begin van bet onderzoek zoals in dit rapport 
beso.hrenn werd daarom in eerate in•tan"tie gezocht naar *het middel• 
om toch tot een goede scheiding van. het :fermen'toreffiuent te koaen. 
Het was hierbij van primair belang een acbeidingaprocee te Yinden 
da:t : 

1) een goede scheiding van het fermen'ioreffluent in ziJn a-.en
stellende delen gaf ,bij geringe conoentraiies aan detergent. 
2) continu kon blijven draaien. 
t1"'actoren als oTerlevi:ngaka.naen van de gietoellen in het scheidings
proces werden vooreerst verwaarlooad.;aangesien de theorie was dat 
maatregelen da&r'toe altijd genomen koncMiri worden als maar eenmaal 
de scbeidingaappara-;uur principieel voldeed. 

In de literatuur werd daarom gezocht naar detergenten die in kleine 
concentraties al een goede scheiding var1 het medium g89'en.Hierbij 
kwamen naar voren : NaViualauz•ylsulfaat ( ftrder afgekort Na.I.s ) , 
Tweens.Triton X-100 en Speaa. 

il deze stoffen werden in bet laboratorium geteat op aaheidinge

capaci ,e1 t. dat heet : 

500 oc feraentormedium werd in een roervat van 1000 cc gedurende 
een bepaalde tijd geroerd.Het roervat was voorzien vaa 2 tu.rbine
roerders en 4 ba.ffies.Geroerd nrd met oirca 800 rpa • 
.De detergen"tconoentratie werd gevarieerd. van o. 5 tot 5 %0 • 
Een gedeelte van het hierdoor onstane mengsel werd afget~;.pt in 

centrigugebuisjes en gecentrifugeerd. Het sediment werö. opgevangen 
en a.fge.filtreerd over :millipor-efilten,gewasaen met water en n-he:xaan 
en gedroogd tot cons"ta:nt gewicht.( overigens centrifu.ge'tijd = 10 ain 
met 3000rpm ) • 
Als maat voor de scheidir1gs,;;apa.ci ·tei t gold het percentage gist 
dat sedisenteerde uit het ·iJotaal. in he"t monster aan.weaige gist. 
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Uit de experiaenten werd gevonden 4at a 

1) NaLe de beate aohei41ng gaf,geTOlgd door Triton X-100 en Tween 20. 
De concentratie aan deiergent die miniaaal nodig was om in boven

genoemde experimenten een 100 9; -ige aoheiding te verkrijgen,waa 
5 ~ :Jese waarde ligt aan de hoge ltant in Tergelijking met later 
toegepaste oonoentraties,maar dit ie ... r waarachijnli~k terug 
te voeren op de procesvoering.Hier wordt la~r op ingegaan. 

2) de mate van scheiding nog sterk afhankelijk was van de tijd 
dat het mengsel geroerd werd met de dewrgen,.In het overziohtje 
is deze invloed 'ie aien : 

detergentconoentratie = 5 ~o 

detergent 

Tween 20 

Triton X-100 

•aLe 

0,5 uur mengen 
% in sedillent 

40 % 
75 % 
95 % 

3,5 uur mengen 
7~ in aediJBen t 

60 % 
85 ~') 

100 p~ 

Ook hier weer de kanttekening dat deae 111111.r~a zijn gebaaeerd op 
laboratorium. batch-acheidingaproeven.Op gl'O'\e schaal tijdens 
het continu scheidingsproces zou blijken da"t al bij veel kleinere 
detergentconcentraties een veel betere echeiàin.g ie zien was •• 

.Joor de ~~oede scheidingsreau.l uten van NaLe werd bealote:t'.i voor

eerst deze detergent te gebruiken in het scheidingspI'ooes.Nadat 

eenmaal gebleken was dat het continue scheidingsproces naar wena 
verliep,werd gedacht aan recirculatie van het afgescheiden gist 
op de fermentor.Hier was het dat het NaLe volledig door de mand viel. 
Bij recirculatie van de met Na:Ls voorbehandelde gietoellen 
gebeurde er totaal niets.Bij rw.dere analyae bleek dat de afgeschei
den gistcellen voor 100 ~"' (iood. waren.Het NaLe bleek toxisoh voor 
de gisten te zijn.De reden hiervoor is onduidelijk. 
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Nu echter het scheidingsproces al bewesen had goed te voldoen 
was het dus alleen nog saak een detergent te vinden die behalve 
een goede scheidingscapaciteit ook nog niet toxisch was voor de 
gisten en zelfs bij voorkeur door de giaten gecon8Ulleerd kon worden. 
Aan de hand van voornoemde eigen experimenten en in de literatuur 
genoemde resultaten werd besloten over te schakelen op Tween 20 • 

Concone ( lit. 25 ) stond hierbij garant voor Tween 20 als een 
effectief soheidingsmiddel.Terwijl Whitworth ( lit.4 ),Tanaka 
( lit.24 ) en Yoshida ( lit. 12 ) aan hebben getoond dat Tween 20 
niet toxisch ia en in hun experimenten zelfs in bepaalde gevallen 
groeistimulatie vinden door Tween 20 • 

