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1. E N I G E A S P E K T E N VAN H E T R O O K P R O C E S ,
M E T N A M E VAN H E T V I S R O K E N
1.1. INLEIDING

Het rokenvanlevensmiddelen behoort tot de oudste vormenvan conservering
die wij kennen. Zeer vroeg reeds moet men hebben ontdekt dat het bederf van
door jacht en visserij verkregen dierlijke levensmiddelen sterk kan worden vertraagd door ze geruime tijd te laten drogen boven een houtvuur. Ook werden
dezelevensmiddelen wel gedroogd door ze aan de zonnewarmte eneventueel de
wind bloot te stellen, zoals dat in sommige streken nog steeds gebeurt. Niet altijd echter bood het klimaat daartoe de mogelijkheden; in die gevallen was men
op het houtvuur aangewezen.
Eeuwenlang was het verkrijgen van beter houdbaar voedselhetenigedoel van
het rookproces. Tegen het einde van de vorige eeuw kwamen evenwel andere
conserveringsmethoden in zwang, en geleidelijk aan is het accent, in plaats van
op de houdbaarheid, steeds meer op de organoleptische eigenschappen van het
gerookte produkt komen te liggen. In het bijzonder geldt dit voor de vleesindustrie. Bij de vervaardiging van sommige gerookte visprodukten, zoals bijvoorbeeld exportbokking, speelt de bescherming tegen microbieel bederf nog
steeds een belangrijke rol.
De conserverende werking van het rookproces berust met name op de hierbij
optredende uitdroging. Bij een aantal visprodukten levert het zouten of pekelen
van de visvoor het roken eveneens een belangrijke bijdrage tot de conservering.
Voorts bevat rook conserverende bestanddelen, waarvan mierezuur, azijnzuur,
benzoezuur, bepaalde aldehyden en een aantal fenolderivaten met name worden
genoemd (TILGNER, 1967). Het is niet geheel duidelijk in hoeverre deze stoffen
tot de houdbaarheid van gerookte produkten bijdragen.
Wellicht van meer belang zijn de antioxidatieve eigenschappen van rook. Dit
hangt overigens af van het te roken produkt: vette vis bijvoorbeeld is zeer gevoelig voor oxidatief bederf (het ,ranzig' of ,tranig' worden van de vis), een
reaktie die bovendien wordt gekatalyseerd door de aanwezigheid van zout. Het
behandelen van dezevismet houtrook blijkt die reaktie aanzienlijk te vertragen.
Over de organoleptische eigenschappen van gerookte produkten is gedurende
de laatste tien a vijftien jaar vrij veel bekend geworden.'Hoewel vaak is aangenomen dat defenolen en dezuren uit rook voor aroma en smaak verantwoordelijk zijn (SHEWAN, 1949; TILGNER c.s., 1962a, c) wordt tegenwoordig ook
gewezen op het belang van enkele carbonylverbindingen (diacetyl, vanilline)
voor de aromavorming. Voor de kleurvorming op gerookte produkten worden
als oorzaken genoemd: de eigen kleur van een aantal fenolen en carbonylverbindingen, oxidatieprodukten vanfenolen, reaktiestussen carbonylverbindingen
en eiwitten (waarbij melanoi'dinen ontstaan) en caramelisatieprodukten van
pentosen (TILGNER, 1967). In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op reeds verricht onderzoek op het gebied van aroma- en kleurvorming.
Sinds het roken niet meer in de eerste plaats wordt uitgevoerd met het doel,
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een beter houdbaar produkt te verkrijgen, wordt door de consument steeds
meer naar licht gerookte produkten gevraagd. Voor wat betreft devisheeft men
hierbij merkwaardigerwijze wel zijn eisen ten aanzien van een duidehjke rookkleur gehandhaafd. Met name in deAngelsaksische landen heeft dit ertoe geleid
dat men deze produkten voor het roken met een kleurbad ging behandelen
(CUTTING, 1945, 1955;ANON., 1952; BURGESS C.S., 1965a).
1.2. STATISTISCHE GEGEVENS OVER DE PRODUKTIE VAN GEROOKTE vis

Over de wereldproduktie van gerookte vis geven de tabellen I en II enige
informatie. Deze zijn ontleend aan het Yearbook of Fishery Statistics van de
Food and Agricultural Organisation (1963, 1964, 1966).
BORGSTROM (1962) wijst er op, dat ook rekening dient te worden gehouden
met deaanzienlijke hoeveelheden vis,diebijprimitievevolken worden gerookt.
In deVerenigde Staten rookt men veelzoetwatervis, met name zalm. De produktie van Canada bestaat voor een groot gedeelte uit gerookte kabeljauwfilets.
Ook in Polen wordt kabeljauw gerookt en daarnaast vrij veel sprot. In ZuidAfrika ishet de heek, een magerevis, die in grote hoeveelheden wordt gerookt.
In de Sovjet-Unie wordt veel ,balik' bereid, een gerookt visprodukt met als
grondstoffen zalm en steur.
Duidelijk blijkt, dat de haring bij het roken nog steeds een belangrijke rol
speelt,zij het dan inaanzienlijk mindere mate dan twintigjaar geleden.
Uit deze tabellen blijkt ook, dat Nederland verhoudingsgewijze veel gerookte
visproduceert.Overigensishet gedeelte van de alhier aangevoerde vis dat wordt
gerookt, nietzeer groot: naar schatting ongeveer 10procent.
Derokerijen in onsland zijn voor het merendeel zeerkleinebedrijven. In 1966
bezaten wij 112 producerende visrokerijen, waarin 462 personen, inclusief de
meewerkende eigenaren, werkzaam waren. In ditjaar werd ongeveer20.000ton
visverwerktenvoor32.000.000gulden aan gerookt produkt verkocht (gegevens
van het Bedrijfschap voor de groothandel in visen aanverwante bedrijven).
TABELI. Wereldproduktie van gerookte haring, in duizenden tonnen
1948
Belgie
Denemarken
Duitse Bondsrep.
Groot-Brittannie
lerland
Nederland
Noorwegen
Polen
Zweden
Canada
Verenigde Staten
Totaal
2

4,0
76,4
0,3
18,0
2,2
0,7
6,0
120

1958

1960

1962

1963

1964

1965

1966

1,3
1,7
13,2
19,4
0,3
9,8
3,9
4,7
1.1
4,5
0,4

2,2
1,6
15,0
14,9
0,3
9,6
5,9
5,8
1,0
3,2
0,4

1,3
1,6
15,6
12,3
0,3
9,0
3,4
6,2
0,9
3,1
0,3

1,5
1,4
17,7
12,5
0,3
10,0
2,3
5,7
0,8
4,3
0,2

1,5
1,9
15,5
27,6
0,3
9,4
2,5
6,6
1,5
4,6
0,2

1,5
2,0
12,3
22,1
0,4
7,5
2,0
7,9
1,0
6,5
0,2

2,6
1,7
12,0
20,7
0,4
7,5
2,8
10,4
1,0
5,1

60

60

54

57

72

63

65
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TABEL II. Wereldproduktie van gerookte vis (met uitzondering van haring), in duizenden
tonnen
1948
Belgie
Denemarken
Duitse Bondsrep.
Groot-Brittannie
Nederland
Noorwegen
Polen
Soyjet-Unie 1
Zweden
Canada
Verenigde Staten
Zuid-Amerika
Zuid-Afrika
Sierra Leone
Japan
Philippijnen
Thailand
Totaal
1

2,8
60,8

43,4
0,6
5,2
0,2

2,1
2,3
150

1958

1960

1962

1963

1964

1965

1966

1,7
2,1
17,3
4,4
6,4
0,0
7.5
82,7
0,8
2,7
15,3
0,2
23,0

1,7
2,4
15,0
5,9
8,7
0,6
9,9
90,7
0,5
2,3
13,6
0,2
27,1
7,4
11,4
4,9

2,0
1,8
11,4
4,8
10,7
1,1
12,8
85,3 '
0,5
2,2
11,3
0,0
26,1
7,6
11,3
12,0
8,7

2,3
3,3
12,6
4,8
11,8
0,8
13,6
95,4
0,7
2,2
12,3
0,1
26,0
8,0
9,1
12,5
9,6

2,3
3,6
16,4
6,2
11,8
1,2
16,0
100,7
0,5
3,4
14,3
0,1
26,0
8,0
8,6
13,9
12,2

1,2
3,7
17,0
5,5
12,2

4,5 .
10,8
4,9

2,2
1,6
12,1
5,5
9,1
0,9
11,5
83,6
0,5
2,1
14,5
0,1
26,7
8,0
8,6
11,2
5,2

188

204

212

205

228

248

15,0
104,5
0,5
4,6
0,2
26,0
10,0
6,4
14,4
14,1
253

gedeeltelijk gedroogde vis

Eengedeeltevanonzegerookteviswordt geexporteerd;tabel III geeft hieroverenigegegevens.
TABELIII. Export van gerookte vis uit Nederland

Gerookte haring,in
duizendtallen tonnen
waarvan naar Belgieen
Luxemburg

1958

1960

1962

1963

1964

1965

1966

2,5

4,7

3,7

4,0

3,4

3,3

2,3

0,7

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

Duitse Bondsrep.

0,4

0,9

0,9

0,9

1,1

1,1

0,9

Egypte

0,1

0,4

-

-

-

-

-

Griekenland

1,0

1,9
0,9

2,1
0,1

2,4

1,5

1,5

0,9

-

0,1

-

-

Italie
Opbrengst in duizenden
guldens

2583

5085

4386

5298

4184

4500

3674

Gerookte paling, in
duizendtallen tonnen

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

Opbrengst in duizenden
guldens

389

623

727

877

1166

1530

1835
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1.3. KOUD ENHEETROKEN

Demeestgebruikelijke wijzenvanvisrokenkunnenwordeningedeeldintwee
grotegroepen:hetkoudrokenenhetheetroken.
Bijhetkouderookproceswordtinhetalgemeenlangduriggerookt, terwijl de
temperatuur een waarde van 28° niet overschrijdt. Het heet roken neemt veel
minder tijd in beslag; de rooktempeiatuur bereikt echter waarden van 80° tot
100°.
1:3.1. Koudroken
De koud gerookte visprodukten kunnen in twee groepen worden verdeeld:
de groep die na het roken direkt voor consumptie geschikt is,en de groep die
datnietiseneerstnoggebakkenofgekooktdientteworden.Dezelaatstegroep,
waartoe onder meer dein Engeland populaire ,kippers' behoren, wordt in ons
landvrijwelnietgeproduceerdenzalhierverdernietwordenbesproken.
Bij de andere groep van koud gerookte visprodukten gaat men uit van gezouten vis.Het zoutheeft niet alleeneenconserverend effekt, maarbewerkstelligttevenseenverandering(denaturatie)vandespiereiwitten, waardoor zeconsumabel worden. Dit effekt duidt men, in navolging van onze Oosterburen,
doorgaans aanmetdeterm,zoutgaar worden'.
Voorhetrokenwordteengrootgedeeltevanditzoutweerverwijderddoorde
vistespoelenmetwater(hetzogenaamdeuitversen).Dematewaarinwordt uitgeversthangt ondermeerafvandegewenstehoudbaarheid. Indienmenexportbokking, diegeruimetijd houdbaar moetzijn, wenst te bereiden, wordtslechts
kortuitgeverst;bijbokkingdievoordebinnenlandse marktisbestemdenminderlanghoudbaarbehoeft tezijn,wordtveelmeerzoutdoorspoelen verwijderd.
De gezouten vis wordt nu enige tijd voorgedroogd, waarna het eigenlijke
roken kan beginnen. Dit geschiedde vanouds-en nog vaak-in vrij grote,
hogeruimten, opdebodemwaarvan zicheen smeulend houtvuur bevindt, dat
voor de benodigde rook zorgt. Het materiaal voor dit vuur bestaat uit houtkrullen (,mot'), dieworden afgedekt met een hoeveelheid zaagsel. Het zaagsel
zorgtervoordathetvuurblijft smeulen;bijeensnelleverbrandingzouderookproduktiegeringzijn,terwijlbovendienteveelwarmtezouvrijkomen.Infiguur1
iseenzeerouderwetsevormvandetraditionele rookkamer of ,hang' afgebeeld.
Detemperatuurmagtijdenshetrokenbeslistniethogerkomendan30°,daar
boven deze waarde een verdere denaturatie van de spiereiwitten optreedt, die
resulteert in het papperig worden van de vis, een korrelige struktuur van het
spierweefsel eneen drastische verminderingder houdbaarheid. Men noemt dit
verschijnsel ,verbroeien'. Ookverliesthetbindweefsel zijn stevigheid, waardoor
devissenzeerzachtworden.
De duur vanhet rookproces kan varieren van enkele uren tot enkele dagen.
Met name het koud roken van zalmenvan de reedsgenoemde exportbokking
vergt eenzeerlange tijd.
Hetspreektvanzelf,dathetrokenindezeouderwetserookkamerseenbijzondermoeilijk tecontroleren procesis,waarbij hetmet name lastigisomeengeschikte temperatuur te handhaven. Zelfs onberekenbare faktoren als bijvoor4
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FIG. 1. Een traditionele rookhang

beelddeweersomstandigheden kunnen eenaanzienlijke rolspelen.
Hetisdaaromnietverwonderlijk dat, vooralna detweedewereldoorlog, het
gebruik van een rooktunnel steeds meer ingang vond. Een goed voorbeeld van
eenrooktunnel isdein 1939inSchotland ontworpen ,Torry Kiln' (figuur2).De
rookwordthierontwikkeldineenlosvandeeigenlijketunnelstaanderookkast,
vanwaar derook via eenpijp naar detunnel wordt geleid, en daar met behulp
vaneenventilatorwordtingeblazen.Voordeventilatorwordtderookvermengd
meteenhoeveelheid lucht.Hetrook-luchtmengselpasseert nudetunnel,waarin
zich de te roken vis bevindt, en verlaat deze via een schoorsteen. Een gedeelte
echter wordt andermaal door de tunnel geleid, nadat het isvermengd met een
hoeveelheid versrook-luchtmengsel. Het isopdezewijzemogelijk, detemperatuurindetunnelendesnelheidwaarmeederookoverdevisstrijkt,goedtereguleren.
Evenals in de hang wordt de vis in de tunnel doorgaans aan ijzeren staven
(,speten') geregen en zo gerookt. Doordat derookbeweginghierhorizontaalis,
bestaatechterookdemogelijkheid omdevisliggendteroken; hiervoorworden
zg.horren gebruikt.
Hoezeerhetkoudrokeneendroogprocesisblijkt bijvoorbeeld hieruit, dat bij
het roken van 100kg haring tot spekbokking ongeveer dertigkg water moet
Meded. Landbouwhogeschool69-9(1969)
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verwarmingselementen
rookgeleiders

schoorsteen

ventilator (f-^jjni luchtaanvoer

verwarmingselementen
rookkasten

FIG. 2. Opengewerkte tekeningvande'Torry kiln'(naar BURGESSC.S.).

worden verdampt!Kennis aangaande de droogcondities is dan ook van groot
belangvoordeoptimaliseringvanhetkoudrookproces.
Bijhetdrogenzijn metnamederelatieve vochtigheid, desnelheid endetemperatuur van de lucht c.q. rook van belang. VAN MAMEREN (1958) noemt als
maximale luchtsnelheid tijdens het voordrogen 1 m/sec, en neemt verder, op
grond vaneenaantal waarnemingen, aan dat de optimalerelatievevochtigheid
tussen 50en 60% ligt.Een hogereluchtsnelheid ofeenlagererelatieve vochtigheid veroorzaakt een te snelle oppervlaktedroging, waardoor het diffunderen
vanvocht uithetspierweefsel naar deoppervlakte wordtbemoeilijkt. Menzegt
dandatdevis,dichtslaat'.Bedriegelijk ishierbij datdevisaandebuitenzijdede
indruk geeft, zeer droog te zijn; doordat het vochtgehalte in werkelijkheid
echter vrij hoogis,zaleendergelijk produkt eerder bederven dan vis,die opde
juistewijzeisvoorgedroogd.Bovendienblijkt dichtgeslagenvistijdenshetroken
moeilijkrookbestanddelen optenemen.Ookdekleurvormingophetoppervlak
blijft achter.
Eentehogerelatievevochtigheid vertraagt hetdroogproces uiteraard ook;in
extreme gevallen heeft menwelwaargenomen dat devisal enigermate gingbederventijdens hetdrogen.
Versnelling van het droogproces door verhoging van de temperatuur is gelimiteerd vanwege de boven 30° optredende verbroeiing. In de praktijk streeft
menerdikwijlsnaar,juistietsonder dietemperatuur te blijven.
Nahetpasserenvandeminofmeernatteviszalderelatieve vochtigheid van
de lucht zijn toegenomen. De vis achterin de tunnel zal daardoor wat later
droog zijn, zodat dekans bestaat dat geenuniform eindprodukt wordt verkregen. Het heeft daarom zin, de partijen vis voor en achterin de tunnel een of
meermalenteverwisselen.Opzeerelegantewijzegeschiedtditindezg. carous6
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draaiend platform, waarop
lorries metvis

FIG. 3. Caroussel-rooktunnel (naar SCHOONENS). BO.'deuren

venaanzicht.

sel-rooktunnel (SCHOONENS, 1949; zie figuur 3), waarvan er een paar in ons
land inbedrijf zijn.
In de tunnel bevindt zich een platform dat langzaam ronddraait en waarop
lorries met vis kunnen worden gereden. Elkelorrie krijgt op deze wijze dezelfde
behandeling.
In Duitsland zijn soortgelijke opstellingen ontwikkeld (SCHROTER, 1958),
waarbij zelfs een luchtschommelachtig type, dus met een horizontale as
(THOMBANSEN en SCHROTER, 1958). In het algemeen echter wordt van dit principetochnietveelgebruik gemaakt. Uiteraard krijgt een dergelijke installatie pas
zijn waarde indien het rookproces op zich een behoorlijke mate van reproduceerbaarheid bezit.
Is het in Nederland met name de haring, die koud wordt gerookt, in het buitenland wordt ook het roken van magerevisveelvuldig toegepast; een voorbeeld
hiervan is de in Engeland populaire ,finnan haddock' (licht gerookte en gezouten schelvis, die, evenals de kipper, voor het consumeren nog moet worden
toebereid).
1.3.2. Heet roken
Het heet of warm roken, ook wel stomen genoemd, wordt in Nederland, behalve op haring, vooral ook op makreel toegepast. Paling wordt eveneens in
grote hoeveelheden heet gerookt enlevertdan eenuitgezochte delicatesse op.
Het heetrookproces heeft met het koudrookproces de hulpstof rook gemeen,
doch verschilt er verder sterk van. Hoewel ook tijdens het heet roken het vochtverlies aanzienlijk kan zijn, blijkt de houdbaarheid van deze produkten betrekkelijk gering; de hoofdoorzaak hiervan ligt in de lage zoutconcentratie, terwijl
de door het verhitten totaal veranderde struktuur der eiwitten eveneens een rol
zal spelen. Het heet roken geschiedt nog veelvuldig in de traditionele hang,
hoewel ook voor dit proces tunnels bestaan; een recent voorbeeld is de heetrooktunnel van DEFLOOR (1967).
Evenals bij het koudrookproces wordt het uitgangsmateriaal - op smaak gezouten vis - eerst voorgedroogd. Dit geschiedt boven kleine vuurtjes die betrekkelijk weinig rook doch veel warmte ontwikkelen. Voor haring of makreel bedraagt de droogtijd ongeveer twee uur, waarbij de rooktemperatuur geleidelijk
oploopt tot 70a 80°.De temperatuur in het inwendige van deviskomt niet veel
hoger dan 40a 50°.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-9(1969)

Teneinde het oplopen van dedroogtemperatuur beter in de hand te houden
wordt wel gasverwarming toegepast. Voorstellen in die richting dateren reeds
van 1932 (WINDEL). Alsnadeel wordt genoemd, dat de huid van de vis de gewenste leerachtige consistentie zoumissen indien is gedroogd door middel van
gasverwarming. Door aan de verbrandingsgassen van het houtvuur looiende
eigenschappen toe teschrijven, isdit verschijnsel mogelijk te verklaren. Weliswaar wordt devisbij het roken alsnog aan dezelooiende stoffen blootgesteld,
dochdaardehuidinmiddelsaanzienlijk isuitgedroogd,zoudenveelmindervan
dezestoffen kunnenworden opgenomen.
Het eigenlijke roken, dat nu volgt, neemt, althans voor haring en makreel,
nogeenstweeuurinbeslag.Ookhierwordtweergebruikgemaaktvaneensmeulendhoutvuur datuitmotenzaagselisopgebouwd. Derooktemperatuur loopt
optot ongeveer85°,dochdetemperatuur indeviskomtpraktisch nooit boven
60°,medealsgevolgvandeverdampingvanwateraandeoppervlakte.
Bij makreel bedraagt het gewichtsverlies tijdens het drogen 12% en tijdens
hetroken8%,terwijlhetgewichtgedurendehetafkoelen tot kamertemperatuur
nogeensmet 5%vermindert. Voor het stomenvan 50kg makreel is ongeveer
3kgmoten11 kgzaagselbenodigd (VAN MAMEREN,1958).
Het heet roken van paling is een enigszins anders verlopend proces. Paling
krijgt een zeer rigoureuze warmtebehandeling, waarbij de temperaturen in de
rookhangtotverboven 100°kunnen oplopen.Somsleidtmen,inhetbeginvan
het proces, stoom in de kast om een betere warmteoverdracht te verkrijgen.
Voor een uitvoerige beschrijving van het palingroken wordt verwezen naar de
dissertatie van VAN DENBROEK(1948).
In tabelIViseen overzicht opgenomen van een aantal gerookte produkten,
met daarbij een aantal gegevens omtrent de bereidingswijze, de samenstelling
vanhetprodukt ende houdbaarheid.
Behalvein onsland ishet heetroken vooral in Duitsland populair en voorts
ook in Denemarken en Zweden. Het koud roken is het meest gebruikelijke
procesinEngeland,Noord-Amerika,NoorwegenenFrankrijk (SHEWAN,1945),
endeOosteuropeselanden.
1.4. ROOKONTWIKKELING

1.4.1. Verschillendehoutsoortenalsrookbron
De keuze van de houtsoort dievoor het roken wordt gebruikt, hangt doorgaansafvanwaterterplaatseverkrijgbaar is,envandepersoonlijke smaakvan
deroker.
Inverscheideneverhandelingen overdepraktijk vanhetrokenvindtmenvermeld,dathierbijslechtshardehoutsoortenbruikbaarzijn.VolgensWILLE(1949)
is voor het roken van vis in beginsel alleen loofhout geschikt en beslist geen
naaldhout.Alsoorzaakvandeongeschiktheidvannaaldhoutnoemthijhethoge
harsgehalte,waardoor hetgerookteprodukt een,onmogelijke' smaak verkrijgt.
Onder de vele loofhoutsoorten verdienen de harde soorten, in het bijzonder
beukehout, devoorkeur; ook elze-,eike-enberkehout zijn geschikt. Hout van
°
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de jeneverbesstruik geeft een zeer pikante smaak aan het produkt. Eveneens
bruikbaar ispopuliere-ofkastanjehout enhout van vruchtbomen.
SHEWAN (1945) rookte schelvis met behulp van verschillende houtsoorten,
waaronder enige soorten naaldhout, meest van Amerikaanse herkomst, en verkreegverreweg het besteprodukt met eikehout. Hierbij moet echter worden vermeld dat houtsoorten alsbeuke- ofberkehout ontbraken inzijn experiment.
In hetzelfde artikel verwijst Shewan ook naar een Canadese publikatie
(SIDAWAY, 1944),waarin wordt gesteld dat de aard van de gebruikte houtsoort
weinig invloed heeft op het aroma van de gerookte vis, dat veel meer afhangt
van dekwaliteit vanhetuitgangsprodukt en decondities in de rookkast.
TILGNER (1958) vermeldt, dat vele rokerijen zaagsel van zachte houtsoorten
gebruiken (vermoedelijk zijn coniferen bedoeld) en dat dit nimmer aanleiding
geeft tot klachten over een hars- of terpentijnachtige smaak. Met zachte houtsoorten wordt altijd eenbeter gekleurd produkt verkregen.
Ook Tilgner onderzocht de organoleptische kwaliteiten van met verschillende
houtsoorten gerookte produkten, waarbij op kleur, reuk en smaak werd gelet.
De beste resultaten werden verkregen met ahorn-, eike- en beukehout, en bijna
even goede met denne-(!) en berkehout. lets minder goed voldeden elze-, lindeen espehout, terwijl hout van de spar als de minst geschikte (maar altijd nog
acceptabele) soortuit debuskwam.De onderlinge spreidinginde beoordelingen
was overigens,ten opzichte van dezeverschillen, zeer groot.
De verschillende beoordelingen ten aanzien van het gebruik van naaldhoutsoorten zijn wellicht te verklaren door het zeer uiteenlopende harsgehalte van
naaldhout. Dennehout issoms nagenoegharsvrij,maarbijanderesoorten druipt
dehars vaak opveleplaatsen uit het hout.
In ditverband moet overigens worden opgemerkt, dat eventuele verschillen in
smaak en aroma direkt na het roken het duidelijkst worden waargenomen. De
organoleptische eigenschappen veranderen daarna nog vrij sterk, waarbij niet al
te grote verschillen tussen de produkten onderling blijken te vervagen of zelfs te
verdwijnen.
In ons land wordt naaldhout (,vurehouf) veelvuldig gebruikt bij het roken
van vis,zie 1.4.2.1. Eikehout vindt eveneens toepassing, doch steeds met andere
houtsoorten vermengd, onder andere omdat men van meningis dat rook, alleen
van eikehout afkomstig, het produkt te zuur maakt. Bovendien is de kans, dat
zuiver eikezaagsel wordt betrokken, niet zeer groot. BURGESS CS. (1965b) wijzen
er op,dat hetgeen alseikezaagselwordtverkocht, somsin't geheelgeen eikehout
bevat.
Overigens wordt volgens TILGNER (1958) ook in Engeland veel gebruik gemaakt van zachte houtsoorten. CUTTING daarentegen beweert dat harde houtsoorteninhet algemeen worden verkozen boven zachte(1965).
In Noord-Amerika wordt dikwijls gerookt met notehout (.hickory') en ook
met ahornhout. In Oost-Europa wordt veelvan beukehout gebruikt gemaakt.

10
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1.4.2. Rookontwikkelaars
1.4.2.1. H e t c o n v e n t i o n e l e h o u t v u u r
Zoals in 1.3.1 werd vermeld, bestaat het materiaal voor het conventionele
houtvuur uit krullen en zaagsel. De krullen en schilfers, de zg. mot, zijn doorgaans van vurehout afkomstig. Een laag zaagsel, meestal eikezaagsel of wat er
voor doorgaat, die over de mot wordt uitgespreid, zorgt er voor dat de lucht
niet onbeperkt kan toetreden, zodat het vuur blijft smeulen. Als afdekmateriaal
gebruikt men ook wel de resten van een oud vuur, die dan vooraf met water
worden bevochtigd (,dempsel'). Sommige palingrokers maken gebruik van
smeulende houtblokken.
In de traditionele rookkasten, de zg. hangen, beweegt de rook zich langzaam
naar boven en ontwijkt, na devistezijn gepasseerd, viaeen schoorsteen.
Indien men gebruik maakt van een tunnel wordt de rook in een aparte kast
ontwikkeld. Deze is door een pijp met de tunnel verbonden. In de kast bevindt
zich nog een opening voor valse trek, waardoor een luchtstroom ontstaat die de
ontwikkelde rook met zich meevoert (zie figuur 4).
Het vochtgehalte vanhet gebruikte hout kan eenrol spelenin de kwaliteit van
het eindprodukt. TILGNER, ZIEMBA en DJU-HAK-DJU (1962) vonden, dat vochtgehaltes van 20 tot 35% tot het beste produkt leiden. Bij hogere vochtpercentages onstaat ,vuile' rook (rook met veel grove deeltjes), die het produkt een
slecht uiterlijk geeft en bovendien zeer veel zuur bevat. Te droge rook bevat onvoldoende bestanddelen die de vereiste kleur, geur en smaak aan het produkt
geven.
In Nederland wordt vrijwel uitsluitend het conventionele houtvuur toegepast
bij het roken van vis. De nadelen van deze wijze van rookontwikkeling (discontinue rooktoevoer, oncontroleerbaar en onreproduceerbaar verloop van het
verbrandingsproces) en enige onprettige eigenschappen van de brandstof (groot
volume, zeer brandbaar, sterk besmet met schimmelsporen) wegen nog niet zo

naar tunnel

FIG. 4. Schema van een conventionele
rookontwikkelaar.
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zwaardatmeneensterkebehoefte voelt,derook op.eenmeer elegante wijze te
gaan ontwikkelen. Hetbenodigde houtafval isbovendien goedkoop, hoewel de
prijs gedurende delaatstejaren sterk isgestegen alsgevolgvan ontstane mogelijkheden voordeverwerkingvanhoutafval (spaanplaten!).
Indevleesindustrieechterbeginthetgebruikvanmoderne rookontwikkelaars
inzwangtekomen.Enigetypenzullenhierwordenbesproken.
1.4.2.2. Gemechaniseerde rookontwikkelaars
Een van debekendste mechanische rookontwikkelaars is die van de Noorse
constructeur HALFDAN OLSEN (1955). Deze bestaat in hoofdzaak uit een zeer
langzaamronddraaiende schijf waarin zich een aantal verbrandingskamers bevindt (figuur 5).Via eenvultrechter worden de verbrandingskamers een voor
eenmethoutspaanders (beuke- ofeikehout) gevuld.Zeworden vervolgens met
behulpvaneenoplagespanningwerkend gloeielementaangestoken, waarna de
inhoud van de kamer langzaam van buiten naar binnen verbrandt, als bij een
pijp. De rook wordt door middel van een ventilator afgezogen via de ruimte
binnenin het schoepenrad. Daar het rad doordraait, worden de verbrandingskamers naverloop van enige tijd weer automatisch geleegd. Het probleem van
deasverwijderingishiermeeopsimpelewijzeopgelost.
Met behulp van deze generator is een beheersing van de rookontwikkeling
tot op zekere hoogte mogelijk. Een nadeel van het systeem is de neiging tot

vultrechter

luchtaanvoer
gloeielementschijf met
verbrandingskamers

rookkanaal

afgewerkt materiaal

FIG. 5. Schema van de rookontwikkelaar
volgens HALFDAN OLSEN.

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 69-9 (1969)

luchtaanvoer

reservoir met
asopvangbak

FIG. 6. De rookontwikkelaar van MITTELHAUSER en
WALTER.

vastlopen van de draaiende delen door as-en teeraanslag; de rookontwikkelaar
vereist daardoor veel onderhoud.
Dit nadeel vervalt bij de ,Hansamatic'-generator van MITTELHAUSER EN
WALTER (1965). De houtspaanders worden hier in een verbrandingskamer gebracht (zie figuur 6),waardoor lucht wordt gevoerd die met behulp van een verwarmingselement op hoge temperatuur wordt gebracht. De houtspaanders gaan
hierdoor smeulen, waarbij de geproduceerde rook via een aantal openingen uit
de verbrandingskamer in een ringvormige kamerwordt geleidenvan daar naar
een afvoerbuis. De teer zou worden verwijderd door een in de afvoerbuis geplaatste teervanger.
Een vibrator in de vultrechter zorgt ervoor dat de verbrandingskamer steeds
met houtspaanders gevuld blijft. De afgewerkte spaanders komen via een rooster in een asopvangbak terecht.
Dit type rookontwikkelaar wordt in de vleesrokerijen steeds meer toegepast.
Er bestaan nog enkele andere rookontwikkelaars waarbij de klassieke wijze
vanrookontwikkeling, nl.door middelvan een smeulend houtvuur, in meerdere
of mindere mate isgemechaniseerd. Deze zullen hier verder niet worden besproken. Wei dient nog te worden verwezen naar een overzicht van het gebruik van
rookinstallaties bij de bereiding van vleesprodukten (TE WECHEL, 1968).
Een geheel andere tendens in debouw van rookgeneratoren ishet streven naar
het verkrijgen van ,rook zonder vuur'; hiertoe ismen vooral gekomen vanuit de
(juiste) redenering dat eenproces alshet langzaam verbranden van hout nimmer
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-9(1969)
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•gewichten

opbergplaats
voor gewichten

sproeiers

friktieschijf
'• rookafvoer
sproeier

FIG. 7. Wrijvingsrookontwikkelaar
volgens RASMUSSEN en SPIEHS (naar
TILGNER).

volledigzalkunnenwordenbeheerst.Daarnaastmoetenuiteraard economische
motieven worden genoemd.
Alsbelangrijkste vertegenwoordiger vanditgenremoetde wrijvingsrookontwikkelaar worden beschouwd. De gedachte om door wrijvingswarmte rook te
ontwikkelen,isafkomstig van deAmerikaan H. RASMUSSEN(ANON., 1956a,b).
Hijconstrueerdeeenapparaat (ziefiguur 7), waarin een houten balk tegen een
snelronddraaiende (1750r.p.m.) schijf wordt gedrukt. Deze schijf is voorzien
vanachtmessen,dielangshethoutschrapen en zo eengrotehoeveelheidwarmte
ontwikkelen, waardoor rook ontstaat. De rookproduktie kan worden geregeld
door wijziging van de hoeveelheid gewichten waarmee de balk tegen de schijf
wordtgedrukt.Tervoorkomingvanroetaanslagwordtlangsdewandenvande
rookontwikkelaar water gesproeid. Ook derook wordt noggewassen om teeraanslag te voorkomen, terwijl ze hierbij tevens wordt gekoeld. Overigens kan
menzichafvragen of op dezewijze geenaanzienlijke hoeveelheid nuttige rookbestanddelen wordt weggewassen.
Eengrootvoordeelvandezewijzevanrookontwikkeling is, datmeneropelk
gewenstmoment onmiddellijk meekan stoppen.Verderisslechtsweinigruimte
nodigvoordeopslagvanhetbenodigdemateriaal.Dathouten balkenaanmerkelijk duurder zijn dan zaagsel of ander houtafval, zou ruimschoots worden
goedgemaakt door deveelgrotere rookopbrengstpergewichtshoeveelheid hout
(HUSAINIen COOPER,1957).
Dehorizontale friktieschijf heeft volgens TILGNER (1958) het nadeel, dat de
buitenkant van de schijf een grotere (omtreks)snelheid heeft dan de meer naar
binnen gelegen delen,hetgeen de kwaliteit van de rook zijns inziens ongunstig
14

Meded. Landbouwhogeschool Wagenlngen 69-9 (1969)

rookafvoer :

luchttoevoer

FIG. 8. Wrijvingsrookontwikkelaar volgens ADAM.

be'invloedt. Ditnadeel doet zich niet voor bijeenTsjechoslowaak.se wrijvingsrookontwikkelaar (ADAM, 1960), waar een rotor om een horizontal as draait
(figuur 8).
Ondanks de afschrapende werking van de horizontale friktieschijf kan op het
hout een zeer harde koollaag ontstaan, die verdere rookontwikkeling sterk bemoeilijkt. Dit verschijnsel doet zich overigens ook wel voor bijhetTsjechoslowaakse type. Knoesten inhethout kunnen derookontwikkeling eveneens bemoeilijken. Om deze redenen ishet de vraag ofhet geclaimde voordeel van een
konstante rookontwikkeling inde praktijk inderdaad haalbaar is.Een onaangename eigenschap van met name de Tsjechoslowaakse generator is nog de zeer
grote hoeveelheid lawaai die door dit toestel wordt geproduceerd.
Ondanks deze bezwaren schijnt de wrijvingsrookontwikkelaar toch enige
industriele toepassing te hebben gevonden, en wel in de Verenigde Staten
(MEYBOOM, 1966)eninTsjecho-Slowakije (FOSTER, 1959).
De rook van een wrijvingsrookontwikkelaar zou zeer bruikbaar zijn voorde
vervaardiging van zg. frankfurters (WEIR, 1957; WEIR C.S., 1962).Bij het behandelen vanharingfilets metwrijvingsrook bleken nogal aanzienlijke verschillen
op te treden ten opzichte van normaal gerookte filets (MEYBOOM enVAN
MAMEREN, 1962).Bijlatereexperimenten inhetInstituut voor Visserijprodukten
was ditverschil echter weer nauwelijks significant.
Zij nog vermeld datdewrijvingsrook zelf duidelijk anders isdan deopgebruikelijke wijze ontwikkelde rook. De geur wordt door sommigen alseen
,schroeilucht' omschreven enherinnert maartendeleaan dievanverbrand hout.
Ook iswrijvingsrook witter dan rook van een smeulend houtvuur.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-9(1969)
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Het principe ,rook zonder vuur' iseveneens gehanteerd door D. L. Nicol van
het Humber Laboratory te Hull, die de zg. flui'disatierookgenerator (NICOL,
1960; NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT CORPORATION, LONDON 1965) ont-

wikkelde (zie figuur 9).Deze bestaat uit een flui'disatiekamer, die voorongeveer
een derde wordt gevuld met tevoren gezeefd zaagsel. Elektrisch verhitte lucht
wordt met een bepaalde snelheid door het zaagsel geblazen. De zaagseldeeltjes
worden door de luchtstroom meegenomen en in een geflui'diseerde toestand gehouden, hetgeen wilzeggen dat zij aan twee gelijke doch tegengestelde krachten
onderhevig zijn en derhalve blijven zweven. De zaagseldeeltjes verkolen in de
hete (350°) luchtstroom, waarbij zij rook vormen. De dichtheid van de deeltjes
neemt hierbij geleidelijk af, totdat ze door de gasstroom worden meegenomen
naar de afscheider. Van hier gaat de rook naar de tunnel, terwijl de verkoolde
deeltjes in een reservoir onder de afscheider terechtkomen.
In tegenstelling tot dewrijvingsrookontwikkelaar isdeflui'disatorspeciaal met
het oog op het roken van vis ontwikkeld, hoewel ook bij het roken van bacon
goede resultaten zijn verkregen (NICOL, 1960). Het verbruik aan zaagsel zou
slechts25%vandebij eenklassieke rookbron benodigde hoeveelheid bedragen.
Industriele toepassing heeft dezegenerator echter (nog) niet gevonden.
De mogelijkheden voor het verkrijgen van rook uit hout beperken zich niet
tot de hier besproken systemen. Een zeer recent voorbeeld mogenogworden genoemd, en wel de rookgenerator van FESSMANN (1966). Op het eerste gezicht is
rook

afscheider

v e r b r u i k t zaagsel
toevoer van
flui'disatiekamer

zaagsel

gaas van metaaldraad
A \ inlaatkegel

"hete lucht
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FIG. 9. Flu'idisatie-rookontwikkelaar volgens NICOL.
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het principe van dit toestel enigszins verwant aan het Hansamatic-type, met dit
grote verschil echter dat de houtspaanders hier nietverbranden doch ontleden
onder afsluiting vanlucht. Reedsinbedrijf zijnde uitvoeringen werken met oververhitte (250-360°) stoom als transportgas (TE WECHEL, 1966). In tegenstelling
tot bijvoorbeeld de generator van Nicol is een spontane ontvlamming hier natuurlijk uitgesloten, hetgeen de mogelijkheden voor toepassing in een volledig
automatischbedrijf aanmerkelijk gunstiger maakt.
Of de Fessmann-generator evenwel geschikt is voor het roken van vis, valt
gezien het hogevochtgehalte van derook te betwijfelen.
1.5. AFWIJKENDE WUZEN VAN ROKEN

Een belangrijke drijfveer bij het ontwerpen van vrijwel alle onder 1.4.2.2 beschreven rookontwikkelaars was de wens, de grondstof hout effektiever te benutten, er dus voor te zorgen dat uit een minimale hoeveelheid hout een maximalehoeveelheid rook wordt ontwikkeld. Het blijft echter eenfeit, dat verreweg
de meesterook niet op het te roken produkt terecht komt, doch onbenut via de
schoorsteen wordt afgevoerd.
Verschillende pogingen zijn in het werk gesteld om een doelmatiger gebruik
te maken van de ontwikkelde rook. Met name moeten hier worden genoemd:
het elektrostatisch roken, en de behandeling met een rookoplossing, de zogenaamde ,vloeibare rook'.
1.5.1. Elektrostatisch roken
Rook kan fysisch worden beschreven als een zeer fijne verdeling van vloeistofdruppeltjes in een gas,ofwel een aerosol. Zoweldevloeistof- of disperse fase
als de gas- of dispergerende fase bevatten een aantal ontledingsprodukten van
hout, waarvan een gedeelte verantwoordelijk is voor de organoleptische eigenschappen van gerookte produkten.
Volgens FOSTER en SIMPSON (1961a, b) moet men zich voorstellen dat het
rookproces inhoofdzaak berust opabsorptie van gassen aan hetvochtige oppervlakvan het te roken produkt. Bij verdunning van de rook met lucht, of bij verhoging van de temperatuur, vervult de disperse fase de rol van reservoir. Ook
de door het produkt opgenomen bestanddelen zouden vanuit de disperse fase
weer worden aangevuld.
De massa van de disperse fase blijkt dievan de dispergerende fase vele malen
te overtreffen, althans voorzover het zuren, fenolen en carbonylverbindingen
betreft (SIKORSKI, 1962a). Het zal duidelijk zijn dat een zeer hoog rendement
mogelijk is indien het gelukt, juist deze disperse fase op het produkt neer te
slaan, hoewel men zich daarbij wel dient te realiseren dat de samenstelling van
deze fase anders zal zijn dan die van de gasfase: met name de minst vluchtige
bestanddelen van rook zullen zichin dedisperse fase ophopen.
Bij het elektrostatisch roken is het inderdaad mogelijk gebleken, een groot
deel van de disperse fase op het te roken produkt neer te slaan. Reeds in de
twintigerjaren werden pogingen in die richting ondernomen. Eenbruikbare opMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-9(1969)
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verwarmingselementen

rookuitlaat

hoogspanningsbron

FIG. 10. Installatievoorhet elektrostatischrokenvan vis(volgensHAMMen RUST).

