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Samenvatting 

Triglyceriden vormen de hoofdbestanddelen van plantaardige oliën en dierlijke vetten 

en zijn belangrijke grondstoffen voor de oleochemie. De wereldwijde interesse in 

triglyceriden is dramatisch toegenomen in de laatste tien jaar, voornamelijk door de 

productie van biodiesel (24.7 miljoen ton in 2013). De biodiesel productie in Europa is 

exponentieel gegroeid in de periode 2000-2011 en wordt van groot belang geacht voor 

het verwezenlijken van de EU doelstelling voor een 10% aandeel van biobrandstoffen 

in de transportsector in 2020. Naast biodiesel hebben triglyceriden ook vele 

mogelijkheden voor gebruik in de productie van (nieuwe) biobased plastics, een 

marktsegment dat naar verwachting zal groeien tot 12 miljoen ton in 2020.  

Het belangrijkste doel van het onderzoek bescheven in dit proefschrift is het 

identificeren van interessante biobased producten uit de zaden van de rubberboom 

(Hevea brasiliensis). De zaden zijn vooral interessant omdat er op dit moment geen 

toepassingen voor zijn en ze als afval beschouwd worden. Mogelijk interessante 

producten zijn rubberzaad olie en de eiwit rijke perskoek die overblijft na het isoleren 

van de olie. Vanuit het oogpunt van een bio-raffinaderij is het identificeren van 

producten met hoge toegevoegde waarde uit de rubber zaden zeer relevant omdat het 

de economische waarde van de rubber waardeketen verhoogd. Het onderzoek is 

aangevuld met experimenten met jatropha en zonnebloem olie. De eerste heeft de 

potentie om een belangrijke plantaardige olie te worden in de toekomst, terwijl 

zonnebloem olie vooral gebruikt is als een model olie die in Nederland makkelijk 

verkrijgbaar is in zuivere vorm. 

In hoofdstuk 2 worden experimentele en modelleer studies beschreven met 

betrekking tot de isolatie van rubber olie uit rubberzaden, al dan niet in de 

aanwezigheid van een oplosmiddel. Het effect van het vochtgehalte van de zaden, pers 

temperatuur en druk en de verhouding tussen oplosmiddel en zaden op de 

olieopbrengst is onderzocht. De experimentele resultaten zijn gemodelleerd met twee 

benaderingen, d.w.z. een fundamenteel model (Shirato) en een regressie model dat 

gebruikt maakt van een statistische benadering. De beste olie opbrengst (76%) is 

behaald met ethanol als oplosmiddel (1.6 wt% rubber zaden, 14 vol/wt% ethanol, 20 

MPa, 75 °C, 10 min pers tijd). Relevante eigenschappen van de rubber zaad olie 

verkregen bij optimale condities zijn bepaald. De rubberzaad olie heeft een relatief laag 

zuurgetal (2.3 mg KOH/g) en is een geschikte grondstof voor de base gekatalyseerde 

synthese van biodiesel. 

In hoofdstuk 3 worden experimentele studies beschreven om de effecten van 

rubberzaad opslagcondities (luchtvochtigheid en tijd) op revelante eigenschappen van 

geperste rubberzaad olie te bepalen. Het zuurgetal van de gewonnen rubberzaad olie 
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na twee maanden zaad opslag nam toe tot maximaal 4.19 mg KOH/g. Het effect van 

opslagtijd (27 °C, gesloten container) op de zuurgraad van de rubberzaad olie en 

rubberzaad ethyl esters zijn ook geëvalueerd. Vers geperste rubberzaad olie en 

afgeleide rubberzaad ethyl esters hebben relatief lage zuurwaardes van respectievelijk 

0.52 en 0.32 mg KOH/g. Het zuurgetal van rubberzaad olie nam slechts licht toe tijdens 

opslag (van 0.52 tot 0.60 mg KOH/g) terwijl het zuurgetal van de rubberzaad ethyl 

esters (van 0.32 naar 0.33 mg KOH/g) vrijwel constant bleef. Deze resultaten geven aan 

dat het beter is om de rubberzaad olie of de esters ervan op te slaan dan de zaden. 

Daarnaast zijn vochtopname/afgifte profielen voor rubberzaden bepaald voor een 

periode van twee maanden bij 27 °C en een relatieve vochtigheid van 67%. De vocht 

versus tijd curves zijn gemodelleerd met een analytische oplossing van de instationaire 

diffusie vergelijking. Op basis van het model is de diffusie coëfficiënt van water in de 

rubberzaden bij 27 °C bepaald.  