Of Tween 20 ook kon dienen als substraat voor de gisten werd 
onderzocht door kiemgetal.bepalingen.Hiertoe werden op pepton 
voorgekweekte gistcellen uitgegoten op gelatine-telplaten. 
Het gelatine bevat dan ofwel zuiver gluoose ofwel glucose met 
Tween 20 of alleen Tween 20.Door het aantal kolonies te tellen 
dat na enkele dagen is ontstaan op iedere plaat is na te gaan 
in hoeverre Tween 20 toxisch ia of eventueel consumeerbaar. 
Het kiemgetalonderzoek bracht aan het licht dat Tween 20 in geen 
enkele mate toxisch ia en dat de gieten net zo graag groei• op 
glucose als op Tween 20. 
Benselfde ondersoek,maar nu met Triton X-100 toonde aan dat 
Triton X.-100 toxisch was bij een concentratie groter dan 1 %. 
NaLs was al toxisch bij 1 ~ ( zie ook lit. 26 ) 

In experimenten in de 50 liter fermentor werd geen merkbE,!''e 
invloed ondervonden van Tween 20 op de conversie.De ex;,erimenten in 
deze werden uitgevoerd bij verblijftijden resulterend in conversies 
van 80 - 90 ~.Ook de luohthold-up en de k1A-waardes bleTen onveranderc 
zelfs bij een conoentratie Tan 0,2 "'4. 

De molecuul.formule var! Tween 20 is te vinden in bijlage 6. 
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Rijnart ( lit. 1 ) voerde indertijd zijn acbeidingaexperimenten 
uit door eerst het teraentoref:t'l:aent in te dikkea tot de olie
hold-up ongeYeer 40 1> .... , daarna mengde hij dese slurry aet 
r:EJ-~OL en stuurde dit mengsel de centrifuge in.HiJ vond een 
scheiding van ongeveer 501>.Dit slechte resulia&t ka11 versohillende 
oorzaken hebben zoals bijvoorbeeld : 
Hij heeft een detergent gebruikt met een aleohte scheidingsaapaci
tei t.Hij hee.ft het mengael niet lang en niet gHd genoeg ge
mengd.De laatste en misschien wel de belangrijkste reden is het 
feit dat hij eerst het medill:ll indikt,hierdoor ondervinden de 
verschillende coaponenten een te gro~e hinder T&n elkaar tijdens 
het aettlingaproces in de centrifuge.Dit selfde effect verooraaak.t 
ook waa:raohijnlijk de slechte scheiding in de batch-laboratorium 
experimenten.Tijdens het aftappen van het monster voor de centrifu.&e 
aettled het mengsel zioh al in de buisjes,waardoor ook hier het 
effect van de onderlinge hindering gaat •pelen. 
Wijs geworden door dese ervaringen,werd gesooht naar een andere 
opset,dese werd gevonden door het eoheidingaprocee in twee stap... 
pen uit te voeren n.l. : 

( zie ook bijlage 6 ) 

1) de eerste stap bestaat uit het opmengen van het ferm.entor
effluent met Tween 20 in een mengvaatje. 

2)In het mengvaatje zijn de verschillende :fasen al loege·:~·eekt. 

~e oliedru.ppels hebben geen cellen meer aan hun oppervlak en 
de gistcellen zweven los rond in het :medium.Om de verschillende 
fasen te isoleren is het nu alleen nog noodzakelijk de slurry 
te centrifugeren.Dit gebeurt in een oontinu werkende centrifuge. 

$4. l Het mengvaatje is een cylindrisch vai met een volume 
van 3 liter ( H/D=0,66 ) voorzie:n van 2 -6-bladige 

turbineroerders en 3 baf fles ( d/D=O ·r.16 ) • 
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In het mengvaatje is tevens een koelspira.al aangebracht waardoor 
oontinu bronwater met een temperatuur van 14 °c s'troomt.Het medium 
wordt gekoeld om zoveel mogelijk afster.ing T&n gistoellen te voor
ko~en.De temperatuur mag eohter ook weer niet te laag worden.aan. 
gesien dit een negatief effect zal heltben op de eoJMttdtngaeap.,. 
ci"it van de detergent.Uitgebreide metingen aan dit effect 
hebben echter nog niet plaatsgevonden vanwege tijdgebrek.De ·waarde 
14 °c is dan ook arbritrair.De koelspiraal is evenals overigens 
alle apparatuur in het acheidingsprooea uitgevoerd in glas en RVS. 
Het toerental van de roerder bedroeg ongeveer 900 rpm.Bij dit 
toerental werden goede resultaten geboekt.Ook dese waarde echter 
blijft arbitrair solang aan dit aspect nog niet gedegen gemeten 
is. 
ile dosering van Tween 20 gebeurt door middel van een pompje. 
Voor een goede scheiding was een uiteindelijke concentratie van 
1 %o'fween 20 in bet mediua voldoende.Of bet hier een abeoluut 
minimale waarde betreft,is niet zeker.Het sou bes~ kunnen dat 
ook bij een concentratie TM'l 0,5 %ode scheiding volledig ia. 
Door gebrek aan tijd ia ook hier nog niet aan gemeten kunnen 
worden. 
Het medium verlaat het mengvaatje via een overloop.De hoogte in de 
overloop is zo gekozen dat er geen luobt in bet mengvaatje aan
wezig is. 
Via een slangepompje ( tygon tubing ) wordt het medium continu 
verpompt naar de centrifuge. Joor de voortdurende beweging in de 
leiding tussen het pompje an de oentrifugeinlaat treedt er geen 
aettling op in deze leiding.De slurry komt dan ook als een 
goed geroerde emulsie de centrifuge binnen. 

ad 2 - De voor de scheiding gebruikte centrifuge i.s een 
./estphalia continu pls;tencentrifug~ ( type SA.OH 205 ) 

