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Samenvatting

Fossiele brandstoffen worden momenteel gebruikt voor meer dan 80% van de 
wereldwijde energieproductie. De beschikbaarheid van fossiele bronnen zal in 
de nabije toekomst een groot probleem worden en studies uit 2014 voorspellen 
dat de wereldwijde oliereserves uitgeput zijn over ongeveer 50 jaar. Daarnaast is 
de CO2 uitstoot een van de belangrijkste veroorzakers van klimaat veranderin-
gen. Daarom wordt er momenteel uitgebreid onderzoek gedaan naar het vinden 
van alternatieve energiebronnen. Biomassa is een van de alternatieven.

Plantaardige oliën krijgen momenteel veel aandacht. Het zijn namelijk prima 
voedingen voor de productie van biodiesel. De productie van biodiesel omvat 
de omestering van de plantolie met een alcohol (meestal methanol) in de aan-
wezigheid van een geschikte katalysator om methylesters te produceren, hier-
bij wordt glycerol gevormd als bijproduct. Voor dit proces worden momenteel 
sterke basen als katalysator gebruikt. Onlangs zijn biokatalysatoren in de vorm 
van lipases geïntroduceerd voor biodiesel synthese. Deze hebben een aantal 
voordelen ten opzichte van chemische katalysatoren. Voorbeelden zijn beter 
hergebruik, de mogelijkheid om plant oliën met een hoog vrije vetzuur gehalte 
te gebruiken en een minder complexe product opwerking. Het onderzoek bes-
chreven in dit proefschrift had als belangrijkste doel om biodiesel te produc-
eren met zowel vrije als geïmmobiliseerde lipasen in een sterk geïntensiveerd 
proces. Hiervoor is met name het gebruik van een continue centrifugale con-
tactor scheider (CCCS) apparaat bestudeerd. In een CCCS wordt het mengen 
en scheiden van twee niet mengbare vloeistoffen geïntensiveerd en gecombi-
neerd in één apparaat. Een CCCS bestaat uit een holle rotor gepositioneerd in 
een groter vat. De twee niet mengbare vloeistoffasen worden geïntroduceerd 
in de annulaire zone tussen de rotor en de buitenbehuizing. Hier vindt een 
efficiënte menging tussen de twee fasen plaats, wat voordelig is voor (reacti-
eve) vloeistof-vloeistof systemen. Het mengsel wordt vervolgens via een gaatje 
in de bodem binnen in de holle rotor gebracht, waar de twee vloeistof fasen 
gescheiden worden door centrifugale krachten. Het apparaat is een interessant 
voorbeeld van proces intensificatie, aangezien het zowel als menger en scheider 
voor tweefase vloeistof-vloeistof systemen fungeert. 

De kinetiek van de omestering van zonnebloem olie met 1-butanol gekataly-
seerd door een homogene lipase (Rhizomucor miehei) in een water-organisch 
tweefasen system is bestudeerd in een geroerde batch reactoropstelling en de 
resultaten hiervan worden in detail beschreven in Hoofdstuk 2. In de eerste fase 
is een initiële screening uitgevoerd om het effect van relevante procescondities 
in kaart te brengen (enzymconcentratie, roersnelheid, verhouding van 1-buta-
nol en olie). Na aanvullende experimenten is een kinetisch model ontwikkeld 
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op basis van de concentratie versus tijd profielen. De experimentele data zijn 
gemodelleerd door middel van een Ping Pong Bi Bi mechanisme met niet-com-
petitieve inhibitie van 1-butanol inclusief een term voor irreversibele enzym 
deactivering tijdens de reactie. De overeenkomst tussen het model en de experi-
mentele data was goed (R2 = 0.99, gemiddelde fout van 4.2%)

In Hoofdstuk 3 wordt een experimentele studie beschreven naar de synthese 
van vetzure butylesters met behulp van een lipase in continue reactoren waar-
onder de CCCS. Hiertoe is reactie van zonnebloemolie en 1-butanol met een 
homogene Rhizomucor Miehei lipase gebruikt als modelreactie. De reacties zijn 
uitgevoerd in een tweefasen systeem bestaande uit een olie fase (triglyceride, 
1-butanol, hexaan) en een water fase. In de eerste fase van het onderzoek is de 
invloed van procescondities (enzym concentratie, verblijftijden) in een continue 
geroerde tank reactor bepaalt en werd 60% (niet-geoptimaliseerde) opbrengst 
van vetzure butylester verkregen (150 gr.Laq-1 enzym, 90 minuten verblijftijd, 
800 rpm roersnelheid, 40°C, volume verhouding organisch tot water fase van 
3:1). De experimentele data verkregen in de CSTR reactor zijn gemodelleerd met 
massabalansen voor het systeem in combinatie met de bekende enzymkinetiek 
voor de reactie (Hoofdstuk 2). Een significatie stijging van de product opbrengst 
tot wel 93% is verkregen door een CCCS apparaat te plaatsen na de geroerde 
tank reactor. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de beide vloeistoffasen na re-
actie efficiënt geschieden worden en een aparte scheider niet meer nodig is. De 
cascade werd acht uur lang getest zonder operationele problemen. De volume-
trische productie snelheden zijn in dezelfde orde van grootte als gerapporteerd 
voor biodiesel synthese in batch en continue opstellingen met een vrije enzym 
(Thermomyces lanuginosus lipase). Enzym hergebruik werd onderzocht door de 
enzym bevattende water fase opnieuw te recyclen. De FABE opbrengst daalde 
bij langere runtijden, waarschijnlijk als gevolg van verlies van enzym door de 
vorming van een grenslaag, gecombineerd met enzym inhibitie door 1-butanol 
en irreversibele enzym deactivering. De enzym activiteit ten opzichte van de 
runtijd is bepaald en met succes gemodelleerd. 

