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1. INLEIDING
Gedurende de laatste honderd jaar, vooral aan het eind van de negentiende
eeuw, zijn talloze methoden ter bepaling van het vetgehalte van melk en melkprodukten ontwikkeld. BAKALOR(1955) heeft een uitgebreid, hoewel nog geenszins volledig overzicht gegeven. De meeste van deze methoden zijn nu verlaten.
De in de praktijk gebruikelijke werkwijze is thans de butyrometrische, b.v. de
methode GERBER. Hierbij wordt van een volume melk e.d. het vet ontsloten en
afgescheiden, waarna het volume van het vet wordt gemeten, maar uitgedrukt
in gewichtsprocenten van het monster. Zo zijn betrekkelijk snel en eenvoudig,
redelijk reproduceerbare uitkomstenteverkrijgen,maarzo'nmethodeheeft altijd
een empirisch karakter en dient dus geijkt te worden op een basismethode. Als
zodanig zijn enkele voorschriften in gebruik, waarbij van een gewogen monster
melk e.d. het vet wordt ontsloten en vervolgens geëxtraheerd met organische
oplosmiddelen, eventueel na een voorafgaande concentrering. Tenslotte wordt
het extract drooggedampt en het residu gewogen. Deze procedure is lastiger
uit te voeren, aanzienlijk langduriger en ook kostbaarder, maar geeft beter
reproduceerbare uitkomsten.
Veelal wordt aangenomen dat de gevonden waarden ook juister zijn. Na
bestuderen van de literatuur wordt evenwel niet geheel duidelijk waar deze
mening op berust. Nadat bij de ontwikkeling van de basismethoden goed werk
is verricht, werd er naderhand weinig onderzoek naar gedaan. Dit weinige bleef
dan meestal nog beperkt tot vergelijking van uitkomsten verkregen met verschillende voorschriften, waarbij men soms aannam, dat de hoogste waarde de
meest juiste was. Men vroeg zich dus niet af, welke stoffen nu werkelijk afgezonderd werden. Anderzijds bestond verschil van mening over wat onder vet
2
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verstaan moet worden. Bovendien werd soms een methode, die voor een bepaald produkt ontworpen was, klakkeloos gebruikt voor een ander. Bepaalde
voorschriften lijken dusop wankelijke basis te rusten, hoewel soms op laboratoria vancontrole-instellingen e.d. niet gepubliceerd onderzoek is gedaan.
Aanleiding tot het onderzoek waren vooral de voorbereidingen voor heto p stellen vannormen voor demethoden terbepaling vanhetvetgehalte vanzuivelprodukten. Door M U L D E R was er herhaaldelijk op gewezen, dat onze basiskennis betreffende demethoden eigenlijk onvoldoende isvoor het opstellen van
normen. RADEMA & M U L D E R (1948) begonnen toen een onderzoek over de
bekende methoden. De genoemde onderzoekers wezen er op, dat de methode
GERBER, dievan ouds in onsland algemeen is toegepast en waarop eigenlijk de
gehele prijsbepaling van de melk berustte, een empirisch karakter heeft, en d a t
deze methode dient te worden geijkt opeenstandaardmethode. Hiervoor kozen
zij demethode RÖSE-GOTTLIEB, waarvoor zij,nahet allernoodzakelijkste onderzoek daaromtrent, een voorschrift opstelden, dat aanleiding gaf tot de Nederlandse n o r m N 1308. Vervolgens ijkten de genoemde onderzoekers de methode
GERBER op RÖSE-GOTTLIEB. Het bleek dat het toen geldende voorschrift (norm
N 910) aanleiding gaf tot te hoge uitkomsten. RADEMA & M U L D E R (1951) adviseerden de hoeveelheid melk, die voor de analyse volgens GERBER wordt gebruikt, te verlagen van 11 tot 10,77 ml. Ondanks de grote consequenties hiervan, heeft de Nederlandse zuivelindustrie dit voorstel overgenomen. In het
buitenland erkent men thans meer en meer dejuistheid van deze wijziging, en
gaat m e nd a n o o k veelal over tot het verkleinen van de inhoud van de voorgeschreven pipet.
Hiermee moge aangetoond zijn, vanwelk eengroot belang het voor de zuivelindustrie is,o m over betrouwbare analysemethoden tekunnen beschikken. O o k
internationaal staat dit vraagstuk thans algemeen in de belangstelling. Gewezen
kan worden op de normen van de „Internationale Zuivelbond" en van de „ I n ternational Organization for Standardization" (I.S.O.). Ook de F.A.O. bemoeit
zich hier intensief mee, vooral in verband met de z.g. „Code of Principles".
Intussen washet onderzoek van RADEMA & M U L D E R slechts eeneerste begin.
Het werd op dit laboratorium voortgezet, vooral metmedewerking van studenten. D a a r de onderzoekingen aanvankelijk een oriënterend karakter hadden,
werd volstaan met slechts enkele voorlopige mededelingen over de resultaten
( M U L D E R & MEYERS, 1953; M U L D E R & HOOGENDIJK, 1956; M U L D E R , H O O G E N -

DIJK & WALSTRA, 1959). Het bleek echter steeds duidelijker, dat een uitvoerig
onderzoek gewenst was.
Het doel van het onderhavige werk was dus : meer te weten komen over w a t
precies gebeurt bijenkele bepalingsmethoden. Onderzocht werden voornamelijk
de methoden RÖSE-GOTTLIEB (RG) en SCHMID-BONDZYI^SKI-RATZLAFF

(SBR).

Hoewel het dus niet de bedoeling was een nieuw voorschrift te ontwikkelen,
maar de merites en beperkingen van bestaande werkwijzen te leren kennen,
worden welenige suggesties gedaan ter wijziging. Als materiaal voor de bepalingen werd voornamelijk melk gebruikt. Waar andere melkprodukten werden
genomen, was veelal de voornaamste reden hiervoor de proefomstandigheden
te variëren, o m zo de methoden te leren kennen. In de tweede plaats kwam dan
pas de toepassing op het produkt.
Alvorens tot toepassing van de verkregen uitkomsten - in de vorm van wijzigingen in de bestaande voorschriften - kan worden overgegaan, zal in het
algemeen nogeenmeer opdepraktijk gericht onderzoek gewenst zijn. De variaMeded. Landbouwhogeschool, Wageningen 61(8), 1-69 (1961)
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biliteit van het uitgangsprodukt melk en o.m. het grote aantal te onderzoeken
factoren, hebben tengevolge dat kwantitatief nauwkeurig bepaalde uitkomsten
niet kunnen worden verkregen, zonder zeer veel monsters te onderzoeken. Dit
laatste was bij het onderhavige werk doorgaans niet mogelijk.

2. DE METHODE RÖSE-GOTTLIEB
2.1. ONTWIKKELING

De grondgedachte van de methode is afkomstig van RÖSE (1888). Hij behandelde melk met ammonia, waarschijnlijk bij verhoogde temperatuur (de mededeling is daaromtrent niet geheel duidelijk). Hij spoelde het mengsel dan met
water en alcohol over in een gecalibreerde buis, voegde een mengsel van ether
en petroleumether toe, schudde en liet ontmengen. Van devetoplossing nam hij
een aliquoot deel, dat hij verder behandelde: destilleren, drogen en wegen.
GOTTLIEB (1892) ontwikkelde het voorschrift verder. Aan 10ml melk werden
achtereenvolgens toegevoegd: 1ml sterke ammonia, 10ml alcohol, 25ml ether
en 25ml petroleumether. Na elke toevoeging werd geschud. Extraheren met
alleen petroleumether, of met een mengsel hiervan met ether, gaf te lage uitkomsten. Werd de petroleumether weggelaten, dan vond GOTTLIEB ook 0,05...
... 0,08%niet vetachtige stof in het vet. Bij de gewone procedure was in het vet
geen in water oplosbare stof, geen as en geen stikstof (kjeldahl) aan te tonen.
Eén extractie bleek voldoende. (RÖSE vond na 1 maal uitschudden nog 0,015%
vet in de waterfase). Werd te hard geschud, dan werden niet vetachtige vlokjes
in het vet waargenomen, vooral bij het onderzoek van karnemelk. Verdunde
melk gaf met onverdunde overeenstemmende resultaten. De reproduceerbaarheid was beter dan 0,1% vet.
POPP (1904) stelde evenwel vast dat drie maal uitschudden noodzakelijk is.
Dan wordt ook het werken met een aliquoot deel vermeden, ten gunste van de
nauwkeurigheid. Met een derde extractie vond hij nog 0,2% van het vet. Een
ontmengduur van een half uur bleek voldoende. Variatie in de sterkte van de
ammonia van 5 tot 25% had geen invloed op de uitkomst. Hij beval aan de
vetoplossing te filtreren.
RICHMOND (1908) maakte terecht bezwaar tegen dit laatste, zodat toen reeds
de methode ongeveer dehuidigevorm kreeg. Hij maakte ookvoorschriften voor
het onderzoek van melkpoeder en enkele andere produkten.
J. J. MOJONNIER ontwikkelde een complete apparatuur voor de methode en
voerde o.m. de naar hem genoemde extractiebuis in. Een en ander werd vastgelegd in octrooischriften, maar is later ook behandeld in het boek van T.
MOJONNIER & TROY (1925). Laatstgenoemden stelden ook voorschriften op
voor talvan melkprodukten. Vooral het scheidingsniveau tussen de vloeistoffen
bleek van belang: is dit te hoog ofte laag, dan krijgt men licht te lage uitkomsten. Te weinig alcohol, evenals te weinig water bij geconcentreerde produkten,
geeft emulsies bij het schudden. Teveelalcoholveroorzaakt tehoge uitkomsten.
De sterkte van de ammonia isvan minder belang. De methode van MOJONNIER
is bedoeld als een praktijkmethode. Veel uit de voorschriften is evenwel overgenomen voor de basismethode, maar niet: het twee maal uitschudden en twee
maal toevoegen van alcohol.
4
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Een onderzoek van RADEMA & MULDER (1948)is de basis geworden voor het
huidige Nederlandse voorschrift. Zijstelden vast:
a. Hetis noodzakelijk demelk afte wegen in hetextractievat, i.v.m. de gewenste nauwkeurigheid.
b. Het beste extractievat isde mojonnierbuis.
c. Drie extracties zijn noodzakelijk. (Hoewel het verdelingsquotiënt voor dete
extraheren stoffen zeer gunstig is,ishet niet oneindig groot.)
d. Filtreren van devetoplossing isoverbodig, engeeft bovendien fouten door
bevriezen van het filter enachterblijven van vet.
e. Hetgewicht vanhet lege vetkolfje moet achteraf worden vastgesteld, na
uitspoelen van het vet met petroleumether. Er blijft dan n.l. steeds enig niet
vetachtig residu achter.
f. Deduploverschillen kunnen kleiner dan 0,01% zijn.
g. Uitschudden met een mengsel van ether enpetroleumether geeft telage uitkomsten.
2.2. PRAKTISCHE UITVOERING