( lit. 27 ).Rijnart ( lit. l ) berekent een maximaal toevoer
debiet van 2, 9 liter per minuu.t voor de scheiding van het medium. 
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Door wrijvingaversohijnaelen in de lagers en aan het grensvlak 
van de snel ronddraaiende aentritugewand aet de lucht on,s'8.at 
een hoe"f'8elheid warmte.Dese warmte moe1 afgevoerd worden.aan.. 
gezien anders de temperatuur in de oentrirtJ.ge te hoog zal worden 
met als gevolg een grotere afsterviD8 van de gistcellen die zioh 
juist versam.elen tegen de oentrif'u.gewand.In eerste instantie 
werd getracht deze warmte af te voeren door middel van lucht
koeling. Dese procesvoering bleek echter al gauw niet te voldoen • 
.0e lucht werd namelijk gevoerd langs dezelfde weg als waarlangs ook 
de gistafvoer plaats vond.Aangezien het hier een discontinue 
gistafvoer betrof ( i:la giatai'voer wordt geregeld d.m.v.een tijdklok ) 
en de lucht wel voortdurend langs deze weg ging begon er zich 
al spoedig een droge gistkoek te vormen in de dode hoeken van 
dese afvoer.Deze koek werd steeds dikker en begon ten lange 
leste de bedrijfsvoering ernstig te hinderen. 
Een andere manier van •a.rmteafvoer werd gevonden door de apparatuur 
water-tekoelen.Aan de centrifuge zijn hiertoe twee aansluitingen 
aanwezig.Je exacte ligging van deze punten zijn weergegeven in 
bijlage 7. 
Je centrifuge scheidt continu in zijn afvoer olie en water af. 
~ekozen werd voor een gezamelijke afvoer van de olie en de water-

fase, alhoewel in het apparaat wel de mogelijkheid aanwezig is van 

een gescheiden afvoer voor beide fasen.i)it aspect van de scheiding 
was eahter niet belar1grijk. 
:Je gistafslag vindt stapsgewijs plaats. ue tijsstap is in te stellen 
met een tijdklok .De gewenste tijdsstap is afhankelijk va.r.i. het 

aanvoerdebiet op d<::: (~entrifuge en de giatconcentratie in deze stroom. 
In dit onderzoek werd gewerkt met tijdsstappen van 0,5 -~ 1,5 uur. 
De gistfaee wordt opgevangen in een identiek vaatje als het aeng
vaatje, echter zonder koeling en bafflea.Hierdoor is de temperatuur 
in dit vaatje gelijk aan kamertemperatuur.De bedrijfstemperatuur 
van de centrifuge bedroeg 30 °c. 
Om settlen van de gistoellön in :lit vaatje te voorkomen wordt 
geroerd a..m.v. twee turbineroerders"Het wou Nel eens voorkomen dat 
tijdens de gista.èsla.g ar:m brote liOeYe2.lheid. schuim. werd gevormd, 
vooral bij grote gistconcer1traties i:n da toevoer. ;.Je oorzaak hier
van is onbekend.Het euvel werd vs.rholpen door doaering van anti
foam op het vaatje ( concentratie = l ~o) 
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1) de olie-water-fase waa volledig gistlooa bij alle medium
aanvoerdebiete11.. 

2) de gistafslag bevatte zeer kleine sporen olie. 

1.a afstervin,s tiJdeAS het soheidingsirooea 

De activiteit van het gist in het afslagvat werd op twee manieren 
bepaald, te weten : 

1) door simul.atie van het saheidingsproaea op kleine schaal in 

het laboratorium.De experimenten werden uitgevoerd analoog ale 
die in 7.5 venaeld n. 1. opaengen van het fermentoreffluent 
met Tween 20-1 ~oafcentrifugeren en het aediaent o~ met 
water en uitgieten op telplaten na verschillende keren verdund 
te hebben .Door van een yerdunning ook de celconcentratie te 
bepalen in een telkamer onder de microscoop kan bepaald worden 
wat het percentage leT8Jlde cellen in de verdunning was. 
Op dese manier werden actiTiteiten ge'ft>n4en 1n de orde van 80-90 ~ 

2) door giet uit het afslagvat te enten op batch-rune met gluooae 
of olie als vers substraat.Uit het verloop yan de groei met 
de tijd is het oorspronkelijke aantal levende cellen in de 
enting te bepalen .Als dan teTena bekend is het to1ale aantal 
cellen waarmee geent werd,dan is ook de actiTiteit in de &rl.~ing 

te bepalen. C zie voor interpretatie en teobni•k lit. 26 ) 
Activiteiten werden gevonden van. eiroa 80 ~. 
Bij het enten van de batch -runs met olie ala auba~t werd er 
geen lag-tille van betekenis geoonata'teerd.Het geente gist begon 
onaiddelijk te groeien.. 
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Gedraaid werd met recirculatieverboudingen van 0;14 •n 60 % • 
.Dese waardes sijn gebaseerd op : 

J-r:~~'t0I't:U '78.:tt ;b~:ê ~irr~rhoudi:ngen is ;l}O}tte:r li~J."ligS5'ÜL8 ID.iHle.i.,t;.'•:.d" 

l"'eC -~.:{' ~~':.:'. ~ ?;l~;.1.t::-·c(;;11H!I'i:u&t;J1 t~n ll\J.1üt:T• fW i; !l.Ctieve gi '.i'+:.tCC'. J..

percentage va:.:;. bel&.""lg i~3 • .d.et N·Jtrcule1"Gn ..,nm de dode celie:n 

heeft geen invloed.( mi'te deso 'lellen sioh niet aan het druppel
oppervlak afzetten, imm.ere 11'. dat geval zouden den oellen plas.te 

innemen van leTende cellen en aou dit een negatieve inTloed 
hebben op de productie ). 