stalling, waarmee de rooktijd zeer kon worden bekort, werd beschreven door
HAMMen RUST (1947).In dedoor henbeschreven installatiewerden sardines, die
reeds in blikjes waren gelegd, elektrostatisch gerookt; ze werden hiertoe op een
lopende band geplaatst,waarna zijinderookkamer kwamen waareen elektrisch
veld was aangelegd met een potentiaalverschil van 14 tot 23 kV De blikjes
vormden de negatieve pool, terwijl de rookdeeltjes positief geladen werden en
daarna op de vis neersloegen (figuur 10). Door BRAMSNAES (1951) werd vastgesteld dat deze sardines de karakteristieke gondgele kleur van op SkandinavihaddeWnJZe
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scherpe aroma van op conventionele wijze gerookte vismist, doch voegt hieraan
toe dat dit voor velen een reden is,het eersteprodukt te prefereren.
Behalve een zeer effektieve benutting van de rook kan ook de rooktijd sterk
worden bekort. Men moet hierbij echter welbedenken dat dit bij koud gerookte
produkten als bijvoorbeeld spekbokking nauwelijks van belang is, omdat de
duur van het proces vrijwel uitsluitend zal worden bepaald door de droogsnelheid. Zelfs bij de bereiding van kippers, die verhoudingsgewijze niet zeer lang
worden gedroogd, is de tijdwinst gering, zoals blijkt uit een der jaarrapporten
van het TORRY RESEARCH STATION te Aberdeen (1958). Hierin wordt ook vermeld dat de mate,waarin derookdeeltjes neerslaan, niet zo groot isals op grond
van laboratoriumproeven welwerd vermoed.
Om dit alles, en ook vanwege de ernstige vervuiling (,tarring-up') die bij dit
proces optreedt, worden de voordelen van het elektrostatisch roken in het
Torry-rapport marginaal genoemd. Hiertegenover staat de mening van
WOSKRESENSKU (1965), die het elektrostatisch roken in alle opzichten superieur acht ten opzichte van de klassieke procedure.
Over het gevaar, dat het werken met hoge spanningen mogelijkerwijze inhoudt, wordt in het algemeen weinig vermeld, doch volgens MORSE en PIVAN
(1953) kan de stroomsterkte zo worden ingesteld dat de procedure niet gevaarlijk is.
In het algemeen blijkt het elektrostatische rookproces in Oost-Europa wat
gunstiger te worden beoordeeld dan elders. Of deze werkwijze daar reeds op
grote schaal wordt toegepast, is ons niet bekend. Wel kan in dit verband het
resume van TILGNER (1958) worden genoemd, waarin een twintigtal toen bestaande elektrostatische rookinstallaties worden opgesomd, doch deze waren
voor hetmerendeel experimenteel.
1.5.1.1. E l e k t r o s t a t i s c h g e f i l t r e e r d e r o o k
Volledigheidshalve dient reeds hier de mogelijkheid te worden vermeld om te
roken met rook waaruit de disperse fase isverwijderd. Door FOSTER en SIMPSON
(1961a, b) werd gevonden, dat slechts de gasfase van rook een direkte rol speelt
bij het roken van vis of bacon. TILGNER, SIKORSKI, URBANOWICZ en NOWAK
(1962d)namenwaar dat Oostzeeharing, dieindegasfase isgerookt, een normale
geur en smaak heeft, doch dat dekleurontwikkeling achterblijft.
1.5.2. ,Rookloos roken'
Reeds meer dan honderdjaar geleden werden pogingen gedaan om het rookproces te vereenvoudigen en goedkoper te maken, en wel langs geheel andere
weg dan de bovenbeschreven procedures (TILGNER, 1966). Een zekere Du
Bonnee moet toendertijd hebben voorgesteld, vlees en vis te conserveren met
houtazijn, de vloeistof die ontstaat bij de droge destillatie van hout. De experimenten in die richting mislukten echter.
In latere pogingen, onder andere die van GUINOT (1944, 1950) (,Fumeol')
werden bepaalde frakties van het destillaat voor het conserveren van vlees, kaas
of vis gebruikt. Deze procedures hadden eveneens weinig succes. De oorzaak
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-9(1969)
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lagdoorgaans bij deorganoleptischeafwijkingen dieaanheteindprodukt werden
gekonstateerd, en die werden getypeerd als hars-,teer-,pek-of houtskoolachtig.
Ook vanuit toxicologisch gezichtspunt waren dezevloeistoffen niet geheel onbedenkelijk.
Een andere vertegenwoordiger van dit type is het Russische WNIIMP-preparaat van LAPSIN (1961).
De smaakafwijkingen van met dit preparaat behandelde visworden overigens
door hem wel toegegeven; reden waarom hij voor het koud roken van vis een
gekombineerde methode voorstelt waarbij het klassieke rookproces gedeeltelijk
wordt vervangen door een behandeling met de rookessence. Hij claimt hierbij
een tijdwinst van meer dan 50% (LAPSIN, 1962). Een bewering waarbij we, in
verband metdein 1.5.1 gemaakte opmerkingover de droogsnelheid, een vraagteken plaatsen.
Beter voldoen de rookcondensaten die zijn verkregen uit rook die op de normalewijze werd ontwikkeld (TILGNER, 1966).Hij steltdan ook voor in de praktijk een scherp onderscheid te maken tussen de eerste en de laatste groep, die hij
respektievelijk aanduidt met de namen rookessence en rookcondensaat.
Rookcondensaten kunnen worden bereid door elektrostatische precipitatie
van de disperse fase (TORIYAMA CS., 1955). Een andere methode is de absorptie
van rookgassen in een bepaalde vloeistof. HOLLENBECK en MARINELLI (1963)
gebruiken hiervoor water (het CharSol-preparaat), MILER (1965) 1N natronloog
en TAYLOR (1964) een plantaardige olie. Daar deze rookcondensaten ook ongewenste bestanddelen bevatten, wordt vaak nog een zuivering uitgevoerd; Miler
gaat hierbij zover dat hij slechts de fenolische fraktie overhoudt.
Voor verdere informatie over de behandeling met vloeibare rook kan nog
worden verwezen naar publikaties van LANGNER (1966) en WISTREICH (1967).
Welk van deze preparaten het meest geschikt is, zal sterk afhangen van het
produkt dat men wenst te bereiden. Een condensaat, dat bestaat uit de elektrostatisch geprecipiteerde disperse fase van rook, is misschien bruikbaar voor een
verdiepingvan derookkleur, terwijl eengerookte olieperspektieven zou kunnen
biedenvooreenprodukt alsgerookteplakjes koolvisinolie(,Seelachs').Volledigheidshalve moet hier ook nog worden gewezen op de mogelijkheid, een kunstmatig bereid rookaroma toe te voegen. In hoeverre deze handelwijzen een
acceptabel produkt opleveren, wordt hier inhet midden gelaten.
1.6. SLOTOPMERKINGEN

Hoeweldehiergegevenopsommingvannieuwemogelijkheden voor het roken
van levensmiddelen misschien de indruk wekt, dat zich op dit gebied grote ontwikkelingen voordoen, moet er toch nadrukkelijk op worden gewezen dat met
name bij het visroken vrijwel uitsluitend de van vader op zoon overgeleverde
technieken worden beoefend, met uitzonderingvanhetlangzaamgroter wordende gebruik van rooktunnels in plaats van de traditionele hang. De redenen hiervoorzijnwellicht,dat devoordelen van denieuweremethoden voor de visrokers
nogmetzoklaarblijkelijk zijn, ofwel dat menvan meningis dat gewijzigde me20
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thoden de mogelijkheid in zich bergen van een afwijkend en dus minder goed
produkt.Ookconservatismezalaandezegangvanzakenzekernietvreemdzijn.
Devreesvooreenmindergoedprodukt isoverigensnietvanallerealiteit ontbloot. Hoewel de consument tegenwoordig veelal een produkt vraagt met een
minder geprononceerde rooksmaak, gaat hij bij zijn beoordeling van gerookte
produkten nogsteeds,zijhetvaak onbewust,uitvandedoor deklassiekewerkwijzegemodelleerdekenmerkenvanditprodukt. Elkeveranderingindezewerkwijzekan eenveranderinginhetprodukt ten gevolge hebben; mogelijkerwijze
weerhoudt dit sommigerokerservan,geldinmoderneapparatuur teinvesteren.
Vooralvoorzeerkleinebedrijven ishiereenreeelrisikoaanwezig.
Deskundigevoorlichtingkan eenbelangrijke rolspelen;hierbij ishetevenwel
vanbelangdatdeachtergronden vanhetklassiekerookprocesgoedbekend zijn,
zodatmenweetwelkeeisenmoetenwordengesteld nietalleenaanhet produkt,
maar ook aan derookinstallatie.
Velemislukkingenbijpogingenomhetrookprocesteverbeteren en efficienter
te maken zijn ongetwijfeld te wijten aan onvoldoende kennisvandezeachtergronden. Terecht is dan ook door velen getracht, in deze achtergronden meer
inzicht te verkrijgen. In hoofdstuk 2wordt een globaal overzicht gegeven van
dezeonderzoekingen.
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ONDERZOEKN A A RDEA C H T E R G R O N D E N VAN
HETROOKPROCES

2.1. INLEIDING

Pas gedurende de laatste decennia wordt de behoefte aan meer achtergrondinformatie over het roken van levensmiddelen gevoeld. Het werk van PETTET en
LANEin de dertigerjaren, waarvan de definitieve publikatie in 1940 plaatsvond,
magmenbeschouwenalshetbegin van het gerichte en systematische onderzoek
van het rookproces met het doel, de achtergronden hiervan te leren kennen en
zoeenbasistevormen voor de verdere ontwikkeling van de technologie van het
roken. Pettet en Lane gaven als eersten een globale samenstellingvan houtrook,
waarbij zij tevens nagingen hoe deze samenstelling veranderde bij wisselende
doorstroomsnelheden van delucht in de rookkast.
Overigens ishet merkwaardigdat aan een verwant proces, de droge destillatie
vanhout, veeleerder aandacht isbesteed; Goos publiceerde in 1952een lijst met
213 bestanddelen van houtdestillaat, waarbij hij in hoofdzaak teruggreep naar
gegevensdiever voor 1940werden verkregen.
Na 1945ishet onderzoek van het rookproces sterk gei'ntensiveerd, met alsresultaat een zeer grote hoeveelheid gegevens. Vooral op het gebied van de kwalitatieve samenstelling van rook is veel feitenmateriaal verzameld.
Intussen moet devraag worden gesteld, inhoeverre aldit materiaal van direkt
belang is voor de praktijk van het roken. Het is immers allerminst een eenvoudige zaak om een proces te bestuderen dat vrijwel niet valt te beheersen en dus
ook slecht kan worden gereproduceerd. Zowel het ontstaan van rook uit hout
als het binnendringen van deze rook in levensmiddelen zijn zeer ingewikkelde
mechanismen; bovendien is de rook zelf niet alleen uiterst komplex van samenstelling maar tevens instabiel, zowel in fysisch als in chemisch opzicht. Zinvolle
bestuderingvaneenenanderlijktslechtsmogelijkindienmen,inafwijking van de
praktijkomstandigheden, een aantal faktoren konstant houdt of uitschakelt.
Hierbij bestaat echter de kans dat men in feite een systeem gaat bestuderen dat
met de praktijk betrekkelijk weinig uitstaande heeft. Ook is het risiko, dat men
in dit labyrint van fysische variabelen en chemische reakties een of meer faktoren over het hoofd ziet, allerminst uitgesloten. Het wekt dan ook nauwelijks
verbazing dat in de literatuur over het rookproces nogal eens tegenstrijdigheden
voorkomen.
Het behoeft geen betoog, dat regelmatig kontakt tussen degenen die zich met
het onderzoek vanhet rookproces bezighouden, van groot belang is.Zeer nuttig
waren daarom de symposia die in 1958 en 1960 in Gdansk (Danzig) werden
georganiseerd, en waarin de afdeling ,Technologie van levensmiddelen van
dierlijke oorsprong' van de Politechnika Gdariska, onder leiding van Prof. Dr.
D. J. Tilgner, eenbelangrijke rol speelde. Met name ophet tweede symposium is
zeer veel onderzoek ter sprake gekomen. De 38 lezingen, die hier werden gehouden, werden gepubliceerd in een speciale editie van het Joegoslavische tijd2
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schrift ,Tehnologija Mesa' (Vleestechnologie), dat in dit proefschrift veelvuldig
wordt aangehaald.
Helaas zijn na 1960 geen open symposia over het roken van levensmiddelen
meer belegd, hoewel de behoefte daaraan stellig bestaat. Nog in 1963 schreef
DRAUDT: ,Undoubtedly the major deterrent to progress in smoking technology
isthe general lack ofreadily available scientific information on smoke composition, and components responsible for the flavor and other functional properties
of smoke'. Het is de vraag of dit in 1969te pessimistisch is. Het is ook de vraag
of deze opmerking slechts moet gelden voor onze praktische kennis van de
samenstelling van rook en de betekenis van deze samenstelling. In elk geval
dringt de idee zich op, dat tussen de wetenschappelijke informatie omtrent het
rookproces en de praktijk van het roken een soort niemandsland aanwezig is,
dat vanaf beide zijden zeer schroomvallig wordt betreden en waardoorheen
weinigkommunikatie plaatsvindt.
Aan de hand van de tot nu toe verkregen gegevens zullen we nagaan in hoeverre die indruk juist is, en waar de hiaten het meest hinderlijk zijn. In tegenstelling tot hetgeen veelal in de literatuur gebruikelijk is- het centraal stellen
van de rook en haar eigenschappen - gaan we hier uit van het produkt zelf,
waarbij de volgende vier facetten zullen worden besproken:
- ontstaan van aroma ensmaakalsgevolgvan de behandeling met rook;
- bescherming tegen microbieel bederf;
- verhindering van chemisch bederf (vetoxidatie);
- vormingvan dekarakteristieke rookkleur ophet produkt.
2.2. AROMA EN SMAAK VAN GEROOKTE PRODUKTEN

Het ontstaan van de typische organoleptische eigenschappen van gerookte
produkten is, globaal beschouwd, een gevolg van de absorptie van bepaalde
stoffenuitdierook,gevolgd door diffusie inhet produkt eneventueelreakties van
sommige stoffen uit rook met bestanddelen van dat produkt. Van belang hierbij
is de samenstelling van de rook, en de mate waarin die rook op het produkt
terecht komt.
2.2.1. Rooksamenstelling
Sinds moderne scheidingsmethoden als de gaschromatografie, en moderne
detectiemethoden zoals de infrarood- en de massaspectrometrie hun intrede
deden in de analytische chemie, is door vele onderzoekers nagegaan welke verbindingen zoal in houtrook aanwezig zijn. Dit inventarisatieonderzoek heeft
onder meer aan het licht gebracht dat rook een grote verscheidenheid aan fenolischeverbindingen, carbonylverbindingen en vetzuren bevat, waarvan een aanzienlijk gedeelte een zeer sterke geur bezit, zodat men mag verwachten dat deze
verbindingen van belang zijn bij devorming van het rookaroma.
In vele gevallen werden de rookmonsters verkregen door de rook te condenseren in zg. cold traps, waarbij werd gekoeld met kooldioxide/aceton- of kooldioxide/efhanolmengsels (PETTET en LANE, 1940; JAHNSEN, 1961; HOFF en
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KAPSALOPOULOU, 1964; PORTERC.S., 1965; DOERR C.S., 1966; FIDDLER C.S., 1966).

Ophet aldusverkregen condensaat werd indemeestegevallen een gaschromatografische scheidinguitgevoerd, waarna deidentiteit van een aantal componenten
kon worden vastgesteld.
Gezien de hoge concentraties aan rookbestanddelen in het condensaat is het
allerminst denkbeeldig dat hierin reakties zullen gaan optreden. Door tijdige
verdunning kunnen dezereakties echter aanzienlijk worden vertraagd. JAHNSEN
(1961)vermeldtdatrookcondensaten, diehij uit hout met een hoog vochtgehalte
bereidde,veelstabieler waren dan condensaten die uit minder vochtig materiaal
werden verkregen; een verschijnsel dat hij als louter eenverdunningseffekt verklaart. Overigens dient men te bedenken dat reakties in het condensaat zeer verwant, zo niet dezelfde, zullen zijn als reakties in de deeltjesfase van het rookaerosol; webehoeven dan ook niet te verwachten, dat hierbij geheel andere verbindingen zullen ontstaan. Wei bestaat de kans dat sommige zeer reaktieve verbindingen, dieeenbelangrijke rol kunnen spelen in hetrookproces,geheelzullen
verdwijnen. Ook een kwantitatieve interpretatie van de resultaten wordt bij het
voortschrijden derreakties steeds moeilijker (ZIEMBA, 1956).
Een andere methode voor het opvangen van rook isde absorptie in een vloeistof, meestal water. Behalve het voordeel, dat op deze wijze allerlei reakties
wordenvermeden of opzijn minst tegengegaan, sluiteen dergelijke handelwijze
meer op depraktische situatie aan, zie2.2.2.
Naast de direkte analyse van de totale rook is ook onderzoek verricht op
rookfrakties dietevoren op meer klassieke wijze waren geisoleerd. Zo werden er
scheidingen uitgevoerd opgrond van het verschil invluchtigheid der verschillende frakties, waarna deze frakties afzonderlijk werden onderzocht (GROENEN,
1965). Ook werden scheidingen verkregen door de rook door bepaalde oplossingenteleiden(NaOH (FIDDLER C.S., 1966),2,4-dinitrofenylhydrazine (LOVE en
BRATZLER, 1966)),met het doel, de samenstellingvan verschillende groepen van
chemisch verwante verbindingen (zuren, fenolen, carbonylverbindingen) nader
teleren kennen.
Hoewel men in het algemeen van mening is (SHEWAN, 1949; TILGNER c.s.,
1962a, c; DRAUDT, 1963; FIDDLER c.s., 1966), dat het rookaroma wordt gemodelleerd door defenolen enverscherpt of geaccentueerd door de vetzuren, blijkt
steeds weer dat de invloed van een aantal carbonylverbindingen niet moet worden veronachtzaamd (TILGNER, 1967). SPANYAR, KEVE. en BLAZOVICH (1966)
memn
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opdelijstvanGoos(1952),hetgeennauwelijksverwonderingzalwekkenvanwege
de grote overeenkomst tussen de droge destillatie van hout en het ontstaan van
rook uit een smeulend houtvuur. Het belangrijkste verschil tussen beide processen ishet ontbreken van oxidatieve reakties bij de droge destillatie. Wat hiervan
het gevolgisvoor de samenstelling der pyrolyseprodukten, valtmoeilijk te overzien. Uit de literatuurgegevens blijkt in elk geval niet duidelijk dat de hoeveelheid ofhetaantal componentenmetveelzuurstofinhetmolecuulin rookcondensaten hoger is dan in houtdestillaten. Men heeft getracht, hierover enige informatieteverkrijgen door eentoestelte ontwerpen waarin hout eerst ineen atmosfeer van kooldioxide aan pyrolyse wordt onderworpen, waarna de pyrolyseprodukten ineen andere ruimte met lucht worden verhit (MILER, 1962; TILGNER
c.s., 1962a). Men vermoedt, op grond van de verkregen gegevens, dat oxidatieprocessen geen grote rol spelen (MILER, 1962). Niettemin bestaat tussen beide
produkten een duidelijk onderscheid, zie 1.5.2.
Nog slechts weinig is bekend over de condities waarbij de individuele aromaen smaakstoffen in de rook hun optimale concentratie bereiken. Dit geldtzowel
voor de gewenste alsvoor de minder gewenste aromadragers. De zeer gekompliceerde samenstelling der rook is hier uiteraard debet aan.
Intussen is het de vraag of het noodzakelijk is, deze weg te bewandelen voor
hetverkrijgen van informatie omtrentde optimlaerookcondities. Eenkwantitatieveanalysevan groepenvanrookbestanddelen, gekombineerd meteen organoleptische beoordeling, zal naar alle waarschijnlijkheid meer direkte informatie
kunnen geven, waarbij inventarisatie en semi-kwantitatieve analyse van enkele
rookfrakties voor de opheldering van sommige details zouden kunnen zorgen.
De weg der kwantitatieve analyse van groepen van verbindingen is o.m. gevolgd door Rusz (1962), TILGNER C.S. (1962b) en SPANYARC.S.(1960a,b, 1961).
Rusz analyseerde rook, vanverschillende houtsoorten afkomstig, en onderzocht
ook deinvloed van depyrolysetemperatuurenhetvochtgehalte van het gebruikte hout op de rooksamenstellingen. Tilgner c.s. onderzochten alleen de invloed
van het vochtgehalte. Spanyar en medewerkers verrichtten zeer uitgebreid onderzoek, waarin zij verschillende houtsoorten betrokken en tevens de invloed
van pyrolysetemperatuur en vochtgehalte nagingen. Bovendien verzamelden zij
een aantal gegevens over de wijze waarop de samenstelling van rookcondensaat
samenhangt met de afkoeling van de rook tijdens het transport van rookbron
naar condensor.
Wat betreft het belang van verdere studies op het gebied van de totale inventarisatielijkt het onstoe,dat ditmeer moetworden gezocht ophetterreinvan de
synthetische rookaroma's, een terrein dat hier verder buiten beschouwing zal
blijven.
2.2.2. Neerslag c.q. absorptie vanrook
De pogingen om rook in zijn geheel op tevangen, een werkwijze waarvan de
wenselijkheid reeds door Pettet en Lane werd beklemtoond, zijn zeer waardevol
indien het doelvan het onderzoek de rook alszodanig is. Het isechter de vraag
of de samenstelling van een rookcondensaat representatief isvoor de samenstelMeded. Landbouwhogeschool Wageningen69-9(1969)
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lingvan het gedeelte van derook dat op het produkt terechtkomt. Het is hierbij
van belang of het de deeltjesfase dan wel de gasfase van het rookaerosol is, die
in hoofdzaak de verantwoordelijkheid draagt voor de aanwezigheid van rookbestanddelen in gerookte produkten. We kunnen immers verwachten dat de
samenstelling van de deeltjesfase anders is dan die van de gasfase, omdat de
minstvluchtigebestanddelen zichindedeeltjesfase zullen ophopen.
Nu werd onder 1.5.1 reeds vermeld, dat de Britse onderzoekers Foster en
Simpson van meningzijn dat het rookproces in hoofdzaak neerkomt op absorptie van stoffen uit de gasfase van rook aan het vochtige oppervlak der levensmiddelen. Zij voerden een serie experimenten uit, waarin de deeltjesfase uit de
rook werd verwijderd met behulp van een elektrostatisch filter. Zowel voor als
achter hetfilterwerden monsters van derook getrokken door absorptie van deze
rook in water, en werden vis en bacon aan de inwerking der rook blootgesteld.
Noch tussen de rookmonsters, noch tussen de gerookte produkten was enig
verschilvan betekenis vast te stellen.
Hoewel tegen deze experimenten enige bezwaren zijn aan te voeren, zie
hoofdstuk 6, lijkt de theorie van Foster en Simpson in de meeste gevallen te
mogen worden toegepast. Indien men voorts bedenkt dat de hoeveelheid zuren,
fenolen encarbonylverbindingen indedeeltjesfase veelgroter isdan inde gasfase
(SIKORSKI, 1962a),zalhet duidelijk zijn dat een totaal rookcondensaat in hoofdzaak bestaat uit dat gedeelte van de rook dat niet op het produkt terecht komt.
Een en ander isvoor ons aanleiding om kritisch te staan tegenover analyses van
rookcondensaten die zonder meer op het roken van vis (of andere levensmiddelen) worden betrokken.
Juisterlijkthet om,evenals Foster en Simpson, derook inwater telaten absorberen en de ontstane oplossing aan een analyse te onderwerpen. Hiervoor heeft
men gebruik gemaakt van gaswasflessen (SPANYAR, 1960a; Rusz, 1962; ZIEMBA,
1964, 1967b) en ook wel van met water gevulde worstomhulsels (KURKO, 1961;
SIMON CS., 1966; TE WECHEL, 1967; BRATZLER en HARPER, 1968). Foster en
Simpson gebruikten Petrischalen met water.
Ook deze werkwijzen echter wijken aanzienlijk van de praktijkomstandigheden af. In de dunne laag vocht rond het levensmiddel zullen sommige stoffen afhankehjk van hun oplosbaarheid in water en hun concentratie in de rookgassen - snel hun verzadigingsconcentratie bereiken en niet meer worden opgenomen, terwijl andere componenten gedurende eenveel langere periode kunnen
worden geabsorbeerd. De absorptie via wasflessen, in waterworsten of in
Petrischalen nivelleert al deze verschillen, omdat immers het watervolume in
dezegevallenzeerveelgroter is. Ook metdetrage diffusie van rookcomponenten
naar dieper gelegen gedeelten van het levensmiddel wordtbij deabsorptie van
rook inwater geenrekening gehouden.
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klusiesomtrenthetrookproces aanteverbinden. Demoeilijkhedenbijdevluchtig zuur-bepaling werden veroorzaakt door hoge blankowaarden van het uitgangsmateriaal, die bovendien nog afhankelijk waren van de versheid van dit
materiaal;demoeilijkheden metdebepalingvanformaldehyde ontstonden door
departicipatie van dezestof inirreversibelechemischereakties. Westuiten hier
al direkt op twee problemen bij de analyse van rookbestanddelen ingerookte
produkten.Vooralhetfeit daterreaktiesgaanoptreden,tussen derookcomponenten onderling oftussenrookcomponentenenbestanddelen vanhet produkt,
maakt deanalysevaneen aantal rookbestanddelen langsdezeweg onmogelijk.
Bijdezereaktieszijn ongetwijfeld ook stoffen betrokken diemededesmaakbepalen: het iseenbekend feit dat het aroma van sommigeprodukten zich gedurende de eerste dagen na het roken nog sterk wijzigt. De reuk van brandend
houtverdwijnt eneenmilder,volleraromakomtervoorindeplaats.Enin1.4.1.
werderalopgewezen,dat organoleptischeverschillenalsgevolgvandebehandeling met verschillende soorten rook bij het bewaren min of meer worden
,gladgestreken'. Waarschijnlijk wordt een aantal stoffen, die als aromacomponent minder gewenst zijn, chemisch gebonden; mogelijk ontstaan ook nieuwe
aromacomponenten. Vervluchtiging van sommige stoffen tijdens de verdere
uitdrogingspeeltmisschieneveneenseenrol.
Het analyseren van een of meer rookbestanddelen, of groepen van bestanddelen, is met name zinvol in die gevallen waar weobjektieveinformatie willen
verkrijgen overwatmenindeAngelsaksischeliteratuur ,thedegreeofsmoking'
noemt. Door SIMPSONen CAMPBELL(1962)is aan deze werkwijze een kritische
besprekinggewijd.Zijponeren, dat de analyse van fenolische componenten in
gerookte levensmiddelen weliswaar een veel gezonder basis vormt voor een
,rook-index' dan analyses van vluchtige zuren of carbonylverbindingen, maar
manen toch tot voorzichtigheid bij de interpretatie van de resultaten. Slechts
wanneer steedsdezelfde, of soortgelijke, produkten worden gerookt, onder dezelfde condities van rookprodukties en -neerslag, mogende analyseresultaten
metelkaarwordenvergeleken.Deauteursillustreren ditalsvolgt:twee partijen
vis, waarvan de ene in een traditionele rookkast en de andere in een moderne
rooktunnel werd gerookt,blijken,bij dezelfde organoleptische beoordeling,geheelverschillende analyseresultaten op te leveren:het gehalte aan fenolen was
bij deopconventionele wijze gerookte vistweemaalzohoog.(Zijtrekken dan
ook dekonklusie dat dehuidige(1960)kennis omtrent het rookprocesnogniet
toelaatdatchemischeanalyseseenbeslissenderolspelenindekwaliteitscontrole
vangerooktevis).
Op dit terrein is men, sinds 1960, nauwelijks verder gekomen. Nu is de objectieve kwaliteitsanalyse van gerookte produkten niet meer een van de meest
urgente zaken, maar bruikbare analysemethoden voor rookstoffen in gerookte
levensmiddelen ofmodellen daarvan kunnen van groot nut zijn bij debestuderingvandeconditiestijdenshetroken.Juisthetfeitechter,dathetgehalteaande
fenolen van gerookte produkten, bij gelijke organoleptische beoordeling, zo
aanzienlijk blijkt tekunnen verschillen, zoueengoed uitgangspunt kunnen zijn
voor een nadere bestudering van de fenolen die in het produkt terechtkomen.
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Voorzover we weten is een dergelijk onderzoek nimmer aangevat, maar verwacht magworden dat het op zijn minst een bijdrage zou kunnen leveren aan
onzekennisomtrentaroma-ensmaakvorming,terwijl misschien ookeenbetere
maatvoordeintensiteit derrookbehandeling kan worden verkregen.
Het zalinmiddels duidelijk zijn, dat een idealeprocedurevoorhetverkrijgen
van rookmonsters niet bestaat. Niettemin kan men, indien men zich de beperkingen van de verschillende werkwijzen terdege bewust is, met vrucht van de
bestaande methoden gebruik maken. Zo zijn de methoden, waarbij de rook in
waterwordt geabsorbeerd, zeer bruikbaar indien het gaat om samenstellingen
hoeveelheid van denuttige rook in derookinstallatie. In velegevallen zalmen
hiernakunnenvolstaanmetdeanalysevanenkelebelangrijkegroepenvan rookcomponenten, die zonodig kunnen worden aangevuld met een meer gedetailleerdeanalysevanenkelegroepen.
Langsdezeweg is reedseenhoeveelheidinformatieverkregen,doch de onderlingevergelijkbaarheid laatveeltewensenover,nietalleendoor de verschillende
analysemethodes die werden toegepast, maar vooral ook door het verschil in
opvangtechnieken. Voorstellen tot standaardisatie der analysetechnieken zijn
reedsophettweederookcongres te Gdansk uitvoerigter sprake gekomen;over
dewijzevanrook opvangenisdeverwarringechter nogsteedsgroot. Het komt
onsvoor, dat eenduidelijke afspraak over detoete passen opvangtechniek(en)
zospoedigmogelijk dient teworden gemaakt.Hetzaldan mogelijk worden,de
hierliggendeproblemen opeen grotere schaal aan te pakken dan tot voorheen
het gevalwas.
Wellicht heeft het ook zin om te werken met een variant op deze absorptiemethode, door derook niet in water maar in een organisch oplosmiddel op te
vangen. Speciaal bij het roken van vette levensmiddelenmag worden verwacht
dat een niet onaanzienlijk deel van de rook via de vetweefsels binnendringt
(WISTREICH, 1967).De samenstelling van deopdezewijze geabsorbeerde rookcomponentenisongetwijfeld andersenhetkannuttigzijnomookzo enigegegevens te verzamelen.
Zijernogaanherinnerd, dathetverkrijgen vanrookmonsters door absorptie
invloeistoffen mede is gebaseerd op dejuistheid van de theorie van Foster en
Simpson. Hoeweldezetheorie,zoalsnogzalblijken, haar beperkingenheeft, is
zij,juistvoordebestuderingvandeopnamevan- vluchtige- aromastoffen, zeer
bruikbaar, enerisdan ook niet veelaanleiding omhaar in dit opzicht te wantrouwen.
De absorptiemethodieken geven vrijwel geen bruikbare inlichtingen over de
invloed van de condities in de rookkast of -tunnel (temperatuur, relatieve
vochugheid,snelheidderrookgassen)ophetprodukt.Vooreenbestuderingvan
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diffusie vanwater naar dat oppervlak,kunnenzeerbelangrijk zijn bij de opname
van rookstoffen, en dienen daarom in het model zorgvuldig te worden geimiteerd, ook al omdat de genoemde drie parametersjuist hierin zulk een grote rol
spelen. We hebben de indruk, dat aan het probleem van het verkrijgen van een
bruikbaar model tot nog toewat teweinig aandacht is besteed.
Over de aard der reakties die zich op het produkt afspelen en waarin rookcomponenten participeren, isnog nietveelbekend. KRYLOVA C.S. (1962) vonden
echter, dat hierin met name de fenolen zijn betrokken: zij zouden zich binden
aan de vrije amino- en sulfhydrylgroepen dereiwitten. Anderen veronderstellen
departicipatie van vrije carbonylverbindingen in Maillard-achtige reakties en in
polymerisatiereakties. Deze zullen onder 2.5 weer ter sprake komen. Hier zij
reeds opgemerkt, dat bij de ontwikkeling van bruikbare analyses op gerookte
produkten meer kennisvan deze reakties noodzakelijk is.
2.3. VERHOGING DER HOUDBAARHEID ALS GEVOLG VAN DE
MICROBICIDE EIGENSCHAPPEN VAN ROOK

Hoewel de conserverende werking van het rookproces, zoals dat van oudsher
werd uitgevoerd, in hoofdzaak berust op de onttrekking van water aan levensmiddelen, kunnen de rookbestanddelen zelf een niet onbelangrijke bijdrage
hieraan leveren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een eenvoudig experiment van
KOCHANOWSKI (1962). Hij legdestukjes huid van gerookte vissen op agarplaten
waar een bacteriesuspensie doorheen was gemengd. Rondom dezestukjes bleek
geen bacteriegroei op te treden.
Overtuigender nog is een onderzoek van SHEWAN (1945), waarin warm gerookte haring werd vergeleken met haring die, onder vergelijkbare condities, in
hete lucht was gedroogd. De rook- resp. droogtijd, en hiermee degraad van uitdroging,werd gevarieerd. In alle gevallenbleek deniet met rook behandelde vis
sneller tebederven, hetgeen zowelorganoleptisch alsmetbehulpvan een bederfanalyse (bepaling van het gehalte aan vluchtige basische stikstofverbindingen)
werd vastgesteld. Vooral tussen kort gerookte en kort gedroogde vis waren de
verschillen groot. Bij langdurig behandelde vis was het effekt van de rook wat
minder uitgesproken.
Bij debereiding van kippers bleken de rookbestanddelen de grootste bijdrage
totdehoudbaarheid tegeven (SHEWAN, 1949). GIBBONS, ROSEen HOPKINS(1954)
komen, in een studie over het roken van bacon, tot de konklusie dat het kiemgetalmet name door dezerookstoffen wordt gereduceerd, en niet zozeer door de
wateronttrekking. Hetbetreft hierechter inbeidegevallenprodukten, die tijdens
het roken weinigvocht hebben verloren.
Het zou zinvol zijn, deze experimenten verder uit te breiden en er ook sterker
gezouten produkten in te betrekken. Juist bij de in ons land veel bereide koud
gerookte vis (met vrij hoge zoutpercentages) mag worden verwacht dat de rol
van derookbestanddelen bijdeconservering geringer isdanbijde bovengenoemde produkten. Deze experimenten zouden een goede tegenhanger vormen van
veelvuldiggedanemodelproeven waarbij debactericidewerkingvan rook, rookMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 69-9(1969)
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condensaten ofrookfrakties werd vastgesteld, maar waarbij niet duidelijk wordt
of dit element in de praktijk een belangrijke dan wel een ondergeschikte rol
speelt. Hetis intussen niet onze bedoeling, de waarde vanonderzoek naarde
microbicide werking van derook zelf te ontkennen; wewillen erslechts opwijzen datmenuit zulk onderzoek soms te lichtvaardig konklusies trekt omtrent
heteffekt van het rookproceszelf.Illustratief is inditverband een recente studie
van KOCHANOWSKIen MACIEJOWSKA(1967),waarbij isnagegaan in hoeverrevis,

dievoor dewestkustvan Afrika werd gevangen, kan worden geconserveerd door
behandeling met rook, zout of antibiotica. Uit het feit dat een groot aantal
bacteriestammen, dievan deze viswerden ge'isoleerd, zeer gevoelig waren ten
opzichte vanrookcondensaat, wordt gekonkludeerd dathet roken een nuttige
techniek isvoor hetconserveren van Afrikaanse vis,endaarom ook kan worden
aanbevolen voor industriele toepassing. Hoewel deze uitspraak op zich volkomenjuist is, magmenhaar toch niet baseren opdegevonden antibacteriele
werking vanrookcondensaat, daar, zoals reeds werd vermeld, in de praktijk
geheel andere faktoren meespelen.
Inditonderzoek werd met 1:1-en1:3-verdunningen van een rookcondensaat
gewerkt, dieenige tijd waren bewaard. Het meest verdunde condensaat bleek
de sterksteantibacteriele werking tevertonen! Men kan hieruit konkluderendat
deantimicrobebestanddelen van rook tamelijk reaktief zijn endatde optredende reakties sterk vandeconcentraties vandeze bestanddelen afhangen. Er zal
ernstig rekening gehouden moeten worden methetfeit datdeantibacterieleeigenschappen van sommigerookbestanddelen snelverdwijnen indien zij eenmaal
op deviszijn neergeslagen. Ditisweer een reden temeer om aandeuitmodelproeven verkregen resultaten niet zonder meer konklusies ten aanzien vande
praktische situatieteverbinden.
Welheeft hetzin, debactericide eigenschappen van rookcondensaat te bestuderen indien men het effekt van een behandeling met vloeibare rook wil nagaan,
zie 1.5.2. Zulk onderzoek is eveneens door KOCHANOWSKI verricht (1962) en
verder onder meer door WOLKOVSKAJA en LAPSIN (1962). Eenbespreking van
hun werk moge hier achterwege blijven.
Voorts dient nogteworden vermeld, welkerookbestanddelen met name worden beschouwd als verantwoordelijk voor de antibacteriele werking van rook.
Reeds tegen heteinde dervorige eeuw ishieromtrent onderzoek verricht door
SERAFINI en UNGARO (1891,1892)en door BEU (1890). Uiteraard kon dit, met de
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langrijkste antibacteriele stof. Hij vermeldt ook, dat de bactericide eigenschappen van rook toenemen bij verlaging van de pH.
SHEWAN (1949) konstateerde dat de stabiliteit van koud gerookte vis ten opzichte van mikro-organismen een funktie is van het gehalte aan fenolische verbindingen. In later jaren werd in het Torry Research Station gevonden dat de
volgende fenolen hiervoor in het bijzonder verantwoordelijk waren: 2,6- dimethoxyfenol (I), 2-methoxy-6-hydroxyfenol (II), en enkele homologen van deze
verbindingen (REPORTS OF THE FOOD INVESTIGATION BOARD, D.S.I.R., GREAT
BRITAIN 1953, 1954).

R
(R = H , C H 3 , C 2 H 5 o f C 3 H 7 )

Laterwerdnoggevonden (REPTS. FOOD INVESTIGATION BOARD, 1955),dat verschillende bacteriesoorten niet voor al dezecomponenten even gevoelig waren.
Een Achromobacterstam bleek met name gevoelig voor 2,6-dimethoxyfenol en
zijn homologen, terwijl B.cereus sterk reageerde op het in rook eveneens aanwezige hydrochinon.
In dit overzicht is er reeds op gewezen, dat sommige bactericide stoffen door
polymerisatie, reakties met andere rookcomponenten of met bestanddelen van
het produkt, deze eigenschap geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen. Anderzijds moet er ook rekening meeworden gehouden, dat chemische veranderingen
aan de oppervlakte van het gerookte produkt de groei van mikro-organismen
kunnen belemmeren (BEM, 1966).
Hoewel het zeker nuttig zou zijn, deze experimenten verder uit te breiden,
moet er toch op worden gewezen dat het momenteel urgenter is om, voor de
thans gebruikelijke rookprocessen, duidelijk vast te stellen wat het aandeel der
rookbestanddelen in het conserverend effekt van de totale behandeling is.
Slechts in die gevallen waar dit aandeel een belangrijke rol speelt, heeft verder
onderzoek van de microbicide eigenschappen van rook praktische betekenis.
Tenslotte zij nog vermeld, dat de microbicide werking van rook zich niet tot
schimmels lijkt uit te strekken. Juist gerookte visvertoont bijzonder snel schimmelgroei, indien debewaarcondities ongunstig zijn. Natuurlijk moet men hierbij
bedenken dat de aanwezigheid van houtafval in de buurt van de rookinstallatie een voortdurende bron van schimmelinfektie vormt, maar in elk geval is
vanuit depraktijk wel duidelijk, dat rookbestanddelen, althans in de concentrat e waarin zij op gerookte vis voorkomen, de gevolgen van deze infektie niet
kunnen verhinderen.
2.3.1. Toxicologische aspekten
Uitgaande van de microbicide eigenschappen van houtrook kan men zich
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-9(1969)
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afvragen of deze hulpstof, vanuit toxicologisch gezichtspunt bezien, geheel onbedenkelijk is.Inderdaad bevat houtrook velevoor de mens schadelijke verbindingen: methanol, formaldehyde, aceetaldehyde, kresol, fenol, guaiacol. De
hoeveelheden echter, die tijdens het roken op de levensmiddelen terechtkomen,
zijn dermateklein,dat geenenkele schadelijke werking hiervan kan worden verwacht (LUDORFF, 1958) - een overtuiging die algemeen wordt gedeeld.
Dit laatste geldt evenwel niet voor de polycyclische koolwaterstoffen, waarvan er enkele in houtrook zijn aangetoond. Onder deze koolwaterstoffen bevinden zich de carcinogene verbindingen 3,4-benzpyreen en 1,2,5,6-dibenzanthraceen.Volgens TILGNER en MILER (1963)worden dezeverbindingen nietgevormd
indien de pyrolysetemperatuur beneden 425° en de temperatuur in de oxidatiezone beneden 375° blijft. In het conventionele smeulende houtvuur treden echter altijd hogere temperaturen op (TILGNER, 1968).
Door Bailey en Dungal is getracht, verband te leggen tussen de naar verhoudinghoge frekwentie van maagkanker in gebieden waar de bewoners grote hoeveelheden gerookt vlees en gerookte vis nuttigen (IJsland), en de aanwezigheid
van sporen 3,4-benzpyreen in deze levensmiddelen (BAILEY en DUNGAL, 1958;
DUNGAL, 1961). TILGNER (1968) refereert aan een Russisch onderzoek, waarin
wordt aangetoond dat onder Baltische vissers, die zeer veel gerookte vis eten,
meer kanker van het maagdarmkanaal voorkomt dan bij de meer in het binnenland wonende bevolking. In beide gevallen betreft het hier evenwel extreme
omstandigheden (overvloedige opname van sterk gerookte produkten) en het is
zeer devraag of er van normaal gerookte vis carcinogene effekten vallen aan te
tonen. Hierbij moet ook nog worden bedacht dat verwante polycyclische koolwaterstoffen, zoals bijvoorbeeld het eveneens in rook aanwezige chryseen, een
anticarcinogene werking schijnen te bezitten (MILER, 1966). Aan gehaltes van
0,001 tot 0,0001 p.p.m. benzpyreen zou men niet teveel betekenis moeten hechten.Terecht wijstDE WIJN (1966) er op dat het onverstandig is, om zich zorgen
te maken over de mogelijke aanwezigheid van 0,001 jig benzapyreen per kg totaal gewicht, ( ) terwijl men honderd tot duizend keer zoveel opneemt met
leder stuk vlees dat boven een houtskoolvuur isgeroosterd '

chryseen

3,4-benzpyreen
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1,2,5,6-dibenzanthraceen
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Natuurlijk is het niet absoluut uitgesloten dat gerookte produkten andere
carcinogene stoffen kunnen bevatten, maar er bestaan geen duidelijke aanwijzingen dat het met mate nuttigen van gerookte produkten de kans op kwaadaardige gezwellen in het spijsverteringskanaal merkbaar vergroot, behalve dan
misschien in zeer extreme gevallen zoals de hierboven genoemde. We citeren ten
tweedemaledeWijn: ,Het geheleprobleem vandekankerverwekkende factoren
in de woon- en werkomgeving van de mens moet gezien worden in het totale
beeld en niet vanuit het gezichtspunt van enkele waarnemingen van ge'isoleerde
onderdelen daarvan.'
2.4. V E R T R A G I N G VAN O X I D A T I E F V E T B E D E R F

De antioxidatieve eigenschappen van houtrook zijn in het begin van de
dertigerjaren bestudeerd door LEA (1933) en later onder andere door WATTS en
FAULKNER (1954), KURKO (1959) en TILGNER C.S. (1967). Algemeen wordt aangenomen dat voor de antioxidatieve werking van rook een aantal fenolen verantwoordelijk is.Kurko noemt hierbij met name hoogkokende fenolfrakties, die
bestaan uitpyrogallolethers. Merkwaardigerwijze zijn dit dezelfde stoffen alsdie
waaraan eensterke microbicide werkingwordt toegeschreven. De antioxidatieve
werking van dezeverbindingen kan worden vergeleken met dievan het bekende
antioxidans BHT (KURKO, 1959).