2.2.1. De hoeveelhedenreagens
RADEMA & MULDER (1948) gaven inhun voorschrift aan: 10ml melk, 2 ml
ammonia, 10ml alcohol, 25ml ether en25ml petroleumether; bijde2een 3e
extractie 15ml vanbeide vetoplosmiddelen. Door ons isvoor elke maal uitschudden 20ml ether en petroleumether genomen. Dit iswat handiger met het
oog opautomatisch afmeten endekans opvergissingen.
De mojonnierbuis iszo gemaakt, datnahetafgieten ruim 22ml vloeistof
achterblijft. Het scheidingsniveau van beidefasen isevenwelniet constant. Deze
niveaus zijn enkele malen bepaald. Deresultaten zijn samengevat in tabel 1.
(Hierin zijn tevens uitkomsten bij andere proefomstandigheden gegeven ter
vergelijking. In3.1.komen deze weer tersprake.)
TABEL 1. Het scheidingsniveau

ml water
ml ammonia 25%
ml zoutzuur
mlethanol 96%

n demojonnierbuis onderverschillendeoms
12
10
10
2
_
2
10
10
10

tandigh(:den.
8

-

6
8

Na schudden met20 ml:

ether

ether +
20 ml
petr. ether

ether

ether +
20 ml
petr. ether

ether

ether +
20 ml
petr. ether

ether

ether +
20 ml
petr. ether

Volumeonderstelaag:
inmlbij Ieextr.
inmlbij 2eextr.
inmlbij 3eextr.

17
16,5
15

20,5
17
15,5

16
15
14

19
16
14,5

25
21
18

22
19,5
17

28,5
27
25

24
23
21,5

Opm.Naelke extractie ishet mengsel zo scherp mogelijk afgeheveld, alvorens voor de volgende maal ether werd toegevoegd.

Diëthylether is goed oplosbaar insterke zuren, maar slechtinbasen ofzoutoplossingen. In zuur milieu gedraagt ether zichalseenbase (HERMANS, 1952):
(C 2 H 5 ) 2 0+ HCl 7=Ü {(C2H5)2OH}+
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Gezien dit feit en gezien de geringe mengbaarheid van water met eenetherpetroleuniether-ttiengsel,kunnen uittabel 1 devolgende conclusies wordengetrokken:
1° Bij afwezigheid vanzuren of basen lost eendeelvan dealcoholinether op;
doortoevoegenvanpetroleumetherwordt ditslechtsten deleteniet gedaan.
2° Bijaanwezigheidvanammoniaverdwijnt meeralcoholuitdewaterfase.
3° Bijaanwezigheid vanzuur lost ook alcoholin deetherfase op,maar bovendienveelether in dewaterfase;dit laatste issterker bij grotere zuurconcentratie.
Alcoholisookenigszinsoplosbaarinpetroleumether. Als10mlwater+ 2ml
ammonia+10ml alcohol uitgeschud wordt met 40ml petroleumether, verdwijnt ongeveer0,5mlalcoholuit dewaterfase. Isinplaatsvanammonia sterk
zoutzuur aanwezig, dan blijft het scheidingsniveau evenwel constant. Bovenstaandegegevensbetreffende deverdelingvanalcoholoverdebeidefasen lijken
het gemakkelijkst verklaarbaar, als men aanneemt dat de alcohol in de waterfase zichonder deze omstandigheden alseen base gedraagt.
Nemen wijeven aan, dat bij RGna 1 maal uitschudden met ether enpetroleumether alhetvetindeetherfase isovergegaan,enverder datdevetoplossing
steedstoteenniveau van 22,5 mlwordtafgeschonken. Nu kanuit degegevens
vantabel 1 berekend worden, welkdeelvanhetvetbij elkeextractie verzameld
wordt.Infeite zalmenvaaktot eenwatlagerniveau kunnen afschenken, maar
daar staattegenover dat vetin dewaterfase achterblijft. Daarom isook enkele
malen bepaald hoeveel vet per extractie gewonnen wordt. De berekende en
bepaalde waarden staan in tabel 2. Tevens werden de scheidingsniveaus bepaald indien 11 ml water + 2ml ammonia + 11 ml alcohol 3maalwerd uitgeschud,waarbij voor dederdemaalafschenken het niveau metwater omhoog
werd gebracht tot 21,5ml. Dehieruit berekende waarden staan ook in tabel2.
TABEL2. Hetgedeeltevanhetvet,datmetRGbijelkeafzonderlijke extractiewordt verkregen,
in procenten van het totaal.
Methode met 10ml
melken 10mlalcohol.Waarden berekend naar die van
tabel1
Ie extractie
2e
„
3e
rest

91,8
7,1
0,9
0,2

Zelfde methode.
Methode met 11 resp. 11 ml,
waarbij vóór de 3emaal afGemiddelde waarden
schenken het niveau omhoog
van 3bepalingen
isgebracht. Berekende waarden
op melk
92,1
7,0
0,7
0,2

96,8
2,9
0,29
0,01

Geconcludeerd kan worden, dat de eerste methode (10-2-10) zonder meer
niet geheelvoldoet: het gevonden vetgehalte kan tot 0,01%te laag zijn, door
achterblijven vanvetinhetrestvolutnevandeetherfase. Bijdetweedemethode
(11-2-11metwater toevoegen)isnietteverwachten dat eenweegbarehoeveelheid achterblijft. Daarom isdezeprocedure door ons steeds gevolgd.
SEUSSc.s.(1955) bepaalden dat het verschil in gevonden vetgehalte bij 3
versus 2 extracties 0,05±0,006% was. Gezien zij de methode „10-2-10" gebruikten, is deze uitkomst goed in overeenstemming met bovenstaande gegevens.
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2.2.2. Het extraheren
In sommige voorschriften wordt aangegeven na het toevoegen van ammonia
en alcohol te schudden. Ons bleek evenwel dat alleen mengen steeds voldoende
is, zoals ook verwacht kan worden, gezien demengbaarheid van de vloeistoffen.
Maar ook bleekdat lang of krachtig schudden met de vetoplosmiddelen beslist
onnodig en zelfs ongewenst is. Bij daartoe verrichte proeven werd geen verschil in vetgehalte gevonden indien 20 dan wel 60 seconden werd geschud.
Enkele malen omkeren van de mojonnierbuis is zelfs voldoende. Bij krachtig
schudden ontstaat bovendien gemakkelijk een emulsie, die lastig te „breken" is.
Indien niet te lang of te krachtig wordt geschud, is een ontmengduur van
5minuten voldoende. Wij vonden geen verschil in vetgehalte als 30inplaats van
5 minuten werd gewacht. Het verdient wel aanbeveling de mojonnierbuizen
na het ontmengen te centrifugeren, om druppels waterfase van de glaswand te
verwijderen.
Het is het beste, het gedroogde en gewogen vet achteraf met petroleumether
uit de korfjes te spoelen (RADEMA & MULDER, 1948).Men kan dan zien of eventueel wat van dewaterfase meeisafgeschonken. (In zo'n gevalmoet de bepaling
als mislukt worden beschouwd). Bovendien blijft steeds enig niet vetachtig residu in het kolfje achter, zij het zeer weinig:0,1 of 0,2 mg. Indien bij het extraheren tehard ofte langwerd geschud, isditevenwelmeer, b.v. 1 mg,zelfs indien
een wat langere ontmengduur werd aangehouden.
KONING & MOOY (1916a) wezen er op,dat bij melk van oudmelkse koeien het
eiwit onvolledig oplost bij de bepaling. Zij namen stellig aan dat de uitkomsten
dan onbetrouwbaar zijn. Dit verschijnsel is tijdens ons onderzoek één maal
voorgekomen. Mogelijk was het gevonden vetgehalte toen iets te laag.
2.2.3. Het verwijderen vande oplosmiddelen
Het destilleren dient allicht voorzichtig tegebeuren, daar anders verliezen aan
vet kunnen optreden. Hoewel het mengsel alcohol bevat, gaat deze vrijwel geheel mee over. Indien onvolledig wordt afgedampt iseen explosie in de droogstoof tijdens het drogen niet denkbeeldig.
Toch dient men het afdampen niet te lang voort te zetten, tenminste wanneer
kookplaten ofelectrische verwarmingsmantels e.d. worden gebruikt. Zodra nog
vrijwel alleen vet over is, kan detemperatuur hiervan snel stijgen, b.v.tot 160°C
in 6minuten. In zo'n geval worden onbetrouwbare gehalten gevonden. Bij een
daartoe gedaan proefje, waarbij slechts 2minuten telang werd verhit, bleek het
gevonden vetgehalte van melk 0,013%lager te zijn. Een verliesvan 0,008%trad
op door verdamping van bestanddelen; 0,005% bleef achter in het kolfje, niet
oplosbaar in petroleumether. In deze rest werd kwalitatief gereageerd op glycerol en op oxyvetzuren (reactie op acroleïne na verhitten met bisulfaat, resp.
reactie met .sym-diphenylcarbazide; FEIGL, 1956).Beide reacties waren positief.
Het zuurgetal van het vet was 10,6 meq./100 g, dat van het niet oververhitte
slechts 2,5. Er treedt dus splitsing en oxydatie op. Er zal gewichtsverlies zijn
door verdampen van vetzuren en door achterblijven van glycerol, oxyvetzuren
en mogelijk andere reactieprodukten. Hierbij verandert het vet van kleur.
Zodra het een abnormaal donkere tint heeft, dient men de bepaling als mislukt
te beschouwen.
Ook aan het drogen dient aandacht te worden besteed. Fig. 1.geeft het temperatuurverloop weer in de gebruikte droogstoof. Andere stoven bleken minder
Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen 61(8), 1-69 (1961)
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FIG. 1. DetemperatuurineenHeraeusdroogstoof (typeRB500),gemetenmetthermokoppels.
1: Aanwijzing vande thermometer vandestoof.
2: Temperatuur ongeveer midden indestoof.
3: Temperatuur hoger inde stoof.
4: Temperatuur ineenliggend kolfjevan250 ml, juist naast3.
5: Temperatuur van0,4gvetinditkolfje.