De correctie op de a.ctiTi te1 t gaat als V'.;.ilgt : 

ferm.en tor 

N~,l? - 1-~~---
--l 

gietïsl1tg7at. 

~----E:-- plI l 

Hieruit volgt dat P = (l-p)N 

N r. bru.toproductie in f en>.erxtor = 
toteJ.a hoeveelheid giF>~ ~ie 
per uur -ili t de fel"'IMnt-:r ?>:<'mt 

dood an levend. 
P :: ne"t~';oproc~uotie = dit if• ~:'°!'8.~~ echt 

per uur in de f e:rmentor gcpro
r1uce('l!"t1 wordt. 

p~~ de hoeveelheid gist die ;er uur 
wordi gerécirculeerd. 

Stellen we dat x = fractie lever:viE: cellen in de stroom N. 

Gevonden werd dat 80 tJb actief wn!3 ir. cle s'\rcom. p:N. 

Hoeveelheid act:i.f,:;•1e gii=it u..it .ferm~nto:""./uu:x- = Nx 

Hoeveelheid actieve gist te:n.ig !lf.d:;i.r fe:rm.entor/uur = o.spN 



x 1• onbekend.Dese wordt opgelost cloor '8 -..ronderstellen dat 
de totale net-to-productie 100 ~ actief ia.Dit ie heel redelijk 
aangezien de netto-stroom overeenltoat aet de boeTeelbeid cellen 
die in dat uur gevormd zijn ; en nieuw geYormde oellen aijn actief. 
( let wel hiermee woràt niet gesegd dat de produotetroom P 100 ~ 
actief sou aijn ; bet ia enkel de "t de productetrooa F over
eenkomende hoeveelheid giet in de bru.to-atrooa die 100 % actief 
is.). 

Nu Yolgt l? = (l-p)N = ook gelijk = (b:ruto-gereoirculeerd.)actief 

de laatste uitdrukking ia nieta anders dan een aotieTe oel balans 
over de fermentor.Du.s 

G.1-p)N = Nx - 0,8pN hieruit volgt 

x = l - 0,2p 

bij p = 0,60 volgt x = 0,88 dus reeele reoirc.verh. = 0,55 

bij p = 0,14 volgt x = 0,97 dus reeele recirc.ve:rh. • 0,12 



Tijdena iedere run werden geme'\en : bet loogyerbruilt en de g1a1.

ooDC911Ve.tie in het gie~alagvat.hN'i.~l ~ iedere dag 4e 

suvratofconoentra"tie ( radiometer o2-eleo'trode ) en de lllteht
hold-up werd geregistreerd.Tijdena de expert.en'kn " ... er sorg 
voor &9~ dat 4e zuura"tof ooncentratie in de teraem.'ior niet 
beneden de 4,5 mgram/liter kwllm.. 
Aan à band -.- de metingen kunnen berekend worden : de gistoel
concen tratie in tie fermentor en de net-to-productie.Voor de be
rekeningen wordt verwesen naar bijlage 8. 

Symbolen 

~ = totale volumestroom die fermen'ior per uur binnenkomt. 
( liter/uur ).Dese is samengesteld uit 

~ = volUMatroom Millermedium ( liter/uur ) en 
~o = volu.eatroo• olie ( liter/uur ) en 
Qr = volwaeetroom recirculatie ( li'ter/uur ) 
S = suba'traa'\aanTOerooncentratie ( gru/liter ),gebaaeerd 

0 

op 15 gew.~ :f'eraen:teer'baar su.batraat in d• olie-aanwer. 
Met a.g. 0118-0,86 volgt S0•o,86xQ0:x0,15/~ 

b = lucht-hold-up in fermentor ( ~ ) 
V = effectief volume fermentor = 50 liter 
(l-b)V = reactie-effectief volume fel."119ntor ( liter ) 
T = gemiddelde verblijftijd YOlUIMtdeeltje in fermentor = 

(1-b)V/~t ( uur ) 
D = Terdulm.ingsgra.ad = + = Qtf Cl-b)V ( Utir-

1 ) 
P = netto-productie ( gram droge stof /uu:r ) 
Cm = gistconc•ntratie in feraentor ( gram droge stof/liter ) 
r = reeele ( ac·tieve ) recirculatieverhouding ( ~o ) 



E:ç. ~ D loog Ca P r 

no 

I 2,040 0,060 - 3,68 ,.. 15,8 0,064 46,4 2,8 5,9 -
II 2,570 o,oes - 4,27 '4 12,4 0,081 73,0 '),4 9,1 -
III 3,050 0,106 - 4,}2 34 10,4 0,096 67,8 },7 11,T -
IV 3,600 O,l'J5 - 4,68 'l 9,3 0,108 71,0 2,8 10,} -
v 3,400 0,102 0,156 },60 28 9,9 0,101 67,6 i 3,1 9,7 12 

1 

VI 4,0:50 0,142 0,156 4,23 }l a,o 0,125 80,0 l,,5 13,l 12 
; 

VII 4,525 0,170 0,156 4,52 ,1 7,1 0,141 80,5 1''2 13,2 12 

1 
1 

VIII 4,560 0,170 0,6}0 4,10 18 7,7 0,130 102,5 6,5 14,0 55 
IX 5,540 0,224 0,860 4,:55 18 6,2 0,161 105,0 5,7 14,7 55 
x 6,600 0,288 0,860 4,77 26 4,7 0,213 129,015,7 17,} 55 

.De resultaten zoals hier getabelleerd sijn niet direct YOOr in'ier
pretatie vatbaar.Hiertoe dienen de waardea eerat gecorrigeerd te 
worden voor een selfde aa:Q.voerconoentratie aan substraat.De waard.es 
worden gecorrigeerd door een gemiddelde aubatraataanToerconcentratie 
te veronderstellen van 4,}2 graa/liter. 