2.5. K L E U R V O R M I N G O P G E R O O K T E P R O D U K T E N

In tegenstelling tot de antioxidatieve werkingvan rook isdewijze, waarop de
kleur op gerookte levensmiddelen wordt gevormd, een zeer gekompliceerde
kwestie,waarover - verhoudingsgewijze - nog nietzoveel bekend is.
Het ligt voor de hand, te veronderstellen dat de kleur op gerookte waren het
gevolg isvan het daarop neerslaan van teerdeeltjes, zoalsvroegerdanookmeestal werd aangenomen. De verdieping van de kleur na het roken echter, die
vooral bij koud gerookte viswordt waargenomen, duidt er op dat het neerslaan
van teerdeeltjes zonder meer de kleurvorming niet kan verklaren en dat daar in
elkgevalook chemische reakties bij optreden.
In 1945werd door SHEWAN het vermoeden geopperd, dat de fenolen uit rook
bij dereaktiezijnbetrokken. Pyrogallol,en ookwelanderefenolachtigen, oxideren aan de lucht tot bruine of bruinzwarte verbindingen. Deze reakties worden
versneld bij verhoging van de pH. Inderdaad blijkt vis, waarvan het oppervlak
met natriumbicarbonaat is behandeld, een meer intense kleur te bezitten dan
niet behandelde vis, die aan dezelfde hoeveelheid rook werd blootgesteld. Niet
geheelversevis(dieammoniak en andere basen bevat) blijkt eveneens gemakkelijker te verkleuren na behandelen met rook.
LINTON en FRENCH kwamen echter in hetzelfdejaar tot dekonklusiedat deze
fenolen niet deelnamen aan de reakties die tot kleurvorming leiden. Zij bepaalden het fenolgehalte in gerookte vis op twee verschillende manieren en vonden
geen afname gedurende de kleurverdieping.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-9(1969)
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In 1956 vond SIKORSKI, dat de rookbestanddelen die in een elektrostatisch
veld het minst werden versneld, de neutrale componenten dus, de kleurvorming
veroorzaakten.Ditzoudenhoofdzakelijk harsachtige(teerachtige?) bestanddelen
zijn. ZIEMBA(1956) nam waar, dat deze neutrale rookbestanddelen zelf gekleurd
waren-de kleur varieerde van geel tot b r u i n - e n dat deze rookkleur dieper
werd, waarschijnlijk als gevolg van polymerisatie of autoxidatie dezer stoffen.
TILGNER (1957) wijst er op, dat er een correlatie bestaat tussen de hoeveelheid
van deze neutrale bestanddelen en de hoeveelheid fenolen in houtrook, en dat
dit verklaart waarom Shewan het fenolgehalte kon beschouwen als de oorzaak
van de kleurvorming op gerookte levensmiddelen. HUSAINI en COOPER (1957)
namen waar dat bacon, die werd behandeld met de niet met stoom vluchtige
rookfraktie, aan de randen zwart werd. HANLEY en DRAUDT (1958) verhitten
elektrostatisch gerookte ham bij temperaturen tussen 52° en 57°C. en namen
waar, dat de kleur daarbij veranderde van goudgeel inzeer donkerbruin.
TILGNER c.s. (1962d) tenslotte vergeleken heet gerookte haring, waarbijde
disperse fase met een elektrostatisch filter uit de rook was verwijderd met op
conventionelewijze gerookte haring en konstateerden dat dekleur van het eerstgenoemde produkt enigszins achterbleef bij het ,normale' produkt. Hieruit
trokken zij dekonklusie, dat de disperse fase belangrijk isbij de totstandkoming
van de kleur.
Hiertegenover staat de waarneming van FOSTER en SIMPSON (1961) dat kippers, dieinde gasfase werden gerookt, zichuiterlijk in niets onderscheidden van
kippers diemet de normale rook waren behandeld. Wellicht zouden we moeten
konk uderen dat het aandeelvan dedispersefase nogalafhangt van het produkt,
of beter yan de kondities waaronder het produkt bereid wordt. Niettemin blijft
deze controverse enigszins raadselachtig
SIMPSON en CAMPBELL(1962), die de oorzaak van de kleurvorming natuurlijk
in componenten uit de gasfase zochten, gaven als hun mening da^ carbonylT v t t r f u r a , h T ^ ^ l ^ 1 - ^ vermoeden datac'eton formald -
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tjes ontwikkelden, nadat de rookoplossing was aangebracht, niet alleen een veel
sterkere kleur dan de andere papiertjes, maar ook kwam op dezepapiertjes een
karakteristieke glans te voorschijn. Ziemba trekt daaruit de konklusie dat de
reakties tussenrookbestanddelen en eiwitten ook voor dezeglans verantwoordelijk zijn. Reakties tussen aldehyden en fenolen, volgens Shewan een van de oorzaken van deze glans (REPTS. FOOD INVESTIGATION BOARD, D.S.I.R., GREAT
BRITAIN, 1954), spelen volgens hem hierbij geen rol.
Of fenol-aldehydecondensaties in de praktijk van veel belang zijn is de vraag,
daar Ziemba tijdens de reaktie met gelatine geen afname van het fenolgehalte
vond.
Bij later onderzoek (ZIEMBA, 1964, 1966a, 1967a) bleek, dat gelatine door
allerlei aminozuren kon worden vervangen, en dat dan eveneens bruine verbindingen ontstonden. Hiermee was aannemelijk gemaakt dat de kleurvorming
via de vrije amino-groepen van eiwitten tot stand komt. Geheel in overeenstemming hiermee zijn waarnemingen van DVORAKen VOGNAROVA (1965a, b),
die een scherpe daling van het gehalte aan beschikbaar lysine vonden bij behandeling vanvleeseiwit met rook.
Voorts werd waargenomen, dat de hoeveelheid carbonylverbindingen in een
rookoplossing sneller verminderde indien hieraan gelatine werd toegevoegd.
Hieruit leidt Ziemba af dat de typische ,rook'kleur (die tegelijkertijd ontstaat)
voornamelijk is te danken aan het optreden van carbonyl-aminoreakties.
De kleurvorming op gerookte levensmiddelen zou dus een opvallende overeenkomst vertonen met de ,Maillard-reaktie' tussen eiwitten en suikers, waar
ook aminogroepen worden geblokkeerd en een bruine kleur ontstaat. Ziemba
wijst er op, dat in rook diverse verbindingen zijn gevonden die ook worden genoemd in het schema van HODGE (1953), waarin een overzicht van de bij de
Maillard-reaktie optredende mechanismen wordt gegeven. Dit zijn dehydratase- en fragmentatieprodukten van suikers,in het bijzonder furfuralen, dehydroreduktonen, methylglyoxaal en diacetyl. Het optreden van deze verbindingen in
houtrook zal geenverbazing wekken, daar hout voor meer dan de helft uit koolhydraten (cellulose, hemicellulose) bestaat. Helaas was Ziemba niet in de gelegenheid, een en ander nader te verifieren, maar hij gaf als zijn persoonlijke
meningte kennen dat met name methylglyoxaal bij deze kleurvorming een grote
rol speelt (1966).
De bruiningsreaktie bleek, evenals de Maillard-reaktie, pH-afhankelijk
(waarmee het gedrag van met natriumbicarbonaat behandelde vis is verklaard).
Verder werd gevonden dat zonlicht de kleurvorming in negatieve zin bei'nvloedde, doch dat zij verdiept werd door de inwerking van luchtzuurstof. Interessant
wasdewaarneming, dat deinvloed van deluchtzuurstof na het roken groter was
naarmate erminder luchtbij derookontwikkeling was toegetreden.
Op grond van het werk van Ziemba kan men zeggen, dat de rookkleur in
hoofdzaak tot stand komt door reakties tussen carbonylverbindingen uit rook
en vrije aminogroepen van eiwitten. TILGNER acht evenwel allerlei andere faktoren even belangrijk, blijkens het volgende citaat: ,Die typische gold-gelbe bis
schwarzlich-braune Farbung der Oberflache eines geraucherten Erzeugnisses
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kann nach demjetzigen Stand unserer Erkentnisse wie folgt erklart werden:
Manche Rauchbestandteile haben schon von sich aus eine eigene dunkle Farbung.Eshandelt sichhauptsachlich umPhenol-und Carbonyl- Verbindungen.
Ausserdem treten Polymerisations-Erscheinungen auf. Phenolverbindungen
oxydierenundverfarben sichdadurch.Auch Farbreaktionen mit Eiweissstoffen
findenstatt, insbesondere von Carbonyl- und Aminverbindungen, die zu den
schwarzfarbigen Melonoiden fiihren. Holzmaterialenthalt auch Pentosane, die
teilweisekaramelisiertwerdenunddamitzurdunklenFarbungbeitragen'(1967).
Het isdevraag of deze opsomming een in alle opzichten juist beeld geeft
vandewijze,waaropdekleurwordtgevormd.
2.6. MOTIVERING VAN EIGENONDERZOEK

,Thechangesinvolving surface color formation arefar from clear, and need
study',schreef Draudtin 1963.HoewelhetwerkvanZiembaintussenveel heeft
opgehelderd,isonzekennisvanwaternupreciesgebeurttijdensennahetroken,
nognietzeergroot. Omtrent deaard der aktievecarbonylverbindingen bestaan
slechtsvermoedens;van dewijze waarop zij reageren isniet veel meer bekend
dan dat zij aan aminogroepen worden gekoppeld. Over de omstandigheden
waaronder de kleur tot stand komt bestaan welgegevens,doch een verklaring
ontbreekt vrijwel geheel.
Nuisdekleurvormingstelligniethetbelangrijkste aspektvandebehandeling
van levensmiddelen met rook, maar welishet feit dat er kleur wordt gevormd
eendirekteaanwijzingdat erreaktiesaanhet oppervlak optreden, waardoor de
chemischestruktuurdaarwellichtingrijpend wordtgewijzigd.Hetzijndezereakties die onsinteresseren. Hebben zij misschien konsekwenties voor de gezondheidvan dekonsument? Dat zoupaskunnen worden nagegaan, indien heteen
enanderoverdiereaktiesbekendis.
Pogingen tot verbetering van het rookproces, of tot efficienter roken,zullen
meer gericht kunnen worden ondernomen indien we beter gei'nformeerd zijn
omtrentdechemischeachtergronden. Dathoudtmeerin danalleenmaar informatie over de rooksamenstelling en de bestanddelen die voor de funktionele
eigenschappen van rook verantwoordelijk zijn (Draudt). Onze informatie zal
zich moetenuitstrekken tot dekennisvan reakties tussen rookbestanddelen en
hetprodukt,endebei'nvloedingvandezereaktiesdoordeomstandigheden.
Tenslotte biedt eenstudievandezereakties hetinteressante aspekt, dat hierdoorwellichteenbijdragekanwordengeleverdaanhetophelderenvandeuiterst
komplexe mechanismen die met de verzamelnaam ,Maillard-reaktie' worden
aangeduid.
Toen in het Instituut voor Visserijprodukten besloten werd, fundamenteel
onderzoek over het roken te gaan verrichten, werd dan ook prioriteit gegeven
aan een studie over de kleurvorming, niet alleen omdat zich hier een van de
grootste hiaten in dekennis omtrent het rookproces bevindt, maar ook omdat
debetekenis van een dergelijk onderzoek verbuiten dekleurvorming op zichzelfzou kunnen liggen.
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Debelangrijkste facetten uit hetinmiddelsverrichte onderzoek wordeninde
nuvolgendehoofdstukkenweergegeven.Hierinkomtondermeerdeidentifikatie
van enkele bij de kleurvorming betrokken carbonylverbindingen aan de orde.
Ook wordt een schema voor de kwantitatieve analyse van deze verbindingen
beschreven, terwijl voorts werdnagegaan hoedehoeveelheden vandeze stoffen
zichverhielden ten opzichte van enkeleandererookcomponenten. Daar op het
gebied van de rookanalyse veel verwarring heerst, werden allerlei bestaande
methodenaaneenkritischonderzoek onderworpen.
Daarnaast werdeenbegingemaaktmetdebestuderingvandevoorentijdens
debruining optredendereakties.Een aantal konklusieskonden worden getrokken,diewellichtbruikbaarzijnalsbasisvoorverder onderzoek.
Tenslottewerdennogenigeexperimentenuitgevoerdmethetdoel,hetaandeel
vandedispersefasevanrookinkleurvormingtebestuderen.
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3. O R I E N T E R E N D O N D E R Z O E K
3 . 1 . BlJ DE EXPERIMENTEN GEBRUIKTE ROOKINSTALLATIES

Bij vrijwel alle in dit hoofdstuk beschreven experimenten hebben wij gebruik
gemaakt van eenvan debeideinhet Instituut voor Visserijprodukten aanwezige
rookinstallaties:
a. een klassieke rookkast of hang, fabrikaat Raucherschmidt, Rheinhausen,
Duitse Bondsrepubliek (zie figuur 11). In deze kast wordt vrijwel uitsluitend
heet gerookt (makreel, haring, paling). Op het rooster wordt het houtvuur aangelegd;daaronder bevindtzicheenseriegasbranders dieeenvoordroging van het
produkt mogelijk maken. Bij de rookkast hoort nog een kleine stoomgenerator,
waarmeezonodig stoom in de kast kan worden geleid.
Dezerookkast zalin de verdere beschrijving als ,hang' worden aangeduid.
b. een experimentele rooktunnel, volgens het onder 1.3.1 beschreven principe
(figuur 12).Naast de tunnel bevindt zich de rookgenerator, een simpele kast
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FIG. 12. Zijaanzicht van debijdeexperimenten gebruikte tunnel.Derichting der rookcirculatieishierop aangegeven.

zoals bij 1.4.2.1 afgebeeld, die door middel van een pijp met de tunnel isverbonden.
Dezeinstallatie,dieverderals,tunnel'zalwordenaangeduid,leentzichzowel
voorheetalsvoorkoudroken.
3.2. OMSTANDIGHEDEN WAARONDER DE KLEUR TOT STANDKOMT

De kleurontwikkeling op gerookte vis is onder meer afhankelijk, en wel in
sterke mate, van het vochtgehalte van de visvoor de aanvang van het roken.
Zeer drogeviskrijgt, althansbijhetrokenindetunnel, nauwelijks ,kleur'. Ook
bij zeer natte visblijft dekleurvorming achter,hoewelhierbijmoetwordenvermeld dat devis tijdens het rookproces verder zal uitdrogen en gaandeweg een
voordekleurontwikkelinggunstigervochtgehaltebereikt.
Het vrijwel niet tot stand komenvan eenrookkleur bij tedrogevisheeft een
voor de hand liggende oorzaak: de mogelijkheden tot gasabsorptie zijn hier
kleinen derhalve komen weinigrookstoffen opdevisterecht. Dat de kleurvormingbijnattevisminder snelverloopt,zoukunnenwordenverklaard door aan
te nemen dat diffusie van kleurvormende bestanddelen in devis een dujdelijke
rol gaat spelen. Men zou zich kunnen voorstellen dat voor deze stoffen twee
mogelijkheden openstaan:ofreaktiesaanhetoppervlak,ofdiffusie naai;binnen.
Welkevandetweemogelijkheden overweegt,zalafhangen vandevochtigheidsgraadvandevis.Intussenishetookmogelijkdatindiepergelegen lagen reakties
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gaan optreden; erkunnen bruineplekken in devis ontstaan (die als ongewenst
moetenwordenbeschouwd),deconcentratiekanechterooktelaagzijnomnog
toteenduidelijke kleurontwikkeling teleiden.
DezezienswijzewordtbevestigddoorZIEMBA(1966a).Hijstelt,datnietalleen
deophetproduktgedeponeerdehoeveelhedenrookvanbelangzijn bijdekleurvorming, maar vooral ook de verhouding rookafzetting/diffusie naar binnen.
Verdervermeldt hij, dat een intensieve kleurontwikkeling pas optreedt tijdens
uitdroging van het oppervlak, en niet zolang dit nog vochtig is, ondanks opnamevan steedsnieuwehoeveelheden rookbestanddelen.
De invloed van diffusie en uitdroging op de kleurontwikkeling kan worden
gedemonstreerd door een serie eenvoudige experimenten. Hierbij bedienen we
onsvan het infiguur13getoonde hulpmiddel. Dit bestaat uit twee platen van
polystyreen,resp.3,0en0,6cmdik,diemetvierschroeven opelkaarzijnbevestigd. In de dunne plaat bevindt zich een ronde opening met een diameter van
5,64cm(oppervlak 25cm2),diecorrespondeert met een uitsparing in de dikke
plaat, 1 cm diep en met dezelfde diameter. De uitsparing kan worden gevuld
met bijvoorbeeld een uit viseiwitconcentraat enwater vervaardigde eiwitpasta.
Tussendebeideplatenwordteenkunstdarmgeklemd.(Dezekunstdarmen worden veelvuldig bij deworstfabrikage gebruikt en bestaan in velevarieteiten en
afmetingen).

Fio. 13. Blok van polystyreen voor de bestudering van de kleurontwikkeling op
kunstdarm.

Indienwewerkenmeteenpastadieca20%eiwitbevat,endezeafdekken met
een eiwithoudende kunstdarm, bijvoorbeeld een collageendarm, verkrijgen we
een model dat, chemisch gezien, enige overeenkomst vertoont met een magere
vis. Hoewel het in principe ook mogelijk is omvan deze materialen een soort
worst te maken, verdient het hier beschreven model o.i. devoorkeurvanwege
zijn grotere handelbaarheid.
Doordeverhoudingwater/eiwittewijzigenishetmogelijk, eenindrukteverkrijgen van deinvloed van het vochtgehalte van het te roken materiaal op de
kleurvorming.
Bij onze experimenten gebruikten weals eiwit een in het Instituut voor Vissenjprodukten vervaardigd viseiwitconcentraat (bereid uit wijting; gehalte aan
ruw eiwit 90%,vochtgehalte 9,2%), terwijl de vishuid werd voorgesteld door
collageendarm (,Cutisin», fabrikant A.G. Koospol, Praag). De dikte van deze
darm was0,10mm, hetgeen ongeveer overeenkomt met de huiddikte van vele
vissoorten.
Inheteersteexperiment werdenpasta's metresp. 15,20,25en 30%eiwit op
debovenbeschreven wijzemet Cutisindarm afgedekt envervolgens 1 uur in de
hanggerookt, by eentemperatuur dieopliepvan 40°totomstreeks80°.Verder
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werd in een vijfde modelblok water gebracht en daarover een stuk darm gespannen;ineenzesdeblokwerdderuimteonderdedarmleeggelaten.
De kleur na afloop van het rookproces werd vastgelegd met behulp van de
,Reinhold Color Atlas' van Kornerup enWanscher (Reinhold PublishingCorporation, NewYork).
- Tertoelichting opdezewijzevankleurvastlegginghetvolgende:Indeatlasis
aan dertig verschillende kleuren een kaart met 48 schakeringen gewijd. Deze
schakeringen ontstaan door meer of minder grijs toe te voegen, door dekleurintensiteit teveranderen, ofdoor kombinaties vanbeide. Kaart 4geeft dekleur
oranjegeel, 5geeloranjeen6oranje.Detoenemendegrijsheidwordtweergegeven
door deletters At/m F endeintensiteit door decijfers 1 t/m 8.Dekleuren, die
geengrijsbevatten,wordenopbijvoorbeeld kaart4weergegeven door 4A1 t/m
4A8, waarvan 4A8 demeest intense kleur representeert. Alle mogelijke bruine
schakeringen zijn opdezekaarten4t/m6aanwezig. Door onswerdendevolgendekleurennahetroken waargenomen:
Samenstelling model

Kleurvandedarm naroken

water onder de darm
15%eiwitpasta onder de darm
20%eiwitpasta onder de darm
25%eiwitpasta onder de darm
30%eiwitpasta onder de darm
Droge darm
Niet gerookte darm

vaalbruin
id.
id.
id.
diepbruin
geelbruin
licht grijsgeel

Code
4E4
4E5
4E5
4E5
4/5E8
4C6/7
3D3

De oppervlaktevandeeiwitlaagonder dedarmwasbij devariaties 15,20en
25%lichtbruinverkleurd;bijdevariatiemet30%eiwitwarenslechtsenkelegekleurde plekken aanwezig.
We konkluderen dat pas bij deze laatste variatie de diffusie voldoende beperkt wordt om een goede kleurontwikkeling aan de oppervlakte mogelijk te
maken.Denogvrijaanzienlijke kleurontwikkeling opde,droge'darmzoukunnenwijzen opreakties metneergeslagendeeltjes uitderook. Hetisechterevenzeer mogelijk dat de rookgassen enigszins worden geabsorbeerd. (De Cutisindarmbevattevoordeaanvangvandeproef 17%vocht).
Ineentweedeexperimentwerdendezelfdezesvariaties 1 uurbijca80°gerookt,
nuindetunnel.Derookishierwatminderdicht,maarvooralveeldroger.
Waargenomenkleurnaroken:
Samenstellingmodel
water onder dedarm
15%eiwitpasta onderdedarm
20%eiwitpasta onderdedarm
25%eiwitpasta onder dedarm
30%eiwitpasta onder dedarm
Droge darm

Kleur vandedarm naroken

Code

licht geelbruin
lichtbruin
id.
id.
id.
geen kleurontwikkeling

3D4
4D5
4D6
4E6
4D6
-
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De kleurontwikkelingis hier duidelijk minder dan in het vorige experiment.
Opvallend ishet ontbreken van eeniookkleur op het droge stuk darm. Een en
ander wijst erop, dat deabsorptie van gassenaan het oppervlak door desnelle
uitdroging zal worden bemoeilijkt - en in het geval van de droge darm wordt
verhinderd, doordat daar demogelijkheid vanvochtaanvoer ontbreekt. Ook de
lagererookdichtheidzalhierweleenrolspelen.
Voorts werd nog een derde experiment ondernomen waarbij de zes blokken
2| uurlangbijeenrelatieflagetemperatuur werdengerookt (indetunnel;temperatuur oplopend van25°tot 35°).Dekleurontwikkeling wasin allegevallen
zeer gering. Dit demonstreert de temperatuurafhankelijkheid vandezereaktie.
Overigensisvan koud gerookte visbekend datderookkleurnaenigedagenwel
degelijk tevoorschijn komt.
De bij deze drie experimenten gebruikte rookcondities werden nu ook toegepast op eiwitpasta's die niet met een Cutisinhuidje waren afgedekt. Op deze
wijzekoneenvoorstelling worden gemaaktvanhet rokenvan een opengelegde
vis.
Experiment IV: 1uur in de hang gerookt. (Temperatuur oplopend van 50°
tot76°).
Eiwitgehalte pasta
voor roken
15%
20%
25%
30%

Vochtverlies
tijdens roken
37%
37%
36%
28%

Experiment V: 1 uur bij 80°indetunne.'
15%
51%
20%
50%
25%
42%
30%
30%

Kleur na roken
lichtbruin
id.
iets donkerder bruin
donker bruin
Igerookt.
licht geelbruin
lichtbruin
bruin
vrij donkerbruin

Experiment VI:2-|-i uurbij omstreeks 30 °in detunnel gerookt.
15%
18%
zeer licht gekleurd
20%
19%
licht geelbruin
25%
id.
18%
30%
19%
iets donkerder bruin

Code
5B3
5B3
5B4
6D8

4A4
4B6
5C5
6D6

4A2
4A3
4A3
4B5

Met nameuit deproeven IVenVblijkt dat er tussendematevanindroging
endeintensiteitvandekleuraandeoppervlakteeenduidelijk verband bestaat.
Debetekenisvan depercentages vochtverlies isnogalbetrekkelijk: deze geldendetotaleeiwitpasta, enniet deoppervlaktelaag waar dekleurontwikkeling
totstandkomt.
Uit eenenander zalduidelijk zijn dat wedezienswijze van Ziemba omtrent
de omstandigheden,waaronder de kleur ontstaat, kunnen delen. Het is echter
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-9 (1969)

goed, te bedenken dat depraktische situatie nog heel wat ingewikkelder zal zijn.
Zo wijst ROLFE (1958)er bijvoorbeeld op, dat tijdens de migratie van water naar
het oppervlak van het levensmiddel, zouten en oplosbare eiwitten worden meegetransporteerd;dezestoffen worden dan, tijdens deverdamping,aan het oppervlak geconcentreerd. Ongetwijfeld zal ook dit verschijnsel de kleurvorming
bei'nvloeden.
3.3. AANDEEL VAN HET GEROOKTE PRODUKT IN DE KLEURVORMING

Door ZIEMBA (1962, 1964, 1966a, 1967b, c) is gevonden, dat met name de
eiwitten eenbelangrijke rolspelenbijdekleurvorming opgerookte levensmiddelen, vermoedelijk via hun vrije aminogroepen. We hebben deze zienswijze kunnen bevestigen en tevens kunnen preciseren. Het werken met verschillende
soorten kunstdarm gaf een goede mogelijkheid tot orientatie. We onderzochten
monsters papiervezeldarm (fabrikant Vaessen-Schoemaker, Deventer), cellofaandarm (,Nalo'; van dezelfde fabrikant), en twee kunstdarmen op collageenbasis (de reeds genoemde Cutisindarm en ,Naturin'; fabrikant Naturinwerke,
Becker & Co, Weinheim, West-Duitsland). Stukjes van deze darmen werden in
de polystyreenblokken geklemd; onder de darmen werd een pasta van 30%viseiwit in water aangebracht. Daarna werden de blokken een uur in de hang gerookt; de temperatuur tijdens het roken verliep van 50° (begin) tot bijna 80°
(eind).
Na het roken werd dekleur opdedarmen beoordeeld. Ze werden vervolgens
een kwartier in alkohol gelegd en daarna goed uitgespoeld, om teerdeeltjes etc.
te verwijderen. De kleur werd nu weer beoordeeld.
De beoordeling wasals volgt:
Kleur na behandeling
Darm
Kleur na roken
Code
Code
met alkohol
4B6/7 helder bruin
4B6
helder bruin
Naturin
4B7
id.
4B7
Cutisin
id.
4B3
kleur nagenoeg afwezig
licht geelbruin
Papiervezel
4B2/3 id.
Cellofaan
id.
De aanwezigheid van eiwit blijkt dus inderdaad zeer belangrijk voor het ontstaan van de kleur.
Een gelukkige bijkomstigheid is nog, dat het bovinecollageen, de basis voor
debeideeiwitdarmen, verwant ismetdehuideiwitten vanvis (ichthyocollageen);
het is dan ook aannemelijk dat de verkleuring van de vishuid tijdens het roken
op dezelfde wijze verloopt.
3.3.1. De rol der aminogroepen
Hoewel het door het werk van ZIEMBA(1967a)waarschijnlijk isgeworden, dat
de vrije aminogroepen voor de kleurvorming op gerookte produkten verantwoordelijk zijn, ontbreekt het strikte bewijs nog - een bewijs dat echter zal kunnen worden geleverd zodra we eiwitmaterialen kunnen bestuderen waarvan de
vrije aminogroepen zijn geblokkeerd of verwijderd.
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Nu isdit laatsteinprincipe zeer eenvoudig, dank zij de bekende reaktie van
Piria, waarin een amine met salpeterigzuur wordt omgezet in een alkanol, terwijldestikstofalsN2ontwijkt.Alleenechteprimaireaminenvertonendereaktie;
amidogroepen worden niet aangegrepen en de guanidinogroep van arginine
evenmin(KOSSELenGAWRILOW, 1912). Ineeneiwitzullendusdevrije e-aminogroepen van lysine worden verwijderd, en ook de eindstandige aminogroepen
derpeptideketens.
Met devolgende methode, uitgevoerd in navolging van een voorschrift van
deAssociation of Official Agricultural Chemists (Official methods of analysis,
1955),kondendevrijeaminogroepenvaneiwittenzeergoedworden verwijderd:
5gviseiwitconcentraat werd gesuspendeerd in 80ml natriumnitrietoplossing
(30%w/v), en tot 0° afgekoeld. Daarna werd langzaam 20 ml ijsazijn toegevoegd.Na 1-|- uurroerenbij 0°werden deeiwitten afgecentrifugeerd, tweemaal
gewassenmet gedestilleerd water endaarna gedroogd.
De hoeveelheid vrije aminogroepen werd bepaald vlg. CARPENTER (1960),
door koppeling aan l-fluoro-2,4-dinitrobenzeen; degevonden waarden werden
berekend alslysine (,available lysine').Het bleek dat het lysinegehalte, door de
behandelingmethetnitriet-azijnzuurmengsel, daaldevan8,6%tot0,19%.
Helaasontwikkeldeheteiwittijdens dedeamineringeenintensgelekleur,die
niet kon worden verwijderd. Deze gele kleur werd ook waargenomen door
PHILPOT en SMALL (1938) bij de inwerking van salpeterigzuur op pepsine. Zij
toonden aan dat tijdens dedeaminering diazoverbindingen ontstaan, waarin de
fenolgroep van tyrosineisbetrokken. - Door deze kleurontwikkeling ishetgedeamineerdeeiwitvooronsdoelvrijwel onbruikbaar.
De Cutisindarm wasin dit opzicht beter geschikt. Ten eerste ishet tyrosinegehaltevan collageenveellager dan dat van despiereiwitten waaruit ons eiwitconcentraat voor het grootste deel bestaat (BELITZ en SCHORMULLER, 1965);
bovendien isdeplaats van deeiwitmoleculen ten opzichte van elkaar meergefixeerd, zodat dekans op diazokoppelingen omruimtelijke redenen kleiner zal
zijn. Inderdaad bleekdekleurontwikkeling tijdens hetdeaminerengering,doch
ookhet deamineren zelfverliepmoeizamer.Tweemaal 3-Juur behandelen met
hetnitriet-azijnzuurmengsel blekennodigomhetlysinegehalteopeenvoldoende
laagpeiltebrengen. Naastdelysinebepalingwerd,opdeoorspronkelijke ende
gedeammeerde darm, ook eenargininebepaling uitgevoerd, teneinde ons ervan
te vergewissen dat de arginineresten gedurende de behandeling intakt bleven.
Wededen dit volgens het voorschrift van AKAMATSUen WATANABE(1961) die
rnerbij uitgingenvan de Sakaguchi-reaktie (kleurontwikkelingmetchinolineen
natrrumhypobromiet).
Devolgendegehalteswerdengevonden:
Cutisindarm
Dezelfdedarm,naeenmaaldeamineren
Id.natweemaaldeamineren
'"""
44

Lysine
27°/
Qiv>/
0 16%

Arginine
S S0/
'.
5,4%
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Zowel de onbehandelde als de gedeamineerde darm werden nu ingespannen
en een uur lang in de hang gerookt. In de holte onder de darmen bevond zich
ditmaal een 2%-agargel. Na het roken bleek het aan de rook blootgestelde gedeelte van de onbehandelde darm sterk bruin verkleurd, terwijl de gedeamineerde darm vrijwel geen kleurontwikkeling vertoonde. Een lichte aanslag kon worden verwijderd met wat methanol.
Hiermee is bewezen, dat de kleur bij het roken van eiwithoudende levensmiddelen slechts tot stand komt via de vrije aminogroepen, en ook dat de guanidinogroepen van arginine hierbij geen rol spelen. Mogelijk verlopen nog andere reakties tussen funktionele groepen van het eiwit en rookbestanddelen
(voor wat betreft de sulfhydrylgroep is dat zelfs zeer waarschijnlijk (SCHUBERT,
1935; KRYLOWAC.S., 1962; SZENT-GYORGYI as., 1967), dochdezereakties dragen niet bij tot de kleurvorming.
In een andere proef werd het lysine- en argininegehalte van een gerookte
Cutisindarm vergeleken met de gehaltes aan deze aminozuren van een ongerookt stuk darm:
Lysine
Arginine
Darm voor roken
2,9%
6,6%
Darm na roken
1,0%
6,6%
Uit deze cijfers volgt dat arginine, behalve dat het niet in de kleurvorming is
betrokken, ook nietparticipeert inanderereakties.Dittesultaatis merkwaardig,
daar door FRAENKEL- CONRAT, COOPER en OLCOTT (1945) wordt geponeerd dat
onder andere de guanidylgroep zich vlot verbindt met formaldehyde. Rook bevat een vrij aanzienlijke hoeveelheid van deze verbinding, zoals wein hoofdstuk
4 zullen zien.
Vermeldenswaard isin dit verband ook nogeen onderzoek van LEA, HANNAN
en RHODES (1951). Zij gingen na welke reakties optraden tussen glucose en
casei'ne waarvan de vrije aminogroepen waren geblokkeerd door reakties met
azijnzuuranhydride. Hier bleek een zeer langzame bruiningsreaktie te verlopen,
waarbij het gehalte aan vrije arginineresten geleidelijk afnam.
3.4. AANDEEL VAN ROOKBESTANDDELEN IN DE KLEURVORMING

3.4.1. Opvangen vanrook
Uiteraard is het vochtige oppervlak van een eiwithoudend levensmiddel zelf
niet zeer geschikt om rook op te vangen; we kunnen immers verwachten dat
reeds tijdens het roken reakties met de eiwitten zullen gaan optreden. Maar ook
indien we deze faktor konden uitschakelen, door alle reaktieve groepen te verwijderen of te blokkeren, zouden in dit medium, met zijn beperkte diffusiemogelijkheden en zijn snelle uitdroging aan de oppervlakte, hoge concentrates
aan rookbestanddelen ontstaan. Allerlei reakties tussen rookcomponenten
onderling zijn daarvan ongetwijfeld het gevolg, zodat toch een scheef beeld
wordt verkregen van de samenstelling der geabsorbeerde stoffen.
Aan de opvangmethode moeten we derhalve de eis stellen, dat reakties tussen
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-9(1969)

45

de opgevangen rookbestanddelen tot een minimum dienen te worden beperkt.
Deze eis isop de eenvoudigste wijze terealiseren door, evenals FOSTER en
SIMPSON (1961a), gebruik temaken van met water gevulde Petrischalen. Na
afloop vanhetrookproces kan dan worden nagegaan, welkestoffen een bruine
kleurmetaminoverbindingen kunnengeven.
3.4.2. Onderzoeknaaraktieverookbestanddelen
Uitgaande van de veronderstelling dat carbonylverbindingen bij de kleurvorming een zeer belangrijke rol spelen, poogden we allereerst, enig inzichtte
verkrijgen indesamenstellingderinrook aanwezige,tot dezegroep behorende
verbindingen.
Indien aan water, waarin rookbestanddelen zijn opgelost (deze vloeistof
wordt verder aangeduid als ,rookwater') een oplossing van 2,4-dinitrofenylhydrazine (2%in40%w/wH2S04)wordt toegevoegd, ontstaat vrijwel onmiddellijk eenvolumineusoranje neerslag.
In een van onze eerste proeven werd dit neerslag, nadat het reaktiemengsel
enigetijd (20minuten)ineenkokend waterbad wasverwarmdenvervolgens bij
0°afgekoeld, afgefiltreerd, gedroogd endaarna onderzocht. Het bleekvooreen
geringdeeloplosbaar inethanol ofpetroleumether (kpt. 60°-80°), iets beter in
ethylacetaat,enredelijk goedindimethylformamideofpyridine.
Met behulp van dunnelaagchromatografie werd het neerslag nader onderzocht. Na enkele minder geslaagde pogingen bleek chromatografie opeen
zmkcarbonaatplaat met als loopvloeistof benzeen/pyridine 8:1 een geschikte
methodeomeenhoeveelheidneerslaginzijncomponenten te scheiden.
Eenaantal neerslagen werd opdezewijze onderzocht. Inallegevallen traden
tweecomponenten sterk opdevoorgrond. DeRf-waardenvandezecomponentenwarenvanabel,hetgeenzijn verklaring vindt in dewisselende aktiviteit van
dezinkcarbonaatlaag.DeRrwaardevoor debovenstevlekbedroeg doorgaans
omstreeks0,8,dievan deonderste vlek0,6. Bijhet drogen van de ontwikkelde
plaataandeluchtontstond eenvoorbijgaande blauweverkleuringvan debeide
vlekken,waaruit we konkludeerden dathethierombis-derivatenvanoc-dicarbonylverbmdingenging.
Vervolgenslietenwedebis-hydrazonenvan enkeleeenvoudige a-dicarbonylverbindmgen:glyoxaal,methylglyoxaalendiacetyl,meelopenophetchromatoZTA-JI
T>? ° P t Z e WiJZS v a s t s t e l l e n d a t ^ onderste vlek overeenkwam
S R w" H 8 y ° X a a l" 6 nf b W e n S t e m e t d i e V a n h e t methylglyoxaalderivaat.
fent T d ? A T r C n h 6 t Z fdC Cn ° ° k d e voorbi Jgaande blauwe kleur vormde
l b
I T / 6 **$ d C r V l e k k e n : S^aal-bis-hydrazon wordt
t
diepblauwenhetmethylglyoxaalderivaatpaarsblauw
een1 ^ ^ ^ 1^™ iS ° P h e t dunnel ^gchrom a togram vrijwel steeds
0Ven e n k d e
Z^nTm^ y
^ V ^ V h k dna a fgbVlekken
onduidelijke
vlekjes;
aanwezj
die

ZZtZ^lf r:V^

^ °

g ^or hyia^

grammer^Z^vT T ^ l ^ T ™*™ v e r o o r ^ k t . Uit de chromatomet
deTerderheid
vande
I neergeslagen
' ' T ^ ^ derivaten
^ M d evertegenwoordigen
hyWyo»alvlek veruit
ae meerderheid van
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Eenproef,ophetCentraalInstituutvoorVoedingsonderzoekTNO(CIVO)te
Zeist met een zinkcarbonaatkolom uitgevoerd, gaf ongeveer hetzelfde beeld te
zien. Behalvetweedikkeblauwebandenwashierooknogeenzeersmalblauw
bandje te zien dat zich sneller verplaatste dan de andere blauwe banden. Als
loopvloeistof werd een mengselvan petroleumether (kookpunt 60°-80°),benzeen en pyridine (8:1:1) gebruikt, dat tijdens het experiment werd vervangen
door benzeen/pyridine 9:1, teneinde de elutie sneller te doen plaatsvinden
(DHONTen DIJKMAN, 1965).
Debeidedikkebandenwerdenuitgesnedenendealdusgei'soleerdederivaten
massaspectrometrisch onderzocht. Desnelstlopende derivatenblekenin hoofdzaak uit een stof met M.G. = 432te bestaan; deandere fraktie bevatte alsbelangrijkste component eenstof met M.G. = 418.Dezemolecuulgewichtenwijzen op deaanwezigheidvan debis-dinitrofenylhydrazonen van methylglyoxaal
resp.glyoxaal.
Despectrawerden opgenomenmeteenAtlasCH4-enkelfocus massaspectrometer.
3.4.2.1. Het verband tussen het optreden van de blauwe kleur in
alkalisch milieu en de struktuur van het carbonylderivaat
Het is bekend dat oplossingen van dinitrofenylhydrazonen in een neutraal
solvensgeelzijn, doch door toevoegingvan alkoholischeloogeenandere kleur
verkrijgen, die kan varieren van helder rood (verzadigde aldehyden) tot roodviolet(meervoudigonverzadigdealdehyden).Vandebis-derivaten vana-hydroxy-ofa-dicarbonylverbindingen,waartoe ookdeosazonen behoren, isbekend
dat zij in alkalisch milieu eenblauwpaarse kleur vertonen. Deze kleurverschuiving is een gevolg van ionisatie der moleculen, die ook optreedt op de zinkcarbonaatzuil of -plaat indien zichpyridine inhet solvens bevindt enwaternagenoegafwezigis.
Door DIEMAIRen SCHAMS (1962)isgeponeerd,datdeblauwekleuralleenoptreedtbijbisderivatenvancarbonylverbindingen metdevolgende struktuur:

-0=0
I •
0=0
-COH
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Dat glyoxaal-bis-hydrazon ook deze blauwe kleur geeft, wordt door deze
auteurs aannemelijk gemaakt door eenvoorafgaande trimerisatie van glyoxaal
teveronderstellen,waarnaeentetra-derivaatzouontstaan:
NO,
H

c=o

HC=O

H

c=o

H

c=o
C

H =°

H

H

c=o

C=N- -N-

|

1

c=o

h»

< :

C=N- -N\0H

N02

%

\0H

NO,

C=0

C=N- -N-

OH

DNPH

1

C=0
H

1
C=N~ -NH

c

y^2
y^
YNO,

yw2

N02

Er ontstaat dus geen bis-hydrazon van glyoxaal zelf; dit zou in alkalisch
milieu een rode kleur vertonen, zoals alle bis-derivaten waarin geen OH-groep
aanwezigis.
RONKAINENc.s. (1964)zijn echter op goede gronden van meningdat het bishydrazonvanglyoxaalweldegelijkzelfverantwoordelijk isvoordeblauwekleur
en dat de door Diemair en Schams gestelde noodzaak van een hydroxylgroep
aanhetnaburige C-atoom nietaanwezigis.
Daar in een latere publikatie (RADTKE C.S., 1966),toch weer wordt beweerd
dat slechts a-hydroxydicarbonylverbindingen de blauwe kleur kunnen produceren,.hebbenwij zelf hieromtrent ook enigeexperimenten verricht; de theorie
van Diemair en Schams zou immers ook voor ons onderzoek konsekwenties
kunnen hebben.