goed te zijn en gaven eenuur na het openen nog grote temperatuurverschillen
te zien, b.v. wel 10°C. Indien er echter een goede temperatuurverdeling in de
droogstoof is,dan is 1uur drogen van het vet steeds voldoende, mits ook de
volgende voorwaarden vervuld zijn:
1° De oplosmiddelen moeten vooraf vrijwel volledig zijn afgedampt.
2° Er dient niet meer dan ongeveer% gvetineenkolfje tezijn. Afneming van
gewicht bij voortgezet drogen werd geconstateerd, indien meer dan 1gvet
aanwezigwas.
3° De ventilatieopeningen van de droogstoof moeten open zijn.
4° De stoof moet vooraf op temperatuur zijn (102...105°C) en mag na het
vluginzettenvandekolfjesnietmeertussentijds geopend worden.
5° De kolfjes dienen horizontaal gelegd te worden. Het is dan beslist onnodig
ze uitteblazen,zoalso.m.in de Duitse voorschriften nog steeds wordt aangegeven. Het uitblazen is zelfs ongewenst, omdat het inblazen van stof niet
denkbeeldig is,enomdat destoof ervoor geopend moet worden.
6° Ermagmets vandewaterfase inhetkolfje zijn gekomen. Indien slechtseen
klein druppeltje water aanwezigis,isdatmeestal slechts navele uren drogen
geheel teverdampen. GOTTLIEB (1892)heeft hier alop gewezen.
Verscheidene malen werd gecontroleerd of een uur drogen voldoende is;
nooit werd afnemen van gewicht gevonden bij langer drogen. Tevens werd nagegaan of vervluchtigen van bestanddelen optreedt, indien slechts een kleine
hoeveelheid vet aanwezig is, zoals bij het onderzoek van centrifugemelk. Het
toevoegen vaneen gewogen hoeveelheid gedroogd botervet, bleek evenwel niet
tot hogere uitkomsten te leiden.
8
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Het is denkbaar dat toenemen van het gewicht optreedt door oxydatie van
het vet. TERRIER (1949) deelde mede dat een toeneming tot 1 %van het gewicht
van het vet kan optreden, als de gebruikte ether peroxyden bevat. (Overigens
kan dit ook veroorzaakt zijn door achterblijven van de etherperoxyden zelf).
Indien de ether na destilleren in het donker wordt bewaard, zijn geen moeilijkheden te verwachten. Enkele malen werd het peroxydegetal van het vet bepaald
(methode van SABALITSCHKA, 1941).Het varieerde van 0,02tot0,05mgO/g vet.
Hoewel meer zuurstof opgenomen kan zijn, dan die aantoonbaar als peroxyde,
is het toch onwaarschijnlijk dat een weegbare toeneming optreedt.

2.2.4. Het wegen
Het lastigste deel van de bepaling is waarschijnlijk het nauwkeurig bepalen
van het gewicht van het vet. Men verkeert n.l. in de ongunstige omstandigheid
eenkleinehoeveelheid stof (ong. 400mg) te moeten wegen in een relatief grote
kolf (gewicht ong. 100g).Kleine verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid
hebben een grote invloed op het resultaat. Men dient daarom steeds als tegenwicht een kolfje te nemen van de zelfde vorm en grootte, dat dezelfde verwarmings- en afkoelingsweg heeft doorlopen. Na het drogen dient men tenminste
een uur te laten afkoelen. Acclimatiseren van de kolfjes in de balanskast zou
ideaal zijn. Daar dit doorgaans niet mogelijk is, dient het dan zo dicht mogelijk
bij de balans te gebeuren. De balanskast dient vóór het wegen ook geruime tijd
open te staan; hierbij verdient het aanbeveling dat er enige luchtcirculatie in
het vertrek is. Zelfs dan kunnen nog merkbare afwijkingen voorkomen bij het
wegen van meerdere kolfjes direct na elkaar, n.l. indien de temperatuur in het
weegvertrek meer dan enkele tiende °Cper uur varieert, of wanneer de analyst
te lang achter de balans zit (langer dan b.v. een kwartier), waardoor de laatste
in temperatuur stijgt t.g.v. de lichaamswarmte van de eerste.
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn, dat het laten afkoelen van de kolfjes
in een glazen exsiccator geheel verkeerd is.
Bij lage luchtvochtigheid kan men de glazen kolfjes licht electrostatisch opladen door wrijving. Hierdoor kunnen wel weegfouten ontstaan van een paar
mg, soms zelfs tot 100mg toe. Het is mogelijk dat de aluminium mojonnierschaaltjes, voor wat betreft moeilijkheden met het wegen, voordeel bieden
boven glazen kolfjes.
2.2.5. De blancowaarden
De gebruikte ether, petroleumether en alcohol dienen voor gebruik gedestilleerd te worden. Laat men dit na, dan blijkt het vaak onmogelijk het vet tot
constant gewicht te drogen. Er kunnen stoffen in aanwezig zijn, die enigszins
door het vetworden vastgehouden. Vandaar dat het bovengenoemde destilleren
dient te geschieden over vet of paraffine. Tevens dient men steeds een flinke
hoeveelheid vloeistof in de destilleerkolf te laten.
Bij het uitvoeren van blanco bepalingen dient dus ook steeds een gewogen
hoeveelheid zuiver vet in het kolfje aanwezig te zijn. Indien de oplosmiddelen
op de juiste wijze zijn gezuiverd, is de blanco waarde steeds te verwaarlozen.
Deze werd geregeld bepaald: de gevonden gewichtsvermeerdering van het vet
varieerde van -0,1 tot + 0 , 2 mg.
Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen 61 (8), 1-69 (1961)
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2.2.6. Voorschrift
Tenzij andersisvermeld, isinhet navolgende steeds gebruik gemaakt van het
voorschrift vastgelegd in de norm NEN 1308 (1960), met de volgende afwijkingen of preciseringen:
1° In plaats van 10werden 11ml melk en alcohol gebruikt.
2° Er werd uitgeschud met 20mlether en 20ml petroleumether.
3° Bijhetextraheren werd gedurende 20...30seconden niette krachtig geschud.
4° Na 5... 10 minuten ontmengen werd gedurende enkele minuten gecentrifugeerd bij ong. 500 t.p.m.
2.3. VET EN VETACHTIGE STOFFEN