De gecorrigeerde productie P' wordt P' = ~.P 
0 

De gecorrigeerde gietconeentratie wordt Cm' • <li~ilP' = c ' m 

het gecorrigeerde loogverbru.ik wordt loog' = ~.loog = loog' 
0 

ile gecorrigeerde tabel wordt z.o.s.: 



Exp. ~ 
no 
I 

II 

II 

IV 
I 

v 
VI 
v II 

II VI 
IX 
x 

2,100 
2,660 
},156 
3,7'5 

3,658 
4,328 
4,851 

5,'60 
6,624 
7,748 

s 
0 

4,}2 
4,}2 
4,}2 
4,32 

4,}2 
4,32 
4,}2 

4,}2 
4,32 
4,}2 

15,8 
12,4 
10,4 

9,3 

9,9 
8,o 

7,1 

7,7 
6,2 

4,7 
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D 

0,064 
0,081 
0,096 
0,108 

0,101 

0,125 
0.141 

0,130 
0,161 
o, 21} 

loog• 

54,2 
74,0 
67,8 
65,5 

81,4 
82,0 

77,0 

108,0 

104,0 
117,5 

c • p• • 
},, 6,9 
3,5 9,2 
3,7 11,7 
2,6 9,5 

3,7 11,7 
;,6 l},4 
,,o 12,6 

6,9 14,7 
5,5 14"6 
5,0 15,7 

r p 

- -
- -
- -
- -
12 0,14 
12 0"14 
12 0,14 

55 0,60 

55 0,601 
55 0,60 

De interpretatie van de resultaten is nu het beste te geven door 
middel van het uitsetten van de netto-productie tegen de verdun
ningsgraad J.In deze grafiek wordt namelijk de maximale productie 
als functie van de verdunningsgraad D weergegeven door een rechte 
lijn door de oorsprong,nmaelijk : 

De maximale productie ( netto ) wordt gegeven door : 

.Pmax= Yl.iltSo waarbij y de yieldfac'tor is voor groei.llat wil seggen 
uit 1 gram su'batraat wordt y gram droog giet gevormd. 

Vermenigvuldigen en delen door V(l-b) g"ft : 

p = tl-qlY~yS_ = (1-b)VyS D 
sax ~i.--u- o 

De moeilijkheid die ziah hier voordoet is echter dat b niet conatant 
is voor alle experimenten.Door echter voor b een gemiddelde waarde 
over alle experimenten aan te nemen.zal aan de strekking van het 
betoog niet veel afdoen.Later 'NOrdt ingegaan op de verandering 
van b. 
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De waardes van de verachillende grootheden worden nu : 

y ::a O, 8 graa/ gram 
S

0
= 4,}2 graa/liter 

V = 50 liter 
(1-b}gea.::a 0,74 

Hiermee wordt Pmax = 128 D 

In bijlage 10 is ui tges.et de gecorrigeerde experimenteel gevonden 
netto producties,alswel de maxiaale netto-productie als ::f'ml.ctie 
van de verdmmingsgraad. 

In bijlage 11 zijn ook uitgezet de experimenteel gevonden gist
conoentraties als functie Tan de verdunningsgraad.Voor iedere 
verdunningsgraad kan een aasim.ale giatconoentratie berekend 
worden.Uitgaande van een 100-~ige conversie en een 7ield
coeffiaient van 0,8 wordt een maximale productie bereken4. 
De maxiaale giataonoentratie wordt echter bepaald door demaximale 
bru.to-pJ:"Oduotie,in dese waarde zit naaelijk ook de gerecircu
leerde gisten geoal.culeerd. 
ile maximale ooncentraiie werdt nu gegeven door : 

In bijlage 9 is uitgezet de fictieve conversie tegen de verdunninga
graad.De fictieve conversie te hier gedefinieerd als de experimen-
teel gevonden gistproductie (gecorrigeerd ) gedeeld door de 
maximale productie die in dat experiment gevonden kan worden. 
namelijk : 

F' 
conversie = ~Q-t•a-01'--- met 

In deze grafiek is dus niet nogmaals een middeling 'toegepaet 
in verband met de lucht-hold-up. 
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Bij het interpreteren van de resultaten. dient voorop te staan 
dat de betrouwbaarheid van de resultaten niet is vastgeahld. 
Alhoewel de metingen werden uitgeToerd OYer een tijdabeatek 

waarin de s"8.tionaire toestand zioh al zou moeten hebben ingesteld 
( 8 tot 15x de gemiddelde verblijftijd ),is het niet onmogelijk 
dat toch gemeten werd in een quaai-•"iationaire toestand. 
Nemen we echter aan dat de resultaten zoals hier verkregen wel 
betrouwbaar zijn,dan aijn er wat deze :resultaten betreft twee 
zaken die onmiddelijk opval.len,te weten : 