Hun theorie blijkt echttr onhoudbaaren welon,devolgendereden•

CHzOH

I

\»
\0H
C

.0H

C=0

I

CH2OH
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5-ketofructose
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Dit laatste ishelder oranje van kleur,het andere isbruin. Een oplossing van het
glyoxaalderivaat in pyridine wordt na toevoeging van wat alkoholische loog
diepblauw; bij 5-ketofructose ontstaat echter een violette kleur. Op de zinkcarbonaatkolom is het glyoxaalderivaat als een enkele blauweband zichtbaar.
Het uit 5-ketofructose verkregen neerslag blijkt een zeergekompliceerd mengsel
vanverbindingen, dieuiterst langzaamdoor dekolom lopeneninkleur varieren
van vuilpaars tot blauwgrijs. Tenslotte geeft het massaspectrum van het glyoxaalderivaat een zeer duidelijke piek bij M.G. = 418tezien, hetgeen overeenkomt met het berekende molecuulgewicht van glyoxaal-bis-DNP-hydrazon.
Het massaspectrum van het derivatenmengsel van 5-ketofructose geeft enkele
fragmentpieken bij M.G. = 446en428,dieinhetanderespectrumniet aanwezig
zijn.
Voor het bereiden van beide derivaten werd de werkwijze van SPANYAR,
KEVEI en KISZEL (1960a) gevolgd. Het 5-ketofructose werd ons ter hand gesteld
door Dr. C. G. WHITINGvandeUniversiteit vanBristol,diehetbereidde volgens
een door hem en COGGINS (1963) beschreven procedure. Het gebruikte glyoxaal
was van BDH afkomstig (glyoxaalmonohydraat, kristallijn).
Voor het optreden van deblauwe kleur isdus geen OH-groep aan een naburig
C-atoom nodig. Daarom ontstaat zij ook bij de bis-derivaten van methylglyoxaal en diacetyl, zoals trouwens al uit vele publikaties blijkt (STRAIN, 1935;
MARTIN, 1958; SCHWARTZ, 1962; SCHWARTZ, KEENEY en PARKS, 1964). Voorafgaande di-,tri- of polymerisaties zijn hierbij niet nodig.
Deze blauwe kleur vindt dan ook een veel meer voor de hand liggende verklaring in het feit dat het systeem van geconjugeerde dubbele bindingen bij ge'ioniseerde bis-hydrazonen van a-dicarbonylverbindingen veel langer is dan dat
van monocarbonylhydrazonen (TIMMONS, 1957):

ge'ioniseerde v o r m van formaldehyde-DNP-hydrazon
H H

ge'ioniseerde v o r m van glyoxaal-bis-DNP-hydrazon

Daarom is deze kleur ook karakteristiek voor a-dicarbonylverbindingen. Bij
bis-derivaten van andere dicarbonylverbindingen zal zij niet optreden. Inderdaad blijken de bis-derivaten van dey-dicarbonylverbindingen barnsteendialdehyde (butaandial) en acetonylaceton (hexadion-2,5), in een geschikt solvens
opgelost, na toevoeging van alkoholische loog geenblauwemaar eenrode kleur
te vertonen.
Een uitzondering vormen de y-dicarbonylverbindingen met een dubbele binding tussen het tweede en het derde koolstofatoom, waar eveneens doorgaande
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conjugatie vandubbele bindingeninhetderivaat optreedt. Dit iswaargenomen
bijp-benzochinon enp-naftochinon (JOHNSON, CRITCHFIELDen RUCH, 1962).
3.4.2.2. Herkomst van glyoxaal- resp. methylglyoxaal-bis-hydrazon
Behalve a-dicarbonylverbindingen zijn ook a-hydroxycarbonylverbindingen
in staat om met 2,4-dinitrofenylhydrazine (verder als DNPH aangeduid) een
bis-hydrazontegeven,opdezelfde wijzealsdeosazonreaktie bij suikers Hetis
volkomen korrekt om de bis-hydrazonen van glyoxaal en methylglyoxaal als
glyoxaalosazon resp. methylglyoxaalosazon aan te duiden, en dit zal dan ook
verderwordengedaan.
Ook acetoine (3-hydroxybutanon-2) kan op dezewijze in diacetyl-bis-hydrazonwordenomgezet.Daar diacetylgeenosonis,magmenhetontstane derivaat
in feite geen osazon noemen. Toch wordt dit vaak gedaan, bijvoorbeeld door
SPANYAR C.S. (1960a)envoorditgebruikisveeltezeggenals menbedenktdatde
bis-denvaten van a-dicarbonylverbindingen een geheel eigen groep vormen;
eeneigennaamisdusopzijnplaats,ookaliser, zuiverformed gezien,welwat
opdienaamaantemerken.
J^uT°rgaa^VfgU ^ dC Vl6k V a n methylglyoxaalosazon kanzijnveroorzaakt door methylglyoxaal, maar evengoed door de overeenkomstige«-hy-
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vormingmstaat,zoalsvolgdeuiteenproefwaarinuitacetolacetaat opzeereenvoudigewyzemethylglyoxaalosazon konwordenbereid
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wezig moeten zijn, kan, op grond van verscheidene publikaties, worden verwacht dat zij gemakkelijk met aminogroepen tot bruine verbindingen reageren
(ENDERS, 1938, 1942, 1943a; SATTLER en ZERBAN, 1949; BEACHAM en DULL,
1951; TRAITTEUR, 1951; CARSON, 1953).
Een van de mogelijkheden om rookoplossingen op hun bruinend vermogen
te onderzoeken, is de reeds onder 2.5 genoemde gelatine/filtreerpapiertest van
Ziemba. Deze verloopt alsvolgt:
Schijfjes filtreerpapier, met een diameter van 5,5 cm, worden bedekt met een
laagje gelatine (134 mg per dm2). Op net filtreerpapier wordt 0,4 ml van een
rookoplossing gebracht, waarna het geheel gedurende drie minuten bij 80°
wordt gedroogd.
De kleurmeting geschiedt met een Lovibond-Schofield tintometer. De bruining zonder aminogroepen kan worden bepaald door 0,4ml rookoplossing te
brengen op niet met gelatine behandelde filtreerpapiertjes, waarna dezelfde procedure volgt.
Enige van de door ons verkregen rookwatermonsters werden aan deze behandeling onderworpen, waarbij echter bleek dat de kleurontwikkeling op de filtreerpapiertjes met gelatine gering was. Op het onbehandelde filtreerpapier
kwam inhet geheel geen kleurtot stand. Vermoedelijk werkte Ziemba met meer
geconcentreerde rookoplossingen.
Er moet nog worden opgemerkt dat het ons niet gelukte, de filtreerpapiertjes
in drie minuten te drogen, althans niet bij deze temperatuur. Meestal was hiervoor meer dan eenkwartier nodig.
Oplossingen van methylglyoxaalofvanglycolaldehyde-concentraties tot 5%
werden getest - gaven eveneens een zwakke kleurvorming te zien op de met
gelatine behandelde papiertjes; deze kleur was wat geler dan de kleur met rookwater.
Een andere mogelijkheid, die weliswaar minder overeenkomt met de praktische situatie, doch anderzijds meer gedetailleerde waarnemingen toelaat, is de
bestudering van de kleurvorming in waterige oplossingen. Alsaminoverbinding
is gelatine hier wellicht ook bruikbaar. We kozen echter het aminozuur glycine,
datper gewichtseenheid veelaminogroepen bevat eneensterke bruiningsreaktie
met rookwater geeft.
We hebben getracht, de reaktie zoveel mogelijk te standaardiseren door een
grote overmaat glycine toe te voegen. De aktieve rookcomponenten zullen dan
wellicht meer neigen tot reaktie met glycine dan tot reakties met elkaar of met
reeds gevormde reaktieprodukten, en waarschijnlijk wordt de kleurvorming op
deze wijze dan beter beheerst. Doordat evenwel een bepaald type reakties naar
de achtergrond wordt gedrongen, kan een enigszins scheef beeld worden verkregenvan de bruining alszodanig, zie5.1.4.
De uitvoering van de test geschiedt op de volgende wijze:
In een reageerbuis wordt 100mg glycine afgewogen en hierbij 1,00 ml rookwater gepipetteerd. De reageerbuis wordt losafgesloten met een rubber stop en
gedurende 1 uur in een kokend waterbad geplaatst, waarna het mengsel tot
50mlwordt verdund en deextinctie bij 400en 500nm gemeten.
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Dereaktietijd van 1 uur werd gekozen, omdat na dietijd weinig verandering
meerindebruiningoptreedt,zoalsblijkt uittabelV.
TABELV. Verband tussenreaktietijd enextinctie bij 400nm inmengsels van glycine en rookwater
Reaktietijd
5minuten
10
„
15
20
30
45
1
uur
J
i »
2
»
3

0,473
0J1
0,78
0,82
0,865
0,92
0,955
1,00
1,05

»

1,10

Uiteenproef meteenaantal verdunningen vaneenmonsterrookwaterbleek,
datdewetvanBeerbijbeidegolflengten tennaastebij wordtgevolgd:
Verdunning
alszodanig
1+ 1
1+ 3
1+ 9

^400

pH (namenging)

^500

0,84
0,439
0,211
0,087

0,266
0,140
0,066
0,027

3,75
4,45

Tevensblijkt,datdezetestnietzeergevoeligisvoorkleinevariatiesindepH.
ben aantal oplossingenvan debovengenoemdevier hydroxy- en dicarbonylverbindmgen werden nu op deze wijze onderzocht. Deze oplossingen bezitten
eenzwakzurereaktie.Demeestverdunde oplossingen werdenechtermetazijnTABELVI. Bruiningvan eenviertal hydroxy- en dicarbonylverbindingen, en van enkele monsters
rnntwntfM* met
m»t glycine
rri«™«~
'
sters rookwater,
Oplossing
E500

0,2%glyoxaal
0,2%glycolaldehyde
0,5%
„
0,2%methylglyoxaal
0,5%
„
0,5%acetol
1,0% „
Rookwater uitdehang(1uurgerookt)
Rookwateruitdetunnel(21uur
gerookt)
Rookwateruitderookinstallatievan
het CIVO te Zeist (2J uur gerookt)
52

0,197
0,260
0,700
0,184
0,600
0,010
0,019
0,505
0,347
0,84

E400/E500

0,046
0,074
0,227
0,040
0,155
0,002
0,008
0,160
0,113
0,266

4,28
3,51
3,08
4,60
3,87

_
_
3,16
3,07
3,16
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zuur op een pH van ongeveer 3 gebracht, teneinde een betere vergelijking met
rookwater mogelijk te maken.
De gevonden extinctiewaarden zijn vermeld intabelVI.
De braining van rookwater meteen overmaat glycineisdus ongeveer tevergelijken met de braining van 0,3-0,6%glycolaldehydeoplossingen.
Acetol vertoont weinig reaktie. Methylglyoxaal en glyoxaal zijn wel zeer aktief, doch de verhouding E400/E600 wijkt enigszins af van die van rookwater.
Overigens blijkt deze verhouding bij de afzonderlijke stoffen niet konstant. Ook
aan de wet van Beer wordt geenszins voldaan.
Een goedevergelijking metrookwater wordt pasmogelijk indienweovermeer
analitische gegevens omtrent dit rookwater beschikken. Dan kan ook worden
vastgesteld of de gevonden aktieve verbindingen alleen verantwoordelijk zijn
voor de kleurvorming. Een en ander komt onder 5.1.4 ter sprake.
3.5. AFBAKENING VAN VERDER ONDERZOEK

3.5.1. Analitische problemen
Dikwijls wordt een rookoplossing of rookcondensaat getypeerd door het gehalte aan carbonylverbindingen, titreerbare zuren en fenolachtige verbindingen
tebepalen (Rusz, 1962; SIKORSKI, 1962a; PORTER, BRATZLER en PEARSON, 1965;
SIMON, RYPINSKI en TAUBER, 1966). SIMONc.s.achten dezegroepenin hoofdzaak
verantwoordelijk voor kleur en smaak van het gerookte produkt, waarbij zij
verwijzen naar gegevens van WILSON (1961), HOLLENBECK (1964) en SIMPSON
(1964). SIKORSKI en TILGNER (1964) deden enkelejarengeledenhetvoorstel om
voor controle-doeleinden slechts de totale hoeveelheden van deze dne groepen
te bepalen.
,
In het onderzoek van Rusz (1962)werden,behalvededne genoemdegroepen,
ook enkele carbonylverbindingen afzonderlijk bepaald, namehjk formaldehyde,
aceetaldehyde, furfural en diacetyl; dit geschiedde via een polarografische techniek.
,. , . .
SPANYAR, KEVEI en KISZEL (1960a, b) splitsten de carbonylfraktie in monocarbonylverbindingen enerzijds en osazonvormende hydroxy- endicarbonylverbindingen anderzijds. Zij bepaalden formaldehyde, aceetaldehyde aceton en
furfural afzonderlijk en voerden bovendien analyses uit waarby z.j het gehalte
aan in alkalische oplossing reducerende bestanddelen, reduktonen, dehydroreduktonen en esters bepaalden; ook werd door hen het water- en asgehalte en
% P i f G S a Z i E M B A en D J U - H A K - D J U (1962b) bepaalden naast fenolen, carbonylverbindingen en zuren ook het gehalte aan in ether onoplosta .bestanddelen, vrije basen en neutrale componenten. (By deze laatste groep zyn de car-

J ^ d T ^ S ^ n dlcarbonylverbindingen in rook. ^ ^ o X S f
bepalen de osazonvormende hydroxy- en
^
^
^
^
^
S
dat zij de gevonden waarden alsdiacetyl omrekenen lykt echter minderjuist.
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Het onderzoek naar bruikbare analysemethoden isbeschreven inhoofdstuk 4.
De volgende carbonylverbindingen konden afzonderlijk worden bepaald:
glycolaldehyde,glyoxaal,acetol,methylglyoxaal, formaldehyde, furfural, aceton
entot opzekerehoogte ook diacetyl. Tevens bepaalden wehet totale gehalte aan
carbonylverbindingen; de andere analyses behelsden een fenolbepaling en een
zuurtitratie. Ook werd de pH gemeten en de bruiningstest met glycine uitgevoerd. Enkele bestaande methoden werden kritisch onderzocht.
3.5.2. Reaktiemechanismen
Het mag merkwaardig genoemd worden, dat zeer veel werk is verricht omtrent het verloop van de reakties tussen reducerende suikers en aminozuren
(alleen al over glucose-glycinesystemen bestaan tientallen publikaties), terwijl
tot nu toe weinig aandacht isbesteed aan de reakties van a-hydroxy- en a-dicarbonylverbindingen met aminogroepen. Deze hydroxy- en dicarbonylverbindingen worden immers beschouwd als tussenprodukten bij de reakties van suikers
metaminozuren ofeiwitten (HODGE, 1953)enzijn bekend omhun grote reaktiviteit (BEACHAM en DULL, 1951; LENTO, UNDERWOOD en WILLITS, 1960). Voorzover wekonden nagaan, zijn op dit gebied slechts twee onderzoeken van enige
omvangverricht: dat van ENDERS (1943a,b) over dereaktie van methylglyoxaal
met glycine, en dat van HURD (1952, 1956) over de reakties tussen eenvoudige
hydroxyketonen en aminozuren. Het - overigensuitstekende - werk van Enders
isechter alvijfentwintigjaar oud,enophet onderzoekvan Hurd valtwelwat aan
temerken. Nu wehier weer worden geconfronteerd met deze hydroxy- en dicarbonylverbindingen, is er reden genoeg om enige aandacht te besteden aan het
mechanisme van de reaktie met aminogroepen. Het onderzoek in deze richting
is beschreven in hoofdstuk 5.
3.5.3. Technologische aspekten
Globaal genomen zijn vier faktoren bij de kleurvorming op gerookte vis van
groot belang: de diffusie van rookcomponenten naar binnen, de vochtigheid
van het oppervlak, de relatieve vochtigheidsgraad van de look, en de temperatuur.Allerleianderefaktoren latenwevoorlopig buiten beschouwing.
Dezefaktoren staan geenszins opzichzelf, doch hangenopingewikkelde wijze
met elkaar samen.
De diffusie van rookbestanddelen in levensmiddelen heeft reeds vele onderzoekers beziggehouden (MAZJAKIN en ROGACEVSKAJA, 1938; TUCKER, 1942;
SHEWAN 1949; JUDICKAJA, 1959; SPANYAR en KEVEI, 1961; KURKO, 1963 en
HAMID 1964, 1966). In het algemeen komt men tot de konklusie dat de op het

produkt gedeponeerde rookstoffen inhoofdzaak op ofvlak onder het oppervlak
bhjven, en dat zeerweinigvan dit materiaal naar binnen dringt
J J ! f t n a t " u r l i J k a f o r t i o r i voor de reaktieve rookbestanddelen, zoals die
welke de kleur teweegbrengen. Het lijkt ons overigens zeer goed mogelijk dat
d l d ? n e ? r H m a V O m ^ n ? ? c o m P ° n e n t e n via eventueel aanwezige vetten of
oliend ie per hetlevensmiddelkunnen binnendringen
Voorwatbetreft dekleurvorming door uitdroging moetallereeistworden ver54
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wezen naar het welhaast klassieke werk van C.H.Lea en medewerkers te Cambridge. Zij onderzochten in eerste instantie de reaktie tussen caserne en glucose
in mengsels van deze twee stoffen, waarvan het vochtgehalte in evenwicht was
met de relatieve vochtigheid van de omringende lucht. Zowel bij 37° als bij 70°
en 90° bleek het gehalte aan vrije aminogroepen het snelst af te nemen bij een
relatieve vochtigheid van 65a 70%. De kleurontwikkeling verliep sneller naarmate de relatieve vochtigheid hoger was (LEA en HANNAN, 1949).- Later vond
SHARP(1957)echter, dat de ontwikkeling van eenbruine kleur in gedroogd vlees
maximaal was bij de betrekkelijk lage evenwichtsrelatieve vochtigheid (E.R.V.)
van 57%.
,
De E R V waarbij de aminogroepen het snelst worden geblokkeerd, bleek
intussen nogal afhankelijk van de eiwitsoort. LEA c.s. vonden een optimale
E R V van 55% in een bloedplasma-glucosesysteem (1950) en van ongeveer
45%in een mengsel van glucose en polylysine-hydrochloride (HANNAN en LEA
1951). In dit laatste systeem was de kleurontwikkeling maximaal by een E.R.V.
van ongeveer 60%. In een insuline-glucosesysteem verdwijnen de vrye aminogroepen het snelst bij een E.R.V. van omstreeks70% (SCHWARTZ en LEA, 1950).
In het algemeen is de optimale E.R.V. laag bij eiwitten met veel vrye ammogroepen (LEA, 1958).
,
Dat eiwitten het vermogen bezitten, ook bij lagerelatieve vochtigheden water
te kunnen vasthouden, is bekend. Met name de peptidegroep speelt by deze
waterbinding een grote rol. Volgens MELLON c.s. (1948) wordt 45/ 0 van het ui
caseine aanwezige water vastgehouden door de peptidegroep. De vrye^aminogroepen spelen echter eveneens een belangrijke rol MELLON C.S., 1947). Reeds
bij een E.R.V. van 6% wordt per aminogroep 1 molecuulwater vastgehouden.
Deze hoeveelheid neemt bij stijgende E.R.V. gestadigtoe.
In caseine houden de aminogroepen, afhankelyk van de E . R . V 2 4 t o t 3 3 /„
van het totaal aanwezige water vast. Hoe 8 ™ ^ ™ ^ ^ ^ ° ^
wordt duidelijk als men bedenkt dat de gewichtsbydrage van dezegroep minder
dan 1 °/ isI

Nu Ujkthet waarschijnlijk, dat in de watermantels rond de a m m c ^
glucosemoleculen, of moleculen van andere akteve
™b^Z'™™o*Z
nendringen die, op deze wijze in de onmiddellyke nabyheidvande aminogroep
verkerend, zeer snel tot reaktiekunnen komen.
„, rlinil Hin««!wiis erote
«/
A
+- „i» p R V tn eiwitten met een verhoudingsgewys groie
Waarom de optimale E R J . m e wine
}d u i d d i j k . L E A ( 1 9 5 8 )
hoeveelheid aminogroepenlagerb h j k t t e j n i s n g
ikemoleculenkunnen
wijsterop,datdezeeiwittenookmeer-hygroscopiscne * u
binden, e'nzegt dat deze
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
len. Deze redenering bevred.gt o.i. met helemaui ^omda
de
tatiewater van bijvoorbeeld glucose vry klein is, zeker in ve
s
aminogroep.
.
^iker/eiwitmengsels in deze ,dr Q ge' toein feite is de snelle verbruimng v ^ . s " l k ^ W ^ z a f g e e n ve rbazing wekken
stand niets anders dan een ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m n ^ L m ^
dat dergelijke verschijnselen ook worden g e vo^ten b ^
>
efl R o o N E Y >
sels (WOLGUNOV en POCHNO, 1950; MASKOVCEV, IVDI,
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1953; RICHARDS, 1956).
Gezien de sleutelpositie van de aminogroep in de bruining van eiwitten met
rookbestanddelen isergeenenkelbeletsel,dedoor Leaenmedewerkersverkregen inzichten ook op die situatie toe tepassen.Hetmoetzondermeermogelijk
zijn omhierexperimenten teverrichten, analoog aan dievan Leaenmet soortgelijke resultaten. Dezeexperimenten zijn evenwelin hetkader van deze studie
niet ondernomen.
Weihebben wegetracht, eenbeter inzicht teverkrijgen inhet aandeel vande
dispersefase vanrook in dekleurvorming. In 2.5werd algewezen opverschillende inzichten hieromtrent. In hoofdstuk 6wordt beschreven hoe we in deze
materiewatmeerklaarheidpoogdentebrengen.
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4. SYSTEMATISCHE ANALYSE VAN
ROOKBESTANDDELEN
4.1. MONSTERNAME

Deindehoofdstukken 2en3beschrevenPetrischalenmetwaterzijndoorons
ook voor de kwantitatieve analyse van rookbestanddelen gebruikt. De resultaten van deze opvangmethode zullen in principe vergelijkbaar zijn met via
gaswasflessen verkregen resultaten, omdat inbeide gevallen sprake isvangasabsorptie door water. We kozen de schalenmethodevanwege zijn eenvoud, en
ookomdat deovereenkomstmetdepraktischesituatiegroter is.Bijdegaswasflesmethode wordt deabsorptie geforceerd, hetgeentoteensnellereopnamevan
rookbestanddelen leidt; een voordeel evenwel, dat bij onze expenmenten nauwelijks van belang is.De schalenmethode heeft verder noghetvoordeeldatby
gelijkblijvend oppervlak het watervolumekan worden gewyzigd,waardoorhet
mogelijk wordt om na te gaan in hoeverre de dikte van de waterlaag invloed
heeft opde onderlinge verhouding deropgevangenrookbestanddelen.
Bijdeinterpretatie van demetdeschalenmethode verkregenresultatendient
men te bedenken, dat hier in feite de allereerste fase van de rookabsorptie
kunstmatig wordt verlengd. De resultaten gevendus aanwat er or,erai evensmiddel aan rookbestanddelen zou worden gevonden indien de absorptie per
tijdseenheid nietzouafnemen engeenreaktieszoudeng^n °ptrecen
Indien we, in navolging van FOSTER en SIMPSON (1961a), ^ r^toroces
slechts als een absorptfe van gasvormige bestanddelen b ; s c h o ^ e n m t S
deze opvangmethode een goede informatie kunnen worden v * P
—
aardenhoeveelheidvanderookcomponenten, < ^ ^ ^ J 3 * £ ?
levensmiddelenzijn betrokken. Indien evenwel ^ ^ ^ l ^ e t t Z
rijk bijdragen, b^orbeeld in*«*fg%££
i S v orwaarden
lijk zijn dat we ook hier een scheef beeld verkrygen, .°™dL
,. j
voorgasabsorptie veelgunstiger worden gemaakt,terwijld e ^ *ef J es e
dezelfde mate blijven neerslaan. Het opvangen en ^ Z Z c t ^ f o l
fasebehoortintussentotdemoTO
De omstandigheden waaronder wordt gerooKt DUllc
hoo fdzaak zal
kan worden g i g * dat de hoeveelheid ^ ^ ^ ^ n d n afhangen van de grootte van het aan rook blootgestelde opp
^
deremate ook van de diktevan dewaterlaag (ae4.3.3).ben en
volgtgestandaardiseerd:
unnaPn m e t eendoorsnedevan9 cm,
Eenaantaluniforme Petrischalen,2cmh°°ge »m e ^ r o o k p r o c e s verdampwerdenvan20mlgedestilleerdwatervoorzien Tyden het
p
teeen gedeelte van dit water, dat ^ ^ / / ^ g T r u i k t , ton op deze
werd aangevuld. Daar doorgaans vyf schalen weraen g
wijze 100gramrookwaterwordenverkregen.
onop l os baar, zeer fijn
Doorgaans bevatte dit rookwater een J o e v ^ ^ ^ ^ d o o r e e n
materiaal, dat donker van kleur was. we nmc
filtreren
nog
blauwbandfilter (Schleicher &Schull 589°),maarvaak was
^
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een lichte opalescentie aanwezig. Na enige tijd ontstond weer een neerslag van
bruinzwarte partikeltjes; indien ook deze deeltjes werden afgefiltreerd was de
vloeistof helder. Het opnieuw ontstaan van deze deeltjes hoeft niet te wijzen op
reakties in devloeistof, maar kan ook het gevolgzijnvanhetuitvlokken vankolloi'dale deeltjes. In 4.3.4 wordt beschreven in hoeverre de analyseresultaten veranderen, alshet rookwater enigetijd wordt bewaard.
4.2. METHODEN VOOR DE KWANTITATIEVE ANALYSE VAN ROOKWATER

4.2.1. Bepalingvanhet totalegehalte aan carbonylverbindingen
De bepaling van het totale carbonylgehalte werd uitgevoerd volgens een aan
SPANYAR C.S.(1960a) ontleende methode.
Een hoeveelheid rookwater, meestal 2 ml, wordt hierbij aangevuld tot 10 ml
met gedestilleerd water. Vervolgens wordt 10 ml DNPH-reagens toegevoegd.
Dit bestaat uit een 2%-ige oplossing van 2,4-dinitrofenylhydrazine (AnalaR) in
40%w/w zwavelzuur (bereid uit H 2 S0 4 Merck p.a.). Het mengsel wordt 20
minuten in een kokend waterbad geplaatst, waarna 25 ml water wordt toegevoegd en het geheel 30 minuten in ijswater gekoeld. Het gevormde neerslag
wordt afgezogen door een gewogen glasfilter G4, uitgewassen met water tot het
filtraat vrijwel kleurloos is, gedroogd en gewogen. Daar de aldus gei'soleerde
derivaten van zeeruiteenlopende samenstellingzijn, werd steeds het gewicht van
het neerslag als analyseresultaat opgegeven en niet omgerekend naar een bepaalde carbonylverbinding.
Het verschil met de door Spanyar beschreven werkwijze wordt veroorzaakt
door de veel grotere concentratie aan carbonylverbindingen, die bij onze monsters optreedt. Daardoor is het mogelijk, de hoeveelheid neerslag gravimetrisch
te bepalen.
Spanyar c.s. werkten in hun analyses met een lagere concentratie aan reagens
zowel als aan zwavelzuur in het reaktiemengsel, door tevoren een vrijgrotehoeveelheid water toe tevoegen. In onze analyses was een grotere concentratie aan
reagens wensehjk, omdat anders de kans zou bestaan dat de osazonvorming uit
nydroxycarbonylverbindingen onvolledig is.
Eenhogezuurconcentratie kan echter hetkwantitatief neerslaan van sommige
hydroxycarbonylverbindingen belemmeren. Hoewel dit verschijnsel bij hoge
concentraties minder hinderlijk is,werd toch besloten om het reaktiemengsel na
verwarmingteverdunnen, teneinde dit effekt tegen te gaan. Voorwaarde hierbij
is dat een voldoende hoeveelheid derivaten zijn ontstaan, dus voldoende reagensisverbrmkt, omdat anders het DNPH zelfgedeeltelijk kan neerslaan.
«.£*
Ab f ° V e n v e r m e l d e voorzorgsmaatregel moet er rekening mee worden
fnder d ?
" ' f j ^ ^ b o n y l v e r b i n d i n g e n , waaronder aceton, ook
2 b ivoo be^H tl g , d e n T ° l l e d i g n e e r S l a a n " BiJ Z e e r l a ^ concentraties,
S i
t° P ^ Td e ° P l o s s i " g e n waarop Spanyar c.s. hun analyses
Nu b t k t i t w n m l 8 e h e d n i C t n e e r ' ° 0 k n i e t b«l a ^ temperaturen.
S e ? n h y f z o n «! erk baar op te lossen in gedestilleerd water, waardoor bovengenoemd verschynsel opgehelderd is. De bewering van SPANYAR en
58
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KEVEI (1961), dat een acetonbepaling met hun DNPH-methode altijd gelukt, is
voor ons echter onverklaarbaar.
4.2.2. Hydroxy- en dicarbonylverbindingen
4.2.2.1. S c h e i d i n g v a n o s a z o n e n
Zoals reeds onder 3.4.2 werd vermeld, kunnen de osazonen van hydroxy- en
dicarbonylverbindingen zeer goed op een zinkcarbonaatkolom worden gechromatografeerd en aldus van elkaar gescheiden. Genoemde kolom isuitvoerig beschreven door VAN DUIN (1961). Hij vermeldt dat de ,analytisch moeilijk toegankelijke' osazonen van alifatische a-dicarbonylverbindingen ermee kunnen
worden gescheiden in het osazon van glyoxaal, osazonen vaneenzijdig gesubstitueerde en osazonen van tweezijdig gesubstitueerde glyoxalen. Als loopvloeistof
gebruikte hij een mengsel van gelijke delen benzeen en pyridine, waaraan een
bepaalde hoeveelheid ethanol was toegevoegd; een goede scheiding kwam tot
stand na toevoeging van 10%ethanol aan het eluens.
Het (basische) zinkcarbonaat (BDH for chromatographic analysis) werd als
volgt behandeld: Een gedeelte ,werd gedurende enige uren in een dunne laag
bij 110°gedroogd(actief adsorbens). Tevens wordt een portie adsorbens ineen
exsiccator gedurende minstens 48 uur boven een verzadigde NaCl-oplossing
geaccomodeerd (inactief adsorbens). Menmengt80tot 85delenactief adsorbens
met 20 tot 15 gewichtsdelen inactief adsorbens en suspendeert in een drie- tot
vijfvoudige hoeveelheid eluens'.
Van belang is ook nog, dat van Duin bijvoorkeur nietmeerdan 1 mgdenvaten per geluens opbrengt.
De door van Duin beschreven methode is op zijn bruikbaarheid onderzocht
met behulp van een oplossing van osazonen van glyoxaal, methylglyoxaal en
diacetyl in pyridine. In de eerste experimenten werd een hoeveelheid van deze
oplossing vermengd met een gelijke hoeveelheid benzeen, waarna 10/£ alkoholwerd toegevoegd. Later werd dit achterwege gelaten endepyndineoplossing
direkt op de kolom gebracht.
*u A
Bij de elutie kwam al spoedig een scheiding tot stand, maar de banden verplaatsten zich steeds langzamer en het bleek onmogelijk, zevan de kolom at te
elueren. Toevoeging van 20 in plaats van 10% alkohol gaf eruge verbeternig,
doch ook hier was de elutiesnelheid onbevredigend. Indien echter enkeledruppels water aan het eluens werden toegevoegd, kwam een sne le elutie>to.stand,
die- mits niet teveel water werd toegevoegd - geenszins ten koste van de scnei^Het've'rschil tussen de waarnemingen van van Duin
^
worden verklaard door aan te nemen dat »
^
°
maakten gebruik van absolute alkohol (/uidneaenaiiusc
XrePttS^Lmstigheidwas,datheto
water behoefde om snelvan de kolom teelueren t e r w ^ o
oxaalosazon vrij veel water nod l g was. Door dehoe v e e w
stof toegevoegd water langzaam op tevoeren kon een zeergoe
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denverkregen,waarbij ookglyoxaalosazonineenredelijke tijd vandekolomaf
kwam.
Bijdezewerkwijze washet niet nodig,vaninaktief adsorbens gebruik te maken. Door tebeginnen met een volkomen aktieve kolom en droog eluens konden de opgebrachte derivaten in een zeer klein gebied worden geconcentreerd,
hetgeendescheidingtengoedekwam.
Voortswerdnognagegaanofopgebrachtglyoxaalosazonenookdeosazonen
vanmethylglyoxaalendiacetylkwantitatiefinheteluaatwerdenteruggevonden.
Ditbleekvooralledriestoffen hetgeval.
Het opbrengen van 1mg derivaten per g adsorbens leidde bij ons niet tot
goede scheidingen. Deze werden welverkregen met hoeveelheden die tienmaal
zoklein waren.
Opgrondvandeopgedaneervaringenbeslotenwetot devolgende werkwijze
voorhetscheidenenkwantitatiefanalyserenvanuitrookneergeslagenosazonen:
1gramaktief zinkcarbonaat (bereid volgensvan Duin)wordt gesuspendeerd
in een hoeveelheid pyridine/benzeen/absolute ethanol-mengsel (5:5:2), en in
eenglazen chromatografiebuis gebracht (inwendige diameter 10mm; voorzien
van glassinter en kraan). De lengtevandezinkcarbonaatkolom bedraagt bijna
2cm.
Opdekolomwordt 1,00of2,00mlvaneenoplossingvanosazoneninpyridine
gebracht (totale hoeveelheid der derivaten varierend van 0,05 tot 0,15 mg).
Daarna wordt geelueerd met bovengenoemde loopvloeistof tot zich een scheidingbegintaftetekenen.
Aan het eluens wordt nu voorzichtig wat gedestilleerd water toegevoegd
(enkeledruppelsper 10ml).Dezehoeveelheid isnietpreciesaan tegeven, daar
zij enigszins kan varieren. Het vereist enige ervaring om goed te doseren. De
kleur van de osazonen opdekolom geeft echter eengoede informatie omtrent
de snelheid waarmee de banden zullen elueren. Bij afwezigheid van water is
deze kleur diepblauw (glyoxaalosazon) tot paarsblauw (diacetylosazon); bij
aanwezigheidvanveelwaterzijndeosazonbandenvuilgrijs.
Het watergehalte van het eluens wordt opgevoerd nadat het diacetylosazon
vandekolomisafgeelueerd; ditgeschiedt nogmaalsnadat ook hetmethylglyoxaalosazon volledigis opgevangen.
De elutiesnelheid dient 1 a 1| ml per minuut te zijn. Voor het bereiken van
dezesnelheidisenigeoverdruk opdekolomnodig.Onderdezeomstandigheden
duurteenvolledigeelutieeentotanderhalfuur.
Deconcentratiesvandealdusgescheidenosazonenindeeluatenwordenspectrofotometrisch bepaald;zie4.2.2.3.
4.2.2.2. Scheiding van a-hydroxy- en a-dicarbonylverbindingen
Onder 3.4.2.2 werd beschreven dat osazonvormingvan a-hydroxycarbonylverbindingen kanwordenvoorkomendoor bij0°neerteslaan.
Indien de oc-dicarbonylverbindingen onder dezelfde omstandigheden kwantitatief kunnen worden neergeslagen, is een bepaling van beide groepen naast
elkaar in pnncipe mogelijk. We hebben dit nagegaan voor glyoxaal, methylMeded.Landbouwhogeschool Wageningen69-9 (1969)

glyoxaal,diacetyl en de overeenkomstigehydroxycarbonylverbindingen glycolaldehyde,acetolenacetoine.Dezeverbindingenzijntweeaantweeonderzocht.
4.2.2.2.1. Glyoxaal en glycolaldehyde
Het gehalte van de gebruikte preparaten (glyoxaalmonohydraat BDHen
glycolaldehyde Fluka -purum-)werd bepaald volgens de onder4.2.1.bescnreven methode. In het glyoxaalpreparaat bleek 81,7% glyoxaal aanwezig; het
gehaltevanhetglycolaldehydepreparaatbedroeg93,5%.
De gevormde osazonen werden ter controle over een zinkcarbonaaticoom
geelueerd op de hierboven beschreven wijze. Het glycolaldehydedenvaatbleek
zuiver;bij het glyoxaalderivaat bleef eenzwakkeblauwebandachter,dieongeveer4%van hettotaal uitmaakte.
Glyoxaal: 10mlvan eenca0,003%-igeoplossinginwaterwerdvoomenvan
10mlDNPH-reagens (2%in40%w/wzwavelzuur).Ditge^hieddeinvKrvoud
tweemengselswerden opdegebruikelijke manierbehandeld(20minu n neen
kokendwaterbad; 30minutenafkoelen), detweeanderegedurende 1 uurby0
Tfneerslagen werden afgefiltreerd, gedroogd en opgelost ^ ^ J
2mlvandezeoplossingwerdtot25 mluitverdundenvandezeverdunningwerd
deextinctiebij450nmgemetenineenBeckman B-spectrofotometer.
Degemeten waarden bedroegen:

^

^450

a. Warm neergeslagen
b. Koud neergeslagen

?'I«(S!
0,655/0,&4y

Dezeproef werd herhaald meteenevensterke
rt^™®^%&
methanol. Het verschil tussen de hoeveelheden neerslagwas hierkleiner,
bleekuitdevolgendeextinctiemetingen:
^450

c. Warm neergeslagen
d. Koud neergeslagen

Q

'™'?J%
0,696/0,695

Teneinde een verklaring voor deze afwijkingen tevinden werden de onve,
dundeoplossingenb.c.end. onderzocht opde ^ k c a r b o n a a ™ ™
Bij b. was boven de band van glyoxaalosazon " 0 ^ n X h e oplossing was
blauweband zichtbaar.In de koud ^ergeslagen methano^en p ^ ^
^
dezeband veel smaller; deextinctie bij 450nm^ ^ j ^ t n i e t aanwezig.
extinctie.Bijdewarmneergeslagen oplossingwas
^ ^ oplossing waarWevermoeden dat een gedeelte van het g»yoxaj"'
z o n d e r d a t de verschijnlijk als di- of trimeer voorkomt osazonen^a g ^ w a t e f d o o r m e t h anol
bindinginhet monomeer isomgezet.Indienw / „
...
grotendeels (of
wordt vervangen, of bij verhitting, ontleden dezeverbindinge g
ontstaan inveelminderemate).
hiivoorbeeld een trimeer van
az
Het is zeer wel mogelijk, dat het ° f ° Y ? p r ° L t datDiemairenSchams
glyoxaalovereenkomtmethetgekomphceerdedenvaat,
^
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beschrijven. De mogelijkheid, dat zulke derivaten onder bepaalde omstandigheden ontstaan, moet genoemdeauteursdan ook niet worden betwist; het zijn
hun gevolgtrekkingen dieonjuist zijn.
Vervolgens werd nog een oplossing van 0,0003%(3p.p.m.)glyoxaal in 90%
methanol gemaakt enaandezelfde behandeling onderworpen.
Hetneerslagwerdopgelostin50mlpyridineendirektgemeten:
E450

(nakorrektievoor
chemicalienblanco)
Warmneergeslagen
Koud neergeslagen
Berekend

0,431/0,434
0,442/0,447
0,441

Bijzeerkleineconcentraties wordt glyoxaal duswelkwantitatief teruggevonden als bij 0° wordt neergeslagen. Daar in rook weinig glyoxaal aanwezig is,
kunnenwekonkluderen dathiergeenproblemenmeeraanwezigzijn.
Glycolaldehyde: Ook hier werd een 0,003%-ige oplossing in 90% methanol
gemaakten 10mlhiervanmet 10mlreagensbehandeld.Na 1 uurbij0°waseen
zeerlichtetroebeling aanwezig,diewerdafgefiltreerd enopgelostin 10mlpyridine.Van deze oplossing bedroeg de extinctie bij 450nm0,035. Uit eenberekeningblijkt, dat dit 0,14%isvandehoeveelheid diezouzijn verkregen indien
allesalsglyoxaalosazon wasneergeslagen. Dezehoeveelheid iste verwaarlozen.
Er dient nogteworden vermeld dat degebruikte methanol carbonylvrij was
gemaaktdoorbehandelingmet2,4-dinitrofenylhydrazine en trichloorazijnzuur,
gevolgd door destillatie (GADDISc.s., 1964).Somswerd opdezewijze eenlichtgeel gekleurd destillaat verkregen. Herhaalde destillatie leverde dan wel een
kleurloos produkt op.
4.2.2.2.2. Methylglyoxaal en acetol
Het gebruikte methylglyoxaalpreparaat (Fluka pract., 27-39%in water) bevatte volgens de gravimetrische analyse 51,2% methylglyoxaal. De osazonen
blekenechter niet geheelzuiver; na elutieoverdezinkcarbonaatkolom bevatte
de methylglyoxaalfraktie ongeveer 95%van het oorspronkelijke materiaal, de
restbleefachterindevormvanenkelevaalblauweenbruine bandjes.
Het acetolpreparaat (K &K, 40% in methanol) bevatte 27,6% acetol. Ook
hierwarenenkeleverontreinigingentebespeuren.
Methylglyoxaal: 4 x 10ml van een 0,004%-ige oplossing in 90% methanol
werd voorzien van 10ml DNPH-reagens. (Methanol was hier nodig omdat in
waterigeoplossingeenkleingedeeltevanhetmethylglyoxaal als monohydrazon
kanneerslaan).
Tweemengselswerden20minutenineenkokend waterbad geplaatstendaarnagekoeld;detweeanderewerdengedurende 1 uurbij0°geplaatst.
Naaffiltreren door eenG4-kroesendrogen werden deneerslagen opgelostin
pyridine en verdund zoals bij glyoxaal werd beschreven, en de extincties bij
"2
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415nmgemetenopdeBeckmanB-spectrofotometer:
E415