2.3.1. Botervet
Wanneer gesproken wordt over het vetgehalte van melk e.d., verstaat men
thans in het algemeen onder „vet":vet + vetachtige stoffen. Dit zijn dan voornamelijk: botervet (tri-vetzure esters van glycerol), vrije vetzuren, fosfatiden
en sterolen (al of niet veresterd). Carotenen, xanthofyl e.d. zijn kwantitatief te
verwaarlozen. Ook het gehalte aan sterolen van melk is zeer laag: 0,010...
...0,015% (MULDER & ZUIDHOF, 1958). Volgens MULDER (1942) worden sterolen bij RG mee geëxtraheerd, wat bevestigd kon worden. Een eventueel in geringe mate achterblijven er van zou bovendien geen duidelijke invloed op het
gevonden vetgehalte hebben.
Botervet in water wordt veelal gebruikt als „blanco" ter controle van de oplosmiddelen. Het is dus waarschijnlijk dat het geheel wordt geëxtraheerd, wat
bevestigd kon worden. Ook wanneer het werd toegevoegd aan ondermelk bleek
dit het geval te zijn. Men dient echter het vet vooraf te drogen, daar het doorgaans ong. 0,2%water bevat. Een zestal malen werd ong. 400mg uitgesmolten,
gedroogd botervet aan 11ml ondermelk toegevoegd en het geheel onderzocht
volgens RG. Het verlies bedroeg 0,2
1,2 mg. Het botervet had een zuurgetal
van ong. 1meq./100 gvet. In verband hiermee waseenverliesvan 0,6— 0,7 mg
te verwachten (zie 2.3.2.). Er kan dus worden geconcludeerd, dat onder deze
omstandigheden geen verlies van vet optreedt. Het is niet geheel zeker dat dit
voor melk opgaat, gezien deandere wijze vanvoorkomen vanhetvet.Na 3maal
extraheren kon evenwel in de waterfase vrijwel geen vet meer worden aangetoond (zie 2.5.4.).
2.3.2. Vrijevetzuren
Over de extractie van vrije vetzuren bij de methode van MOJONNIER is al vrij
veel bekend. BIRD & BREAZEALE (1931) constateerden dat het zo gevonden vetgehalte van ranzige boter te laag is, en welin een mate, ongeveer evenredig aan
het zuurgetal van het vet. HOLLAND (1938) nam waar dat het vetgehalte van
rauwe melk, bepaald met de methode van MOJONNIER, bij bewaring afnam,
b.v. 0,3% in 14 dagen. Gepasteuriseerde melk vertoonde dit verschijnsel niet.
GOULD (1941) onderzocht dit verder. Hij liet in melk vetsplitsing optreden door
deze rauw te homogeniseren, en bepaalde dan op verschillende tijdstippen het
vetgehalte en het zuurgetal van het vet. Dit laatste werd bepaald in door karnen
verkregen vet. Alsmen aanneemt dat inditvet ongeveer 65mol-%van de totale
hoeveelheid vetzuur terecht komt (TARASSUK & FRANKEL, 1954) en men het
10
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gemiddeld equivalentgewicht van de zuren op240stelt, kan men uitde gegevens
van GOULD berekenen, dat 60 90% vande gevormde vrije vetzuren bijde
bepaling verloren ging.
STARR & HERRINGTON (1941) extraheerden mengsels van vetzuren in aanwezigheid vanveten bepaalden zo hoeveel ervan teruggevonden werd bijde
methode van MOJONNIER. Dit bleek 20 30% te zijn. Tevens werden enkele
zuren afzonderlijk onderzocht. De teruggevonden hoeveelheid varieerde van
nihilvoor boterzuur, tot27,5% vooroliezuur. Bijextractievanvetzureninwater
met organische oplosmiddelen, stijgt de opbrengst met het molecuulgewicht.
Volgens ARCHIBALD (1932) neemt de logaritme van het verdelingsquotiënt
evenredig toemethetaantal C-atomen vanhetvetzuur (verzadigd, onvertakt).
STARR & HERRINGTON (1941) gingen tevens na in hoeverre verdampen van

vetzuren tijdens hetdrogen bijdraagt tothet verlies. Bijdeze proeven werd weer
vet toegevoegd. Vooral de lagere vetzuren bleken voor een groot deel te verdampen, boterzuur zelfs geheel. Door onswerd diteveneens nagegaan;de uitkomsten zijn samengevat intabel 9. STARR &HERRINGTON vonden watgrotere
verliezen, maar afdampen en drogen geschieden bij de methode van MOJONNIER
wat anders, danbijRGgebruikelijk is. Bovendien gebruikten zijvrij grote hoeveelheden vande vetzuren, n.l. 40 400mgper bepaling. (Bij onze proeven
werd met 1 2mgvetzuur ofmet 10 15mgmengsel van vetzuren gewerkt).
Zo vonden zijookeengrote invloed vanwel resp. niet aanwezig zijn van ong.
500mgvet, b.v.bijpalmitinezuur eenverliesvan8resp. 42%.
Er werden nog enkele experimenten gedaan met een botervethydrolysaat.
Met RGbleek 32 35 % vandetoegevoegde vetzuren teworden bepaald,dus
wat meer dan STARR & HERRINGTON vonden. Het verschil is waarschijnlijk veroorzaakt door het2versus 3maal extraheren endoor deverschillende omstandigheden bij het drogen. Uitkomsten van SCHWARZ & WOERNER (1960) zijn
goed in overeenstemming metde onze. Zijvonden vantoegevoegd palmitineen oliezuur globaal 40% terug metRG.
Bij enkele droogproeven bleek nog, datvanongeveer 15mgaanvettoegevoegd mengsel vanvetzuren 0,5mgminder verdampte, danwanneer geenvet
werd toegevoegd.
Concluderend kandusworden gezegd, datongeveer 2 / 3van hetgewichtaan
vrije vetzuren verloren gaat. Dithoudt indatbijverse melk, waarvan het zuurgetal vanhet vet 1 2 meq./100 g vetis,het gevonden vetgehalte 0,005—
..0,012% „telaag" is.Bij volvette kaas met eenzuurgetal inhet vet van 10, kan
dit b.v. 0,5% „telaag" zijn, of ongeveer 0,8% indedroge stof.
STARR & HERRINGTON (1941) veronderstelden dat de extractie van vetzuren

onvolledig is door de geringe dissociatie vande NH4-zouten bij hoge pu. (De
/>Hvan dewaterfase bijRGis ong. 10,5 ;demetinginsterk alcoholisch milieuis
echter niet ergbetrouwbaar). Hetis echter zeer waarschijnlijk, datde vetzure
zouten bijhogepu juist goed gedissociëerd zijn.
Bijvloeistof-vloeistof-extractie isdedelingscoëfficiënt Kn, d.w.z. deverdeling
van eenstof inéénbepaalde vorm over deorganische fase (o)ende waterfase
(w), in het algemeen zeer weinig afhankelijk van milieu-omstandigheden
(MORRISON & FREISER, 1957). Maar menis doorgaans meer geïnteresseerd in
het totale verdelingsquotiënt Q,waarin alle wijzen vanvoorkomen vande stof
zijn betrokken. Nemen wij alsvoorbeeld een organisch zuur HAc, datinwater
ten dele dissocieert:
Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen 61(8), 1-69 (1961)
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H A c ^ H + + ACT.
De ionisatieconstante is:
_ [H+]. [Ac-]
'~
[HAc]
Alswenu associatie en dissociatie inhet organisch oplosmiddel verwaarlozen
dan is:
[HAc] 0
KB
Q=
=
, gezien:
[HAc]^+[Ac-]^
1+Ai/[H+]
KD = [HAc] 0 /[HAc]„,.
Boterzuur b.v. heeft Kt = 1,5 x 10 -5 , (waarschijnlijk is Kt voor andere vetzuren ongeveer gelijk: MARKLEY, 1947).Nu isb.v. bij/>H = 10,ß = 0,67Ä£>X
X 10~5en bij/? H = 4, ß = 0,87KD. Bij zeer lagepn (b.v.bij de methode SBR,
PH< 2) is ß ongeveer van de orde van grootte 10. Het is dus duidelijk dat bij
RG vrijwel geen vetzuren als ongedissociëerd zuur worden geëxtraheerd.
Associatie van vetzuren onderling is onwaarschijnlijk, gezien de zeer geringe
concentratie. Bovendien schijnt associatie bij vetzuren weinigoptetreden onder
deze omstandigheden, daar het verdelingsquotiënt bij vloeistof-vloeistof-extractie zeer weinig afhankelijk is van de concentratie (ARCHIBALD, 1932).
De vetzuren zullen dus voornamelijk geëxtraheerd worden als ammoniumzepen of als ionen. Maar de dissociatie in het organisch oplosmiddel is waarschijnlijk zeer klein. (Bovendien zullen bij het extraheren van anionen tevens
kationen moeten overgaan). In de literatuur werden geen gegevens gevonden
over de oplosbaarheden van ammoniumzepen, wel van vele andere zepen (zie
o.m. JACOBSON & HOLMES, 1916). In het algemeen zijn zepen van alkalimetalen
goed oplosbaar in water, slecht in organische vloeistoffen. In dit verband is het
interessant, dat STARR & HERRINGTON (1941) vonden, dat in het geheel geen
vetzuren worden geëxtraheerd, als LiOH i.pl.v. ammonia als base wordt gebruikt bij de methode van MOJONNIER. Verder werd door ons gevonden, dat
toevoegen van 100mg NaCl aan de waterfase, behalve de gebruikelijke 2 ml
25% ammonia, met ten gevolge heeft dat een geringere hoeveelheid vetzuren
wordt uitgeschud.
Dit alles onderstreept het feit, dat de zuren als NH4-zepen worden geëxtraheerd, niet als ionen, en niet geassocieerd. (Tijdens het drogen in de stoof verdampt weer NH 3 ,zodat ditdaarna nietmeerinhet vetkan worden aangetoond).
2.3.3. Fosfatiden
Het is algemeen gebruikelijk het fosfatidengehalte van melk e.d. te bepalen,
door het fosforgehalte in het volgens RG verkregen vet te bepalen. Hierbij
neemt men dus aan, dat allefosfatiden geëxtraheerd worden, en in 't geheel geen
andere P bevattende stoffen. (Zie b.v. HORRALL, 1935). Dat het vet geen meetbare hoeveelheid anorganisch gebonden P bevat, kon bevestigd worden.
De P-bepalingen werden verricht volgens het voorschrift van MULDER C.S.
(1957). Het laatste deel van deze methode (kleurontwikkeling met molybdaat)
isgebaseerd op dievan SCHEEL (1936).Hierbij isdeconcentratie aan zwavelzuur
in de oplossingvan groot belang. Om een grotere hoeveelheid van het destruaat
te kunnen nemen, werd nagegaan of een extra hoeveelheid zwavelzuur onscha12
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delijk gemaakt kon worden door neutralisatie met natronloog. Inderdaad bleek
<iatzo volkomenjuiste uitkomsten verkregen worden, met het voordeelvan een
veel grotere nauwkeurigheid bij lage P-gehalten in het vet. Als fosfatidengehalte werd genomen P-gehalte x 26.
ÄG-bepalingenopfosfatiden gevensomsmoeilijkheden, doordathet„vet"een
enkele maal niet geheel in petroleumether oplost. Deze „vlokjes" komen soms
ook voor bij het onderzoek van karnemelk. De nauwkeurigheid lijdt eronder.
De oorzaak van dit verschijnsel isvrij duister, aangezien soms van twee duplo's
die oppreciesdezelfde wijze zijn uitgevoerd, de éénwel,de ander geen moeilijkheden geeft.
VAN DUIN (1957) vond, dat wanneer RG werd uitgevoerd op waterige suspensies van fosfatiden, de extractie zeer onvolledig was. Slechts ongeveer de
helft vanhetaanwezige Pkwaminhetextract.De opbrengst kon sterk verbeterd
worden door toevoegen van zouten aan de suspensies, of door i.pl.v. ammonia
«en buffer van onverschillig welkepn te gebruiken. Waarschijnlijk speelt hier
dus de concentratie aan electrolyten een rol. De bovenstaande ervaringen konden worden bevestigd, zodat bij proeven met fosfatidenpreparaten steeds keukenzout werd toegevoegd. 0,5% NaCl in de suspensie bleek nog onvoldoende;
steeds werd 1....2% zout gebruikt.
De eerste proeven werden met eifosfatiden gedaan. Het gebruikte preparaat
bevatte overwegend lecithine en verder waarschijnlijk nogal wat sfyngomyeline.
Het wasvrijwelvrijvanvetennietverder tezuiveren door neerslaan met aceton.
De molaire N/P-verhouding was 1,13. Een bepaling volgens RG op een suspensie in zoutoplossing bleek b.v. een „vetgehalte" van 87% te geven. Van het
aanwezige P werd evenwel slechts 71%geëxtraheerd. Het leek dus niet onwaarschijnlijk, dat de fosfatiden aangetast worden. Daarom werd nagegaan of de
gevonden gehalten verminderen, als de tijdsduur gedurende welke ammonia
kan inwerken, langer wordt genomen. Gevonden werd b.v. bij snel uitvoeren
van de bepaling: 97% „vet", na 18 uur inwerken: 85%. De gehalten voor geëxtraheerdPwaren80resp.52%.Bijeenanderexperimentnamhetgevondenvetgehalte in 22 uur af van 90 tot 73%,het geëxtraheerde P van 71 tot 37%. Het
is dus duidelijk dat afbraak van fosfatiden optreedt.
Aangezien dit misschien gevolgen kan hebben voor het gevonden vetgehalte
van fosfatidenrijke produkten, werd enig onderzoek gedaan met karnemelk
{van zoete room). Hierbij werd dus het vetgehalte bepaald, enerzijds zo snel
mogelijk werkend, anderzijds na lange tijd inwerken van de ammonia. Soms
werd een duidelijke afneming gevonden, n.l. éénmaal 0,058%na 18uur en éénmaal 0,021% na 20 uur, soms was er nauwelijks een significant verschil. Éénmaal werd het fosfatidengehalte bepaald, dat in 7uur met 0,030%afnam. Het
fosfatidengehalte isevenwel P-gehalte x 26.Gezien deproeven met eifosfatiden
zou dit op een veel geringere afneming in vetgehalte neerkomen, b.v. 0,01%.
Hoewel dus geen duidelijke uitspraak kan worden gedaan, lijkt het toch bij
"bepalingen volgens RG aan te raden, niet te lang te wachten met extraheren na
i e t toevoegen van de ammonia.
Bij de bovenvermelde proeven bleek tevens, dat het geen verschil maakt of
alleen ammonia, dan weltevens alcohol inwerkt, voor wat betreft de gevonden
afneming. Volgens DESNUEIXE(1952) is nog weinig bekend over de hydrolyse
van fosfatiden in basisch miüeu. Het meest waarschijnlijk acht hij het afsplitsen
van vetzuren. Inderdaad konden in het i?G-extractvan eifosfatiden na aanzuren
vrije vetzuren worden aangetoond (reactie met rodamine-B en uranylacetaat;
Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen 61(8), 1-69 (1961)
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FEIGL 1956). Dit alleen kan evenwel deuitkomsten niet geheelverklaren, gezien
de grote discrepantie inafneming van gewichtshoeveelheid envanP,engezien
de geringe extraheerbaarheid vanvetzuren bijRG.
CHAPMAN (1928) voegde 0,1....0,25% „eilecithine" aan karnemelk toeen
vond hiervan inhetvet, verkregen metdemethode van MOJONNIER, 52 93,
gemiddeld 76% terug. FALKENHAHN (1957) voegde eifosfatiden aankarnemelkpoeder toeenvond naÄG-extractiegemiddeld 80%terug. Deze uitkomsten zijn
dus watlager dande onze.
Proeven meteifosfatiden hebben evenwel weinig waarde voor het kwantitatieve aspect, daar hetmengsel waar zeuitbestaan eengeheel andere samenstelling heeft danbij melkfosfatiden, enzebovendien veel meer en sterker onver-