1) Bij de experimenten zonder recirculatie blijkt wash-out op te 
treden bij een verdU11ningagraad van 0,11.De maximale groei
snelheid in het systeem ia dua 0,11.Tijdens batch-experimenten ech
ter worden maximale groeisnelheden geTonden van ongeTeer 0,3. 
Volgens Blanch en Einaele ( lit.32 ) zou deze early wa.sh-out 
veroorzaakt zijn door sterke vlokvorming;met als resultaat een 
preferent uitspoelen van het substraat met de vlokken.Al.hoewel 
dit effect zeker ean negatieTe invloed heeft op de groei,is het 
toch niet voldoende om het verschijnael van early waab-out te 
verantwoorden.In eigen experimenten werd namelijk gemeten dat door 
de vlokvorming inderdaad de menging in de reactor niet meer ala 
ideaal te beschouwen was,maar dat de gradient van de eubstraat
concentratieverdeling over de reactor niet zo heel erg groot was. 
Gemeten werd dat de olie-hold-up op 8 ca van de top ongeveer 
30 % hoger was dan de olie-hold-up op 8 cm vaa de bodem van de 
fermentor.Dit werd gemeten terwijl de schuimvorming op zijn grootst 
was.Gemeten werd namelijk : 

TOP 
BODEM 

34,4 cc/liter 
24,9 cc/liter 

CKWl1lU J'UGB UITGANG = dus gemiddeld over fermentor = 35, 5 cc/liter 
.!Je VOBJJING bevatte 40,5 cc/liter;deze waarde dient ter vergelijking 
wel nog gecorrigeerd te worden op het verlies in voluae door 
afbraak door de gisten van een gedeelte va:n de olie.Uit deze 
reaul taten blijkt rius wel dat de gemiddelde concentratie over 
d.e reactor niet veel verschilt van die van de voeding. 
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riet grote verschil in maximale groeisnelheid sal dus niet alleen 
te verklaren zijn door de vlok:vorm.ing en daarmee ll&lleJlhangend 
de preferente uits~oeling van substraat. 
~rder zal de reden gezooht moeten worden in de grote mate van 
segregatie in het systeem.Het veraobil zoals hier geaeten ia dan 
verklaarbaar. 

2) het gedrag bij grote gistcelconoentraties in de reactor. 
Bij de curve van 55 % reoiroulatie is in de productie namelijk 
een a.fvlak:king te zien. ;iat hiervan de oorzaak ia, is niet bekend. 
üf het zich hier om een meetfout gaat of dat het hier een struc
tureel verschijnsel betreft ie moeilijk te seggen gezien het 
kleine aantal meetpunten.het zou ook kunnen dat het verloop 
veroorzaakt wordt door wat reeds eerder werd geopperd namelijk 
het optreden van de Oe-orde reactie bij grote gistoelconcentraties 
in de fermentor • .Jeze veronderstellingen blijven vooreerst echter 
speculatief. 

À!PPa§Sing aan de theoretiache modellen. 

Aanpassing van de resultaten aan het stoohaatiaoh model van 
Rietema en Verkooijen is vooreerst nog niet mogelijk,vanwege het 
onbekend zijn van een aantal parameters in de vergelijking voor 
de beschrijving van de productie. 

Aanpassing aan het model van Monod ga.at als volgt : 
aangenomen wordt hier dus wel dat het systeem volledig is 
integreerd. 

Voor de productie geldt : .P' = 'Lt(S
0
-S

8
)'y = gram gist netto/uur 

P' : productie gebaaeerd op een 5
0 

van. 4, }2 g/1 
S : substraatuitgangsconce:ntratie e 
y : yieldfactor. 
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s
8 

wordt gevonden d.m.v. een gistbalans over de reactor.Deze 
wordt in het geval er niet gerecirculeerd wordt : 

Qt : totale aanvoerdebiet Miller + olie 
cae= gistconcentratie in reactor 
Cao: gistconcentratie in aanvoer = 0 
V : vloeiatof'volume reactor 
u.ai manmal.e groeisnelheid in het systeem. 
K : Monodveraadigingsoonatante 

met behulp van T= gemiddelde verblijftijd = ~ volgt 
t 

sodat de productie wordt 

Uit de productieresultaten is nu K en '\au: te berekenen.Voor ~ 
volgt direct uit de maxim&1.e verdunningsgraad = 0,11 uur-1 • 
Voor K wordt gemiddeld over de uitkomsten gevonden = 0,03 gram/liter. 

Indien reoircrul.atie wordt toegepast,dan wordt voor S
8 

gevonden : 

S=o 
G 

mr 

t.Ls+~ 
-"-'>·-···· 

0me 
p • ~)C = reoirc.verh. 

t~~ me 

v 
T = Qs+~ = gem.verbl.tijd. 
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cao:sO 

Ben gistbalana over de reactor geeft : 

s = (l-p)K 
e u.T+P-1 

belangrijk is 

met T en p volgt 

p is betrokken op dode en levende oellen. 
Aangesien eohter alleen de levende fractie 

bij recirculatie dient p te vervangen te worden door 
de reeele recirculatieverhouding r. 

se _ Cl-r}K 
- u.._T+r-1 

De productie wordt nu 

Alle grootheden zijn bekend,zodat p• berekend kan worden. 
In bijlage 12 zijn de Monod-productieourvea getekend.Ze zijn 
weergegeven voor r=O;Ral2 ~ en r= 55 %. 
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8.4 Conclusiea 