Warm neergeslagen
Koud neergeslagen

0,685/0,690
0,615/0,642

Delagereresultatenbijhetkoudneerslaanzijnniethetgevolgvaneentekorte
reaktietijd, zoalsuitdevolgendegegevensbhjkt:
Reaktietijd (bij0°)
E415
1/4 uur
°>621
1/2 uur
°>617
1uur
°>618
2uur
°>631
4uur
°>626
Bijeenoplossingvan methylglyoxaaldiebereidwas d o o r ^ £ < £ ^ ™
hetFluka-preparaat aan stoomdestillatie te onderwerpen,warende
veelkleiner:
c
All5

Warm neergeslagen
Koud neergeslagen

J S ™
0,719/u,/i3
A;, wi 0° nieten bij 100°welneerslaan,
Weinig vluchtige verontreinigingen, dieby 0 meten j
zijnduswellichtverantwoordelijkvooreenZMt?la**l*kt
d o o r deaanHetnunogresterende verschilzoub J - D J ^ is*** ^eze
wezigheid van wat acetol in het preparaat. Dezeveronu
wegechter niet tebevestigen.
,
bi : 0 ° geenneerAcetol: Een 0,004%-igeoplossing inmethanol gaf na 1 uur j
slagmet het DNPH-reagens.
,
t l E e n o,005%-ige
Acetolacetaat(Fluka,pract.)bleekzichteV*"&**^DNPH
enwerd
oplossing in 90%methanol ^ ^ ^ ^ S o s L n omgezet.
bij 100°,evenalsacetol,kwantitatief inmethylgiyoxaa
4.2.2.2.3. Dihydroxyaceton en glycerineal**>*&
y a n methy i g lyoxaaluit
Door ROUDIER(1963)iseropgewezen dat.het0
^ ^ methylglyoxaal
vijf verschillende verbindingen kan wordenver*. B • ^ d i h y d r o x y a C eton.
enacetol noemt hij melkzuuraldehyde g l y C e " ^ e i n ; n i e t zobelangrijk,omdat
Tenaanzien van melkzuuraldehyde isdeze°™™°&^
akke lijk in elkaar
melkzuuraldehyde en acetol in watenge opiossi g
stoffen teza.
overgaan; er is dus geen bezwaar tegen om de gehaltes
menalshetgehalte aanacetolaanteduiden.
^ ^ eigensc happen.
Debeide triosen zijn echter andere yerbindinge:
u i t g e v o e r d ; tene inde na
ar
y
Wehebben enkele experimenten met dihy °* .
omstandigheden reate gaan hoe deze verbinding onder de b o v e * D e S w e h i e r bi j deinterpretatie
geert,welkederivaten eruit ontstaan enin noe
^
vanonzeanalyseresultatenrekemngmeemoevc
,
c e t o n (BDH) in
Daartoe werd een 0,001%-ige oplossing van diny
^
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methanol bereid. Aan 10ml van deze oplossing werd 10 ml DNPH-reagens
toegevoegd. Na 1uurbij0°wasdeoplossing nogvolkomen helder. Hoeweleen
omzetting van dihydroxyaceton inmethylglyoxaal inzuur milieu zeker kan
plaats vinden (BERNIER en EVANS, 1938), is dit hier niet het geval, getuige het
uitblijven van een neerslag.
Bij verhitten in eenkokend waterbad ontstaat echter al spoedig een oranjerood precipitaat. Chromatografie vaneenoplossing vanditneerslag in pyridine
gaf dne banden op de zinkcarbonaatkolom tezien: een brede blauwe band
daarboveneensmallereblauwe band en bovenin de kolom eenzich zeer traag
verplaatsende grijze band.
De eerste band was spectrofotometrisch identiek aanmethylglyoxaalosazon;
het spectrum vandetweede band leek vrij veel opdatvanglyoxaalosazon,terwijlde laatste band eenvolkomen anderspectrumvertoondemeteenhogetopbij
415 nmeneenwatlagere bijongeveer 475 nm. Massaspectrografisch konworden vastgesteld datdeeerste band inderdaad uitmethylglyoxaalosazon bestond
endetweedeu.thet,normale' osazonvan hydroxymethvlglyoxaal(M.G = 448)
Het massaspectrum vandelaatste band bevatte slechts fragmentpieken die
nogvoorkwamenb . M . G , waarden boven 500. Vermoedelijk isdezeverb ndfng
ndei20ekWerd
M
emaakt

een
^bbSST^ V^ ^ **°
^ U S S T ^ H A^™^

P

'^8^

*

Van

het

misch Laboratonum derRykuniversiteit teUtrecht, type M S-9

SAnalitisch-Che™

nu in netmassaspectrum vandeze fraktie eeen
niek
r
AAQ
I
p hi;
K DlIUM
moeenwevepom <\*t A\U„A
, 8
J < J - = 448 voorkomt,

4.2.2.2.4. Diacetyl enacetoine

« ^ t S r k S l 8 C 8 W ; .°Pde b e S C h — w8» levert moeilijkzeergemWv'^^^
mengsel,zodatde beparing van L k i t e h
nietuitvoerbaaris. H L ^ ^ ^

n

^

^ 7^™ ° Pi n h e t
^

*

«

^

"***•
°" * " "*"

werdhetneerslagdatb^debTalinl
I "*teb e p a l e n - I n P l a a t s d a a r v a n
kregen, opgdost
ta^ ^ ^ ^ ^ ^ o n y l g e h a l t e werdverchromatografeerd Deblauw.LnH f ,
° V e r d e z l n kcarbonaatkolom gewerd
geisoleerd^n deL f n c t ^ v T n h e o t ,o t , ^
^
^
^
^
^
d u a a t be aald
degemeten waarde werd b
^
^
^
^
^
P
> waarna
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Naast diacetyl kunnen ook andere dubbel gesubstitueerde glyoxalenaande
extinctie bijdragen en eveneens dubbel gesubstitueerde a-hydroxycarbonylverbindingen.
4.2.2.3. Spectrofotometrische bepaling van de verschillende osazonen in de elutievloeistof
.
Van zo zuiver mogelijke osazonpreparaten werd een oplossmg u.pynd.ne
benzeen/ethanol 5:5:2 gemaakt enhiervan een e x t i n c t i v e opgenomen (rn e
eenBeckmanDU spectrofotometer),waarnademolaireextinctieinhetabsorp
tiemaximumkonwordenbepaald.
n f f i Gezuiverd op
Glyoxaalosazon: Bereid uit glyoxaalmonohydraat (BDH). Gezuiverd op
^ y S ^ x a a l o s a z o n : Bereiduit acetolacetaat(Flukapract.).Gezuiverdals
^Tacetylosazon: Bereiduitdiacetyl(Flukapuriss.).Bleekvrijwelzuiveropde
zinkcarbonaatkolom.
Devolgende waarden werden g e v o n d ^ i m a

Molaireextinctie

Glyoxaalosazon
447 nm; s c h o u d e ^ ca414nm
Methylglyoxaalosazon 410nm; schouder by ca43 nm

45.500(447nm)
.

Diacetylosazon

403nm; schouder by ca445nm

De molaire extincties zijn berekend na een korrektie voor onzuiverheden in
depreparaten.
• i g in di e n deosazonen
Plaats en hoogte van de toppen veranderen maar weamgm
^
niet in de elutievloeistof maar in pyridine worden opgelost. Het
spoorwaterindeelutievloeistof is^ ^ Z r Z ' v m glyoxaalosazon,methylIndefiguren14t.e.m. 16zijn deextinctiecurvenvangy
glyoxaalosazon en diacetylosazon weergegeven
curveny a n het
Door UNDERWOOD,LENTOenWIIXITS(1956)zynvroeg
^ ^ ^ de
acetol-envan het methylglyoxaalderivaat W ^ ^ , d a n d e door onsgetweedeinmethanol. Dezelaatstecurveis;volkomen,ana
^
vondenabsorptiecurve;dievanhetacetolderivaauijK
^ m e t h a n o i 0 pDe auteurs vermelden dat het ^ t o 1 0 ^ 8 ? * f k f D e z e moeilijkhedendcden
lostendatdaaromdioxaanalssolvenswerdgebruiKt. u
zichbijhetmethylglyoxaalderivaatmetvoor•
d c s e e n m0noderivaat
Het vermoeden lijkt gerechtvaardigd,flatu
h e b b e n geisoleerd.
vanmethylglyoxaal,ofeenmengselvanhydrazonen,hebbeng
4.2.2.4. Analyse van enkele mengsels
{ mQeten in een
4.2.2.4.1. Glyoxaal, glycolaldehyde, ^ ^ K t a U e n p.p.m. naast dkaar
oplossing waarin zij in concentraties yan en*
b e p a a i d . Ditkonworden
voorkomen,kwantitatief naastelkaarkunnenworden P
bevestigd met hetvolgendeexperiment.
1 0 ffll 0>281 mgglyoEen 90%-methanolische oplossing werd bereid
^
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-9 (1969)

xaal, 0,293 mgglycolaldehyde, 0,345 mg methylglyoxaal en0,342 mgacetol
bevatte. Voorhet makenvan dezeoplossingwerden dereeds genoemdepreparatengebruikt.
Aan 2 X 10mlwerd 10ml DNPH-reagens toegevoegd, waarna demengsels
1uur bij0°werdengeplaatst. Naaffiltreren enuitwassenvanhet ontstane neerslagwerdhetfiltraat 20minutenineenkokendwaterbadgeplaatst envervolgens
eenhalfuurgekoeld,waarna ookhetnu ontstaneneerslagwerd afgefiltreerd en
gedroogd.
Alleneerslagen werden opgelostin50mlpyridine; 1mlvandeze oplossingen
werdopdezinkcarbonaatkolom gebrachtengeelueerd.
Defrakties dieosazonen bevattenwerdentot 10mlaangevuld metloopvloeistof endeextincties bij450 resp. 410nm gemeten (Beckman B-spectrofotometer). Hieruit konworden berekend hoeveel vandebetreffende component
werd teruggevonden.
Component

Aanwezig
per 10ml

Gemeten Etop

Berekendehoeveelheidper
10ml

Teruggevondeninprocenten

Glyoxaal
Glycolaldehyde
Methylglyoxaal
Acetol

0,281mg
0,293 mg

0,421-0,423
0,449-0,458

0,266-0,268 mg
0,293-0,299 mg

95-95
100-102

0,328 mg
0,342mg

0,338-0,353
0,368-0,369

0,316-0,330mg
0,352-0,353 mg

96-101
103-103

42.2.4.2. Door chromatografische analyse van volgens 43 1 verkreeen neer
slajnkan d.acetyl kwantitatief worden bepaald, z L s a ^ t t o T X
P8el St: 21 9 m g d i a C e
2W™a^7rnZt
f - '
^> c a 2 °0 mg glyoxaal en ca
d°e
P SSm werd
deelte^anhet verkrelen ' ! p ° °
\
volgwis 4.2.1 behandeld eneenge-

dUaat dC
vopande^Beckman
^ B-spectrofoZl
^ ^ S ^ Taangevuld
^ ^ende^extinctie
^405nm^
bij
voe.« „ , :1^r^:^f^LD-r--rookuitgeTeruggevonden:
inoorspronkelijke oplossing
in l:l-verdunning

t ^ r l Z Z t X Z

22,2-21,6 mgdiacetyl (101-99"/)
10,0- 9,9mgdiacetyl( 9l_9o°/)
n

M

"«»™«

^

••. roo k a f k o m -

van dehiervoor J H S T I X M n k o m s , t . l , J t a > K ™rtonenm«dederivaten
n o d f e d e z e f r a h i L a T r t e i d S L " d " » t a < * - ^ ' W - . * * .och
66
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-9 (1969)

4.2.2.5.1. Spectrografisch onderzoek
Deelectronenspectra van genoemde frakties zijn vergeleken met die van de
zuivereosazonen. Bijglycolaldehyde,acetolenmethylglyoxaaltradenhiergeen
moeilijkheden op.Degevondenextinctiewaardenwerdenzodanigherleiddatde
extinctieindetopvandecurveop0,500kwam.
Deconcentratiesvanglyoxaalendiacetylinhetbetreffende eluaatwarenniervoor echter te laag. Voor de isolatie van een voldoende hoeveelheid werdgebruikgemaaktvaneendikkerekolom(inwendigediameter2,0cm),diemet 10 g
adsorbenswerd gevuld enwaarop 10inplaatsvan 1 mlvandeosazonoplossing
werd gebracht. Het eluaat met de glyoxaal- of de diacetylfraktie werd meen
roterendevacuumverdamper(BuchiRotavapor ,R')bijca40°drooggedampten
vervolgens opnieuw gechromatografeerd, nu op de kleine kolom. De concentraties van de osazonen waren nu hoog genoeg omeenbetrouwbaremetingte
^ S r n i e u w d e chromatografie vandediacetyl-en vooral de ^ ^ f ° d
warenvaagenigeanderebanden tezien,dieslechtvande^ c o m p o n e n t loskwamen.Zewerden nietgelsoleerd,maartezamenmet dehoofdcomponentopT ^ e c t r a van de glycolaldehyde-, de methylglyoxaal- eri ded^etylband
bleken praktisch identiek met die van hun referentiestoffen. Het spectrun van
deglyoxaalband vertoonde eenlichteafwijking; datvandeacetolbandweeknog
ietsmeeraf;ziedefiguren14,15 en16.

0.5*

0A

0.3

0.2
F,G 14 Extinctiecurven van gly<w«l-

\L

E

X
350

400

450 nm

ethanol5:5:2.
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450 nm
FIG. 15.

Extinctiecurven van methylglyoxaal-DNP-osazon ( )en van de overeenkomstige
derivaten uit rook ( - - - - , methylglyoxaal; ...., acetol), in pyridine/benzeen/
ethanol 5:5:2.
FIG. 16. Extinctiecurven van diacetyl-DNP-osazon (
) e n van deovereenkomstige derivatenuitrook(
)inpyridine/benzeen/ethanol 5:5:2.

4.2.2.5.2. Massaspectrografisch onderzoek
Devijf frakties zijn ook nogaan eenmassaspectrografisch onderzoek onderworpen. Hiervoor was het nodig, de reeds gelsoleerde derivaten volkomente
beyryden van allerlei verontreinigingen, bijvoorbeeld sporen vet uit de oplosmiddelen. Al het benodigde glaswerk werd daartoe zorgvuldig gereinigd met
bichromaat/zwavelzuur, terwijl de elutie plaatsvond met solvens, waarvan alle
bestanddelentweemaalvanuiteengeheelglazenapparatuurwarengedestilleerd.
elUate WerdenbiJ
raZfT^f
"
^^^^g^^P^^d^acuumverdam-

S'rrht Tg 7 ^

d r g eP y r i d i n e e n

°

°P n i e u w °Pe e nzinkcarbonaatkolom

VetfeSten V

drooat'lv?"? TT?*
° l l e d i S t e verwijderen werden 25ml
k 0 l m 8 e V e r d Gedurende deze h a n d e l i n bleven de
bblauwe
a u Tosazonbanden
o t 7 h ; vnjwel
°, ophun° plaats
- bovenindekolom
S

z i c l 7 u ° f e r P T d H m e t - Z e e r " ^ S ° 1 V e n S 8 e 6 1 u e e r d - A l l e bandenverplaatsten
eluaatvol
DezeTaten w
T T ^
™ina wordengeconcentreerd.
M
kldner dan l ml
Sns^ a tte Z
/ ^ ^
was, werden vervol-

nZZ^ZTrrZ
Maid

*

7?
C8 6 h e l e P r

dro

°88edamPt- Hoewel ditwaarschijnlijkniet

°

C e d u r e V o o r a l l e zeker

heid nogeenkeerher-

Daarna werden van de aldus gezuiverde frakties massaspectra opgenomen
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met de reeds genoemde A.E.I.-M.S.-9-massaspectrometer. Dezegaven hetvolgendetezien:
Methylglyoxaalfraktie:Een zeer hogepiekbij M.G.= 432(methylglyoxaalDNP-osazon), met bijbehorende fragmentpiek op M.G. = 415 (1H-en 1 0atoomminder). Verder een duidelijke piek bij M.G. = 446,met bijbehorende
fragmentpiek opM.G. = 429.BijlagereM.G.-waardenvelefragmentpieken.
Depiekbij M.G. = 446kanveroorzaaktzijndoorhetosazonvandiacetylof
vanethylglyoxaal(2-ketobutanal).Butaandialen3-ketobutanalvallenalsmogelijkheid afvanwege detotaal andereeigenschappenvanhunbis-hydrazonen,die
zichopde zinkcarbonaatkolom veelsnellerzullen verplaatsen. Mogehjk iseen
staartvandevorigeband(diacetyl)indemethylglyoxaalfraktie terechtgekomen;
waarschijnlijk isditechterniet,omdatdezediacetylbandzeersmalistenopzichtevandievan methylglyoxaal,en omdat dezebandenbovendienzeergoedvan
elkaarzijn gescheiden.Inelkgevalzoudenwenietdeduidelijkepiekverwachten
diewe nuwaarnemen.
,, n
Hetmassaspectrum suggereert eenhoeveelheid vandecomponentmetM.G.
= 446, die ongeveer 5 a 10% van het totaal bedraagt. Zo'n hoeveelheid zou
echter een merkbare afwijking in het electronenspectrum te zien geven Ditis
geenszinshet geval;zie4.2.2.5.1.Wenemendaaromvoorlopigaandatdepiek
bijM.G. = 446isveroorzaakt doordeaanwezigheidvanethylglyoxaal.
Glyoxaalfraktie: EenhogepiekbijM.G. = 418 (glyoxaal-DNP-osazon), met
fragmentpiek bij M.G. = 401.Verderduidelijke piekenbyM.G.= 432en 44t>,
eneenzeerkleinebij M.G. = 458.
™„tiwio1vIndit gevalishet welwaarschijnlijk dateenstaart van de (brede)methylghy
oxaalband bij de (zeer smalle) glyoxaalbandisterechtgekomen.Deverhouding
tussendepiekenb\ M.G. = 432en446wasdezelfdealsindevorige.band.
Aanhetkleinepiekje bij M.G. = 458isverder&f™f*f**ltr
(MG
Acetolfraktie: Alleen methylglyoxaalosazonwasduidehjk herkenbaar (M.G.
= 432;fragmentpiek bij M.G. = 415).
_ 401
fi
Glycolaldehydefraktie: Piek bij M.G. = 418;fragment^b,jM.^ - 40L
Geen piek bij M.G. = 448, dus geen triose-osazonen aanwezig.Ookgeen
andere osazonpieken waargenomen.
uwurhnrenAe,fraeDiacetylfraL: PiekbijM.G. = 446^
^
J
^
S
mentpiek op M.G. = 429.Daarnaast eenzeer hogepiek bJM.
fragmentpiek bij M.G. = 441ontbrak echter.Verdernogvnj du.dehjkep.
bijM.G. = 472en476,enzwakkebijM.G. = 486en4' •
was
Van de stof met M.G. = 458 werd de b r u t o f o i ^ f p a a
C17H14N808. (Diacetyl-DNP-osazon heeft als brutoformule C16H14N8 „
1C-atoomminder).
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Voordestruktuurvandeoorspronkelijke verbindinguitrook bestaan devolgendemogelijkheden:
CH,
II
c=o
Q-Q
CH
II

HZC—C--0
CH

CHZ
pent-1-eendion-2,3;

cyclopentadion-1,2

methylvinylglyoxaal

endeovereenkomstige hydroxycarbonylverbindingen.
Depiek bij M.G. = 472zalwelzijn veroorzaakt door het bis-hydrazon van
cycloteen.
Evenalshetverwante reductinezuur, dat onder meeruit pectine en uit xylose
kan ontstaan (ZERBANen SATTLER, 1955),zalbijdezeverbindingeenketo-enolevenwichtoptreden,waarbij deketovormhetbis-hydrazonkangeven.Overigens
bleek cycloteen pas bij verhitten met 2,4-dinitrofenylhydrazine een neerslag te
geven;ditneerslagishetbis-hydrazon.
HO-C=C-OH

HOf—M

reductinezuur

H3C-C=C-0H

H3C-C—C=0

cycloteen

Depiekjes bijM.G. = 476, 486en498zijnnietverder onderzocht.
Behalvebijdediacetylfraktie blijkt uit dezewaarnemingeninderdaad, dat de
geisoleerde frakties uit de osazonen van respectievelijk methylglyoxaal, acetol,
glyoxaal en glycolaldehyde bestaan, en dus als zodanig mogen worden aangeduid. Met enigvoorbehoud kan ook dediacetylfraktie, medegezien haar electronenspectrum, als.diacetyl'wordenvermeld.
4.2.2.6. Nabeschouwing
Dein dezeafdeling besproken hydroxy- en dicarbonylverbindingen behoren
mettotdethansalgemeenbekenderookbestanddelen, hoewelmetnameglycolaldehyde,acetolenmethylglyoxaalbelangrijkerookcomponentenblijkentezijn,
zie4.3.1 en43.2.Diacetylisdeenigevan dezeverbindingen dieregelmatigals
rookbestanddeel vermeld wordt.
Methylglyoxaalis,voor zover wekonden nagaan, slechts eenmaal gevonden
IQfi^M ^ H ™ f CKenMARiNELLi, 1963), glyoxaal eveneens (LANGNER,
1966) MARTIN (1958) noemt glyoxaal als bestanddeel van tabaksrook, naast
^ 2 7 P e n t a d l T ¥ ; D ° 0 r F l D D L E R c-s- <1966) wordt acetol echter genoemd als een van de belangrijkste rookbestanddelen. Goos (1952) vermeldt
acetol,glyoxaal en ookglycolaldehydealsbestanddelenvanhoutdestillaat.
70
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ROUDIER(1963)konstateerde deaanwezigheidvanmethylglyoxaalin.Tollensdestillaat'(de vloeistof diewordt verkregen door destillatievanhout ofcellulose
meteensterk zuur).
GROENEN (1966) vond langsgaschromatografische wegdeazynzureestersvan
acetolenglycolaldehyde inrookcondensaten. Vermoedelijk zijn dezeesters door
secundairereakties ontstaan. - Acetol heeft hij langsdezewegeveneens kunnen
vinden; glycolaldehyde, glyoxaal en methylglyoxaal echter nooit Waarschynlijk zijn deze zeer reaktieve stoffen niet tegen eengaschromatografische analyse
bestand. Zelfs van het minder reaktieve diacetyl is bekend, dat het m de gaschromatograaf ontleedt (SPANYAR CS., 1966).Mogelijk isditeenvanderedenen
waaromdezestoffen vrijwel onbekend zijn als rookbestanddelen.
Ook bij de kwantitatieve analyse vancarbonylverbindingen metbehulpvan
dinitrofenylhydrazine is de kans echter groot, datzij niet als zodanig worden
herkend. Glycolaldehyde enacetol slaanindekoudevrywelme neer enmdien
zij wel neerslaan kunnen zij voor glyoxaal resp. methylglyoxaalword aan •
zien.Deosazonen vandezeverbindingen zijn zeer slecht oplosbaar it d r n e e te
organische oplosmiddelen; sporen die er toch in oplossen W ™ ^ ^ k
meermalen ais ,onbekende carbonylverbinding' betiteld. JAHNSBN (19«) W
bij kolomchromatografisch onderzoek van DNPH-denvaten ^ n carbonylver
bindingen uit rookcondensaten, vier osazonbanden waar die hij, opgrond van
hun electronenspectra, allealsdiacetyl aanduidde.
Regenerate metlevulinezuur (KEENEV, 1957)
™™th°^JZ^cnZ
BratzL werd toegepast enwaarbij deoorspronkehjke carbonylverbindnjen mt
hunDNP-hydrazonen worden vrijgemaakt, verloopt zeermoeizaamby diacetyl

eniswaarschijnlijk onmogelijk bij " ^ ^ ^ ^ ^ t o d i n g p n in geVoorts moet er nog op worden gewezen
^ —
dig
concentreerde oplossingen als byvoorbeeld r o o k c o " d ~ A n N Y A R c s ( i9 60b)
verdwijnen door polymerisatie- of
< ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^
evenwelvinden grote hoeveelheden ,osazonvormende o n en m
>
w
dingen' in rook! deze groep is altijd groter dan die der monocarbony
' I : ; voorkomen van a-hydroxy- en
^
^
S
^
Z
meer ontstaan als splitsings- en t
^
^
*
™
^
^
warmte3-5.2-is zeer plausibel in al die gevallen waar ^ ^ f ^ ^ a l d e h y d e
behandeling werden onderworpen. Inderdaad zyn g^
^ ( S c H W E N K E R en
genoemd als belangrijke pyrolyseprodukten van
p i c U N D E R W O O D en
ahornstro
PASCU, 1957). Acetol wordt gevonden in
° P ; 1 9 5 ' 5 ) e n ze lfs inverWILLITS, 1965), in rietsuikermelasse (ZERBAN en SATTLER,
hittemelk (KEENEY CS., 1950).
van a-hyh fcepalen
t
Tension m o e t t „ nogenigeandere • " * * * £ £ £ £ £
...,
droxy-ena-dicarbonylverbindingen naast eiKaai
^ ^ ^ 0.amino.
SATTLERen ZERBAN(1949)beschrijvendecondensai^ ^ ^
^ met..deze
benzaldehyde tot 3-hydroxychinaldme; metnyig>
a a f l g e d i a z o teerd sulfe
verbinding. Hetchinolinederivaat kanworden8 ^ _M e t h y i g lyoxaalkan,
anilzuur, en vervolgens indespectrofotometer genieten.
^
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volgens dezelfde auteurs, worden gecondenseerd met 5,6-diaminouraciI tot
methyllumazine, dat zeer sterke ultravioletabsorptie vertoont en dus eveneens
spectrofotometrisch kan worden bepaald.
Waarschijnlijk verlopen deze reakties ook bij andere a-hydroxy- en a-dicarbonylverbindingen.
LENTO, UNDERWOODen WILLITS (1960) scheidden acetol, methylglyoxaal en
diacetyl op een kolom met anionenwisselaar in de bisulfietvorm.
Geen van dezemethoden, of een kombinatie van deze methoden, lijkt echter
devoordelen tebiedenvanhethier beschreven analyseschema.
4.2.3. Anderecarbonylverbindingen
4.2.3.1. F o r m a l d e h y d e
Algemeenwordt formaldehyde alseenvandebelangrijkste rookcomponenten
beschouwd; de looiende eigenschappen van rook zouden zijn te danken aan de
aanwezigheid van dezeverbinding. (GUSTAVSSON(1947)vermeldt echter dat ook
methylglyoxaal sterk looiende eigenschappen bezit, en hierin nauwelijks voor
formaldehyde onderdoet).
Voorts is van formaldehyde beweerd, dat het bruiningsreakties tegengaat
(HALL en NEDVIDEK, 1941; HAAS C.S., 1948; NOMURA, 1955). In hoofdstuk 5zal
blijken dat dit niet geldt voor debruiningsreakties tussen rookcomponenten en
aminogroepen. In ieder geval is duidelijk dat formaldehyde een belangrijk bestanddeel van rook is,vandaar ook dat wij aan onze rookanalyse een formaldehydebepalingwensen toetevoegen.
Formaldehyde kan worden bepaald met chromotroopzuur (1,8-dihydroxynaftaleen-3,6-disulfonzuur) in geconcentreerd zwavelzuur. Hierbij ontstaat een,
voor formaldehyde specifieke, paarsekleur.
Deze reaktie, die in 1937door EEGRIWEwerd beschreven, berust waarschijnlijk ophetvolgendemechanisme (KAMELen WIZINGER, 1960):

Cfhr
(fho-H
0
0
72

q

H

q

O'TQ- O^T-O-H
0
0
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SAWICKI(1961)veronderstelt, datdeopbouwvaneendergelijk kleurstofmolecuulmetandere aldehyden wordt verhinderd door deaanwezigheid dersulfonzuurgroepen; de specificiteit van dereaktie zou dus opsterische hindering berusten.Door WESTen SENwordt echter eenkleurreaktie opformaldehyde met
2,7-dihydroxynaftaleen beschreven, die eveneens specifiek is. Dit feit maakt
bovengenoemdeveronderstellingweerminder waarschijnlijk.
Verbindingen die tijdens de behandeling met zwavelzuur formaldehyde afsplitsengevendereaktie ook.Ditdoetzichondermeerbijdiacetylvoor,en wel
ineenzodanige mate dat hieropeenkwantitatievediacetylbepahngkanworden
gebaseerd (SPECK, 1948).
West en Sen hebben de condities van de formaldehyde-chromotroopzuurreaktieuitvoerigbestudeerd. Zijvonden, dattijdens dereaktieeenzwavelzuurconcentratie van minstens 86%nodigis,daar dekleurontwikkehng andersonvoldoende tot stand komt. Aan de formaldehydeoplossing moetduszoveel
zwavelzuurworden toegevoegd, dat deeindconcentratiehiervanmeerdan8b /
bedraagt. De optredende mengwarmteisvoldoende omdereaktiekwantitatief
telaten verlopen.
,
, . .. .• .
Detopvandeextinctiecurveligtbijongeveer570nm;demolaireextinc e.bedraagtdaar 11.400.Verdunnenmetwaternadereaktieheeft, behalvenatuurlyk
hetnormaleverdunningseffekt, geenkleurvermindenngtotgevolg.
Devolgende uitvoering wordt door WestenSenaanbevolen.:Aan1mlformaldehydeoplossing wordt 1 ml 1% chromotroopzuuroplossing i
^
^
treerdzwavelzuurtoegevoegd.Onmiddellijkhiernawordtzoveelgeconcen eerf
zwavelzuur
bijgevoegd
inhet
reaktiemengsel" — 8tothet
6 %gewenste
* * ^volume
" ^
enigeminuten
wordtmetdat
water
verdundennaafkoehng

aangevuld.Menmeetdeextinctiederoplossingbij570 nm.

Sp,„ yir c.s.voerendereaktieuU ineen

<>££»£%£%££.

zuurbevat. Uit dedoor henopgegevenomrekeningstaktoi:vann
wijzeeenveelhogeree-waarde teberekenen,namelijk21.UW
k
Demethodevolgens Westen Sengafbijonshogere ^ ^ ^ Z h
tradeenafwijkingvan dewetvan Beerop. ^ ^ ^ £ 1 ^ 5 ^ ^
bij 580 nm. De metingen werden uitgevoerd op de Beckman y
!? eter "
. ,
„ 1o7S0 C100u.g formaldehyde in
Degevonden molaire extinctiesvaneerdenw™-'™^™
w e r d e n uitverbewerking) tot 14.400 (25 (xgin bewerking). De oplossingen we
dundtot 50ml.
. ,. .. c h t s t o t 10mlwordt
Demethode wordt natuurlijk veel gevoehger^ind.en^ l e c ^ k t i e m e n g s e l ) . D e
uitverdund (dit volume isnauwelijks meerdandat;van
^ ^ ^ ^ m
wetvan Beer werd nu wel gehoorzaamd; oemow
e e n m o laireextinctie
(2tot20m formaldehyde inbewerking).SAWICKIvermeldteenmo
van15.700.
.
• aldehydedatdebeDoorWestenSenwordt acroleinegenoemdalsnei:t B
d e oyer _
Palingernstig stoort. De storing kan echter wordenverminae
maatreagenstevergroten.
.
dvoxaalenmethylglyoxaal
Volgens Sawicki kan de kleurvorming ook door giy
^
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worden gehinderd. Diacetyl geeft, zoals reeds werd vermeld, een positievestoring.
Wij vonden dat de aanwezigheid van een vijfvoudige overmaat methylglyoxaal of glycolaldehyde de kleurvorming ernstig remt: minderdandehelftvan
het aanwezige formaldehyde werd teruggevonden. In eerste instantie ontstaan
afwijkende kleuren(geelgroenbijmethylglyoxaal,olijfgroen bijglycolaldehyde),
dieechter bijhetverdunnenmetwaterverdwijnen. Vergrotingvan de overmaat
reagens gaf geen verbetering. In een verdunning van rookwater, op deze wijze
behandeld, ontstond eveneens een afwijkende groene kleur en was pas na verdunningeenzwakkepaarsekleurtezien.
Hetvoorafverwijderen vandestorendestoffen zoueengoedeoplossingkunnen geven. Een mogelijkheid daartoe biedt de methode van BRICKER en VAIL
(1950). Volgens deze auteurs storen vele organische stoffen dereaktie, doordat
formaldehydeinsterkzwavelzuurmilieumetdezestoffenreageertendaarbijzijn
vermogenverliestomeenpaarsekleurmetchromotroopzuur teproduceren. Nu
bleek echter dat formaldehyde zich reeds bij afwezigheid van zwavelzuur met
chromotroopzuur kan verbinden. Deze verbinding is kleurloos; wordt hierna
zwavelzuurtoegevoegd,danontstaat depaarsekleur.
Bricker en Vail zagen hierin een mogelijkheid om storende verbindingen te
verwijderen. Nareaktiemetchromotroopzuur wordthetreaktiemengsel drooggedampt;storendeverbindingendievoldoendevluchtigzijnzullendaneveneens
verdwijnen. Daarna wordt zwavelzuur toegevoegd en enige tijd verwarmd; de
kleurkomtnutotstandenkannauitverdunnenwordengemeten.
De volgende procedure wordt aanbevolen: Weeg 100mg chromotroopzuur
afenvoeg 1 mlvandeteonderzoekenformaldehydeoplossingtoe,dienietmeer
dan0,1 mgvandezestofmagbevatten.Dampdroogopeenkookplaat ofineen
oliebad datnietwarmerisdan200°.Voeg5 mlzwavelzuur toe,verhit 30minuten in een kokend waterbad enverdun daarna tot 50ml. Meet bij 570 nm. De
wet van Beer geldt voor formaldehydeconcentraties tot 100fig/ml; de molaire
extinctie bedraagt 12.300.
Het isonsniet gelukt, met dezemethode goed reproduceerbare resultaten te
verkrijgen.AlledooronsgevondenwaardenwarenveellagerdandievanBricker
enVail.
lets hogere waarden verkregen we door bij lagere temperaturen droog te
dampen. We konkludeerden dat een gedeelte van het formaldehyde blijkbaar
tochverdampt,enweldestemeernaarmatedetemperatuurhogeris.
EenmengselvanO,lmgformaldehydeen1mgnatriummetabisulnet (Na2S205)>
in 1ml water opgelost en voorzien van reagens, bleek na droogdampen een
kleur teontwikkelen diesterker wasdandedoor BrickerenVailgemeten kleur
engelijk aanhetviademethode-Westen Senverkregen resultaat. Wevermoeden dat ook Bricker en Vail een gedeelte van hun formaldehyde door verdampingzijn kwijtgeraakt.
Uit proeven met een aantal hydroxy- en dicarbonylverbindingen bleek nog,
datmetnameglyoxaalenmethylglyoxaaldereaktieblijven storen,zijhetdannu
inpositievezin.Daarbeidestoffen depaarsekleur blijken te produceren, moet
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wordenaangenomen dat tijdenshetdroogdampenuitdezestoffenverbindingen
ontstaan die bij behandeling met geconcentreerd zwavelzuur formaldehyde
afsplitsen.Bij gelijke hoeveelhedenformaldehyde englyoxaalofmethylglyoxaal
bedraagt de fout, door de dicarbonylverbinding veroorzaakt, 2 tot 5%. Ook
glycolaldehyde veroorzaakt een fout, in de orde van 1 %(onder dezeomstandigheden).Diacetyl stoort niet.
We achten deze afwijking te groot omonszonder meermetdezeonelegante
methodetevreden te stellen.
Rest nog de door Spanyar c.s. beschreven werkwijze. Deze luidt als volgt:
Aan 1 mlvan de te onderzoeken oplossing wordt 1 ml 0,5% chromotroopzuuroplossing toegevoegd en vervolgens 8 ml zwavelzuur van ca 81 /0 w/w
(bereiddoor3volumedelengeconcentreerdzwavelzuurtemengenmet1 volumedeelwater). Dit mengsel wordt 15minuten in een kokend waterbad geplaatst,
afgekoeld engemeten ineenPulfrich- spectrofotometer metgebruikmakingvan
hetfilterS57.
.
Westonden sceptisch tegenover dit voorschrift vanwegedelagezwavelzuurconcentratie (65%)in het reaktiemengsel.VolgensWestenSendientdezeconcentratieimmersminstens 86%tebedragen. Wekondenevenwelopdezewijze
eenfraaie ijkcurve verkrijgen envondeneenmolaireextinctievan 17.6UU, ongeveerevenhoogalsindegemodificeerdeWestenSen-bepahng.Destonngdoor
glycolaldehydeishierminderernstig.Methylglyoxaalgeeftditmaaleenj^atieve
storing.- Devolgende afwijkingen werdengevonden(inoplossingenmetongeveer5fxg formaldehyde/ml):
Fou
Verhoudingformaldehyde: glycolaldehyde
t
1-1
1-2
1-5

1:10
Verhouding formaldehyde: methylglyoxaal

-H/o
- I V/ o/
- 2 5 /°o/
34/o

i.i

+ 5%

•1
\\
!-io

+ 9%
+19%
+33%

Diacetyl vertoonde nog iets grotere afwijkingen dan methylglyoxaal; acetol
stoordevrijwel niet.
,.
r d e n genoemd, iszij
Hoewelook dezeuitvoering nogverrevanidea^^Ka
^ rookanalyse; er
doorhaar eenvoud toch wel een bruikbaar hulprniao^i J , . h d e g e h a i t e van
kanin elk geval op snelle wijze een indruk van het formaldeny
rookwatermeewordenverkregen.
echtermoetnaareenandere
Vooreennauwkeuriger bepalingvan ditgehale
tofte bepalen zoals
methodewordenomgezien.HetlijktzeerwelmogenjK
^ ^ ^ het
°ok de dicarbonylverbindingen zijn bepaald, nameui
DNPH-derivaat opeenkolom,gevolgddooreene™n k b o n a a t k olom leidt
Elutievanhethydrazonvanformaldehyde overdezinKc
^
Me

ded.Landbouwhogeschool Wageningen 69-9 (1969)

niettotverliezen.Hoeweldezekolominhoofdzaak naar groepen scheidtenniet
zozeernaarketenlengte (VANDUIN, 1961),kon hetformaldehydehydrazon toch
vandederivatenvananderealifatische aldehydenwordengescheiden.
De curve van formaldehydehydrazon in het eluens heeft een top bij 355nm
meteenmolaireextinctievan19.600.
Helaaslosthetformaldehydehydrazon merkbaar opin water ennog beterin
verdundzwavelzuur,hetgeenbijlageconcentraties aanformaldehyde totmerkbareverliezenkanleiden. PIHA C.S. (1960)wezenerechter op dat de oplosbaarheidvansommigehydrazonenwordtteruggedrongen doordeaanwezigheid van
andere carbonylderivaten.
Een en ander is door ons nagegaan voor een mengsel van glycolaldehyde,
methylglyoxaalenformaldehyde, dat volgens dein4.2.1 beschreven procedure
werd neergeslagen.
Daarbij werden devolgendegegevensverkregen:
Samenstellingmengsel(per 100mlwater)

Teruggevonden
formaldehyde:
100mgmethylglyoxaal,200mgglycolaldehyde,40mgformaldehyde
74%
50mgmethygyoxaal, 100 mgglycolaldehyde, 20mgformaldehyde
15%
25mgmethylglyoxaal, 50mgglycolaldehyde, 10mgformaldehyde
7%
40mgformaldehyde
6 7 o/
20mgformaldehyde
'{}
. 10mgformaldehyde
Jy
D e B l n T e f T a H d e h y d e T C e n t r a t i e S SCWet d e Z e m e t h o d e d u *volkomentekort!
Metering
"*" " ^ ^ ^ b i n d i n g e n **ft niet de gewenste ver-

deRAaniJlkmrroeT T ^ T 5*m l*Wta6tneSr le°nt tlemV le r k r e S e n m e t d e v o l g e n d e m e t h o "
Dii^LseTwerd 1

T^

DNPH-reagens toegevoegd.