zadigde vetzuren bezitten (zieb.v. RHODES &LEA, 1958; KOOPS, 1958). Daarom

werden enkeleproeven gedaan metfosfatiden uitboterserum, geïsoleerd volgens
de methode vanKOOPS (1957). Het bezwaar is,datzo'n preparaat nog enig vet
bevat (ong. 10%) endatdusgeheel uitgegaan moet worden vanhet P-gehalte
en deofnrekenfactor. Het iswelmogelijk een geheel vetvrij preparaat te maken
(KOOPS, 1958), maar dit bevat onvermijdelijk wat silicagel, zodat een zelfde
bezwaar blijft gelden. Ook ishetniet zeker datdesamenstelling vanhetpreparaat geheel overeenkomt metdewerkelijk in melk voorkomende fosfatiden, al
springt hetvoordeel t.o.v. eifosfatiden inhet oog.
4 verschillende preparaten 1 ) werden onderzocht: Degeëxtraheerde gewichtshoeveelheid bedroeg97 100%, van het aanwezige P werd 95 99% teruggevonden. Dit geldt echter voor vers bereide fosfatiden. Vaneentwee weken
oud preparaat werd 95% teruggevonden na extractie, vaneen2maanden oud
slechts 91% en 88% vanhet P. Waarschijnlijk moet dit aan oxydatie vande
fosfatiden worden toegeschreven. Het is bekend, dat geoxydeerde fosfatiden
beter in b.v. aceton enslechter inb.v. petroleumether oplossen.
Drie maalwerd een bekende hoeveelheid fosfatiden aanondermelk toegevoegd.
Teruggevonden werd 85,77en86%, inhet laatste geval 80% van hetP. Hoewel
dus uiteen suspensie inb.v. 1,5% NaCl demelkfosfatiden vrijwel volledig worden geëxtraheerd, isditniet hetgeval natoevoegen aanondermelk. Ditis ook
in overeenstemming metdevolgende proeven, waarbij hetP-gehalte inhet vet
van enkele melkprodukten werd onderzocht. Hierbij werd nagegaan de toeneminginPinhet vet door toevoegen van 1 1,5% NaCl aan het monster.Bij
room bleek dit20en 16%tezijn, bijkarnemelk 16,14en 15%, bijmelk 15 en
11 %. Demeest aannemelijke conclusie is dus, datmetRG defosfatiden voor
ong. 85...90% worden bepaald, tenzij wat zout aan het monster wordt toegevoegd, in welk geval vrijwel volledige extractie plaatsvindt.
2.4. D E WERKING VANDEEXTRACTIEMIDDELEN