Het is gebleken dat door recirculatie van gist de productie ver
hoogd kan worden doordat grotere aanvoerdebieten mogelijk zijn 
geworden,zonder met waah-out te maken te hebben. 
Hierdoor is het tevens mogelijk geworden oa het zelfde systeem 
toe te passen op de cascade van twee ideale aengera.De resultaten 
van dit toekomstig onderzoek zullen dan interessante gegevens geven 
over de invloed van de verblijftijdsverdeling op de productie in 
de reactor. 
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Bijlage 1 Samenstelling Millermedium 

Aan 1 liter leidingwater wordt toegevoegd: 

5,0 gram KH2Po4 
2 , 5 gram I\1lgSO 

4
• 7H2 0 

0,4 gram CaC12 
7,0 gram NH4Cl 

30 microgram CuS04 .5H2o 
200 microgram KJ 
400 microgram J:J1eC13.6H2o 
800 microgram Mnso4.H20 
400 microgram Na2Moo4.H2o 
800 microgram Znso4.7H2o 

rrevens wordt aan het ~1iillermedium circa 0,2 gram/liter 
Anti-foam ( Dow Corning ) toegevoegd. 



Bijlage 2 Pror.;esschema 

loogvolger 
en 

loogvat 

stextract 

Cermentor 

ad'voer 1 i_1eht 
Ko ing 

J 
'rh 

~::;ter:l isator 

c:t :Lr~ 



Bijlage 3 

a= zuurstofelectro·ie 
b= gistextracttoevoer 
c=. loogtoevoer 
d= pH-electrode 
e:::. koel i:::,g 
f::::. olie-ld.ller-voe 
g= temperatun.l'.'Voc1er 
h= gistrecircu.la.tie 
i= stoom 
j= luchttoevoer 
k= afvoer via overloop 

~'·E~rmen tor 
+ 

Aansluitingen 

e 

12,5 r~rn 

1. ::! , ._'.rn 

I' 
L 

seha.al 1: 5 

1,3 Cfa 

j 



Bijlage 4 äarmteoverdraohtaberekeniy.gen 

.Je berekeningen zijn gebaseerd op de maximale productie in 

de experimenten. 

De warmteproducerende bronnen zijn : 

1) de voeding uit de sterilisator ( T = •100 °c ) • .De warmte die 
' 

afgevoerd moet worden is = ~ ( T1-Tu ) d cp met 

~ = voedingsdebiet = 7,5 l/u 
T1= ingangstemperatuur = 100 °c 
Tu= eindtemperatuur = 30 °c 
d = dichtheid voeding = 1000 kg/m3 
G = soortelijke warmt.e voeding = 1000 koal/m.3 

p 

Deze term is dus groot = 525 kcal/uur 

2) de rea.ctiewarmte.J:er graw. geproduceerd gist komt vrij 7,80 kcal. 
De warmteproductie ten gevolge van deze bron bedraagt (ius 

17 x 7,eo = 132 kcal/uur 

3) De roerenergiecii:ssipatie. het electrisch ve!.'moge:n va."l de roerder 

is 770 »latt.Het rendement is ongeveer bU .r-1ec groots-c;e t~ed1::el te 

van de roerenergie wordt tot warmte ged.issipeerri. t.Joda"t de \tarmte

productie = ü,60x770 = omgerekend = 400 kcal/uur. 

ile "totale warmteproauctie wordt hiermee = 1U'5 K:cal/uur. 

JJe warmte vvordt afgevoerd via : 

a) waterverdamping in de luchtstroom • .ue grootte van dez•? waarde 
wordt berekend via dHvP1abs.vocht. waarbij 

dH - verdampingswarmte water = o, 5 kcal/ gram v 
~l - luchtdebiet = 1,0 m3/uur 
abs. vc cht. ·c:: i:;ü;sulote vochtigheid 1 ucht = ')0 grar:1/m3 

1Ji t wordt dan 15 kcal/uur 

,/a.rmteoverdracht via de wand van rea.ctor.De~~e vmrdt v-erwaarloosd 

vanwege de ldeine warm"'.;eoverdrachtsc!oe:êficient en de kle:Lne 

drijvende kracht voor warmtetransport. 



c) warmteoverdracht naar de koelspiraal.Voor het rekenen nier~an 

zijn de volgende parameters VW'l. belang: 
l) .Je totale wi'j.rmteoverCl.rachtscoer1·icient.JJeze wordt oerekena a<::t.ll ue 

hand van u.;;; \, gollegeui1.;ta.at .f • .r • .1. •• ·./oor de ·totale warmteoverdrachts
coefficient wordt via een schatting van de samenstellende weer
standen aan de hand van de daarvoor geijkte formules gevonden 
U = 900 kcal/m2uur0 c 
2) Het overdragend oppervlak.De koelspiraal is 2,5 meter lang met 
d. = 16 mm en d = 18 mm.Voor het warmteoverdrau)end onper-vlak 

i u 2 0 --

'·!ordt dan gevonden 0, 14 m • 
3) De dichtheid,soortelijke warmte en aanvangstemperatuur van 
het koelwater; deze zijn respectievelijk: lg/cc;lcal/g;l4°G. 
het koeiwaterdebie~ aoor áe spirGJ.a.l = ü,? m3/uu:r. 

Voor ae prot.:eovoe.r-ing is ne't :::;leent:::> oelang1•ij.n. tt1 wel,en vvht 

de maxiaale hoeveelheid warmte is die door de koelapiraal kan worden 
afgevoerd.Deze wordt als volgt berekend. 