4.2.3.2. Furfural
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g md (AESCHLIMANNc.s., 1958):
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Dedoor SPANvtaox (1960a)vemeldeuitvoeringleiddetotgoederesultaten.
Hunvoorschrift luidt alsvolgt:
iieaziin Ook
Men vult 10ml vers gedestilleerde aniline aai,Ltot 100ml met ysazyn.OoK
wordteenoplossingbereidvan0,3%NaClin90/„ethanol.
Aan 5ml van de furfuralbevattende oplossmgwordt nu 5 m l ^ « £ ™ H
bevattende ethanol en 5 ml anilineoplossing toegevoegd Hrt eak,^ em ngse
wordt even geschud en daarna 1/2 uur
^
^
^
^
J
^
^
ontwikkeldekleurwordt gemetenineenPulfncn-fotometer.me g
vanfilterS50.Dekleurblijft nogruimeenhalf™rstataeL
c_
Uitdedoor deauteurs opgegevenomrekeningsfaktor kaneenmo
tievan 19.200wordenberekend.
... v e r k r jjg e n . AfOp deze wijze konden wij een goed r e p r o d ^ ^ * £ J ° ^ £ erinowijkingenvandewetvanBeerwerdenmet^
*
^
^
™ v o n d e n wij
tiecurve lag bij 520nm.Voor demolaireextinctieinhet maximum
ietsmeer,namelijk 20.400.
WOrden toegevoegd,
Aan de standaard-furfuraloplossingen d*nwat zuur
Q
daarzijinneutraalmilieunietstabielzyn.WijmaakteneiKe P
2%aanazijnzuur.
formaldehyde wordt gestoord
Van deze bepaling is bekend, dat zj door it.
i d v a n e e n tienmaal
(AESCHUMANN, 1960).Onsbleekevenwel•f ^ ^ ^ p v o l g p had, en
zo grote hoeveelheid formaldehyde geen extinctieveriag? g 8
2()
dat pas een vijftigvoudige overmaat een ^ S T S S u aniline in de
opleverde. Hierbij moet worden . « ^ S ^ o d t A e s c h l i m a n n .
methode-Spanyar zeerveelgroterisdaninaei
overmaataanwezig
Indien methylglyoxaalen/of glycolaldehydeinzeerj
^
zijn(100:1teno^zichtevanfurfural^^ b e s t a a t j ° £ ^ % ^ Deze k.eur
nenten een bruingele kleur ontwiKKeien, #
Wellichtisdezebruiningsneemtgestadigtoeenisnaeenetmaalalvrij
^ analysestradenhierdoor
J
reaktieverwantaandiewelkewereedsfnne^
extinct iewaarde gecorrigeerd
zeldenstoringen op;indienwel,werddegevonden
^
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metbehulpvan eendriepuntsmethode,waarvoor dan ook nog extinctiemetingen
bij 500en 540nmnodigzijn.
4.2.3.3. A c e e t a l d e h y d e
Door SPANYAR C.S. (1960a) wordt een methode beschreven voor de bepaling
van aceetaldehyde, die berust op de vorming van een staalblauwe kleur met
natriumnitroprusside en piperazine, waarvan de intensiteit evenredig is met de
concentratie van dit aldehyde.
Volgens FEIGL (1960)ishet reaktiemechanismeniet bekend. A W E (1951) geeft
een overzicht van aan dezereaktie gewijde publikaties. Hierin wordt onder meer
vermeld dat de blauwe kleur allerminst bestendig is, doch geleidelijk aan over
roodviolet en rood naar geel omslaat. De reaktie wordt ook gegeven door propionaldehyde en door acroleine, doch inmindere mate. Voorts blijkt piperazine
ook door andere secundaire aminentekunnen worden vervangen
Het voorschrift van Spanyar c.s. voor de aceetaldehydebepaling in rookcondensaten, luidt als volgt:
1-8 ml van de te onderzoeken oplossing wordt in een gecalibreerde 15mlreageerbuis met stop gebracht en met water tot 8ml aangevuld. Daarna voegt
men 1,5 ml yerzadigde piperazine-oplossing toe en zet het reaktiemengsel korte
6
tyd in IJSwater.
en^ t a r f p k T t l i n 8 W ° r d ; ° ' 5 ^ 4 % _ i g e n a t r i u m ^roprusside-oplossing toegevoegd
nu ontSkk r n g S f "Z m U S W a t e r g e p k a t S t D e ^aalblauwe kleur, die zich
na 2 m m U t e n b i n n e n 5 m i n u t e n
I t
I%?
worden gemeten. Deze
n °
meting geschiedt in een Pulfrich-fotometer, met het filter S57
J r i 5 £ S m e ^ f V ° 0 r S C h r f ' d a t ° P e n i g e °ndergeschikte punten werd
weTdmet enZ T
7* " " * m " * m a a t k o l f J e v a n 1 0 m l bereid, de meting
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een S d ^ L S f
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ten bij 580 nm en de resultaten omgerekend op aceetaldehyde. We vonden 10a
20mg/100 ml rookwater, hetgeen veel lager is dan de doorgaans gevonden gehaltes aan formaldehyde, zie 4.3.1 en 4.3.2. Daarbij komt dan nog, dat deze
berekende waarden veel te hoog zijn, omdat de kleurontwikkehng grotendeels
op rekening van het - rijkelijk aanwezige - methylglyoxaal zal komen Het gehalte aan aceetaldehyde in rookwater moet dus zeer laag zijn. Om die reden
hebben we er van afgezien, deze bepaling voor onze monsters brinkbaar te
m

Merkwaardig is, dat dikwijls meer aceetaldehyde dan formaldehyde in rook
wordt gevonden (SPANYAR as., 1960b; Rusz, 1962; LOVEen BRATZLER 966)
Voor deze paradox zijn verschillende verklaringen te bedenken die we hier
echter,vanwege hun enigszins speculatievekarakter,achterwegezullenlaten.
4

'Aceton wordt 1dikwijls genoemd als een belangrijk bestanddeel van rook en
van houtdestillaten. Somswordt het gehalte aan ^bonylverbmdingen in^rook
oplossingen berekend als aceton (SPANYAR, 1960a; RUSZ, 1962). Om •dezerede
nenhebben wij enige aandacht besteed aan debepaling van het acetongehaltein
onze rookwatermonsters.
„„no/i^twopnai!t
Een bekende acetonbepaling, reeds door L,NTON en FRENCH (1945) toegepart
opgerookte produkten, berust opdecondensatiemetsahcylaldehydeinalkahsch
milieu:
+

0

OH'

^

kalisch milieu een sterke brumoranje kleur dieeen s P e

THOMSOH
(,946)heef.
* * ^*
THOMSON (1946)

Hchtgeel.

^ «Z Z—? £ s " *s ^ ;« -=» «. *, " inta ~-

bindingen met de groep -CH2-CU- venoucn
sterkemate.
^ • ..^vmndensaten het volSpanyar c.s. geven voor de bepaling van aceton in rookcondensaten
gende voorschrift:
.
. „ a c 1 - n p n s t o o WO rdt 1 ml van de
In een gecalibreerde 15ml-reageerbms me\™^™,™J
jw i n a l k o hol) en
te onderzoeken oplossing met 0,5 ml satacylaldehyd
/. /
fa
1m,kaliloog (63,5%w/v) aangevuld. Na ^ f ^ t a k t i e m e n g s e l af, volt
een waterbad van 50° geplaatst. Daarna koelt men het r
^ ^ . ^
aan met water tot 15 ml en laat het 30^ u ^ £ ^ o t o m e t e r , met gevan de ontwikkelde kleur geschiedt in een r u n F
chemicalienbruikmaking van het filter S47. De compensatieoplossing
bianco.
m e t dien verstande dat de oplosDit voorschrift is door ons overgenomen, u
Beckman B-specsingen niet tot 15doch tot 10ml werden aangevuld, en met
trofotometer werden gemetenbij470 nm.
^
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De bepaling bleek echter niet zo goed reproduceerbaar. De oorzaak lag in
eennogal wisselvallige blancowaarde. We geven hier, ter illustratie, deextinctiewaarden vantweeblancobepalingeninhetgolflengtegebied van 450 tot 500
nm,gemetentegenwater:
Golflengte
Extinctieder blancobepalingen
450nm
>2
2,0
460
0,86
0,775
470
0,277
0,247
480
0,104
0,099
490
0,050
0,051
5
°0
0,030
0,036
Eengelukkigebijkomstigheid is,datdeextinctiecurvevanhet reaktieprodukt
eenzeerstompetopheeft tussen460en480nmvrijwel nietverandert. Derhalve
besloten we, demetingen bij 480 nmteverrichten.Bijdezegolflengte werdinderdaad eenrechteengoedreproduceerbareijkcurve verkregen.
Ookbij490nmkongoedwordengemeten.Debepalingwashier iets minder
gevoehg(molaireextinctie 14.500;bij480nm15.400).
Glycolaldehyde en methylglyoxaal geven geen reaktie. Het aan aceton zeer
verwantemethylethylketongeeft-merkwaardigerwijze- ookvrijwel geenreaktie. Hetisdaaromo.i.devraagofhet bovenbeschrevenreaktiemechanisme(o.m.
doorThomsongepostuleerd)weljuistis.
Acetol reageert zeer traag. Furfural zou enige storing in de bepaling kunnen
veroorzaken, doordat het in alkalisch milieu een bruine kleur ontwikkelt. De
fout in de analyse bedraagt, bij aanwezigheid van een vijfvoudige hoeveelheid
n o / i ^ T ^ o / f ^ d e r g d i j k e h0 ^eelheid acetol geeft een fout van
nL .ifn y /o"" h t S a C e t o 1 Z0U a l s s t o r e n d e sto*"van enig belang kun^ZtZ^^T^- b H J k e n d e Wj 4 8 ° n m § e v o n d e n acetongehaltes
steedshogerdandecijfers dievolgenuitdemetingen bij490nm Deverschillen
T n ook vermeld

^

^ "****** *

deZuiverSte

beschouwd,endie

Dehoeveelheidacetoninrookwaterblijktvrijonbeduidend,zie4.3.1en4.3.2.
4.2.4. Fenolen

de
vorminsvanhet
^^X^.^2^^X^
Van k m p H c e e r d e

^nZZZltZ:^^
(PHAKL, 1964;

f °

— * > die

B L A K D t LOGAK S f i T ° P g e b ° U W d ^ ^ P - P - n e e n h e d e n

bedektzadigen L n S ^ S d S S r XoP ™ ' ^ 3 5 d ?m e t h oXx ^ 4 \h v T
droxyfenylpropaanresten bevatten
^ ^ '" ' - '
y- - 80
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Wordt lignine aan pyrolyse onderworpen, dan kunnen inprincipe driegroepenvanfenolen ontstaan; dezegroepen kanmenafleiden vandevolgendeverbindingen,dieerzelfooktoebehoren:
OH

OH
Clifl^A^QCH,

,0CH3

fenol

2-methoxyfenol;

2,6-dimethoxyfenol

guaiacol

Invelegevallenzijn zijinde4-positiegesubstitueerd;substituentenopandere
plaatsen zijn echter ook mogelijk.
Voor deanalyse van dezefenolische verbindingen inrookwordt meestaleen
vandevolgende drie analysemethodengebruikt:
1. de methode volgens Gibbs (DOLEZAL, I 9 5 * * ^
" * a ; S o £
1966; ZIEMBA,1964,1967);2,6-dibroomchinon-chloonmide of 2,6-dichloor
chinon-chloorimide)wordthierbij gecondenseerd meteenfenolvolgens

Br

2. de sulfanilzuurmethode (DOLEZAL, 1957; S ^ k ^ ' J ^ { d
waarbij defenolen aangediazoteerdsulfamlzuurwordengekoppeld,
eendiazokleurstof ontstaat:

^

M O -o«-^oO"
_
(FOSTER

c>.Dcnw 1961a - HUSAINI en

3. de aminoantipyrine-methode
^^^onLoekenvloeiCOOPER, 1957;Rusz, 1962; T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i n z ^
stofwordthierbijvoorzienvaneenovermaat4-aminoantipyn
alkalischmilieuwordt geoxydeerdmetFe(CN)6 •

I

jr-\

alkalische^ H,C-lf

S

f=°

H3C-C=C-NH2

.„ ,.,e gevato o„,S,»an gek.eurd,oplossingen,waarvan<einunsiteitevenredigismethet gehalteaanfenol(en).
oara-positievanhet fenolHetbezwaar van dezeanalysemethoden is,da ^ F ^ ^ ^ ^ ^
.f
derivaat vrij moet zijn en dat p-g e s u D ^ u u
. b e k e n d ( e n 0 p grond van de
zeer onvolledig via een van hun o-posities. nc
^
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struktuur van lignine ook te verwachten) dat de p-gesubstitueerde fenolen in
rook zeerrijkelijk zijnvertegenwoordigd; geenvan dezebepalingen zal dushel
werkelijkegehalteaanfenolen inrookwaterkunnen aangeven.
Volgens KURKO zijn met name depara-gesubstitueerde fenolen verantwoordelijkvoorderookgeuren-smaak(1963)enderhalvezoudenmetbovengenoemdemethodespreciesdeverkeerdefenolen worden bepaald.
DAUN(1966)zegtgoedewaardentevindenvoorhettotalefenolgehalte uithet
verschil tussen tweetitratiesmetloog,waarbij indeenetitratie op fenolftaleine
eninde andereopnijlblauwwordtgetitreerd.Hijverkrijgtdrie-totvijfmaalhogere
resultaten danmeteenvandereedsgenoemdemethoden.
Ook met het fenolreagens van FOLIN en CIOCALTEU (1927; MILLER, 1959;
RIEDER, 1959)wordeninprincipealleverbindingenmet fenolische OH-groepen
bepaald.Dezemethodeisechterzeergevoeligvoorstoringeneninhetgekompliceerdemengsel,datwijonderzoeken,bestaatgeenenkelegarantiedat inderdaad
alleen fenolen worden bepaald. Inderdaad bleken, bij toepassing oprookwater,
komphkatiesoptetreden,zoalsernstigeafwijkingen vandewetvan Beer.
Uiteindehjk hebben weons toch gewend tot een der bepalingenvanp-ongesubst.tueerde fenolen, omdat het onsin dit onderzoek minder te doen wasom
een nauwkeunge bepaling van het totale gehalte aan fenolen, dan wel om een
vergehjkingmetresultatenvanandereonderzoekersmogelijk temaken
De 4-ammoantipyrinemethode verdient zonder meer de voorkeur. De meZlTl
I'" 8 ?
' , C°feT m e e r d ° ° r K u R K O < 1959a )w o ^ t aanbevolen,is
bewerkehjk enbovendienduurthetmeerdan24uurvoordereaktiecompleetis
van nood n,',, ? s Ta n i lTz ™^
° 9 6 1 ) g e b r u i k t e n d e z e r e a k t i e in 8 evaI
konword'en !
f
™nnethode, door aanwezigheid van eiwitten, niet
D b t Z T T l f ' ° e S u l f a n i b u ™ h o d e isechtereveneens bewerkelijk.
6
is z e e r e e
e e m e S a S d T ^ T ^ 8em
™ h6t
™an<SN
%
* en
t te
voeren.
V rSChriftV
ELL
SNE
LL ]953In

^nS^™?'"
toevoedntvan Heh S , "

r

°°

( )-

° ° k W a t e r h a d 0 n d e r m e e r ** bezwaar, dat na

revo?van^e"tmenr f 6 °° 8" *b r U i n g d e V e r k l e u r i n g t o t s t a n d ^

vThttToo^

SdeZe Storin

dochnubleekhetuTn i-f i

8 Praktisch verdwenen,

eZe b e

lijk als volgtuitgevoerd:
looVg:?„7b^

S-

d e

3

P a l m S w e r d uiteinde-

- f eno p l o s s i n g : 1 ; 0 0 m l 0 ; 2 N

4gN a 0 H

antipyrinereasens Ho/ I, •
°? ' "
(10% w/v^water) V ° ' " ^
™°A°

ml

als

natron.

e r liter

P
)> 0.05ml4-aminokaliumferric^nideoplossing

beveling,direkt temeten L»r „ g g a " g c a l /° P e r ™l verdient het toch aan-

^hT^s£sscsE^r"
dC ndC

n,.M^lZlT" '" °

hl

opdcduut eknigs

°° -

™ =< * - i l 1.Selijkaan 28,4.ES„,g/
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DepHvanhetreaktiemengselbedraagt9,la9,2.DoorSiNGERenST E RN(1951)
isals nadeel van deze methode genoemd, dat zeextreem gevoehg isvoor k erne
variaties in de pH. Wij kregen echter de indruk dat deze waarde n.et zo kntisch
is: bij een pH van 8,9 bleek de uitkomst slechts 1 %lager, by een pH van 9,7
eveneens.Ook dekleur van debianco bepalingbleekweinig P H ; ^ 1 *
Van een viertal rookoplossingen werden de met de
™™antlW™™f°fs
verkregen resultaten vergeleken met die van de ^andzuurmethode en de
methode-Folin. De bepaling met sulfanilzuur werd uitgevoerd volgens SNELLen
W
(1953), de FolinbepaLg volgens M I L L E R (1959).We vonden de volgende
waarden (alleuitgedrukt alsmgC 6 H 5 OHper 100mlrookwater).
4-aminoantipyrine
1

U

2

'5
25,8

3

20 3

4

'

12,0

Sulfanilzuur

Folin-Ciocalteu

250
>°
14,3

159

25

?A

De eerste twee bepaHngsmethoden geven
* ^ J ^ ^
ordeliggen;de met de Folinbepalinggevonden waarden zynvier
hoog.
De Gibbs-methode is niet onderzocht.

n 2

61
J

^

Z

>

4.2.5. Zuren
.
„ , M ,, n trnnlooe tot
Het gehalte aan zuren
^
^
^
^
£
$
£
S
^
kleuromslag op fenolftaleine. De;g e v o n j ^ ™ ^ C m , 1 9 5 7 ; SPANVAR
berekend, zoals algemeen gebruikelyk is (HIJSAINI C
cs., 1960; Rusz, 1962; ZIEMBA, 1964; S I M O N c ^ ^ n d e n s a t e n a z i j n z U u r het
rookc
HUSAINI en COOPER (1957) vonden, dat ^
™
A R e n SzEREDY
belangrijkste zuur is, gevolgd door mier*juur. Volgen
^ ^
^
(1962) bestaat 40% van de in rook aanwezige z u r e n ^ - ^ J n d e v l u c h .
mierezuur. SIKORSKI(1962) vindt 66% a z l J n z " u r ^ ,{°%5) h e bben alle termen
tige zuren van rook. PORTER, BRATZLER en f
asey a n r o o k
van de vetzuurreeks tot en met C10 in rook aangetoond,
waren echter alleen de Q t/m Q-zuren a a n ^ ° ™ S A F F L E ( 1 9 6 5 ) , dieveelproGeheel afwijkend zijn de resultaten van HAM
* ^ ^ ^ ^ ^
zmT
pionzuur, isovaleriaanzuur en isocapronzuur in
zelfsin grotere hoeveelheden dan azijnzuur.
4.2.5.1. pH
„ , m v meter, type 42B,voorzien
De pH werd gemeten met een Polymetron pH/mV meter,
van een gekombineerde elektrode.
4.2.6. Bruining
.
, ffPhezied alseen maat voor
De onder 3.4.2.2 beschreven test met glycinewerd gebezlg
^
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debrainende eigenschappen van dediverserookwatermonsters ten opzichte van
aminogroepen.
4.3. BESCHRIJVING DER ANALYSERESULTATEN EN KONKLUSIES

4.3.1. Analyse vaneenaantalopdezelfde wijzeverkregen rookwatermonsters
In de tunnel werd gedurende 2\ uur rook geleid, die afkomstig was van een
smeulend houtvuur (vuremot, bedekt met eikezaagsel).
Dit proceswerdeenaantal malenherhaald, waarbij deroker werd opgedragen
zoveel mogelijk onder dezelfde kondities te werken. Het was onze bedoeling, op
dezewijze eenindruk teverkrijgen van dereproduceerbaarheid van het proces.
Een gedeelte van de rook werd opgevangen zoals onder 4.1 is beschreven,
waarna de onder 4.2 besproken analyses werden uitgevoerd. De resultaten der
analyses, betrokken op 100ml rookwater en opgegeven in mg, zijn vermeld in
tabel VII. Hieruit blijkt het volgende:
TABELVII. Resultatenvananalyses,uitgevoerd opmonstersrookwater uit detunnel.
No. experiment

c

1

ts e dXr

4

Glyoxaal
Acetol
Methylglyoxaal
Diacetyl
Formaldehyde (met DNPH)
Furfural
Aceton
p-ongesubst. fenolen, als C6H5OH
Zuren, alsCH 3 COOH
PH
Bruining-E
ining 400
-E
Gewichtsverliestijdens
het rookhts
proces

?

i

s nz 3 s

"Z

8

00
™

U

\

5
"6
f

,
5
7
15
16
,no
™
509
448
2 2,72
2
22,76
'541
?
> 76
^°'4 1 0,401
0,170 °0,126
'126
27
% 23%

van detotale h ^ « i " l
rol v a „ belekenis; d i a c e t v u Z m n ,

*

392

°

259

146

15

132

158

,
7

f
11
75
10

*
6

92
16

3oo

°

°

122
5

146
6

120

123

67
13

86
12

68

9
11
15 . 1. 5 19 , 1. 2 16
A 504
*
. 540
390
22,74
74
2,68 2,74
2,74
'
2,68
0,413 0,438 0,347
113
0,113
°0,134
' 1 3 4 °0,142
' 1 4 2 °>
23% 25% 21%
14

r

*•

12
,,
}.{
458
2,90
2,90
0,416
138
0,138
°>
30%

t l
" P 1 , M , * n 63"* " %
" ^ " ^ ' " ^ n . Glyoxaal sped, geen

2

- X " 8 1 h s i T e r e : t ^ r , 2 t ' ; e •?8,ycoirhyder

In al deze gevallen treedt dezelfde eeelhr,,;r,» n
welconstanteverhoudingvanE en% /
" T ° P ' Z ° a l S b H j k t u i t d e V"J"
6

meeste D

NPH-denvaten vijf tot zeven maal

84
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zozwaar zijn als de carbonylverbindingen waaruit ze ontstonden,kanworden
gekonkludeerd dat de totale hoeveelheid carbonylverbindmgeam dezelfde
Lotteorde ligtalsdetotalehoeveelheidzuur;hetgehalteaanfenolenhgtdaar
Tender, ookindienwerekeninghoudenmethetfeitdatslechtsdep-ongesubstitueerdefenolen worden bepaald,zie4.2.4.
4 De onderlinge verschillen in de analyseresultaten zijn aanzienhjk. He wa
4>
° k nauwelfks te verwachten dat een slecht ™ * * ^ % £ * * *
rokenmeteensmeulendhoutvuurtotreproduceerbareresu atenzou eider.
Het verschil tussen de hoogste en de laagste waarden diewerden gevonden,
bedraagt (berekend op delaagste)
voordezuren
^°/°
voor decarbonylderivaten
60/„
en
^
S
S
^
De s ^ m e l i n ^ ^ ^
houden ongeveer gelijke tred metelkaar;deschommehngeninhetleno.ge
zijnhiervan nietafhankehjk.
flfzonderliike
carbonylverbindingen vallen
5. Bijdegevonden waarden voor dea f z 0 ™ ^ r a l b e p a l | n g o p . Dezegetallen
denogaluiteenlopenderesultaten vandefurfuralb«p»hng p
s
_
lijken geen verband te houden met de waarden, dievoor
verbindingen werden gevonden.
4.3.2. Analysevan een aantalrookvatermonsters, uitverscHillenderookinrichtingenafkomstig
_. ^nfd/akeliik uitgevoerdalsillustraDeintabelVIIIbeschrevenanalyseszynhoofiteJ*M<^
Hjk ^
tievan het in dit hoofdstuk uitgewerkte ^ e ^ ^ a n ^ kapaciteit vande
dat dehoeveelheid geabsorbeerde rook afhankelijK is
r o o k t u nnel of
rookontwikkelaar en van de ruimte waann wo dt gerooK ^
^ ^
-kast dus. Vergelijkingen tussen gevonder»^ ^ ^ ^ abdeefficiency
verschillenderookinstallaties,hebbeninhet^ ^ e Q u i t z 0 - n vergelijkend
vanzulkeinstallatiesmoetwordenbestudeera.
h i l l e n i n samenstelling
onderzoekkonklusieswordengetrokkenomtrentdeverschillen
tussendediverserookmonsters.
uotrr>VkenDemonsterszijnuitdevolgendeinstallstiesberoK . ^ ^ ^ ^ b o y e n
7en8:onzeeigenhang.Deschalenmetwatersw
s c h o m m e lend
hetsmeulendevuur(vuremot/eikezaagsel);temperatuui
om80°;rooktijd 1 uur.
.. . ^ n v nntw ikkelaar alsrookgenera9:onzerooktunnel, dochmeteenwryvingsrookontwikke
tor.Rookbron: eikehout;rooktijd 2uur.
d e gene rator, opgesteldin
10:eenrookkast volgens Fessmannmet Dijoe
Grondsto f : beukehout;
eenfabriek waar vleesprodukten worden vervaardig .
rooktijd 1 uur.
Olsen-rookontwikkelaar,opgesteld
11:eenAtmos-rookkastmeteeriHalfdaj"» s
^ uun
inhetCIVOteZeist.Eikehoutalsbrandstot,r o o j 2
n v a n d e m 0 nTer vergelijking zijn in tabelVIII ook degeimddelde
sters 1 tot enmet 6opgenomen.
g5
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TABELVIII. Resultaten van analyses, uitgevoerd op monsters rookwater van verschillende
herkomst
No. experiment

Carbonylderivaten
Glycolaldehyde
Glyoxaal
Acetol
Methylglyoxaal
Diacetyl
Formaldehyde (met DNPH)
Furfural
Aceton
p-ongesubst. fenolen, alsC6H6OH
Zuren, als CH3COOH
pH
Bruining-E40o
—

E500

Gewichtsverliestijdensrookproces

7

8

9

10

11

lt/m6
(gem.)

3120
187
10
94
62
8

3530
205
13
122
75
13
92
5
13
14
415
2,74
0,540
0,174
47%

1450
66
3
20
40
3

1230
67
4
58
30
5
21
3
5
5
116
3,12
0,163
0,049
9%

5420
296
7
167
116
18
73
30
23
16
1380
2,60
0,805
0,260
52%

3420
150
6
139
83
14
71
9
17
14
475
2,7
0,426
0,137
25%

3
12
359
2,85
0,442
0,136
46%

18
3
234
2,92
0,235
0,060
11%

JUiSt
86ringeaantal analysesveel
hm^nTu?
T'enkele
^ d kdingen
konklusies teverbinden.Nietteminvallen
oph

m l Z m t ^ y ™ ^ f6S a m e n s t e l l i «g d<*rookmonsters zijn nu aantoont hettcST'
> ? T ° ° k t e V e r w a c h t e n ^ s . Merkwaardigerwijze verU,t
wiizeontstrtd n , f Fess^ann-installatie, waar de rook op totaal andere
hZsTIZs
telS
™ g o % 8 r r a t ° r e n ( n L d 0 0 r oververWttestoomover
S S ^ ^ ' Z 1 £ 1 A Z 2 ) ' W d n i 8 af " WiJkin8en V a n d e °Pconventionale

2

SSS^^s^

deze ODlossiWn tn„

•

'd e b r u i n e nde eigenschappen van

hoeveelhedenvandezebeides j S I £
J""1'"SXn d e b r u i " i n e e n d e
serie proeven: he. q u « t , 2 E V?T' " " " ? " " " i " " * " " " " i j " C V O r i g e

* r , e„^aWde. r e e ^ t ^ s tT2T'ratieS" "**

aan beidebestanddelen.

eiKe

*°ut. Het isbekend dat deze rook rijk is

bezitten. Goos(1952)vermeldt HntT
, t e a a n P ent °sanen (hemicellulose)
veelheid r u n u J ^ ^ ^ ^ T ^ ^ P e m ° S a n e n e e n g r o t e h ° e "
derpentosanenmethunfuranosfderingeV^^^^^
86
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Overigens wijst Goos er op dat defuraanring, onder deomstandighedendie
optreden bij dedestruktieve destillatievan hout, nietzeerstabielis,endat dan
ookmoetwordenverwacht, dat depentosanen vooreengroot deelinnogkleinerebrokstukken uiteenvallen.
4.3.3. Verbandtussendehoeveelheidderopgevangenrookcomponentenendedikte
vandeabsorberende waterlaag
In4.1isbesproken hoedeopvangmethodewerdgestandaardiseerd. Devraag
rijst, ofeenveranderingvanhetwatervolumeindeschalentotandereresultaten
Ineenendezelfdeproef zaldehoeveelheiddergeabsorbeerderookcomponen
ten voor een belangrijk deel afhangen van de groottevan het aan rook: Mootgestelde wateroppervlak. Indien de oplosbaarheid en de J f f i » « ^ h a d ^
dezecomponent voldoende groot is,speelt dediktevan
***"«?*?**£
rol.Hetisechterdenkbaar datverzadigingseffekten zullen o ^ n ( m d ^
tijk,bijhetrokenvan levensmiddelen,gebeurt ditzekerOeninditg valzalhe
volumevandeopvangvloeistof ookvaninvloedzynopdehoeveelheidgeabsor
beerde rookbestanddelen.
. ,
. ] t ™mi
In een drietal experimenten werden, naast vy P ^ ^ " ' 6 ' ^ ' ^
water, ook vijf schalen met 40mlwater inderooktunnel B ^ ^ ^ T
tatenvergeleL. Uiteraard werden ookdeze£ - £ £ ^ ^ s e t ' o T hun oorspronkelijke gewicht teruggebracht. De genaltes aan
bestanddelen zijn bij de 20ml-schalen berekend als mg per 100ml en by
40ml-schalen alsmgper200ml.
Degevondenwarderi zijn^ ^ f ' } ^ m l b i j geiijkblijvend oppervlak
Door vergrotingvan hetvolumevan20tot4Umirajg j J
wordtdusvtn alienor onsbepaalde-okcomponenten w ^ m ^ Z ™
Vooreengrootaantalbestanddelenisdezetoenameongev ergety
vandehoeveelheid fenolen isduidelijk^
«f
^
^
is van deze
bepaald spektakulair. Het is met geheel duidehjJc wai. oe;
sterketoename.Inelkgevalblijkt hieruit,datde* ™ ^ ^ w o r d t ge ^ ^ ^ ^ S ^ L a ^ a ^ ^
gevonden,sterkzalafhangen
absorbeerd,endat onzefurfuraten ^ . ^ ^ S t g p k o i r u m . Wdisduidelflk,
hoeveelheiddieopeengerooktlevensmidde is erecntg
^
^
^ ^
datdezehoeveelheid zeer kleinmoetzyn,aitnansn
yetfase
indewaterfaseinogenschouwnemen.Mogehjkwordtfurfural we
opgenomen.
„rHi.frnolen - Dezekonklusieheeft
Hetzelfde geldt, in ietsminderemate,voordeten .
^ de
natuurlijk konsekwenties voor de techniek v a h e t roken,^
belangrijkste smaakstoffen vangerookteP ^ t e
de blijkcn het
Dehoeveelheden van de stoffen glycolaldehydeentorm
minsttoetenemen bijdevolumevergrotmg.
k w a t e r u i t d e 40ml-schaTenslotte moet nogwordenvermeld dat DIJn;
w e r d fliet t o t
leneenwijziginginhetmetenderbruiningwerd aangebracht,
50dochtot 25mlaangevuld.
g?
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4.3.4. Verouderingvanmonstersrookwater
Een hoeveelheid rookwater, uit de tunnel verkregen, werd ongeveer 1en 2
maandenna deeerste reeksanalysesnogeensgeanalyseerd,teneindenategaan
inhoeverredeoplossingstabielwas.Zijwerdbijkamertemperatuurbewaarden
nietinhetdonker geplaatst.
Ditexperimentwerdtweemaaluitgevoerd.TabelXgeefteenoverzichtvande
analyseresultaten.
TABELX. Analyseresultaten van twee experimenten waarin deinvloed van debewaartijd op
desamenstellingvanrookwaterwerdnagegaan.
Experiment I
7,7^

SH
NaT"
maand maanna monden
stername

Carbonylderivaten
Glycolaldehyde
G'yoxaal
Acetol
Methylglyoxaal
Diacetyl
Furfural
p-Ongesubst. fenolen, als
C6H6OH
Zuren, als CH3COOH
Bruini„g-E400
-Esoo

3630
146
I
132
86
12
10

3360
148
J
138
73
12
9

3260
145
13J
134
'"
"
10

Experiment II
Direkt
Na 1
Na 2
na mon- maand maan
den
stername
3000
6

133
gg

3160
6
130
^

2930
6
128
6g

12

n

12

12

n

n

12
11
11
14
14
»
502
524
458
504
544
3«
0418
0>426
0,412
0,441
0,434
0
^
0,135
0144
0144
.
2fil
268
pH
2 74
'
, ' u.hJeen acetonwerdmet tweeandererookHet onderzoek naar het gedrag van formaldehyde en acetonw
watermonsters uitgevoerd:
,„
g4
82
Formaldehyde (met DNPH)
68
64
00
^
?3
n
Id. (met chromotroopzuur)
51
52
11
12
19
11S
Aceton
19

^nirlpliike afname vast te stellen.
Behalve bij methylglyoxaal is nergens een duideujK
^ . ^ waarom
Dehoeveelheid titreerbaar zuurblijkt optelopen,,n
e t o k c e t a a t bijvoorditgebeurt.Ontledingvanesterszalzekergeenr01sp ,
r deze
beeld blijkt niet merkbaar te hydrolyseren gedurende deze tij
omstandigheden.
oolossing van methylglyoxaal, bij
Verder is nog gebleken dat een 0,5/o-ige opioss g
t u u r stabiel
eenpHvan ongeveer 3,gedurendet w e e ^ ^ ^ S J . u e t toe. - De
blijft. De hoeveelheid titreerbaar zuur n e e m l ' " o x a a H s d u s evenminduideoorzaakvanhetlangzaamverdwijnenvanmethylgiyox
lijk

,
n^H.n diacetyl,formaldehyde, furfural en
Duidelijke afnamen van dehoeveelheden cuacei*,
uit d e hang>
fenolen werden echter welgekonstateerd ineenmonster^ro
dat3wekenbij24°inhetdonkerwerdbewaard,zie>.i. .
^
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4.3.5. Vergelijking van onzeresultatenmet die van anderen
Uit de in 4.3.1 en 4.3.2 beschieven resultaten vinden we, dat de hoeveelheid
zuren zich tot de hoeveelheid bepaalde fenolen verhoudt als ongeveer 30:1,enkele uitzonderingen daargelaten.
Uit het gewicht van de neergeslagen DNPH-derivaten valt af te leiden, datde
totale hoeveelheid carbonylverbindingen in het algemeen iets hoger is dan de
totale hoeveelheid zuren (geschatte verhouding ongeveer 1^:1).
Onze opvangmethode komt het meest overeen met de waterworst-methode,
die onder meer door SIMON, RYPINSKI en TAUBER (1966) werd toegepast. Men
vult cellulosedarmen met een zekere hoeveelheid water en stelt ze vervolgens
bloot aan de inwerking van rook. Simon as., die ahornzaagsel als rookbron gebruikten, vonden de verhouding zuren:fenolen in het algemeen wat hoger,
namelijk 50 tot 70:1. De fenolen werden hier bepaald volgens de methode van
Gibbs. - De hoeveelheid carbonylderivaten, die werd gevonden (gravimetrisch
met 2,4-dinitrofenylhydrazine) was steeds lager dan de hoeveelheid titreerbaar
zuur. Vermoedelijk geschiedde de precipitatie der carbonylverbindingen in de
koude of bij kamertemperatuur en zijn dehydroxycarbonylverbindingen niet of
zeer onvolledig neergeslagen.
SPANYAR, KEVEI en KISZEL (1960b)vinden wel een 1|-:1-verhouding voor de
carbonylverbindingen ten opzichte van de zuren, maar komen op veel hogere
fenolgehaltes (ongeveer de helft van het gehalte aan zuren). Zij bepaalden dit
gehalte met de sulfanilzuurmethode.
Rusz (1962),dieevenals de vorigeauteursmetverschillendehoutsoortenenbij
verschillendepyrolysetemperaturen werkte,vond in het algemeen ongeveer drie
maal zoveel carbonylverbindingen als zuren, en vijftien- tot twintigmaal zoveel
zuren als fenolen. De carbonylverbindingen werden bepaald door spectrofotometnsche analyse van hun DNPH-derivaten; debepaling der fenolen geschiedde met 4-aminoantipyrine.
Rusz vindt verder zeer grote hoeveelheden formaldehyde en aceetaldehyde in
zyn monsters; samen vormen deze verbindingen 25 tot 30% van de totale hoeveelheid der carbonylverbindingen. Ook diacetyl zou hier voor 5 tot 8% aan
bijdragen.
HUSAINI en COOPER (1957), die rookcondensaten onderzochten, vinden twintig maal zo veel zuren als fenolen; de verhouding zurenxarbonylverbindingen
varieertvan2:l (normalerook)tot 1:1(wrijvingsrook).
vindT?'
, T Z L E R^ P E ^ S ° N ( 1 9 6 5 ) ' d i e 0 0 k m e t rookcondensaten werkten,

z^TtT*::^:^veel™b^^» ^« *
z o f k t ^ t S h ?

de Zeer erSChilIende
;
°™tandigheden ingenoemde onderv
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4.4. SLOTOPMERKINGEN

Dehierbeschreven systematischeanalysevanrookbestanddelen laatzien,dat
degroep dera-hydroxy-ena-dicarbonylverbindingenkwantitatief zeerbelangrijk is in de samenstelling van rookwater. Mede gezien de in 4.3.3 verkregen
resultatenachtenwijhet geoorloofd, aantenemendatzijookbyhetrokenvan
vis- enanderelevensmiddelen- eenbelangrijkerolspelen.
Voorhet verkrijgen van eenindruk vandeefficiency vaneenrookinstallatie,
ofterondersteuningvantechnologischeexperimentedisditanalyseschemawellichteenbruikbaarhulpmiddel;hetzalechterinlangnietallegevallennod.gzyn
omallebepalingen uit tevoeren.
De analyses van hydroxy- en dicarbonylverbind.ngen, van furfural en van
formaldehyde in rookwater zouden ons inlichtingen kunnen verschaffencmtrentdevraag,bijwelkeomstandighedendepyrolysevanhourzodanig v r 0 0 p t
datdevormingvan bruinende componentenmaxmraalis.Ookten a a n ^ a n
depyrolysezelfzoudenwellichtnieuweinformaties kunnen w o r d e n ^ ^ ,
Hetoplossenvandezevragenvaltevenwelbuitenhetkadervan ^ ° ™ ^
wewillen er hier slechts op attenderen dat de analyse van dezeverbmd.ngen
meermogelijkheden biedt danhierkonwordenbeschreven.