2.4.1. Discussie
Uit hetin 2.2.1. behandelde isopte maken, dathetverdelingsevenwicht bij
de extractie waarschijnlijk wordt bereikt. Bijenkele proeven bleek, datna éénmaal uitschudden nog 0,007 0,010% vet in de waterfase aanwezig was, in
ieder geval dusheel weinig. Uit2.2.2. blijkt tevens, dathetevenwicht zeer snel
bereikt wordt, daar kort enniettekrachtig schudden reeds voldoende isomhet
vet te winnen.
1
Een van deze preparaten werd bereidwillig beschikbaar gesteld door Ir.J. KOOPSvanhet
„Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek" teEde.
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In het algemeen komt men bij vloeistof-vloeistof-extractie snel tot de evenwichtstoestand, tenzij complicaties - zoals sterke emulsievorming - optreden
(zie b.v. CRAIG & CRAIG, 1950). Nu zijn bij RG complicaties te verwachten. Na
mengen van de melk met ammonia en alcohol, is het vet nog dispers aanwezig.
Er treedt geen duidelijke coalescentie op, ook niet na b.v. een uur staan. De
vetbolletjes hebben dus nog steeds eenzekere stabiliteit, waarschijnlijk t.g.v. een
grensvlaklaagje. Zodra echtereen of twee slagen met ether wordt geschud, is de
waterfase heldergeworden, enisdusgeengrof dispers vet meer aanwezig:het is
in de ether opgelost. De grensvlaklaagjes blijken dus geen belemmering te zijn
voor het snel doen oplossen van het vet in de ether.
P e t r o l e u m e t h e r is dus niet nodig als extractiemiddel. Maar de verkregen
vetoplossing is nogal polair (ether en alcohol), zodat er ook nog vele niet vetachtige bestanddelen in oplossen (GOTTLIEB, 1892). Door het toevoegen van
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FIG. 2. RG zonder ether, toegepast opmelk; dehoeveelheid vetper afzonderlijke extractie.
1: Schudden als bij RG gebruikelijk.
2: Wat langer schudden; bovendien isbij de Ieextractie tweemaal geschud, met een
tussenpoos van 5minuten.
3: Ongeveer te verwachten, als verdelingsevenwicht bereikt zou worden.
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petroleumether wordt dit laatste overwegend te niet gedaan. Ook bij deze „omgekeerde" extractie treedt snel evenwicht in.
Enkele malen werd nagegaan, hoeveel vet per extractie wordt uitgeschud als
de ether wordt weggelaten, en dus alleen petroleumether als oplosmiddel wordt
gebruikt (dubbele hoeveelheid, ter vervanging van de ether). Een voorbeeld van
de uitkomsten is gegeven in figuur 2.Opvallend ishierbij het maximum inlijn 1.
Dit effect is reproduceerbaar, mits men niet te lang schudt. Lijn 2werd gevonden, indien bij de eerste extractie met een tussenpoos twee maal werd geschud,
watlangerdangewoonlijk. Ooknuvertoont delijnnogeenknik. Hetis duidelijk
dat het hier meer processen betreft dan eensimpele vloeistof-vloeistof-extractie,
en dat o.m. tijd nodig is.
Zoals gezegd, moet het oplosmiddel het vet door een grensvlaklaagje heen
raken. Nu is dit vergemakkelijkt, doordat de aard van de oorspronkelijke oppervlaktelaagjes is veranderd door toevoegen van ammonia en alcohol, met
als gevolg:oplossen van eiwit, verminderen van de grensvlakactiviteit van eiwit
e.d. en eventuele splitsing van lipoproteïnecomplexen. Dit laatste is een bekend
probleem bij de extractie van lipiden uit bloed, weefsels etc. (GURD, 1960).
Tevens worden o.m. de fosfatiden ten dele gedehydrateerd, wat volgens sommigen voor een goede extractie ervan noodzakelijk is (HOLWERDA, 1936). In elk
geval kunnen fosfatiden uit een „oplossing" in water niet zonder meer geëxtraheerd worden met een vetoplosmiddel, tenzij een alcohol wordt toegevoegd.
Volgens GURD (1960) speelt bij de extractie van vetachtige stoffen uit bloed
een gezamenlijk en gecombineerd reactief inwerken vanether ènalcoholeen rol.
Tevens is de tijdsduur hierbij van belang. Het voornaamste punt is waarschijnlijk het splitsen van lipoproteïnecomplexen. Deze beweringen lijken wel enigszinstoepasbaar op de ÄG-extractie, alsmen hierbij het oog heeft op het voorafgaand en gedeeltelijk oplossen van de oppervlaktelaagjes. Evenwel blijkt niets
van een duidelijke invloed van de tijdsduur. Bovendien zou petroleumether dan
in geringere mate dezelfde werking als ether kunnen hebben. Uit het volgende
zal echter blijken, dat deze redeneringen geen steek houden.
SANDELIN (1941) stelde, dat men door RG zonder ether op ondermelk toe te
passen, daarmee het gehalte aan vet exclusief fosfatiden zou vinden. In elk geval
vindt men zo een lager vetgehalte, zoals hiervoor werd aangetoond. Bij ondermelk werd door ons b.v. met RG een vetgehalte van 0,044 % gevonden, met de
methode van SANDELIN0,015 %. Dit verschil is te groot om het geheel aan fosfatiden toe te kunnen schrijven. SANDELIN geeft ook onvoldoende bewijs voor
zijn conclusie, dat het verschil hierin z'n oorzaak vindt. Daarom werd enkele
malen nagegaan wat het fosfatidengehalte in RG-vet, resp. „SANDELIN-vet"was.
De proeven werden uitgevoerd op melk. De volgende resultaten, uitgedrukt als
procenten fosfatiden in de melk, werden verkregen:
RG
: 0,025
0,026
0,031%
„SANDELIN": 0,026
0,026
0,033%
Het isdus zeker niet zo, dat minder fosfatiden werden uitgeschud. (Bevestigd
werd dat geen anorganisch gebonden fosfor werd geëxtraheerd). Verder zijn
deze resultaten moeilijk in overeenstemming te brengen met de redenering,
waarbij de ervaringen met de extractie van üpiden uit bloed, min of meer op
RG werden toegepast. De voornaamste lipoproteïnecomplexen die mogelijk in
melk aanwezig zijn, zullen waarschijnlijk fosfatiden bevatten. En voor de extractie hiervan, blijkt het nujuist geenverschil temaken of ether wordt gebruikt
of niet.
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Indien met een mengsel van e t h e r en p e t r o l e u m e t h e r wordt geëxtraheerd, wordt een te laag vetgehalte gevonden (GOTTLIEB, 1892; RADEMA &
MULDER, 1948). Dit kon bevestigd worden: het vetgehalte van melk wordt dan
b.v.0,1 0,2%telaaggevonden. Deextractie isdusvollediger dan bij afwezigheid van ether, maar nog steeds onvoldoende. Waarschijnlijk speelt dus de
polariteit van het oplosmiddel een rol.
Het leek de moeite waard om te proberen of een geringe toevoeging van
ether - voldoende om de waterfase er mee te verzadigen -, gevolgd door een
extractie met petroleumether, een goed resultaat zou geven. Het bleek evenwel,
dat bij toevoegen van tot 9ml opklimmende hoeveelheden ether, geen scheiding
in twee fasen optrad. Werd 10ml toegevoegd, dan scheidde zich een bovenste
laag van ong. 15ml af. Hierin was echter niet het meeste vet aanwezig, hoewel
coalescentie van vetbolletjes optrad. Zelfs na schudden met 15 ml ether was
nog een soort roomlaagje tussen beide fasen waar te nemen. Bij toevoegen van
10ml ether, gevolgd door 3 maal uitschudden met petroleumether, werd nog
0,02 0,05% vet te weinig gevonden. Het volume speelt dus ook een belangrijke rol.(Dit allesgeldtslechtsvoor deeersteextractie,zoalshierna aangetoond
zal worden).
Door het gebruik van a m m o n i a wordt de extractie verbeterd. Zonder
ammonia wordt b.v. slechts 90%van het vet gewonnen, zoals uit enige proefjes
bleek. Volgens MOJONNIER & TROY (1925) kan dit evenwel soms vrijwel 100%
zijn. De voornaamste rol van de ammonia is wellicht het oplossen van het eiwit
en het verminderen van de grensvlakactiviteit ervan. Bij hogere pu zullen de
attracties tussen b.v. eiwitten en fosfatiden waarschijnlijk geringer zijn (PAYENS,
1959).
Indien geen ammonia wordt toegevoegd, treedt bij hetuitschudden een sterke
emulsievorming op, die mogelijk een volledig extraheren in de weg staat. De
ernulgering kan zijn oorzaak vinden in een grotere grensvlakactiviteit van de
eiwitten, maar mogelijk ook in de aanwezigheid van caseïnedeeltjes (CRAIG &
CRAIG, 1950).

Over de werking van de a l c o h o l werd reeds het een en ander gezegd. Maar
het gebruik van alcohol bij RG is waarschijnlijk in de eerste plaats toegepast,
om de zeer hardnekkige emulsies te voorkómen, die anders bij het uitschudden
optreden. Dit maakt het bovendien vrijwel onmogelijk om experimenten te
doen met het weglaten van alcohol. Zo is dus de rol ervan in het mechanisme
van de extractie nog geenszins opgehelderd, evenmin trouwens het gedrag van
de vetoplosmiddelen.
De kwestie betreffende de ionenconcentratie is al even genoemd onder 2.2.3.
en er wordt in 2.6. nog uitgebreid op ingegaan.
2.4.2. Consequenties
In het licht van het bovenstaande lijkt het voor de hand te liggen, dat weinig
veranderingen aan de extractie tevens verbeteringen kunnen zijn. Men dient
echter te bedenken, dat het extractie-voorschrift alleen voor de eerste maal uitschudden zo nauw steekt. SEUSS C.S. (1955) vonden dat het geen invloed heeft
op het vetgehalte, als bij de 2e en 3e extractie een mengsel van ether en petroleumether gebruikt wordt, i.pl.v. deze beide oplosmiddelen afzonderlijk.
Opgemerkt werd al, dat na 1maal uitschudden, uit de waterfase nog slechts
0,007 0,010% vet kon worden geëxtraheerd. Verder werd bij een proef, na
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1 extractie volgens voorschrift, de waterfase afgezonderd. Hieruit was met 2
maal extraheren volgens RG nog 0,0076 resp. 0,0072% vet te onttrekken; met
2 extracties met petroleumether nog 0,0072 resp. 0,0076 %. Tevens werd enkele
malen het vetgehalte van melk bepaald volgens RG en volgens de gewijzigde
methode (2een 3eextractie zonder ether). Het verschilinvetgehalte was-0,001;
+ 0,001 ;-0,003 en0,000%. Degewijzigde methode geeft dus waarschijnlijk betrouwbare uitkomsten, en heeft de volgende voordelen:
1° Het scheidingsniveau tussen de beide fasen blijft meer op constante hoogte.
2° Bij de derde maal uitschudden heeft men geen kans op emulsievorming,
zoals anders vaak voorkomt.
3° Als de methode al iets lagere uitkomsten geeft dan RG, is dit verschil waarschijnlijk te wijten aan niet vetachtige stoffen (zie hiervoor 2.5.4.).
Overwogen kan nog worden, RG verder te wijzigen door de derde extractie
wegte laten, en in plaats daarvan alleen na te spoelen met petroleumether. Het
een en ander zou getoetst moeten worden met een grote serie vergelijkende
analysen.
2.5. EXTRACTIE VAN NIET VETACHTIGE STOFFEN

2.5.1. Algemeen
GOTTLIEB (1892) kon in het gewonnen vet geen spoor as of stikstof aantonen.
Aangezien toch fosfatiden worden gewonnen, kunnen de door hem gebruikte
analysemethoden nieterggevoeligzijn geweest.Volgens PIEN &MAURICE(1932)
bevat hetRG-vet van ondermelk veelniet-vet. Het merendeel hiervan is evenwel
fosfatide. Verder toonden zij lactose, eiwit en chloriden aan, gezamenlijk ong.
0,01%. Dit kan wel vóórkomen, als de bepalingen niet geheeljuist worden uitgevoerd. Er blijft na uitspoelen met petroleumether steeds enig residu in de
vetkolfjes achter, maar ditisbij eencorrecte uitvoering slechts0,001 0,002%
(zie onder 2.2.2.). De opmerkingen van HOSTETTLER CS. (1946) over de extractie van niet-vet, zijn kenneüjk alleen gebaseerd op de uitkomsten van PIEN &
MAURICE.