'J.: ----------+- 30 °c 
medium 

·r e 

met behulp van de vergelijking 

~.d.Cp.(Te-Ti)=UAdTln volgt 

door invullen van de parameter
waardes dat T - 17 i; 

0 <-. e- ,_, v 

ve maximale hoeveelheid warmte die af gevoerd kan worden;hetgeen 
neerkomt op het ~ontin~ open staan van de koelwaterklep; wordt 

gegeven door UAdTln .dTln wordt berekend = 13,5 °c • 

..Je maximale capaciteit van de koeling is dan = 1700 kaal/yur 



Bijlage 5 

1 

Meet- en regelsystemen-de a~riliaator 

.f'ermentor 

temp. 
re elaar 

katrol 

koelwater 

katrol
egelaar 

loog oevoervat 

recorder 

- - - ;electroden 
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• - - - - - -----""'-----t 

/ 

temperatuurregeling I 

I 

I 

/ 

I 

I 

titrator 

sterilisator 

;pH-regeling en 
loogtoevoer 

aantal pijpen = 10 
diameter pijp = 11 mm 
lengte pijp = 273 mm 
totaal volume = 0,26 liter 
warmt.overdr.opp. = 0,0943 m2 

thermostaatolie 120 °c 
~ 
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p+ q+r+a = m,the number of polyo:Jcyethylene reaiduea/aole ea'ter 

Tween 20 m= 20 R = monolaurate HLB-16,7 Mol.wt • 1210 



overloo_t, 

3-wegklep 
A 

leidingwater 

afvoer olie-water 

·· st;afslap 



1) het mediua atroom"t oontinu. de oe:\:rif'up binnea.De olie

watertue wn:rdt continu atgeYoe:rd. 

2) als tijdae'tap veratreken is ( b.v.l uur ) 4an alaa\ 4e }-"g 
klep A in de ~ Oll.Ke4111118'trooa is dicht,spoelwa'ier open. 
De aentrii'Uge wordt doorgeapoeld aet leid~ter.De afYoer '9'llrl dese 
stroom ia d ... ltde ala die Yan. het olie-wa"ter-af'wer.Het door
spoelen dll11rt 30 eeoonden.Het leidi.agwa-Wrde'b:iet wordt so in.geeteld 
dat er net geen oTerloop van de oentrif'age plaats Tinclt. 

Het doorspoelen is noodsakelijk aangeaim. andere in de gista:f'elag 
ook de olie sou komen te aitten,die op dat moment in de oentri
tuge zit.Na dese 30 eec.4en wordt 

3) de 1rtuurwaterklep geopend,waardoor de wand.en van de centrifuge 
zich even van elkaar verwijderen en het gist dat tegen dese wanden 
aaaait met het spoelwater wordt :meegealeurd.Dese stap duurt 10 
seoonden.Ook gedurende d•M 10 aeoonden ia de apoel-.wrklep dua 
geopend. 

4) Het gist is nu uit de oentrifuge,s'tullrwa.ter klep sluit,tegelijk 
opent m.edillllklep ea elwi.t apo•l•wrltlep.Het prooea 9egin't aan de 
nieuwe tijd.sstap. 

ad } De stuurwaterdruk mag voor dese cen'trif'uge niet meer 
bedragen dan 2, 5 ato.·Aangeaien de leidingwaterdruk op het net 
een druk bee~t van 3,2 ato is hei noodsakelijk in de a'tu.urwater. 
leiding een drukreduoeer te oone"trueren. 

ad l ep 4 Het gist in het opvangvat is dus een suspensie Vflll. giat 
in leidin8water.Hierin zittan echter nog kleine sporen olie. 



.De berekeningen worden geillustreerd aan de hand vai een voorbeeld 

'-'.• 4560 cc/u 
Q

0
= 170 ec/u 

Q = 630 co/u r 
Qt= 5}60 cc/u 
tijdaatap oentri:f'uge = 1 uur 
centritugeaf'alag per tijdsstap = 1050 oc/u 
lucht-hold-up ferm.entor = 18 % 
effectief volume fermentor = 0,82x50 = 41 liter 
gemiddelde verblijftijd in de fermentor = 41/5,360 s 7,7 uur 
de subatraataanv04trconcentratie wordt geTonden door : 
170x0,86x0,15/5,}60 = 4,10 gram n-alkaan/liter = S

0 

Gem.eten werd dat de ooncentratie gist in de gistafslag = 33,25 gr/l 

Fer uur komt er dus uit de centri:fuge l,050x3},25 = 34,90 gram.ju • 
Deze hoeveelheid is afkoaatig van 5,360 liter fermentorm.ediwn. 
ile gistconcentratie in de feraentor is dus 34,90/5,}60 = 14 gr/liter. 

ile hoeveelheid gist die gerecirculeerd wordt = 0,630x33,25 = 
21 gram/u.ile fermentatieproductie wordt dan 34,90 - 21 = 13,9 gr/u 



Bijlage 9 
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Bijlage 10 verdunningsgraad 

Productie in lijn van maximale productie 
gram droge stof per uur 
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Bijlage 11 Giatconcentratie in fermentor als functie 
van de verdunninasgraad 
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gistconcentratie in 

gram droge stof/liter 
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0 = 55 % recirculatie 
.ê = 12 ~; recirculatie 

verdunningsgraad=l/verblijftijd 
in UUI'-l 
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Bijlage 12 IMtA=RrodP.Çtie-ourves 

Productie in 

gram droge stof/uur 
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