91
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5. N A D E R O N D E R Z O E K O M T R E N T D E K L E U R V O R M I N G

Hoewel in de hoofdstukken 3 en 4 is aangetoond, dat de aanwezigheid van
relatief grote hoeveelheden glycolaldehyde en methylglyoxaal in rookwater een
plausibele verklaring geeft van de bruinende eigenschappen van houtrook ten
opzichtevan aminogroepen,ishet bewijs hiervoor tot nu toe nog niet gegeven.
In dit hoofdstuk wordt nu eerst nagegaan welke carbonylverbindingen zich,
onder vorming van een bruine kleur, met aminogroepen verbinden. Daarna
wordt een experiment beschreven waarin de veranderingen in rookwater, na
toevoeging van een aminoverbinding, worden nagegaan. Vervolgens wordt de
bruining van een monster rookwater ten opzichte van glycine vergeleken met de
bruining van oplossingen die gelijke hoeveelheden aan aktieve carbonylverbindingen bevatten. Tenslotte komt nog een meer fundamenteel onderzoek naar de
optredende reaktiemechanismen aan de orde.
5.1. GEDRAG VAN VERSCHILLENDE CARBONYLVERBINDINGEN TEN
OPZICHTE VAN AMINOGROEPEN

5.1.1. Gedrag van een aantal carbonylverbindingen ten opzichte van de vrije
aminogroepenin viseiwitconcentraat
Van een verbinding als formaldehyde is algemeen bekend, dat zij irreversibel
kan worden gebonden aan met name devrije aminogroepen van eiwitten, waarbij de eigenschappen van dezeeiwitten aanzienlijk veranderen. Men spreekt, als
het om hmdeiwitten gaat, dikwijls van ,looien'
GUSTAVSSON (1940) vermeldt dat, naast formaldehyde, acroleme en crotonaldehyde deze eigenschap eveneens bezitten en aceetaldehyde, zij het in veel geCen rCCenteP U b H k a t i e Verd e
ZgZw2',°°k
°
behandeling van caselne met
T n d t e I f ( S C ™ R M U L L E R c - s - 1 9 6 8 ) wordt echter een duidelijke werking
van deze stof vermeld: er ontstaat een produkt met een hoger molecuulgewicht
en een lager gehalte aan beschikbaar Ivsine terwiii MJ A •
i
m^r, ™ A;+ „r„A 1 * u
„ '"*-"id.i lysine, terwijl by de mwerking van enzymen op
dit produkt hogere Michaeliskonstanten worden waargenomen
194^ 0 B X eTdel e Sn m vind e ^ " ^ ^ ^ "* -terke looisfof SUSTAVSSON,
1947).Be.destoffen vinden alszodanig toepassing (ROMPP, 1966)

aainangen
fhamS
T de
a affiniteit
n T a f fvan
i Tdeze
T verhinriincr
^ ^ - ^ bwi An d i••n g zullen
in \hoge
van
•
, mate
i
amm0gr 0ep N U
in
principe
elke
c
a
r
b
o
n
y
l
v
e
r
W
,
8 ndSdTSSSl? ^
f
bindingmpt a m i n n
'
neigmghebben om een mm of meer
losse ^
bindingmetaminogroepenaan tegaan. Demate waarin dezereaktie irreversibel
iszalechter afhangen van dealofniet optredende volgreaktie d k o X n b u
weer afhangen van de aard der carbonylverbindine
Ter orienteringwerd het volgende experiment uitgevoerdDeze mengsels, die alle eenp H ^ ^ ^ ^ ^ 1 " 1 1 ^
^ T ^
uur bij kamertemperatuurweggezet oTeent r
, ' Werden gedurende T
wcggezet,ot eenuur aan deterugvloeikoeler gekookt.
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TABELXI. Effekt van een aantal 1%-ige oplossingen van carbonylverbindingen op de vrije
aminogroepen van viseiwitconcentraat
Carbonylverbinding

Reaktietemperatuur

Afname vrije aminogroepen

Formaldehyde
Formaldehyde
Aceetaldehyde
n-Propanal
n-Butanal
Crotonaldehyde
Methylvinylketon
Glycolaldehyde
Glycolaldehyde
Acetol
Glyoxaal
Methylglyoxaal
Diacetyl
Furfural

kamertemperatuur
100°
100°
100°
100°
100°
100°
kamertemperatuur
100°
100°
100°
100°
100°
100°

niet waarneembaar
50%
niet waarneembaar
niet waarneembaar
niet waarneembaar
25%
10%
niet waarneembaar
75%
niet waarneembaar
80%
50%
niet waarneembaar
niet waarneembaar

Hiernawerdheteiwitafgefiltreerd, uitgewassen^mel:*rinfewater e n W g ^ n s
onderworpen aan een bepaling van het gehalte aan^vrye ammogro p

^^o^^^^iToiK^yo^^^^J;^^^alleinduplouit.
Deresultatenzijn vervatintabelXLDeDepanngc
gevoerd.Deresultatenzijnafgerondop^ \ ° ^ Z 1 Z ^ ^ deeigenGlycolaldehyde,glyoxaal,m e t h y l g l y o x a a l e ' ^ J f f i ^ 100 ». ( D e r e a k schapomaminogroepenteblokkereninhogemate a l t h a ^ j
de
tiesnelheid is waarschijnlijk sterk a f u h a n k d ^
-naar straks zal blijken - verwante bruiningsreaktietussengiu
vindenLEAenHANNAN(1949)eenhogeQ i o " ™
^
methylvinylketon
DeonverzadigdeC B T b o ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ onderdezekondiblokkerenin mindere mate;derestin tgeheeimei,
ties.
,.
t g i y0X aal,methylglyoxaal
Hetviseiwitconcentraatwasnadebenanaeiing J ^ crotona idehydebeenglycolaldehydebij 100°donkerbruinv f kleurQ ,
d g e e n kleurvorming
handeldeeiwit was lichtbruin. In alleandere gevallenwerag
waargenomen.
Bij dit experiment werd uitsluitend geiet op
i t v o e r i n g V andezetestis
bindingeneenbruinekleurmetglycineontwikkeu. u
gelijkaandiewelkeonder3.4.2.3ist e s c h r e ^ e " d . d t z i j _i n meerdereofminSlechtsenkeleverbindingen,waarvan bejaam ^ v e r m e l d ) w a a r b i j ) terverderemate- verbruinen metglycine,zynin
opgenomen.
gelijking,ookdereedsonder3.4.2.3b fs c h r ^ h y l g l y o x a a l englycolaldehyde
Uitdezewaarnemingenblijktdatglyoxaai,m
B> ^ ^ d e z e o m s t a n .
relatief sterke ,bruiners'zijn. Slechts5-ketofructose
^
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TABEL XII. Bruining vaneen aantal carbonylverbindingenmetglycine
Oplossing

Eioo

E 500

0,2%glyoxaal
0,2%methylglyoxaal
0,5%methylglyoxaal
0,5% diacety]
l,0%diacetyl
0,2% glycolaldehyde
0,5% glycolaldehyde
0,5% acetol
l,0%acetol
0,2%dihydroxyaceton
0,5% dihydroxyaceton
1,0% dihydroxyaceton
0,2%ribose
0,5% ribose
l,0%ribose
0,5% glucose
1,0% glucose
2,0% glucose
0,1% 5-ketofructose
0,2%5-ketofructose
0,5 % aceetaldehyde
1,0% aceetaldehyde
0,5% crotonaldehyde
1,0% crotonaldehyde

0,197
0,184
0,600
0,057
0,084
0,260
0,700
0,010
0,019
0,138
0,337
0,600
0,048
0,118
0,258
0,006
0,011
0,018
0,151
0,288
0,168
0,380
0,242
0,533

E4oo/E5,

0,046
0,040
0,155
0,015
0,021
0,074
0,227
0,002
0,008
0,032
0,075
0,128
0,015
0,035
0,078
0,002
0,003
0,006
0,078
0,162
0,040
0,091
0,058
0,113

4,28
4,60
3,87
3,80
4,00
3,51
3,08

4,31
4,49
4,69
3,20
3,37
3,31

1,94
1,78
4,20
4,18
4,17
4,72

digheden nogheviger metglycine; hetbetreft hier evenwel een geheel ander
soortbruining,waaropwein5.4.1nogterugkomen.
Diacetylblijkt een zeermatigebruiner,ditintegenstellingtothetgeen hierover
indeliteratuurwordtbeweerd(ENDERS,1938,1942;Guss, 1952;CARSON, 1953).
De bruining met acetolisvrijwel nihil. Ook van deze stof is beweerd datzij
sterk verbrmnt met aminoverbindingen,en inditopzicht zelfs vergeliikbaaris
met methylglyoxaal (SATTLER en ZERBAN, 1949). HURD (1952) vermeldtdat
glycolaldehyde, acetol enzelfs acetoinezeer donkerbruine oplossingenmetglycine geven Byal deze gegevensmoet echter worden vermeld dathetbijbewenngenblyft ennaderetoelichtingenofbewijzenvrijwel ontbreken.
Weigoed beschreven isdebruining van onverzadigde aldehyden, zoals cro-

r ™ 'm f S T

SH

PI

TZt^Z

A

T,rn

B U R T N C S 1962b 1963

° - -'

C h y d e t C n P Z i c h t eV a n

( NMRS

Cn

n

°

' }?3i

'

)- °°k debruinendeeigen-

aminoverbindingenzijn bekenden

MoHAMMAD

> OLCOTTenFRAENKEL-CONRAT,

T 195

iikheidZ t !
°M ', ? - ° e b r u i n i n g V i n d t h i e r »aar alle waarschijnald0lc0 densatie
S t i t l 7 Ff "
"
' ^ n reaktie die door aminozurenwordt

a S d ^ d t w ^ f r T ,MARSCHALL>

1931

)--Na debruiningstestmet

aceetaldehydebleekdeinhoudvandebuiszwaknaar crotonaldehyde teruiken.
5.13 Veranderingen inrookwaternatoevoeging vaneenaminoverbinding
Met welke snelheid verdwijnen deaktieve carbonylverbindingen, in rook94
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wateraanwezig,alshieraaneenaminewordttoegevoegd?Metbehulpvanhetin
LSdstuk 4 beschreven analyseschema kan hierover op vnj eenvoudige^wyze
te
informatie worden verkregen. In dit verband ishet tevens" ^
J^
ook de gehaltes aan andere verbindingen afnemen by aanwezigheid van vrye
^ s I Z o T e r b i n d i n g werd weerglycinegekozen. ^ ^ J ^ ^ ^
lysesop het mengsel te verrichten
^
^
J
^
^
^
Z
Z
verschillende rookcomponenten alsgevolgvandereaktie me:giy ,
verstandeechterdat hetparticiperen vandezecomponentt*mre^ibderca^
tiesinvelegevallennietzalwordenopgemerkt.Ditis ^ ^ f ^ S d .
verbindingvoordeaanvangderanalyseu.thet f ^ ^ ^ ^ L r
Opzeereenvoudigewijzekanditwordengerealiseerddoorme eenon0 plo b
aminetewerken.Viseiwitconcentraat, datalszodanig ^ ^ Z ^ . o n hiervoor zeer geschikt zijn, warehet niet ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ i
centraataanrookwater,ookanderefunktiandc gro P ™ ™ ^ c h w m a t 0 .
diehet beeld kunnen verstoren. Beter ^ ^ ^ ^ ^ n ^ ^ A E »>•
grafischedoeleinden in gebruikzynde- ammoethylcelluose ^w
datper gram ongeveer 1 mgeqKjeldahl-*rblcdj:te.tottea
n.
rookw
Vooronsexperimentgebruiktenwe
, f " " ^ S e v o e r d . VervolDirekt na de bereiding werd hierop een volledige analyse^^
d
genswerdaaneenportievan40ml200^^^
aaneentweedeportie van40ml2,67gaminoeuiy^
hetrookwaterdiendealscontr51e
^ { gn 3w e k e n g e a n a i y .
Q
Dedrie mengselswerden by 24 ± 1 DfWdfr
.. samen gevat. Degevonseerd.DitleverdederesultatenopdieintabelXIIIzynsamenge
dengehalteszijn uitgedruktinmgper 100ml
l h e d e n v a n alle rookInhet van AEC voorziene rookwater blijken oe
rook water
bestanddelenaftenemen.Ditisinveelminderematehetge
waaraanglycineistoegevoegd.
1,;tPraarddelaagsteafnamentezien.
Deniet behandelde rookoplossinggeelt u l t e ™
w o r d t n u ook een
In afwijking van de onder 4.3.4^^schreven experime^ ^ ^ ^
^ ^
ne g
duidelijke afname gekonstateerd van \ ^ *
tempe ratuur hierbij een
diacetyl en formaldehyde. Misschien speeit.ae
^experimented Morol:dezebedraagt hier 24°tegen ^ ^ ' ' / " L ^ a n r o o k w a t e r u i t d e tunnel,
gelijkechterisrookwateruitdehangminderstabel
Wevolstaan meteenkonstateringvanditverscn..
^ d u i d e l i j k s t bij
Het effekt van de aanwezigheid v a n ^ " ^eSn d e h y d * - Glyoxaal schijnt
glycolaldehyde, methylglyoxaal, diacetyl
J b e l e r e a k t i e s aan te gaan
onder deze omstandigheden vnjwel geen * . e e r h y d r a a t aanwezigis),
(waarschijnlijk omdathetalseenredelykstable
^ ^ a f n a m e y a n alle
Fysische adsorptie zalvermoedelykweleenr F ^^ ^ a f n a m e y a n m e t
rookcomponenten na behandehng met A ^ ,
beha ndelderookwateris
nameformaldehyde enmethylglyoxaalinhetm
' ^ e n b e r u s t naar alle
zeker niet alleen door adsorptieverschynselen
^ m o l e c u len voor de
waarschijnlijkheid inderdaad op het ten
95
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TABEL XIII. Resultaten van analyses oprookwater, dat bij 24°met glycineresp.aminoethylcellulose (AEC) is behandeld.
Component of groep

Tijdstip van analyse

Blanco

Glycine

AEC

3535
3730
3345
14,5
11,5
10,6
5,2
4,7
3,9
205
196
201
13
12
13
122
122
125
75
68
61
13
11
9
52
48
41
13
11
12

3535
3120
2565
14,5
11,6
10,5
5,2
4,7
3,8
205
184
156
13
12
11
122
113
108
75
54
44
13
6
3
52
27
11
13
9
11

3535
1345
1030
14,5
9,3
7,5
5,2
2,5
1,5
205
51
28
13
5
5
122
104
100
75
3
1
13
spoor

Carbonylderivaten
(met 2,4-DNPH)

Begin (0)
Na 1week (1)
Na 3weken (3)
Fenolen
0
1
3
Furfural
0
1
3
Glycolaldehyde
0
1
3
Glyoxaal
0
1
3
Acetol
0
1
3
Methylglyoxaal
0
1
3
Diacetyl
0
1
3
Formaldehyde
0
(metchromotroopzuur 'bepaald)
1
3
Aceton
0
1
3

52
1
0
13
7
8

aanvangderanalyseuitdeoplossingwordenverwijderd.
5.14. Braining vanmengsels vanaktievecarbonylverbindingenmetglycine
xaa^n^^*Hf*
•' * b e l f n S r i J k e "* van glycolaldehyde enmethylglyoWeUr m
MaLnue l rw , ° m m g ^
^
* e e n s d u i d ^ J k onderstreept.
wezlheid vln Z ' T ^
^ d e k l e u r v o ™ « g inderdaadberust opdeaan7
P a S a l s h e t eIukt d e z e s t o f f e n
selktfleverwnde
e Tkan
v het
^ definitieve
T T ^ antwoord
8 worden
> gegeven
p i te venvijderen,
hierop
lendergehjkemgreeplijktechteruiterstrnoeilijkrealiseerbaarCrlal^
i

l

e

S

vereeliiken metH,vvan u tf

S

^

Van h6t P r
b

°bleem

is d e b

-tudering van

™ning van het rookwatermonster te
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In de tunnel werd nu een hoeveelheid rookwater bereid Uit enkcle op dit
rookwater verrichte analyses verkregen wij devolgende resultaten (weeruitgedruktinmgper 100mlrookwater):
3210
Carbonylderivaten
i29
glycolaldehyde
glyoxaal
.
\
15b
acetol
methylglyoxaal
'2
formaldehyde (metDNPH)
11
Zuren, alsCH3COOH
456
2 80
pH
'
w»;ri mpt de volgende
samenstellingen:
ei
Daarna werden vier oplossingen bereid met de v°'S
, Qmo/
A. 0,129%glycolaldehyde,0,013%glyoxaal,0,072%methylglyoxaalen0,1 /„
formaldehyde;
B. idem,dochzonder formaldehyde;
C. 0,129%glycolaldehyde;
D. 0,072%methylglyoxaal.
Daar debruining van rookoplossingen
™
^
^
^
«
^
hangt van de pH (ZIEMBA, 1964, 1967a) werdend e z e j o p j o s g
azijnzuur op pH = 2,80 gebracht.Vervolgens werd/van.ckdeze
alsmedevanhetrookwater, eenbruiningstest^nd u P ^ J k s 4 W e h e b b e n aa nDoordetoevoegingvanglycinestygtdepHto
^ toevoeging van
genomen dat individuele versch.llen in de_ oplosng; ,
^
te
glycine ontstaan, te klein zijn om dmdehjke afwijkingen
oorzaken.
Gevondenalsgemiddeldewaarden:
P

E

400

500

1 ns

Rookwater

0,366

0 119
«' infi

'
2,91

A

0,308

JJg;

3,45

0,335
0,172

0,097
y™

u,uou

-

C
D

^3
4,0

Debruiningvanrookwatermetg^
benaderd. DeE400wordtvoor 84%bereikt,deIW v 0
(tigve>d e ^ edit*
Doorhetweglatenvan' ^ ^ ^ ^ ^ W a a i i dat formaldehyde,
innegatievezinbeinvloed. Dit doethetvermoede ^ ^ g e k l e u r d e k o mhoewel op zichzelf geen bruinende stoi, in u
plexen kan worden ingebouwd.
d a n d e bruining van B.De
De som van de bruining van C en D ^ u W i n g latend,kanwordengekongeringehoeveelheidglyoxaalinBtauten|bescho^w g^ ^ ^ ^ b y c o n c e n .
kludeerd dat hier een synergistisch etleKtop
^
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tratieverhoging van elk dezer componenten de bruining meer dan evenredig toeneemt, zie 3.4.2.3,biedt deze waarneming op zichzelf geen nieuwe perspektieven.
Ter nadere illustratie werden ook nog andere, reeds eerder bereide, rookwatermonsters vergeleken met zelf samengestelde mengsels:
II. Rookwater uit de hang met 0,205% glycolaldehyde, 0,013% glyoxaal,
0,075% methylglyoxaal en 0,091% formaldehyde. Dep H was2,74. De door
ons bereide mengsels bevatten weer dezelfde hoeveelheden van deze stoffen, en
hadden dezelfde pH.
^400

E500

E400/E500

Rookwater
0,540
0,175
3,09
Mengsel
0,479
0,160
2,99
Mengsel, zonder formaldehyde
0,441
0,134
3,29
III. Rookwater uitdetunnel met 0,110% glycolaldehyde, 0,006% glyoxaal,
0,071 % methylglyoxaal, 0,063% formaldehyde en een p H van 2,80.
E 400
0,297
0,265
0,274

Rookwater
Ssel
Mengsel, zonder formaldehyde
Men

E 500
0,096
0,088
0,077

E 400 /E 500
3 09
3^01
3,56

De verkregen bruiningen in de mengsels metformaldehyde bedragen dus,
uitgedrukt in procenten van de bruining van het betreffende rookwater:
E

00
H
III

400

E500

84
89

89
91

91

92

Duidelijk volgt hieruit, datde bruining vanrookwater meteengrote overmaat glycme voor het overwrote deel kan worden verklaard door de aanwezigd!; hoofd 8 roT em V1Cr^ e n ' G ' y C 0 l a l d e h y d e e n methylglyoxaalspelenhierbij
a a n t L S i H T 1 3 1 ^ 6 1 1 ' 1 6 VerSChil V i n d t Zijn V e r k l a r i n § mogelijkerwijze in de
k Z S f ™ « t T ° r e n V a n m C e r i n § e w i k k e l d e verbindingen die we bij de
berdde D
namena. s m a S " " "f™*
NP-osazonen steeds waarU iZe
r U i n e bandjeS b 0 v e n i n deko1
w e S e i d ™f* T
!??
™- OokdeaanS r b e e l d l r n H6
^ * * 0 n v e r z a d igde "Mehyden (crotonaldehyde
S S ^ S ^ i T Z6er V d e ° n d e r z o e k e r s * rookoplossingen of-condensatengevonden)zalweleengenngebijdrageopleveren.
b r l S f t t e ^ ° P 8 e m e r k t d a t dC g r ° t e ° V e r m a a t &™> dieweindeze
Z U kuMen
^ Z n f a zodanTf^'Heen e m g S Z m S ^
^
°
§ e v e n van de

«~^^;™:zz^°r^de keus ,r n P<e*,ishet duideHJkdat deze
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J

l

'

^

S

S

l

^

^

^

^
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hangen van het aanbod van vrije aminogroepen. Teneinde na te gaan of ons
synthetischemengsel,voor watbetreft hetvermogentotbruinmg,ookvergelykbaarismetrookwater alshet aanbod vanaminogroepen veellager is,werdhet
volgendeexperiment uitgevoerd:
,
10mlrookwater, of 10mlvaneendoor onszelfsamengesteld ™W*.™£
voorzienvan Imgmol (75mg)glycine,opP H ==5,0• * b r a c h : a ^ J « *
25ml. (Deze proefopzet is ontleend aan het onder 5.2beschreven experiment,
waarinverschillende aminoverbindingenzijngetest)
_
Tweemaal5mlwerdennuinreageerbuizengepipetteerd.Deze b
«
meteenrubber stop afgesloten en gedurendetweenur ,neer k o * g ™ $ £
geplaatst. Vervolgens werd verdund tot 50ml,waarna deextinctiesbij
500nmkondenwordengemeten.
n,„inivr.Y!iaHMeG)
De,kunstmatige' oplossingenbevatten glyoxaal G),™ J ^ ^ £f £ *
glycolaldehyde (GA), formaldehyde (F), < * * ^ ™ ^ ^ £ £ .
centraties waren weer gelijk aan de concentrate in;he
^ ^ ^ " ^
water: 0,013% G, 0,072% MeG, 0,129% GA en0,111 /„ F. De
in tabel XIV vermeld.
TABEL XIV. Bruining van enke.e mengsels van in rook aanwezige carbonylverbindingen met
een relatief geringe overmaat glycine
Mengsel
Rookwater
id.zonder glycine (bianco)

G+ MeG+ GA+ F

^4S8
J«?
">

JJg

id. zonder glycine

G+ MeG+ GA
id.zonder glycine
MeG + GA
MeG

MeG + F

GA
GA+ F

0^007

' .,

Jj*
' _
^

0083

>
4,7
4,05

12

3 33

0,104

0,022
0,089
0,008

°- 018

0,083

J 9,
0,000
°'™

3 01

0,162
0,015
0 JQ7

>

\

3 34

'
\

An
3,67

0;082
0,000

4,00

Het door onssamengestelde mengsel van a k " e V " ° ° 0 ^ 3 e r . Weiwordtde
indezetest een wat grotere afwijkingten opzicnis
Q
l l e n d is de rol van
E400 voor 89% bereikt, doch de E 500 slechs voo
A,- ^ . ^ m a a n z i e n .
formaldehyde. De aanwezigheid vandezestofverster
lijkemate.
. ,„anrneminfien, nietmogelijk is om
Hoewelhet, opgrond vandeze' f ^ ^ ^ i e n we toch, althans ten
van
in een en ander een scherp beeld
oeeiu te
«. verknjge
' " " « tiedoen.
aanzienvanderolvanformaldehyde eensugges M a i l l a r d r e a k t i e ) die onder
De remmende werking van formaldehyde op
hierop; dat zowe]
meer door N O M U R A (1955) is beschreven,Jberu ^ ^ m e t v r i j e a m i n o reducerende suikers als formaldehyde ^ v «
v r i j e a m i n o g r o e p e n niet al te
groepen kunnen aangaan. Indien dehoeveeui
lkaarhicrinbeconcurreren.
groot is,zullen formaldehyde enreducerende SUIK
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Daar deze irreversibele reakties bij formaldehyde sneller verlopen, is deze stof
duidelijk in het voordeel en derhalve zal reeds van een niet al te grote hoeveelheid formaldehyde het remmend effekt op de Maillardreaktie merkbaar zijn.
Ten opzichte van zeer aktieve verbindingen als glycplaldehyde en methylglyoxaalisdeneigingvanformaldehyde totirreversibelereaktiesmetde aminogroep
minder spektakulair en derhalve het concurrerend effekt minder uitgesproken.
De bovenbeschreven waarnemingen echter doen nog een andere, positieve
rol van formaldehyde in bruiningsreakties vermoeden. We wezen reeds op de
mogelijkheid van inbouw in reeds gevormde komplexen. Van de aard der reaktiepartners, en van de hoeveelheden waarin zij aanwezig zijn, zal het afhangen
of het effekt van formaldehyde op de braining positief of negatief is.
In overeenstemming hiermee is de opmerking van ELLIS (1959), dat sporen
formaldehyde de kleurvorming in lactose/aminozuurmengsels in positieve zin
bei'nvloeden, doch dat grotere hoeveelheden deze kleurvorming vertragen. Uit
de proeven met mengsels zonder glycine blijkt evenwel, dat formaldehyde de
hier optredende verkleuring vertraagt. Dit is in overeenstemming met waarnemingen van HAAS C.S.(1948).Mogelijk gaat het hieromeengeheelander reaktiemechanisme.
Ten aanzien van de braining van rookwater (of rook) met een relatief geringe
hoeveelheid aminogroepen vermoeden we, dat een aantal stoffen, die op zich
weinig reaktiviteit ten opzichte van deze aminogroepen vertonen, welgemakkelijk in de ontstane komplexen kunnen worden ingebouwd, en dan toch tot de
kleurvorming bijdragen. We denken hier weer in het bijzonder aan de wat ingewikkelder verbindingen in rook, die al eerder werden genoemd enhier misschien
een grotere rol spelen.
Bijdeze suggestie moeten wehet - in dit bestek - laten.
5.2. GEDRAG VAN VERSCHILLENDE AMINOVERBINDINGEN TEN
OPZICHTE VAN ROOKWATER

Reeds door MAILLARD (1912, 1916)iser de aandacht op gevestigd, dat er verschillen tussen aminozuren bestaan voor wat betreft hun mogelijkheden tot verbruiningen met reducerende suikers. Ook nadien isdit door verscheidene onderzoekers vastgesteld. Zo onderzochten LENTO, UNDERWOOD en WILLITS een aantal oc-aminozuren, enkele co-aminozuren en ook een aantal aminozuren met zoweleena- als een eindstandige aminogroep. Er bleken aanzienlijke verschillen te
bestaan in het vermogen, met glucose een bruine kleur te ontwikkelen.
ZIEMBA (1967a) bestudeerde het gedrag van een aantal aminozuren en andere
verbindingen ten opzichte van in water geabsorbeerde rook. Ook hij konstateerdegroteverschilleninhetbruinendvermogenvandiverse aminoverbindingen.
Lento c.s. verhitten hun mengsels, die tevoren op pH = 8,0 waren gebracht,
gedurende 20minuten op 114°in een gesloten ampul. De kleur werd bij 500 nm
gemeten.
Ziemba werkte ook met dichtgesmolten ampullen, doch vermeldt geen reaktietemperatuur of -tijd en ook geen pH. Uit het feit dat deze laatste auteur een
100
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sterkere bruining vindt voor lysineenargininedanvoor dehydrochloriden van
deze aminozuren, moet worden gekonkludeerd dat hij de pH niet heeft ingesteld.(DebruiningneemttoebijtoenemendepH).Wehebbendaaromeenaantal van zijn experimenten herhaald bij eentevoren ingesteldepH, waarvoorwe
-vrij willekeurig- de waarde 5,0 kozen. Tevens werd de reeks enigszins uitgebreid.
De opzet van deze proef, waarvoor het onder 5.1.4 beschreven rookwater
werd gebruikt, wasalsvolgt: Aan 1 mgeqvan deaminoverbindingwerd 10 ml
rookwater toegevoegd, waarnadepH op5,0werdingesteld (metnatronloog;in
enkele gevallen met azijnzuur). Vervolgens werd de oplossing aangevuld tot
25ml.5mlvandezeoplossingwerdnugedurendetweeuurineenkokendwaterbadverhit,waarnawerduitverdund- doorgaanstot 50ml- endeextinctiesbij
400en500nmwerdengemeten.
Degemetenwaarden,dieallewerdenherleidtotverdunningenvan50ml,zijn
samengevat in tabel XV. De onderlinge verschillen blijken, evenals dat inde
experimenten vanZiembahetgevalwas, aanzienlijk.
Uitdegeringereaktievandi-entrimethylamineenvandiethanolamine blijkt
hetbelangvandeaanwezigheid vaneenprimair aminevoor hettotstandkomen
der bruining. De bruiningspotentiaal van het ammoniumion isechter ook niet
groot. Vermoedelijk zijn in dit gevalmeer reaktiemogelijkheden aanwezig, die
nietalletotverbruiningleiden.
TABELXV. Bruiningvaneenaantalaminoverbindingenmetrookwater bijpH = 5,0
Aminoverbinding

Blanco
Glycine
a-Alanine
^-Alanine
Arginine(1 mgmol)
Cysteine
Lysine (i mgmol)
Methylamine
Dimethylamine
Trimethylamine
Hydrazine(Jmgmol)
1,2-Diaminoethaan
(i mgmol)
1,4-Diaminobutaan
(i mgmol)
Ethanolamine
Diethanolamine
(NH 4 ) 2 S0 4
(i mgmol)
Aceetamide
Hydroxylamine

E500

E400

E400/E500

gemeten

t.o.v.
glycine

gemeten

t.o.v.
glycine

0,070
0,488
0,350
0,514
0,293
0,101
0,499
0,366
0,086
0,073
0,108

14%
100%
72%
106%
60%
21%
102%
75%
18%
15%
22%

0,015
0,162
0,133
0,160
0,074
0,016
0,130
0,091
0,016
0,016
0,012

9%
100%
82%
99%
46%
10%
80%
56%
10%
10%
7%

1,62

331%

0,361

223%

0,576
0,521
0,130

118%
107%
27%

0,144
0,143
0,028

89%
88%
17%

0,144
0,064
0,028

29%
13%
6%

0,034
0,012
0,008

21%
7%
5%
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4,7
3,0
2,6
3,2
3.9

3,8
4,0

4,5
•

4,0
3,6
4,7
4,3

—

Aceetamide vertoont de bruiningsreaktie niet. De amidogroep is dus in dit
opzicht onwerkzaam. Dat met ureum een geringe ieaktie optreedt, vindt zijn
verklaring in het feit dat deze verbinding nog duidelijke amine-eigenschappen
bezit,zoalsook blijkt uithet kunnen ontwikkelen van stikstofgas met salpeterigzuur.
Met hydrazine komt zeer weinig kleur tot stand, terwijl hydroxylamine de
kleurvorming volkomen verhindert. Beide stoffen remmen ook de Maillardreaktie (BARNES en KAUFMAN, 1947). Het remmend effekt van hydroxylamine is
zelfs zosterk, dat dekleurvorming nog bij dievan de bianco proef achterblijft.
De bruiningen van glycine, (3-alanine, lysine, 1,4-diaminobutaan (putrescine)
en ethanolamine liggen alle in dezelfde orde van grootte. Methylamine blijft
wat achter, oc-alanineook. Van a-alanineisbekend dat bruiningsreakties met dit
aminozuur minder snel verlopen dan met p-alanine (Guss, 1952; LENTO C.S.,
1958) en ook minder snel dat met glycine (NOMURA, 1955; LENTO C.S., 1958).
KUBOTA (1941)vermeldt, dat de carboxylgroep de bruiningsreaktie stoort, doch
dat deze storing minder is naarmate de COOH-groep verder van de NH 2 -groep
isverwijderd. Glycine vormt op deze regeleenuitzondering. - Intussen blijkt uit
dit allesde grote verwantschap van deze reakties met ,de' Maillardreaktie.
De gemeten waarden bij arginine en vooral cysteine tonen aan hoezeer de
aanwezigheid van een andere funktionele groep in het aminozuurmolecuul de
bruining kan bei'nvloeden. Van de sulfhydrylgroep is overigens bekend dat bruiningsreaktiesersterk door wordenvertraagd (Guss, 1952).Arginine daarentegen
is genoemd als een van de sterkst bruinende aminozuren (MORRIS en FORDHAM,
1962).
Curieus is de sterke verbruining van 1,2-diaminoethaan met rookwater. De
oorzaak van dit verschijnsel is niet duidelijk.
We volstaan met een opsomming van dezefeiten. Overigens blijkt dat glycine
zich, temidden van andere aminoverbindingen, niet onderscheidt door een sterk
afwijkend gedrag. Op grond van dezeexperimenten bestaat dan ook geen reden,
grote bezwaren te maken tegen deze verbinding als representant van de aminogroepen die reageren met de aktieve verbindingen uit rook(water).
Intussen wijzen deschommelingenindeverhouding E400/E500 op verschillende
samenstellingen van de reaktiemengsels. Over de vraag of dit, behalve op het
verschil in de- ingebouwde - aminoverbindingen, ook berust op een andeie opbouw van de bruine komplexen, geeft dit experiment uiteraard geen uitsluitsel.
5.2.1. Gedrag vanrookwater ten opzichte vanaminogroepen die aan een macromolecuul zijn gefixeerd
De hier geteste aminoverbindingen hebben alle gemeen, dat hun moleculen
volkomen beweeglijk zijn ten opzichte van elkaar envan dezichvormende komplexen. Indien zij zouden zijn gefixeerd aan een grootmolecuul(zoalsdatbijeen
eiwithetgevalis)kan men zichindenken dat debruiningsreaktie hierdoor wordt
bei'nvloed.
We hebben daarom de bruining van rookwater met polylysine nog nagegaan.
1^2
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Doordat weover slechtsweinigvan dezestof (polylysine.HBr van Schuchardt
M.G.40.000-100.000)beschikten,werddebruiningstestenigszins anders uitgevoerd:
10mlvanhetindevorigeproef gebruikterookwater werdmetnatronloogop
pH = 5,0 gebracht en daarna verdund tot 25ml. Aan 1 ml vandezeoplossing
werd 0,04 mgeq(8,36mg)polylysine.HBr toegevoegd, waarna twee uurineen
kokendwaterbad werdverhit.(Inwezenisdezeproefopzet dusgelijkaandieuit
devorigereeks).
Ter vergelijking werd dezelfde test ook uitgevoerd met 0,04 mgeq lysine
(3,65mg lysine.HC1). Na afloop bleek in de buismetpolylysineeenhoeveelheid bruin, gelatineus materiaal te zijn uitgevlokt- een effekt dat we voor de
aanvang der proef al min ofmeerverwachtten. De kleur van de oplossingwas
ietslichter dandieindebuismetlysine.Erisechter watbruin materiaal aande
oplossingonttrokken. Ditinaanmerkingnemend,konkluderen wedat de bruiningspotentiaalvanpolylysinenietveelzalverschillenvandievanlysine,endat
het gefixeerd zijnvanaminogroepen aanmacromoleculen, zoalsdat bij eiwitten
het gevalis,geenernstigebelemmeringvormtvoordebruiningsreaktie.
5.3. INVLOED VAN REAKTIEOMSTANDIGHEDEN OP DE BRUIN1NG

Door ZIEMBA (1964, 1967a) is uitvoerig onderzoek verricht omtrent de invloedvanallerleiomstandigheden opdeontwikkelingvanderookkleur,zie2.5.
Slechts aan de invloed van deluchtzuurstof op de bruining willen wehier nog
enigeaandachtbesteden.
Ziemba namwaar dat deluchtzuurstof dekleur opgerookteprodukten deed
toenemen,enweldestesterker naarmate bij derookontwikkeling minderlucht
was toegetreden. Dit zou er op kunnen wijzen dat sommige rookbestanddelen
kunnen worden geoxideerd tot stoffen die het vermogen tot verbruining met
aminogroepeninsterkerematebezitten; deze oxidatie zou dan zoweltijdens de
rookvorming als na de absorptie van de rook in het produkt kunnen plaatsvinden.
In een monster rookwater hebben wenagegaan of debruiningsreaktie werd
beiinvloed,indien ophetreaktiemengselluchtdanwelstikstof werdgeleid.
Aan vier maal 10ml rookwater werd 1,0 gglycine toegevoegd. Deze oplossingen werden gedurende eenuur aan deterugvloeikoeler gekookt, waarbij op
tweemengselsluchtenopdeanderetweestikstof werdgeleid.Daarnawerdverdundnaar 500mlendeextinctiesbij400en500nmgemeten. C
^400

Lucht
Stik^of

0,370-0,379
0>-0,340

500

0,128-0,129
0,104-0,104

Hetexperimentwerdherhaaldmeteentienmaalzokleinehoeveelheidglycine;
nuwerdendevolgendewaardenverkregen:
103
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jcht
ikstof

E400

E500

0,300-0,306
0,259-0,260

0,115-0,120
0,084-0,086

Onder een stikstofatmosfeer blijkt de bruining inderdaad minder. (Hoe groot
de werkelijke invloed van de luchtzuurstof op de kleur van gerookte produkten
is,valt uit dezeproef uiteraard niet af teleiden;het werk van Ziemba geeft hierover betere informatie). Wei rijst de vraag, in hoeverre de bruining van individuele rookbestanddelen met glycine wordt bei'nvloed door het al of niet aanwezigzijn van zuurstof. We hebben dit nagegaan voor glycolaldehyde, glyoxaal,
acetol en methylglyoxaal.
Van elk dezer verbindingen werd een 0,5%-ige oplossing onderzocht. Aan
2 x 10ml werd 1,0 of 0,1 g glycine toegevoegd; het mengsel werd een uur aan
de terugvloeikoeler gekookt - onder lucht of onder stikstof - en vervolgens uitverdund tot 500ml (tenzij anders vermeld). De pH bedroeg in allegevallen omstreeks 5.
Glycolaldehyde
1,0gglycine-lucht
- stikstof
0,1gglycine - lucht
-stikstof

^•400

^500

0,777
0,688
0,666
0,465

0,268
0,205
0,242
0,144

Glyoxaal
1,0gglycine - l u c h t
-stikstof
0,1 gglycine-lucht
-stikstof

^400

Esoo

0,583
0,558
0,140
0,172

0,160
0,148
0,041
0,054

Acetol (verdund naar 25 ml)
1,0gglycine-lucht
- stikstof
0,1 gglycine - lucht
- stikstof

^400

E500

0,612
0,154
0,050
0,034

0,094
0,029
0,015
0,013

Methylglyoxaal
^400

^500

1,0gglycine-lucht
~ stikstof
0,1 gglycine - lucht

0,708
0,668
0 ,222

0,203
0^176
0,050

- stikstof

o,277

0,064

Uit deze cijfers valt geen duidelijk effekt vanluchtzuurstof opdebruining van
debeideoc-dicarbonylverbindingenmetglycineafteleiden.Bijglycolaldehyde en
*"4
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vooral bij acetol blijkt dit effekt wel aanwezig. De bruining van acetol blijft
echter zeer gering enderhalve kan hettoenemen van debruining van rookwater
onder invloed van luchtzuurstof niet worden toegeschreven aandeoxidatie van
acetol ofvan acetol/glycinekomplexen. De- zij hetminder spektakulaire - toename van debruining van glycolaldehyde door deaanwezigheid vanluchtzuurstof kan detoename inrookwater welverklaren. (Het door ons gebruikte rookwater bevat 0,129% glycolaldehyde). Bijverder onderzoek naar deinvloedvan
de luchtzuurstof bij dekleurontwikkeling opgerookte produkten kan het daarom vanbelang zijn, aandacht te besteden aande roldieglycolaldehyde hierin
speelt.

5.4. REAKTIES DIE AAN DE BRUINING TEN GRONDSLAG LIGGEN

Detotnutoeindit hoofdstuk beschreven experimenten kunnenzonder twijfel
in allerlei richtingen worden uitgebreid; waarschijnlijk zal dit vele nuttige en
interessante gegevens opleveren. Degekompliceerdheid van onsonderwerpzal
evenwel bijna zeker leidentoteenzeer onoverzichtelijk beeldvan desituatie.
Daarom zal- in dit stadium - eenfundamenteler benadering van bepaalde
aspekten vandebruiningsreaktie(s) deze situatie wellicht meer verhelderendan
een groot aantal waarnemingen indetrant vandehierboven beschreven proeven, hoe nuttig deze op zichzelf ook zijn.
Nu zijn over bruiningsreakties, in het bijzonder over de Maillardreaktie,
honderden artikelen gepubliceerd enhetligtvoor dehand, op dezekennis terug
tegrijpen bij onze verdere studie. Helaas echter wordt in vele publikaties volstaanmet eenbeschrijving van waarnemingen; tenaanzien vande achtergronden van bruiningsreakties blijven nog steeds verscheidene vragen onbeantwoord. Zeker geldt ditvoor reakties tussen aminogroepen en de aktieve verbindingen welke wijinrookwater vonden.
Wehebben derhalve een begin gemaakt met debestudering van deze reakties.
Ons onderzoek betrof inhoofdzaak dereakties metglycolaldehyde; daarnaast
zijn ook enkele experimenten met methylglyoxaal en metmengsels van deze
beide stoffen verricht.
5.4.1. Onderzoek naardereakties tussenaminogroepenenglycolaldehyde
Glycolaldehyde kan worden opgevat als de eenvoudigste suiker, of als het
eenvoudigste a-hydroxyaldehyde. Door enkele onderzoekers (HURD en KELSO,
1948; BEACHAM en DULL, 1951)is er op gewezen dat de a-hydroxylgroep in de

bruiningsreaktie essentieel is.Nuisditinzijn algemeenheidnietjuist, getuigede
bruiningvan onverzadigde aldehyden en vanaceetaldehyde metaminogroepen;
bovendienisdoorLEAen RHODES (1952) aangetoond dat2-deoxygalactosezelfs
sterker bruint dan galactose.Dat dea-hydroxygroep bij debruiningvan suikers
met aminoverbindingen een belangrijke rolkanspelen, lijdt echter geen twijfel.
Eveneens belangrijk isdeverdere struktuur van de a-hydroxycarbonylverbinding. Interessant isdeafname vandebruining t.o.v. aminogroepen indereeks
glycolaldehyde-glycerinealdehyde-glucose (BEACHAMen DULL, 1951).
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-9(1969)

105

Door HURD c.s. (1952, 1956) is een studie gemaakt van de reaktie van a-hydroxycarbonylverbindingen met aminozuren. Zij stelden vast, dat bij de reaktie
van benzoi'ne met aminozuren tetrafenylpyrrol en tetrafenylpyrazine ontstonden. De laatste verbinding zou zijn ontstaan via een oxidatief proces, de eerste
door een aldolisatiereaktie, gevolgd door ringsluiting. Het ging deze onderzoekers hierbij met name om het aantonen van dit aldolisatiemechanisme; de vormingvan heterocyclische verbindingen was in feite bijzaak. Niettemin werd het
optreden van pyrrolderivaten gezien als een belangrijke stap in de ontwikkeling
van bruingekleurde macromoleculen.
Nu vindt men, inliteratuur over de Maillardreaktie, steeds weer opmerkingen
dieer opwijzen dat pyrrolderivaten bij dezereaktie eenrol spelen. Reedsin 1914
opperde RUCKDESCHEL deze veronderstelling. Hij isoleerde melanoi'dinen, die
door de reaktie van glucose met aminozuren waren ontstaan, en onderwierp ze
aan een destillatie metzinkstof. In het destillaat kon pyrrol worden aangetoond.
ENDERS (1938a) deed soortgelijke proeven en kon eveneens pyrrol aantonen.
Het gelukte hem echter niet, deze stof te isoleren.
FRANCIS en WHEELER (1925) waren van mening dat in humuszuren - die een
grote verwantschap vertonen met de melanoi'dinen die bij de Maillardreaktie
ontstaan - pyrrolringen een integrerend bestanddeel vormen.
In laterjaren werd de sterke fluorescentie, die vaak tijdens de bruiningsreaktie wordt waargenomen (OLCOTT en DUTTON, 1945; KLINE en STEWART, 1948;
HANNAN en LEA, 1951; REGIER en TAPPEL, 1956; BURTON c.s., 1962b, 1963) in
verband gebracht met de aanwezigheid van pyrrolkernen. Zo konstateerden
PEARCE en BRYCE (1947), dat eipoeder van slechte kwaliteit, waarin Maillardreakties hadden plaatsgevonden, fluorescentiespectra vertoonden die vrijwel
overeenkwamen met dievan pyrrol.
Eigen onderzoek (RUITER, 1964) leerde dat 2,5-diketogluconzuur en ook 5ketofructose, y-diketoverbindingen die met aminogroepen direkt pyrrolderivaten kunnen vormen, eenzeer intense verbruining met dezeaminogroepen tezien
geven. Dit is in overeenstemming met een publikatie van O'NEILL c.s. (1962)
waar de gele verkleuring van drogende oliefilms wordt verklaard door aan te
nemen daty-dicarbonylverbindingen met sporen ammoniak uit de atmosfeer tot
pyrrolkernen condenseren, waarna autoxidatie en verdere condensatie volgt.
Opgrond van dezeaanwijzingen leekhetonsdemoeitewaard,nategaan of de
bruiningsreaktie met glycolaldehyde ook verloopt via de vorming van pyrrol of
pyrrolderivaten.
5.4.1.1. Onderzoek naar de eventuele rol vanpyrrolderivaten bij de bruining van
glycolaldehyde met glycine
Door HURD en BUESS(1956)wordt voor dereaktietussenbenzoi'ne en alanine
het volgende schema gepostuleerd:
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Opdezelfdewijzezouuitacetoleneenaminozuur2,4-dimethylpyrrolmoeten
ontstaan (enuit glycolaldehyde eneenaminozuur pyrrol).Pogingen om2,4-dimethylpyrrol aan tetonen ineen reaktiemengsel van acetol enalanine faalden
evenwel; welwerd 2,5-dimethylpyrazine gevonden. Hurd wijt ditfalen aan de
omstandigheid dat 2,4-dimethylpyrrol, integenstelling tot2,5-dimethylpyrazine, direkt met acetol verder reageert totbruine verbindingen. Reaktiemengselsvan acetolenalanineenerzijds, enacetolen2,4-dimethylpyrrol anderzijds,
vertoondenechternietgeheelidentiekeUV-spectra.
De theorie van Hurd veronderstelt een Strecker-afbraak van het aminozuur.
BijdereaktievanglycolaldehydemetglycinewerdechtergeenC0 2 ontwikkeld.
Indien weeen oplossing van glycolaldehyde kookten metwat aminoethylcellulosewerddezelaatstestofdonkerbruin, terwijldeoplossingvolkomenkleurloos
bleef.Dedonkerbruine kleurkonopgeenenkelewijzevanhetAECwordenafgeextraheerd. DeC-N-binding inhet amine blijft dus,integenstellingtothetgeendoor Hurd wordt gesuggereerd, intakt. Alserpyrrolkernenontstaan,zijn
dit inelkgevalpyrrolkernen diemet hun stikstofatoom aanhetAEC-molecuul
zijn verbonden.
De gedachte aan het op dezewijze ontstaan van pyrrolkernen blijkt evenwel
volslagenonhoudbaar, enwelomdevolgenderedenen:
1. Voor pyrrol ofpyrrolderivaten staan inprincipe driewegenopennaar de
vormingvan hoogmoleculaire verbindingen: polymerisatiezonder meer,polymerisatiena oxidatieenpolymerisatie nareaktiemetandereverbindingen (hier
duseenvan deuitgangsstoffen). Depolymerisatie vanpyrrol envan demeeste
pyrrolderivaten verloopt echter vrij traag en komtinfeite pas goed op gangin
zeer zuur milieu (vorming van zg.pyrrolrood). Ook de verkleuring van pyrrol
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- ofeenpyrroloplossing- aandelucht,alsgevolgvanoxidatiereakties,verloopt
niet zo snel dat hiermee de glycolaldehyde-glycinebruining kan worden verklaard. Wei is bekend dat |3-hydroxypyrrolen buitengewoon reaktief zijn
(BALTAZZIenKRIMEN, 1963),maarkennelijkwordendezehydroxyverbindingen
nietsnelaandeluchtgevormd.Alsmenbovendiennogbedenkt,dat ook onder
stikstofatmosfeer een sterke braining optreedt in een glycolaldehyde-glycinemengsel, zie 5.3,zal het duidelijk zijn dat oxidatie van gevormd pyrrol nooit
eenverklaringkanvormenvoordehierwaargenomenverschijnselen.
Dereaktievanpyrrolmetglycolaldehydetenslottegeeft eenduidelijke kleurontwikkeling te zien,doch dezewijkt sterk af van debruingele kleuren diewe
meestalwaarnemen:dehieroptredendekleurispaarsbruin.
Deelectronenspectravanbeidegekleurdeoplossingenwerdenmetelkaarvergeleken.Dezeoplossingenwarenalsvolgtverkregen:
A. 1 ml2,0%pyrrol(versgedestilleerd)inethanol, 10 ml0,2%glycolaldehyde
inwater en 1mlwaterwerdenbij elkaar gevoegd envervolgensgedurende
eenuurineenkokendwaterbadverhit;
B. 1 ml2,25%glycinein water, 10mlglycolaldehyde(0,2%)inwateren 1 ml
ethanolwerdenbijelkaargevoegdenopdezelfdewijzeverhit.
Vandeze oplossingenwerdenelectronenspectra opgenomen met behulpvan
eenBeckmanDBG-spectrograaf. Deverkregencurvenblekenzeervanelkaarte