Wat kan men nu verwachten aan geëxtraheerde niet vetachtige materie, gezien onze kennis van de samenstelling van melk? De bestanddelen die enigszins
inether, endusmogelijk inhet mengselmet petroleumether, oplosbaar zijn, zijn
voornamelijk organische zuren. Het is echter vrijwel uitgesloten, dat uit het
basische milieu meer dan sporen ervan worden uitgeschud (zie 2.3.2.).
Volgens CRAIG & CRAIG (1950) kunnen amfotere stoffen en organische basen
veelal met organische oplosmiddelen uit een ammoniakale waterfase worden
geëxtraheerd. HANKINSON & COLE (1958) gebruikten een soort ÄG-procedure
voor de extractie van aminen uit melk. Melk bevat evenwel slechts geringe hoeveelheden aminen, welke dan nog overwegend vluchtig zijn. Ook ureum is oplosbaar in ether. Bij enkele modelproefjes bleek dan ook, dat ong. 2% van het
aanwezige ureum wordt uitgeschud. Gezien melk er slechts ong. 0,025% van
bevat, kan ook dit verwaarloosd worden. Misschien worden evenwel eiwitachtige stoffen voor een gering deel uitgeschud.
Het is bekend, dat in aanwezigheid van fosfatiden allerleipolaire stoffen met
apolaire oplosmiddelen kunnen worden geëxtraheerd (zieb.v. HANAHAN, 1960).
Dit betreft inhet bijzonder suikers.Inderdaad kon suiker in het RG-\et worden
aangetoond (reactie met anilineacetaat op furanaldehyden na verhitten met
18
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fosforzuur; FEIGL, 1956). Sommige fosfatiden bevatten evenwel inositol. Gezien de gevoeligheid van de reactie is het echter waarschijnlijk, dat het hier een
grotere hoeveelheid betrof, dan aan inositol kon worden verwacht, zij het toch
nog minder dan b.v. 0,001% van het monster.
In plaats vanhet onderzoeken van het gedragvan allerleistoffen afzonderlijk,
werd een vetvrije kunstmelk samengesteld, die vrijwel alle bekende, niet vetachtige bestanddelen uit melk bevatte, voor zover het gehalte ervan tenminste
enkele duizendste procenten is.Om een min of meer stabiele melk te verkrijgen,
werd de methode van MULDER & SCHIPPER (1959) gevolgd. Een moeilijkheid is
hierbij om aan alle eiwitcomponenten te komen, en wel in een vetvrije vorm.
Daaromwerdgebruikgemaaktvanz.g.HAMMARSTEN-caseïneenvan eialbumine,
welke werden ontvet met een soort ÄG-procedure. Wat de eiwitfractie betreft
was de kunstmelk dus niet representatief. Het „vetgehalte" ervan bedroeg gemiddeld 0,002%. Dit was waarschijnlijk voor een deel nog werkelijk vet, door
„besmetting" in het monster gekomen.
Het is bekend dat een samenstellende fractie uit caseïne, de z.g. y-caseïne,
goed oplosbaar is in alcohol. HAMMARSTEN-caseïne zou nu juist deze fractie
missen. Daarom werd nog gebruik gemaakt van caseïne, die na uitwassen met
water, niet was gedroogd met alcohol en ether. Op beide preparaten werd een
i?G-bepaling uitgevoerd. Daar de caseïnes zeker nog ingesloten vet bevatten,
werd het eerste extract weggeworpen. De 2e t.m. 4e extractie gaven geen weegbaar residu. Alseen deelvan de caseïne enigszins oplosbaar isin het ethermengsel, is het zeer onwaarschijnlijk dat dit deel in z'n geheel met één extractie onttrokken zou worden. Waarschijnlijk komt dus niets van de caseïne in het vet
terecht.
Het heeft weinig zin het stikstofgehalte van het vet te onderzoeken, gezien bij
de bepaling ammonia wordt gebruikt. Daarom werd eerst geprobeerd of in
centrifugemelk hetzelfde vetgehalte werd gevonden, als i.pl.v. ammonia
0,35 n NaOH werd gebruikt (dit geeft ongeveerdezelfde />H a a n het mengsel als
25% NH 3 doet). Bij twee bepalingen bleek het zo gevonden vetgehalte 0,001
resp. 0,002% lager, dus een gering verschil. Op het zo verkregen vet werd een
N-bepaling uitgevoerd (micro-kjeldahl). Het bevatte stikstof overeenkomende
met 0,0037 0,0051 meq./10 g ondermelk. Nu is uit ureum en fosfatiden gemiddeld 0,0037 meq. N te verwachten. Het is dus niet waarschijnlijk dat veel
meer dan 0,001 meq. N in andere vorm aanwezig was. Indien dit eiwitachtig
gebonden zou zijn, kan het hoogstens met 0,001%vet overeenkomen.
Bij enkele proeven werd het vetgehalte van centrifugemelk bepaald volgens
RG. Tevens werd het i?G-extract van dezelfde centrifugemelk afgeschonken in
mojonnierbuizen. Hierin werd drooggedampt, waarna water, zoutzuur en alcohol werden toegevoegd. Vervolgens werd uitgeschud met petroleumether.
Het was de bedoeling na te gaan, of een afneming in vetgehalte optrad, welke
afneming dan te wijten zou zijn aan niet vetachtige stof. Er werd alcohol toegevoegd om het extraheren van de fosfatiden mogelijk temaken, en tevens om in samenwerkingmethetzoutzuur - eventuelelipoproteïnecomplexen tesplitsen.
Het sterk zure milieu was eveneens nodig om een volledige extractie van eventueel aanwezige vrije vetzuren te waarborgen. Bij de uitvoering werd zo snel
mogelijk gewerkt en niet verhit, om afbraak van fosfatiden te voorkomen. Dit
experiment werd 7 maal gedaan. De afneming in vetgehalte varieerde van
+ 0,006 tot -0,001%en was gemiddeld 0,002%. Dit verschil is dus zeer gering,
en mogelijk niet eens geheel reëel.
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2.5.2. Degrootte vanhet monster; hypothesen
STIGEN (1956) vond dat het volgens RG gevonden vetgehalte van melk toeneemt, naarmate het ingewogen monster kleiner is;de kleine monsters werden
met water tot het normale volume aangevuld. De stijging in vetgehalte verloopt
ongeveer hyperbolisch. Dit effect is wel algemener bekend, maar er is vrijwel
nietover gepubliceerd. Het treedt ook opbij andere melkprodukten. Betreffende
room verscheen een voorlopige publicatie van MULDER, HOOGENDIJK & WAL-

STRA (1959).

Ter verklaring van dit effect lijken een viertal veronderstellingen in aanmerking te komen:
ad. 1. Het effect is toe teschrijven aaneen blanco waarde uit de reagentia of
aan weegfouten. Gezien de geringe blanco (zie 2.2.4.) en het feit dat nooit het
tegengestelde effect werd waargenomen, is dit onwaarschijnlijk.
ad.2. Naarmate het monster meer verdund is, zou de extractie vollediger
zijn, b.v. door gemakkelijker ontsluiten van het vet. Gezien het reeds behandelde over de extractie (zie 2.4.1.) en de in 2.6. vermelde resultaten, is dit onwaarschijnlijk. Bovendien zou men in dit geval zeker niet een hyperbolisch
verloop verwachten.
ad. 3. Gesteld dat een stof (stoffen) in de waterfase aanwezig is in niet opgeloste vorm - of overwegend in niet opgeloste vorm -, b.v. micellair, welke stof
enigszins in het ethermengsel oplost. Dan zal men steeds een even grote hoeveelheid ervan in het extract kunnen verwachten, ongeacht de concentratie in
de waterfase, tenzij deze beneden een zeker minimum daalt. Noemen we nu de
geëxtraheerde hoeveelheid x, de grootte van het monster m, en het gevonden
vetgehalte v, dan geldt v= w + I00x/m, als whet voor „x" gecorrigeerde vetgehalte is. Als „x" een niet vetachtige stof is, dan is whet „ware" vetgehalte.
De gevonden resultaten zijn goed in overeenstemming met deze hypothese.
ad. 4. Gesteld dat een stof (stoffen) y aanwezig is, waarvan het verdelingsquotiënt Q (org./water) toeneemt met afnemende concentratie. De met één
extractie onttrokken hoeveelheid is dan een constante maal —' '

' als M de

e+i

concentratie in het monster voorstelt. Nu is:
Q-[y]
w = v - const, x ~L J_ .
Hoort bij m1 een vetgehalte vxen een verdelingsquotiënt Qxetc, en stellen we
fii (02+ 1)/Ös(ßi+ 1) = r> d a n is:
Vi.r-v2

w=

,

—, als m, > m«.