Het gebruik van een geïmmobiliseerde lipase als biokatalysator in plaats van 
een homogene lipase voor biodiesel synthese in zowel batch als verschillende 
continue reactoropstellingen inclusief het gebruik van een centrifugale contac-
tor scheider (CCCS) wordt beschreven in Hoofdstuk 4. In fase 1 is een verken-
nende studie uitgevoerd in batch om de optimale enzym en buffer concentraties 
te bepalen. Vrijwel kwantitatieve biodiesel opbrengsten werden verkregen bij 
30°C met gebruik van 20% (w/w) enzym en een batch tijd van ongeveer 250 min. 
Vervolgens is de reactie uitgevoerd in een geroerde tank reactor (CSTR) en een 
CCCS. In het laatste geval was het geïmmobiliseerde enzym aanwezig in de an-
nulaire zone van het apparaat. De gemiddelde biodiesel opbrengsten in de CSTR 
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en CCCS waren vergelijkbaar (72%-mol) bij WHSV waarden van 3.3 (CSTR) 
en 3.03 per uur (CCCS, 30°C). Daarna zijn cascade experimenten uitgevoerd in 
een CSTR gevolgd door een CCCS met het geïmmobiliseerde enzym aanwezig 
in beide reactoren. De cascade werd 9 uur lang geopereerd zonder problemen 
en gaf een gemiddelde FAME opbrengst van 85%-mol. Het voordeel van het 
gebruik van de cascade ten opzichte van een CSTR is een verbeterde opbrengst 
gecombineerd met een efficiënte scheiding van de biodiesel en glycerol fase na 
reactie. De biodiesel opbrengst was vrijwel constant gedurende 9 uur, waaruit 
blijkt dat enzym deactivering in de cascade verwaarloosbaar was. De prestaties 
van de verschillende reactorconfiguraties zijn met succes gemodelleerd met 
massabalansen in combinatie met een kinetisch model bepaald uit de batch 
experimenten.

Plantolie productie uit zaden leidt onvermijdelijk tot de vorming van een 
perskoek. Deze bevatten grote hoeveelheden eiwitten en koolhydraten. Perskoek 
wordt gebruikt als veevoer, meststof of als substraat voor de productie van bio-
gas. Het gebruik van Jatropha perskoek als substraat voor schimmelgroei en 
de productie van lipases door Aspergillus niger 65I6 geïsoleerd uit Indonesië 
en Rhizomucor miehei CBS 260.62 is onderzocht en de resultaten worden ge-
geven in Hoofdstuk 5. Hydrolyse van de perskoek met 2.5% natriumhydroxide 
gedurende 45 minuten bleek de beste voorbehandelingsmethode te zijn en leidt 
tot de hoogste lipase activiteit. De alkalische hydrolyse stap vergroot de hoeveel-
heid reducerende suikers en oplosbare eiwitten tot 133.3% en 40% van de initiële 
hoeveelheid, respectievelijk. 5.7% van de eiwitfractie wordt gehydrolyseerd door 
de alkalische voorbehandeling. De alkalisch gehydrolyseerde Jatropha perskoek 
is gebruikt als kweeksubstraat voor A. niger 65I6 en R. miehei CBS 360.62. Beide 
schimmels groeiden goed en produceerden significante hoeveelheden lipasen. 
De activiteit van de lipase van A. niger was tien maal lager (0.03 U.µg-1) dan de 
lipase activiteit van R. miehei (0.31 U.µg-1). Wanneer glucose werd toegevoegd 
aan het medium nam de lipase productie van A. niger en R. miehei significant af, 
0.015 U.µg-1 en 0.03 U.µg-1 respectievelijk, wat duidt op glucose repressie op de 
lipase productie van beide schimmels.