In hoofdstuk 4 wordt de synthese en raffinage van biodiesel van zonnebloem olie en 

methanol in een cascade van continue centrifugaal contactor separators (CCCS) 

beschreven. Het effect van relevante proces variabelen zoals olie en methanol 

voedingssnelheid, rotatiesnelheid en katalysator concentratie is onderzocht en 

gemodelleerd met niet lineaire regressie. Bij geoptimaliseerde condities (olie voeding 

van 31 mL/min, rotatie snelheid 34 Hz, katalysator concentratie 1.2 wt% en een 

methanol voeding van 10 mL/min) is de biodiesel opbrengst 94 mol% bij een 

productiviteit van 2470 kgFAME/m3reactor.h. “Proof of principle” voor de synthese en 

opeenvolgende raffinage van biodiesel in een cascade van twee CCCS apparaten is ook 

gegeven. 

In hoofdstuk 5 worden experimentele en modelleer studies naar de continue biodiesel 

synthese en raffinage in een ‘bench-scale’ opstelling beschreven. De opstelling bestaat 

uit drie delen, i) een CCCS reactor separator, ii) een biodiesel was sectie en iii) een 

biodiesel droog eenheid. Het concept is gedemonstreerd voor de methanolyse van 

zonnebloemolie met natriummethoxide als katalysator. Het effect van proces condities 

als voedingssnelheden, temperatuur, zuur water en de verhouding water tot biodiesel 

is onderzocht. De hoogst bereikbare doorzet van zonnebloemolie met een conversie van 

ten minste 95 mol% was 32 mL/min (7.5:1 molaire overmaat tot olie en 1.2 

gewichtsprocent katalysator ten opzichte van de olie 70 °C, 35 Hz). Dit geeft een FAME 

productiviteit van 2460 kgFAME/m3reactor.h. De ‘bench-scale’ opstelling is gemodelleerd 

met Aspen en de overeenkomst tussen de experimentele data en het Aspen model is 

goed. 

“Proof of principle” voor de ethanolyse van Jatropha curcas L. olie in een batch reactor 

en een CCCS wordt beschreven in hoofdstuk 6. Het effect van proces variabelen als 

katalysator concentratie, rotatiesnelheid, olie voedingssnelheid en de molaire 
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verhouding van ethanol tot olie zijn onderzocht voor de synthese of ethylesters (FAEE) 

van jatropha olie in een CCCS. De maximale FAEE opbrengst van 98 %mol in zowel de 

batch (70 °C, 600 rpm, 0.8 wt% natrium ethoxide) als de CCCS reactor (60 °C, 2100 rpm, 

1 wt% natrium ethoxide, olie voeding 28 mL/min). De volumetrische productie 

snelheid van FAEE in de CCCS bij optimale condities is 112 kgFAME/m3 vloeistof.min. 

In hoofstuk 7 wordt de synthese van gecrosslinkte polymeren van geëpoxideerde 

rubberzaad olie en triethylenetetramine beschreven. Het effect van relevante reactie 

condities als tijd, temperatuur, druk en de verhouding epoxide tot primaire amine 

groepen is onderzocht en gemodelleerd met niet lineaire regressie. De overeenkomst 

tussen de experimenten en het model is goed. Bij optimale condities heeft het 

gecrosslinkte polymeer van rubberzaad olie een Tg van 11.1°C en een treksterkte en 

strain bij breuk van respectievelijk 1.72 MPa en 182%. Deze waarden zijn hoger dan 

voor polymeren afgeleid van geëpoxideerde soja-, jatropha-, palm- en kokosolie en voor 

een commercieel monster van geëpoxideerde sojaolie. 

Techno-economische evaluaties aan een rubberzaad expeller en een biodiesel 

productie faciliteit in centraal Kalimantan (Palangkaraya) worden gegeven in 

hoofdstuk 8. De productiekosten voor rubberzaadolie in een kleine schaal rubber zaad 

expeller eenheid zijn geschat op €0.42 per liter (55 ton/j). In potentie heeft de olie de 

mogelijkheid om diesel te vervangen in stationaire diesel motoren, bijvoorbeeld voor 

elektriciteitsopwekking. Gevoeligheids analyse laat zien dat de investeringskosten een 

relatief kleine invloed hebben op de productie kosten van de rubberzaad olie. Proces 

optimalisatie met als doel om de investeringskosten te verminderen zijn dus minder 

relevant. De belangrijkste variabele kostenpost is de hoeveelheid RSO die geproduceerd 

wordt in de eenheid. Daarnaast zijn de totale kosten van de productie van biodiesel van 

RSO met CCCS technologie op kleine schaal geëvalueerd en deze bedraagt ongeveer 

€1.00/L. Deze waarde is vergelijkbaar met de prijs van diesel in  het “ex-mega rice 

project” gebied bij Palangkaraya in Indonesië (tot €1.25/L) 