r-\
Nemen wenu aan dat Qklein is t.o.v. 1,dan isr.££QJQ2 en gaat de formule
voor wook ongeveer op voor 3 extracties.
Een rekenvoorbeeld met getallen zoals ongeveer gevonden werden, geeft het
volgende: m1= 2 g ; vx= 30,06%; m 2 = 0,2g; v 2 = 30,60%. Volgens de veronderstelling ad. 3 geeft dit:
w = (v1m1 - v2mz)/(m1 - m2) = 30,00%.
Nemen we aan b.v. r = 1,5, dan geeft de onderhavige veronderstelling
w = 28,98%; r = 2 geeft w = 29,52%. Gezien een verhouding g 2 / ô i > !>5 als
/n 1 /w 2 = 10 wel zeer onwaarschijnlijk is, zou dit dus inhouden dat (v x - w)
groter dan 1 % vet zou zijn. Als dit waar was, dan was het allang gebleken uit
verschillen inuitkomst met andere methoden voor vetgehaltebepaling. Nu werd
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Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen 61(8), 1-69 (1961)

aangenomen dat Qklein zou zijn. Is dit niet het geval, dan wordt de berekening
wat ingewikkelder, maar ook zou de gesignaleerde discrepantie tussen ven w
nog groter worden en het geheel dus nog onwaarschijnlijker. Deze laatste veronderstelling kan dus ook verworpen worden.
De derde hypothese is dus wel het meest waarschijnlijk. In het volgende zal
hier dan ook mee gewerkt worden. Het effect wordt uitgedrukt in de grootheid
x = 0,01(v-w)m in mg. Als meer dan 2 monstergrootten worden genomen, is
het beter de lineaire regressie tussen v.m en m te berekenen. Dit vergt evenwel
veel meer rekenwerk. In 2.8.3. wordt een schatting van de onzekerheid in x gegeven.
2.5.3. De grootte vanhet monster; experimenten
Bij de bepaling van het vetgehalte van room wordt slechts een kleine hoeveelheid, b.v. 1of 2ml, als monster genomen, waarna met water wordt aangevuld
tot 10 of 11ml. Bij room is het verschijnsel dus van enig praktisch belang. De
grootheid x werd hier 5maal bepaald:x = 0,9 1,2 mg. Hierbij maakte het
geen verschil of het monster werd aangevuld met water, dan wel met een 1 %
zoutoplossing. Een voorbeeld van de uitkomsten is:
^ i = 1,97 g
v 1 = 29,13%\ . w= 29,07%
w2=0,26g
v 2 =29,53%f • ' x = l,2mg
Bij dezeproeven werd meestal v1in 3-voud en v2in 5-voud bepaald.Omaan te
tonen dat het vetgehalte hyperbolisch verloopt met de monstergrootte, is een
serie van meer punten nodig,in het bijzonder punten voor zeer kleine monsters.
Hierbij worden grote eisen aan de uitvoering van deproeven gesteld. In figuur 3
wordt eenvoorbeeld gegeven.De getrokken lijn werdverkregen door de lineaire
regressie van h(= m.v) als functie van m te bepalen. Hieruit volgde:

v = 24,974± 0,016 + 2 d l ± M * %.
FIG. 3. Het volgens RG gevonden vetgehalte van room, als functie
van degroottevanhet monster.
De lijn is getekend voor v =
24,974+ 0,1l/m.
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De correlatiecoëfficiënt tussen h en m was 0,99999877. De beide punten uit
figuur 3 voor m = 0,024 zijn bij de berekening van de regressievergelijking
buiten beschouwing gelaten. Hiervoor werd gevonden v= 27,2 resp. 27,7%,
terwijl volgensde vergelijking v= 29,6zou moeten zijn. Er werd al opgemerkt,
dat voor zeer kleine m zeker afwijkingen van de formule moeten worden verwacht, daar een zekere minimum hoeveelheid van de stof x aanwezig moet zijn,
wil de veronderstelling opgaan. Uit het feit dat de gevonden waarden sterk afwijken, is tevens op te maken, dat hier een blanco-effect geen rol van betekenis
speelt (hypothese ad. 1).
Daar botervet volledig geëxtraheerd wordt (zie 2.3.1.) en niet verwacht kan
worden dat bij kleine hoeveelheden botervet meer dan 100% wordt gewonnen,
kan men bij modelproeven met verschillende hoeveelheden botervet in water
geen ^-effect verwachten. Inderdaad bleek x = 0,0 mg te zijn. Proeven met in
ondermelk geëmulgeerd botervet mislukten, omdat het niet mogelijk was een
voldoend homogeen produkt te krijgen.
Twee maal werd een serie bepalingen gedaan met „gewassen room" (4 maal
met water „gewassen", daarna gehomogeniseerde room). De uitkomsten worden gegeven in figuur 4. In beide gevallen was x = 0,6 mg, dus wat kleiner dan
bij de normale room. Waarschijnlijk is de stof x voornamelijk van de vetbolletjes afkomstig.
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FIG. 4. HetvolgensRGgevonden vetgehaltevan „gewassen" room, alsfunctie van degrootte
van het monster. Delijnen zijn getekend voor v= 28,77 + 0,061jm en voor
v= 26,08 + 0,060/m.

Indien „x" in het plasma is gelocaliseerd, zal men geen invloed van de monstergrootte op het vetgehalte van room kunnen vinden, indien de room niet met
water, maar met ondermelk wordt verdund; vanzelfsprekend dient men tevens
het vetgehalte van de ondermelk tebepalen en er voor te corrigeren. Maar ook
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indien destof vandevetbolletjes afkomstig is,eninhetweinige vetvanondermelk nogin voldoende hoeveelheid, zouhet effect moeten verdwijnen. Gevonden werd bij een:
vetgeh. room = 36%en ondermelk = 0,10%: x = 0,5mg;
„ =49% „
„
= 0 , 1 2 % : i = 0,4rag;
„ =42%,,
„
= 0,33%: x = 0,0mg.
Ook hieruit wordt dus waarschijnlijk, dat de stof niet overwegend uit het
plasma komt.
Erisdusookgeen,ofeenzeerkleinexteverwachtenbijcentrifugemelk. Devetbolletjes ervan mogen dan al wat van de stof bevatten, in een sterk verdund
monster zal dit te weinig zijn om het effect plaats te doen vinden. Gevonden
werd:
w 1 = 11,3g
^ = 0 , 0 4 8 % ] x = 0,16mg
m2= 2,0g
v2= 0,055%J ' 'w= 0,047%
Inderdaad isx klein, ondanks hetrelatief grote verschil tussen vxenv2.
Bij melk kan echter weleen effect worden verwacht. Er werden 17waarnemingen gedaan. Hierbij wassteeds m1~ 11,3en w 2 ~ 1g. Het vetgehalte was
2,1 4,4%. Gevonden werd: x = 0,5mg, met een spreiding sx = 0,36 mg.
Deze spreiding is nogal groot, watgroter dan uitde onnauwkeurigheid vande
waarnemingen verwacht kon worden. Er was geen correlatie te constateren
tussen x en vetgehalte, individuele koeien, stand van de lactatieperiode of
datum van bemonstering.
UitdegegevensvanSTIGEN (1956)isalswaardevanx ong. 1mgteberekenen;
het betrof hier melk. Enkele proeven van EISSES(1956) met melkpoeder en
gecondenseerde melk gaven eenx vande zelfde orde van grootte.
2.5.4. Voortgezette extractie
Alsdegebruikte hypothese aangaande destof (stoffen) xjuist is,daniserdus
in het algemeen een overmaat van aanwezig. Er zou dan na de gebruikehjke
3 extracties nog steeds iets van uitgeschud moeten kunnen worden. Globaal
zou de meteen 4et/m 6eextractie verkregen hoeveelheid gelijk aan x moeten
zijn, daar na 3extracties alhetvet + al de vetachtige stoffen uit de waterfase
verdwenen zijn. Experimenten indeze richting hebben evenwelenige bezwaren:
1° Bijeenvierde extractie wordt steeds een stabiele emulsie gevormd, doordat te weinig alcohol aanwezig is. Dit kan verhinderd worden door steeds de
onttrokken alcohol weer aantevullen, wataanvankelijk danookgedaan werd.
Dit bleek echter vanduidelijke invloed opdegeëxtraheerde hoeveelheid te zijn.
Werd bij de 2et/m 6eextractie steeds aangevuld met alcohol (ong. 3 ml), dan
werd metde4et/m6eextractie b.v.0,0065% „vet" gevonden; indien alleen bij
de 2et/m4eextractie alcoholwerd gesuppleerd, dan gaf de 4et/m 6eextractie
0,0038% „vet". Een grotere concentratie aan alcohol geeft dus meer geëxtraheerde stof, waarschijnlijk niet vetachtige stof.
Dit is ook interessant i.v.m. de vaak toegepaste modificatie van RG waarbij
voor de 2e extractie 5 ml alcohol wordt toegevoegd. Deze werkwijze werd
daarom enkele malen vergeleken metdenormale procedure. Hetvetgehaltevan
melk werdzo0,007;0,020;0,007en0,009%hoger gevonden. Hoewelde tweede
waarneming wat onwaarschijnlijk is,iser toch een duidelijk verschil.
De proeven met voortgezette extractie zijn duszo uitgevoerd, dat bij de2e
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t/tti 4emaal uitschudden alcohol is toegevoegd, zodat bij de4eextractie weer
met een „normale" alcoholconcentratie werd begonnen. Een bezwaar isnunog,
dat metdeeerste 3extracties mogelijk „teveel" stof is verwijderd.
2° Demetvoortgezette extractie gevonden stof is slechts gedeeltelijk enigszins in petroleumether oplosbaar, tenzij een overmaat vet aanwezig is.Ook
treedt bijdegeringe hoeveelheden stof gemakkelijk oververhitting op, en