1.2
1.0
0.6
0.6
OA
0.2

500 nm

\

FIG. 17. Extinctiecurven van reaktiemengselsvan glycolaldehyde en pyrrol (
)en
vanglycolaldehydeenglycine(
).
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FIG. 18. Extinctiecurven van een mengsel
van 2 mgmol glycolaldehyde, 1 mgmol
glycineen1 mlwater(
)envan2mgmol
glycolaldehyde en 1 ml water (
), na
18uur bij kamertemperatuur. Beide oplossingenverdundtot500ml.
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verschillen, zie figuur 17.- Zij nog vermeld dat verwarmen van eenpyrroloplossing met glycine niet tot kleurontwikkeling leidde.
2. Reaktiemengselsvan glycolaldehyde en glycinezijn,inverschillende stadia,
aan IR- en NMR-spectrografie onderworpen. (De IR-spectrogrammen werden
verkregen met een Perkin-Elmer infraroodspectrograaf, type 237, en de NMRspectrogrammen met een Jeol JNM C-60 spectrograaf voor kernmagnetische
resonantie). Nimmer werd een aanwijzing verkregen voor de aanwezigheid van
pyrrolkernen in deze mengsels. Met het zeer gevoelige reagens van Ehrlich
(p-dimethylaminobenzaldehyde in zoutzure ethanol) kon nooit een positieve
reaktie op pyrrol worden verkregen, ook niet indien we van een grote overmaat
glycineuitgingen.Weibleek,na eenzinkstofdestillatie vaneen dergelijkmengsel,
Ehrlich-positief materiaal in het destillaat aanwezig, zie 5.4.1.3. Alles wijst er
echter op,dat het hier omeenzijreaktie gaat.
In dit verband interesseert het ons ook, waarom glycolaldehyde zeer snel verbruint met glycine, acetol in veel mindere mate en aceto'ine in het geheel niet,
althans niet onder de door ons gebezigde reaktiecondities. De mogelijkheid bestaat dat in al deze drie gevallen een tussenprodukt optreedt, waarvan de reaktiviteit afneemt in de reeks glycolaldehyde-acetol-acetoi'ne; de andere mogelijkheid is dat de primaire reaktie in deze volgorde steeds moeilijker verloopt. We
hebben dit nagegaan door geconcentreerde mengsels van de betreffende verbin-
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FIG. 19. Extinctiecurven vaneenmengselvan2mgmolacetol, 1 mgmolglycineen 1mlwater
(
)envan2mgmolacetolen 1 mlwater (
),na24uurbijkamertemperatuur.
Beideoplossingenverdundtot 100ml.
FIG. 20 Extinctiecurven van een mengsel van 2 mgmol acetolne, 1 mgmol glycine en 1 ml
water(
)envan2mgmolacetoineen 1 mlwater(- - --), na64uur bij kamertemperatuur.Beideoplossingenverdundtot 100ml.
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dingen met glycine te bereiden, deze enige tijd bij kamertemperatuur te laten
staan en daarna de UV-spectra te vergelijken met die van oplossingen zonder
glycine. We voerden dit experiment uit bij kamertemperatuur, omdat we verwachtten dat thermolabiele stoffen zouden ontstaan.
De volgende mengsels werden bereid:
A. 2mgmol glycolaldehyde, 1mgmol glycine, 1ml water;
B. 2mgmol acetol, 1mgmol glycine, 1ml water;
C. 2mgmol acetoine, 1mgmol glycine, 1ml water.
Deze mengsels werden resp. 18, 24 en 64 uur bij 24 ± 1 °weggezet. De UVspectra zijn weergegeven in de figuren 18, 19 en 20. Duidelijk blijkt dat in
mengsel C geen en in mengsel Bweinigreaktieoptreedt.Hetnietverbruinen van
mengsel C berust op het niet verlopen van een primaire reaktie, en niet op het
ontstaan van een naar verhouding weinig aktief tussenprodukt.
In mengsel A blijkt een verbinding te zijn ontstaan met een maximum in de
absorptiecurve bij ongeveer 320 nm. Een dergelijke verbinding treedt, zij het in
veel mindere mate, ook op in mengsel B; de top ligt daar echter bij ongeveer
345 nm.
Uit het feit dat in mengsel C geen reaktie plaatsvindt, volgt nog dat het ontstaanvanpyrrolderivaten,zoalsdatdoorHurdenBuesswordtbeschreven, slechts
onder meerrigoureuzekondities,zoalseenhogeretemperatuur, mogelijk zal zijn.
Vermoedelijk is deze vorming van pyrrolderivaten alleen mogelijk indien de
reaktiepartners nog niet hebben geparticipeerd in gemakkelijker verlopende
reakties,zoals dat metname tussen glycolaldehyde en glycinehetgevalis.
5.4.1.2. V e r d e r o n d e r z o e k n a a r het v e r l o o p van de g l y c o l a l d e hyde-glycinereaktie
Door MORRIS en FORDHAM (1962) is een aantal jaren geleden een onderzoek
naar de bruiningsreaktie tussen dihydroxyaceton en arginine verricht. Daarbij
kwam vast te staan, dat deze kleurontwikkeling maximaal was bij de molaire
veihouding dihydroxyaceton :arginine = 2:1.Genoemde auteurs maakten o.a.
gebruik van de door JOB (1928) uitgewerkte methode der continue variaties;
nx mol van de ene component wordt voorzien van n(l-x) mol van de andere
component, waarbij men x, in een reeks proeven, laat varieren tussen 0 en 1.
Uiteraard worden devolumina van alle oplossingen gelijkgehouden.
Wij herhaalden dit experiment voor het glycolaldehyde-glycinesysteem. Aan
lOxml0,1 M glycine werd 10(l-x) ml 0,1 M glycolaldehyde toegevoegd. De oplossingen werden op een stoombad drooggedampt en vervolgens weervan 10ml
water voorzien. Dit werd nog tweemaalherhaald; de totale tijd op het waterbad
bedroeg ongeveer een uur. De oplossingen werden vervolgens aangevuld tot
500mlengemetenbij400en 500nm. Evenals in de experimenten van Morris en
Fordham waren de uitgangsoplossingen voorzien van 0,1 M fosfaatbuffer en op
pH = 6,3 gebracht.
De gemeten extinctiewaarden zijn vermeld in tabel XVI en uitgezet in figuur
21. Wevonden ongeveer dezelfde 2:1-verhouding alsMorrisenFordham inhun
dihydroxyaceton-argininesysteem. Hoewel het voor de hand ligt, aan te nemen
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FIG. 21. Verloop van de extinctie bij 400
(
)en500(
)nminreaktiemengsels
van x ml 0,1 M glycolaldehyde en (10-x)
ml0,1Mglycine.

dateenreaktieprodukt,opgebouwduittweemoleculenvandehydroxycarbonylverbindingeneenaminozuurmolecuul,kennelijk eenbelangrijkerolspeeltbijde
kleurvorming, moet bij deze konklusie toch enige voorzichtigheid worden betracht. Zowel NMR- als IR-spectra van glycolaldehyde wijzen er namelijk op
dat dezestof, ookin oplossing,voor het overgrote deelalsdimeeraanwezigis,
enwelindevormvaneencyclohalfacetaal:

H0^\
H'

m
i//

dimerevormvanglycolaldehyde

Een2:l-reaktieverhouding kan danevengoedbetekenen dateen aminozuurmolecuulreageertmeteendimeermolecuul,waarbij een 1:l-adduct of-condenTABELXVI. Verband tussen de bruining van glycolaldehyde-glycinemengsels en een wisselende verhouding van beide componenten.
xml 0,1 M glycolaldehyde; 10- xml0,1Mglycine;pH = 6,3.Behandeldzoals
in de tekst beschreven; verdund naar 500mlengemetenbij400en500nm.

2
4
5
6
6,5
7
8
0

0,231
0,413
0,481
0,514
0,529
0,516
0,402
0,015
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saat ontstaat en een monomeermolecuul overblijft. Dit monomeermolecuul zal
dan wel zeer snel met een ander aminozuurmolecuul reageren, doch dit verandert het beeld niet: de snelheid van de eerste reaktie bepaalt de optimale
molaire verhouding.
Een minder dubbelzinnige informatie verkrijgen we door aan gelijke hoeveelheden aminozuur steeds grotere hoeveelheden glycolaldehyde toe te voegen en
na te gaan welk effekt dit heeft op de kleurvorming. Omgekeerd kan ook aan
gelijkblijvende hoeveelheden glycolaldehyde steeds meer glycine worden toegevoegd.
We voerden deze experimenten uit met de reeds genoemde 0,1 M oplossingen
van glycolaldehyde en van glycine (met een pH van 6,3).Aan 1 ml glycineoplossing werd resp. 1, 2, 3, 4, 5 en 10 ml glycolaldehydeoplossing toegevoegd. De
eerste vijf oplossingen werden aangevuld tot 10 ml. Alle oplossingen werden
daarna drooggedampt en vervolgens weer behandeld als boven beschreven. De
oplossingen werden tot 150 ml aangevuld en gemeten bij 400 en 500 nm. Ook
dezeprocedure werd uitgevoerd naar analogievan eendoor Monis en Fordham
beschreven experiment.
Het experiment werd nog tweemaal herhaald. Tabel XVII geeft een overzicht
van de gevonden extinctiewaarden. Hieruit blijkt, dat de reproduceerbaarheid
slechter wordt naarmate de overmaat glycolaldehyde groter is. Ook blijkt het
verloop van de E500bij toenemende overmaat glycolaldehyde geheel anders dan
het verloop van de E400. - De derde reeks waarnemingen is grafisch uitgezet in
figuur 22.
Daarna werd aan zesmaal 2ml glycolaldehyde 1,2,4, 6, 10en 20 ml glycineoplossing toegevoegd en dezelfde werkwijze toegepast. Dit experiment werd
tweemaal uitgevoerd. De reproduceerbaarheid bleek hier beter, zietabel XVIII.
Het gemiddeldevandegevondenwaarden isuitgezetinfiguur23.In tegenstelling
tot de situatie bij een grote overmaat glycolaldehyde blijkt het effekt van een
grote overmaat glycine op de kleurvorming nihil. Er kunnen dus kennelijk grote
moleculen ontstaan met naar verhouding zeer veel glycolaldehyderesten, terwijl
anderzijds het aantal glycineresten in de macromoleculen aan zekere grenzen is

TABELXVII. Verband tussen de bruining van glycolaldehyde-glycinemengsels en een toenemendeovermaat glycolaldehyde.
1 ml 0,1 M glycine;x ml0,1 M glycolaldehyde; pH = 6,3.Behandeld zoalsin
de tekst beschreven; verdund naar 150 ml en gemeten bij 400en500 nm. Uitgevoerd in triplo.
X

1
2
3
4
5
10
112

Esoo

E400

0,263
0,469
0,621
0,680
0,710
0,759

0,255
0,440
0,555
0,593
0,588
0,602

0,268
0,458
0,590
0,645
0,660
0,681

0,090
0,154
0,193
0,194
0,180
0,156

0,084
0,139
0,166
0,160
0,142
0,126

0,091
0,146
0,181
0,181
0,160
0,139
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FIG. 22. Verloop van de extinctie bij 400
(. ) en 500 (
) nm in reaktiemengselsvan 1ml0,1 M glycineen x ml 0,1 M
glycolaldehyde.

FIG. 23. Verloop van de extinctie bij 400
(
)en500(----) nminreaktiemengsels
ml
van 2 ml 0,1 M glycolaldehyde en x
0,1 Mglycine.
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TABELXVIII. Verband tussen de bruining van glycolaldehyde-glycinemengsels en een
toenemende overmaat glycine.
2ml0,1 M glycolaldehyde; xml0,1 M glycine;pH = 6,3.Behandeld zoalsin
de tekst beschreven; verdund naar 250 ml en gemeten bij 400 en 500 ml.
Uitgevoerd in duplo.
E500

X

0,287
0,283
1
0,361
0,361
2
0,421
0,417
4
0,446
0,456
6
0,458
0,431
10
0,455
0,441
20
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0,094
0,127
0,150
0,167
0,157
0,155

0,095
0,127
0,155
0,161
0,165
0,164
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5.4.1.3. Isolatie en identifikatie van een tussenprodukt uit de
bruiningsreaktie van glycolaldehyde met glycine c.q. andere
amino verbindingen
Uitfiguur18blijkt dathetreaktiemengsel vanglycolaldehyde englycine een
duidelijk maximum in zijn UV-spectrum bezit, enwel bij omstreeks 320nm.
Ook Morris enFordham vondeninhun dihydroxyaceton-argininemengsels een
topjebij 325nm. BERRENSen BLEUMINK(1966)namenwaardat UV-spectravan
reaktiemengselsvaneenvoudigesuikersenaminenalleeenmaximumbij305nm
teziengeven.BLEUMINKpostuleertinzijn proefschrift (1967)eenreaktieschema
van deeerste stadia vandebruiningsreaktie tussen xylose endevrije aminogroepen vaneiwit, waarbij hij hetmaximum bij305nmtoekent aaneen1,2enol-struktuur. Ookkaneen2,3-eendiolstruktuur optreden meteenabsorptiemaximum bij325nm:

1,2-enolvorm
(max.305 nm)

HC=N-R

I
HCOH

I
HOCH

I

HCOH

I

CHfiH
Schiffsebase

Amadoriomleggingsprodukt

2,3-eendiolvorm
(max.325 nm)
HCOH

Een 2,3-eendiolvorm zouechter, indien glycolaldehyde dereaktiepartneris,
slechtskunnen optredennakoppelingmeteentweedemolecuul glycolaldehyde,
via eenaldolisatiereaktie.
Hetmaximumbijongeveer320nm,datinhet glycolaldehyde-glycinemengsel
wordt gevonden, isvrijwel niet meer terug tevinden indien wedereaktie bij
hogeretemperatuurlatenverlopen;kennelijk isdestofnogal thermolabiel.Wel
vindenwesomseenvage,bult'indeextinctiecurvebij290a295nm.
Door elutievanhetreaktiemengsel over Sephadex G10ofG25,metwaterals
eluens,bleekhetmogelijk,dittussenprodukt tescheidenvande uitgangsstoffen.
Deprocedure washierbij alsvolgt:
75mgglycine(Brocades; 1 mgmol)en128mgglycolaldehyde (Fluka, 93,5%;
2mgmol)werdenopgelostin 1 mlwater,waarnaditmengsel 18uurbij24°± 1°
werd weggezet. Vervolgens werd de- inmiddels zeer donkerbruin geworden oplossingtot5mlaangevuld,waarna\ mlopeen Sephadex G10-kolom(lengte
44 cm, inwendige diameter 1,44cm) werd gebracht. Deelutiesnelheid bedroeg
ongeveer0,3ml/minuut;defraktiegrootte was1,2ml.- Bijditexperiment(en
ook bijde volgende)werd gebruik gemaaktvaneen,RadiRac' fraktiecollector
114
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van LKB,terwijl het eluens werd toegevoegd viaeenperistaltischepomp(eveneens van LKB).
De frakties werden geteld vanaf het eerste zichtbaar gekleurde eluaat. De
frakties 3 t.e.m. 6 vertoonden een spectrum met een duidelijk maximum, dat
iets beneden 320 nm blijkt te liggen. De andere frakties bezaten weinig uitgesproken UV-spectra. Door een gedeelte der fraktie te onderzoeken met resp.
ninhydrinereagens en een DNPH-oplossing in zwavelzuur, konwordenvastgestelddatbeidestoffen vanaffraktie 15duidelijk inheteluaataantoonbaar waren.
Het experiment werd nogeensuitgevoerd;nu echter werdgeelueerd overeen
G25-kolom. Het doelhiervan was,na tegaan ofeenbetere scheidingtussen de
bruine verbindingen endeverbindingen met een absorptiemaximum bij ca 320
nmkonwordenverkregen.Defraktiegrootte wasnu 1,33mlendeelutiesnelheid
0,27 ml/minuut.
Defrakties 1 t.e.m.5bevattenbruinereaktieprodukten. Indefrakties 9t.e.m.
13 werd,natienvoudigeverdunning,eenduidelijk maximumgevondendatvarieerde van 319 nm (fraktie 9)tot 323nm (fraktie 13).Vanaf fraktie 17werden
glycolaldehyde englycineinheteluaat gevonden.
Defrakties 9t.e.m. 13werdenvervolgensbijelkaargevoegdengevriesdroogd.
(Hethierbij gebruiktevriesdroogapparaat waseeninhetlnstituutvoorVisserijprodukten gebouwd toestel, waarin de lage temperatuur werd verkregen met
droogijs en alkohol en waarop een vacuumpomp was aangesloten die een vacuum van 2 x 10 4 Torr kon bereiken). Het was onze bedoeling, van het gevriesdroogdemateriaaleeninfraroodspectrum optenemen.Daardegeisoleerde
hoeveelheidechteronhandelbaarkleinbleek,werdzijopnieuwopgelostinenkelemlwater,waarna 100mgKBrwerdtoegevoegdenhetmengselopnieuw werd
gevriesdroogd.
Na tabletteren van de gevriesdroogde massa werd een infraroodspectrum
opgenomen. Bij het tabletteren waren evenwel reakties opgetreden, getuige de
bruine kleur van het verkregen tablet. Er werd dan ook een onduidelijk spectrumverkregen,waaruitnietveelvielafteleiden.
Inmiddelswasonsechtergebleken,datbij dereaktievanglycolaldehydemet
ethanolamineniet alleeneenveelsterkere bruining, maar ook eenietsstabieler
tussenprodukt optrad. In reaktiemengselsvan ethanolamine englycolaldehyde
kon steedseenzeerduidelijk maximum bij 305nmworden waargenomen, ook
in mengsels die op 50° of zelfs op 100° waren verhit. We besloten, voorlopig
met aminoethanol in plaats van met glycine verder te werken. Ons plan was
hierbij, een grote hoeveelheid reaktiemengsel ruwweg te scheiden op een grote
GlO-kolom, om daarna enkelefrakties tevriesdrogen envervolgenseen fijnere
scheidingopeenG25-kolom toetepassen.
Daartoe werdeenaminoethanoloplossing bereid(6,1%w/vinwater;pHmet
ijsazijn op 5,0ingesteld),diedusperml 1 mgeqbevatte.Aan2mlvan dezeoplossing werd 4mgmol (256mg93,5%) glycolaldehyde toegevoegd, waarna dit
mengseleenetmaalbij24± 1°werdgeplaatst. Daarna werd0,1 mlnaar 150ml
verdund en van deze verdunning een UV-absorptiespectrum opgenomen, zie
figuur 24. De rest van het mengsel werd nu op een Sephadex G10-kolomgeMeded. Landbouwhogeschool69-9(1969)
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FIG. 24. Extinctiecurve van een reaktiemengsel van 2 mgmol aminoethanol en
4 mgmol glycolaldehyde in 2 ml water, na
24 uur bij24° ± 1 c .Reaktie uitgevoerd bij
pH = 5,0.Verdunningsfaktor = 1500.
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FIG. 25. Scheiding van een reaktiemengsel
van glycolaldehyde en aminoethanol op
Sephadex G-10: Extinctiecurve van fraktie
10.Verdunningsfaktor = 100.

bracht(lengte67cm;inwendigediameter 3,2cm).Defraktiegrootte was8,14ml,
deelutiesnelheid0,41 ml/minuut.
Deeerstezichtbaar gekleurdefraktie kwamnaruim6uurvandekolom.Tot
enmetfraktie 30washeteluaatinmeerdereofminderemate gekleurd,meteen
maximumbijfraktie 12,diezeerdonkerbruinwas.
BijUV-metingen indefrakties 6t.e.m.20,ofinverdunningendaarvan,bleek
steedseen duidelijk maximum bij 315nm op tetreden, met daarnaast een minder geprononceerd maximum bij ongeveer 270 nm. Figuur 25 toont de curve
vandehonderdvoudige verdunningvanfraktie 10,diealstypische representant
vandezefrakties kanworden beschouwd.
De frakties 22 t.e.m. 27 bezaten een maximum bij ongeveer 295 nm en een
,schouder' bijongeveer260nm.Indefrakties 28en29wasechtereenmaximum
bij254eneenschouderbij295nmaanwezig.Infiguur26isdecurvevandetienvoudigeverdunningvanfraktie 26afgebeeld.
Defrakties 30t.e.m. 33gaven weinigUV-absorptie te zien. In defrakties 34
t.e.m. 45 bleek een stof aanwezig met een zeer scherp maximum bij 296 nm.
Figuur27toonthetspectrumvanfraktie 40(1 mlnaar 10mlverdund).
Tenslottebleekindefrakties 48t.e.m.53 nogeenstofaanwezigmeteenmaximumbij289nm.Deextinctiewas'echterinaldezefrakties zeerlaag.
De stof metXmax = 305nm blijkt dus niet te bestaan. Het maximum wordt
veroorzaaktdoorinterferentie vancurvenmetmaximadienietveelvan305nm
afwijken (296nm;315nm).
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FIG. 26. Scheiding van een reaktiemengsel
van glycolaldehyde en aminoethanol op
Sephadex G-10: Extinctiecurve van fraktie
26.Verdunningsfaktor = 10.

FIG. 27. Scheiding van een reaktiemengsel
van glycolaldehyde en aminoethanol op
Sephadex G-10: Extinctiecurve van fraktie
40 (
). Verdunningsfaktor = 10. De
extinctiecurvevan dedoor Petit beschreven
verbinding ,296' is eveneens opgenomen
(- - -

-)•

De frakties 6 t.e.m. 20 werden bijeengevoegd, gevriesdroogd en vervolgens
opgelost in 4 ml water, waarna een tiende gedeeltevan deze oplossing opeen
Sephadex G25-kolomwerdgebracht(inwendigediameter0,9cm;lengte28cm).
De elutie vond weer plaats met water; elutiesnelheid 0,11 ml/minuut, fraktiegrootte 1,1ml.Hetbleekopdezewijzenietmogelijk,frakties teverknjgen waarin depieken bij 270en 315nm afzonderlijk voorkwamen. Defrakties waarvan
hetspectrumdezepiekenvertoonden,haddenalleeenbrumekleur
Met de 1 -» 10-verdunning van de (oorspronkelijke) fraktie 10werden nog
enkelereaktiesuitgevoerd. Zesmaal 1 mlwerdenresp.voorzienvan 1 mlwater
1ml02N HC1,1 ml0,2N NaOH, 1 ml0,5%aminoethanol (meteenpHvan
50) 1 ml 05% glycolaldehyde en 1ml 0,5% formaldehyde. Deze mengsels
werdenJdurende^uur op50°verwarmdendaarnaverdund naar-1m,waarnavandezesoplossingenUV-spectrawerdenopgenomen.Hetbhjkt datdepiek
bij 270 nm, onder invloed van deze behandelingen, met verandert depiek by
315nmblijkt evenwelenigszinsinstabielten opzichtevanzuurenmeer^ogten
opzichte van loog; ook de behandeling met glycolaldehyde doet dezepiek let.
!aVervdgdens Werden de frakties 22 t.e.m. 29 bij elkaar gevoegd en gevriesMeded. LandboMhegeichool Wageningen 69-9(1969)
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droogd, vervolgens opgelost in3mlwater,waarna 0,3mlopdeG25-kolom werd
gebracht. De elutie verliep op dezelfde manier als boven beschreven; ook de
frakties werden op dezelfde wijze verzameld.
Ook hier bleken de stoffen met maxima bij 255 en 295 nm niet van elkaar te
scheiden. De piek bij 295nm wasechter in de eerste frakties net hoogst; wellicht
heeft deze verbinding een wat lager molecuulgewicht dan de verbinding met
Xmax = 255 nm.

Op de 1-> 10-verdunning van fraktie 26werden de zesreeds genoemde reaktiesuitgevoerd. Deoplossingen werden nietverderuitverdund,doch rechtstreeks
gemeten. Beide frakties bleken gevoelig voor loog, misschien ook voor glycolaldehyde,doch niet voor deandere reagentia.
Deze zes reakties werden tenslotte nog verricht op fraktie 40. Hier bleek een
grote gevoeligheid voor zuur aanwezig; de UV-absorptie verdween bijna geheel,
terwijl een roserode verkleuring ontstond. Ten opzichte van glycolaldehyde,
formaldehyde, aminoethanol en loog werd geen reaktie gekonstateerd.
De frakties 48 t.e.m. 53zijn niet verder onderzocht.
De component metX max = 296nm had onzebijzondere aandacht, omdat een
dergelijke verbinding reeds eerder is beschreven (PETIT, 1957, 1959; naar dit
onderzoek wordt verwezen in het overzichtsartikel van REYNOLDS (1963)).Petit
isoleerde deze verbinding uit een reaktiemengsel van glucose en glycine, na
elutie over een kationenwisselaar. Het electronenspectrum is bijna gelijk aan
het door ons gevonden spectrum, zie figuur 27. De stof is oplosbaar in ether,
waarbij het maximum verschuift naar 289 nm. Ditwasbijonzeverbinding eveneenshetgeval.Derodeverkleuringmetzuur werd ook door Petit waargenomen.
Dit alles deed bij ons de gedachte postvatten dat beide verbindingen zo niet
identiek, dan toch in elk geval zeer nauw verwant aan elkaar moeten zijn. Deze
overeenkomst is des te interessanter, omdat Petit van andere verbindingen uitging.
Een punt van verschil is de stabiliteit. Na vriesdrogen van de verenigde frakties 39 en 41 t.e.m. 44 trad in het in de kolf achtergebleven materiaal geen verbruining op; Petit vermeldt echter dat de stof, volgens hem een tweebasisch
zuur, als zodanig snel verkleurt, doch wel een stabiel calciumzout bezit. Voor
de brutoformule van dit calciumzout wordt C u H 1 3 0 8 NCa (gebaseerd op een
elementairanalyse) opgegeven. Petit was niet in staat, de struktuur van deze verbinding op te helderen, doch geeft nog als verdere kenmerken: neerslag met
DNPH, dus carbonylverbinding (overigens ontleedt de verbinding gedurende
dezebehandeling);permolecuul 1 OH-groep aanwezig;geen afbraak met H J 0 4 ,
dus carbonylgroep en hydroxylgroep niet naast elkaar. De stof is, volgens Petit,
waarschijnlijk dezelfde als een in 1952 door CHICHESTER CS. gei'soleerde verbinding,uiteendergelijk reaktiemengsel.
Van het door ons gei'soleerde materiaal werd een massaspectrum opgenomen,
waarbij een molecuulgewicht van 169 werd gevonden. De bruto formule blijkt
C 8 H u N 0 3 te zijn (berekend 169,07388; gevonden 169,07365). Dit houdt in dat
1 molecuul aminoethanol heeft gereageerd met 3moleculen glycolaldehyde, en dat
118

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-9(1969)

daarbij4 moleculen waterzijn afgesplitst:
C2H7NO + 3C2H402->C 8 H u N0 3 + 4 H 2 0
Hiervanuitgaande,komenwetothetvolgendereaktiemechanisme:
1 molecuul aminoethanol reageert in eerste instantie met 1molecuul glycolaldehyde tot de Schiffse base (I).Via twee aldolcondensaties wordt achtereenvolgens een tweede en eenderde molecuul glycolaldehyde opgenomen, waarbij
eendrievoudig onverzadigde verbinding ontstaat (II).Vermoedelijk isdezeverbinding, zoals alle Schiffse basen met geconjugeerde dubbele bindingen in de
aldehyderest, uitermate reaktief; zij zaldus gemakkelijk polymeriseren. Erbestaat echter ook eenmogelijkheid tot afsplitsing vaneenmolecuul water,waarbij een wat meer stabiele verbinding ontstaat, hoogstwaarschijnlijk een furaanderivaat (III).
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De bruiningsreaktie tussen aminogroepen en glycolaldehyde is hiermee in
grotelijnenbegrijpelijk geworden.Integenstellingtotglycolaldehydezelf,aldoliseren de Schiffse basen van deze stof zeer gemakkelijk met andere moleculen
glycolaldehyde, waarbij uiterst reaktieve moleculen zullen ontstaan. Bij polymerisatie van dezemoleculen spelen de OH-groepen misschien ookeen rol. In
elk gevalgevendezeOH-groepen eenmogelijkheid tot condensatie metnieuwe
aminogroepen. Hetiszelfsgoeddenkbaar dateenaminogroep condenseert met
tweeOH-groepenuithetzelfde molecuul,endatpyrrolkernen ontstaan:
NR

UR

!* CH

yNR — .

CH 3

r
a, L
CH

CM

I
H

I
ft

Dezepyrrolkernen hebbenweinderdaad kunnen aantonen, enwelalsvolgt:
1ml6,1%w/vethanolamine (pH = 5,0)werdvoorzienvan 2mgmolglycolaldehyde,waarna het mengsel48uurbij50°± 1°werdweggezet.Daarna werd
500mgzinkstof toegevoegd enhet geheelin eenpuntkolfje voorzichtig drooggedampt.Vervolgenswerdhetkolfje ineenzandbad op250°verhit,terwijl stikstofwerd doorgeleid. Dedampenwerden opgevangenineenmengselvan ethanolenwater(1:1),datwerdgekoeldineenbadmetijswater.
Aan 5mlvan dezevloeistof werd, na beeindigingder destillatie,0,25 mlvan
een 1%-igeoplossingvan p-dimethylaminobenzaldehydeinethanoltoegevoegd
en vervolgens nog 3ml 25%zoutzuur. Er trad direkt een zeer duidelijke karmijnrode verkleuringop,diekarakteristiek isvoorpyrrol(enenkelepyrrolderivaten).
Blijkens het in 5.4.1.1 beschreven onderzoek kan deze vorming van pyrrolkernen echter geenkwantitatief belangrijke reaktie zijn: dan had de aanwezigheidvanpyrrolkernenzichindeIR-enNMR-spectra gemanifesteerd.
Wel is het duidelijk dat verbindingen, die uit glycolaldehyde en een amine
ontstaan, zich op allerlei manieren met elkaar enmet deoorspronkelijke reaktiepartnerskunnen verbinden, waarbij eenchaotischmengselvanverwantedoch
niettemin ongelijke macromoleculenzal ontstaan. Depieken dieweinhet UVspectrum waarnemen zijn vermoedelijk afkomstig van vrij goed definieerbare
verbindingen (zoalshetdoor onsgei'soleerdefuraanderivaat), diedooreensoort
,stopreaktie'vanverderedeelnameaande(co)polymerisatiezijn uitgesloten.
Het isdevraag ofidentificatie van deandere door onswaargenomen pieken
veel nieuwe gezichtspunten met zich zal meebrengen. Over de rol van bijvoorbeelddeveleOH-groepen kan menwellicht snellereinformatie verkrijgen door
verbruinende systementebestuderen, waarin glycolaldehyde isvervangen door
aceetaldehyde of crotonaldehyde. Dit onderzoek voert echter buiten het kader
vandezestudie.
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Tot besluit moet er nog op worden gewezen, dat de braining van glycolaldehyde met aminoverbindingen zeer verwant blijkt te zijn aan de reaktie van
glucose met dezeverbindingen. De wijze waarop SONG en CHICHESTER (1966) de
bruiningsreaktie tussen glucose en glycine trachten te verklaren, nl. door soortgelijke moleculen als hier beschreven als tussenstadia aan te nemen, kunnen
we dan ook onderschrijven. Bij de verdere bestuderingvan de Maillardreaktie
zou glycolaldehyde eenbelangrijke hulpstof kunnen zijn.
5.4.2. Onderzoek naardereakties tussenaminogroepenen methylglyoxaal
De bruiningsreaktie tussen methylglyoxaal en glycine is reeds door ENDERS
(1943) uitvoerig bestudeerd. Deze onderzoeker, dievan meningwas dat methylglyoxaal bij de vorming van humuszuren een belangrijke rol speelt, liet methylglyoxaal en glycine inverschillende verhoudingen met elkaar reageren en onderzocht daarna de elementaire samenstelling der gevormde melano'idinen. Het
bleekdat dezesamenstelling sterkvan genoemdeverhouding afhing, zoals uit de
volgende cijfers blijkt:
percentage methyl- percentage glycine
glyoxaal in de
in de oplossing
oplossing
30
3
16,5
16,5
3
30

samenstelling melano'idinen
%H
6,30
5,0
4,79

%c

50,04
60,25
62,49

%N
11,39
6,30
1,78

ENDERS en SIGURDSSON (1943) namen aan, dat aldolcondensaties een grote
rol spelen bij deze bruiningsreakties. De bruiningkanhuns inziensniet worden
verklaard door aan te nemen dat er pyrrolkernen ontstaan.
Illustratief was een herhaling van de experimenten, die onder 5.4.1.2 voor
glycolaldehyde-glycinemengsels zijn beschreven, doch nu met methylglyoxaalglycinemengsels zijn uitgevoerd. De resultaten van deze experimenten zijn
samengevat in de tabellen XIX t.e.m. XXI en grafisch uitgezet in de figuren 28
t.e.m. 30.

TABELXIX. Verband tussen de bruining van methylglyoxaal-glycinemengsels en een wisselendeverhoudingvanbeidecomponenten.
xml0,1 Mmethylglyoxaal; 10- xml0,1 Mglycine;pH = 6,3.Behandeldzoals
in detekst beschreven;verdund naar 500mlengemetenbij400en500nm.
X

E400

E500

2
4
5
6
6,5
7
8
10

0,210
0,440
0,539
0,635
0,627
0,619
0,590
0,112

0,070
0,145
0,175
0,210
0,200
0,194
0,174
0,028
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TABELXX. Verband tussen de bruining van methylglyoxaal-glycinemengsels en een toenemendeovermaatmethylglyoxaal.
1 ml0,1 Mglycine;xml0,1 M methylglyoxaal;pH = 6,3.Behandeld zoalsin de
tekst beschreven; verdund naar 500mlen gemeten bij400en 500nm.

1
2
3
4
5
10

0,051
0,117
0,168
0,240
0,289
0,388

0,019
0,036
0,048
0,072
0,085
0,102

TABELXXI. Verband tussen de bruining van methylglyoxaal-glycinemengsels en een overmaat glycine.
2ml0,1Mmethylglyoxaal;xml0,1Mglycine;pH = 6,3.Behandeld zoalsinde
tekst beschreven; verdund naar 250ml en gemeten bij 400 en 500 nm.

1
2
4
6
10
20

0,276
0,318
0,356
0,392
0,424
0,396

0,096
0,108
0,114
0,136
0,142
0,122

Eengrote overmaatmethylglyoxaal blijkt dekleur sterker tebevorderen dan
een grote overmaat glycolaldehyde in het glycolaldehyde-glycinesysteem. Dit
blijkt niet alleenuitfiguur29maar ook zeer duidelijk uit figuur 28, waar de
rechterzijden der curven een opvallend ,bol'verloophebben.Heteffekt vaneen
grote overmaatglycineis,evenalsinhetglycolaldehyde-glycinesysteem, nihil.
Figuur 28 vertoont de maximale extinctie niet bij een 2:l-verhouding der
reaktiepartners, zoals in het vorige geval. (Methylglyoxaal is, in tegenstelling
totglycolaldehyde,inwaterigeoplossingeninhoofdzaakalsmonomeeraanwezig).
Dat we geen 1:l-verhouding vinden zal welhiermee samenhangen dat glycine
zich uitermate gemakkelijk met meerdere moleculen methylglyoxaal verbindt.
Op grond van het onderzoek van de reaktie van glycolaldehyde met aminogroepennemenwevoorlopig- metEndersenSigurdsson- aan dat dit wel via
aldolcondensaties zalgeschieden.
Een mengselv. 1mgmol methylglyoxaal, 1 mgmolglycineen1 mlwater,dat
18uur bij 24° ± 1 °heeft gestaan, vertoonde, na verdunning tot 250 ml, twee
duidelijke enongeveerevenhogepiekeninhet ultraviolet, enwelbij268en330
nm (figuur 31).Eenmengselvan equimoleculairehoeveelheden methylglyoxaal
en aminoethanolvertoont bij pH = 5,0eenzeer sterke bruining; na 2500-voudigeverdunning zijn weer tweepieken in het UVwaar te nemen, nu echter bij
262en328nm.Bovendien isdepiek bij 328nmhier duidelijk hoger.- Ook het
UV-spectrumvanditmengselisinfiguur31opgenomen.
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FIG. 28. Verloop van de extinctie bij 400
(
)en500(
)nmin reaktiemengsels
van xml 0,1 M methylglyoxaal en (10-x)
ml0,1Mglycine.

Ongetwijfeld zal,metbehulpvangelfiltratie enmassaspectrometrie, ook hier
eenenanderoverhetreaktiemechanisme kunnenwordenopgehelderd.
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FIG. 29. Verloop van de extinctie bij 400
(
)en500(
)nmin reaktiemengsels
van 1 ml0,1M glycine en x ml 0,1 M methylglyoxaal.

^ 2 4 6 8

20

FIG. 30. Verloop van de extinctie bij 400
(
)en500(
)nmin reaktiemengsels
van2ml0,1Mmethylglyoxaal en x ml 0,1
Mglycine.
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F I G . 31. Extinctiecurvenvanmengselsvan
1 mgmol methylglyoxaal, 1mgmol glycine
(
) resp. aminoethanol (
) en 1ml
water,n a18resp. 24uurbij 24° ± 1 °. Verdunningsfaktor: voor het mengsel met
glycine 250;voor het mengsel met aminoethanol 2500.
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5.4.3. Onderzoek naardereaktie tussen aminogroepen, methylglyoxaal en glycolaldehyde
Onder 5.1.4iseenexperiment beschreven, waaruitblijktdateenmengselvan
glycolaldehydeenmethylglyoxaal sterkerbruintmetglycinedanmen,opgrond
vandebruiningen derafzonderlijke componenten,zouverwachten. Wehebben
getracht, ditverschijnsel teverklaren dooraantenemen,datglycolaldehydeen
methylglyoxaalsamenreagerentoteenverbindingdiehetvermogentotbruining
in sterkere mate bezitdandeafzonderlijke stoffen. Eenvoor dehand liggende
mogelijkheid ishetontstaan vaneen3-deoxyosonviaeenaldolisatiereaktie:
0 0
II II
HC-C-CH

+ C-CHflH
z
H

methylglyoxaal glycolaldehyde

0 0
9
II II
OH
- ^ - * HC-c- at- CCHOH
2
H 2
3-deoxypentoson

Dergelijke verbindingen zijn reeds door WOLFROM c.s. (1948) enlater door
ANET (1960, 1961,1962)beschreven als tussenprodukten bij de vormingvan
furfural ofhydroxymethylfurfural uitkoolhydraten. KATO(1960, 1962,1963)is
van mening,datde3-deoxyosonenzelf belangrijke tussenverbindingen zijn bij
de bruining vansuikers metaminen. Ditzougeschieden viaeenringsluiting,
waarbij eenN-gesubstitueerd pyrrolaldehyde ontstaat:
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pyrrol-2-carboxaldehyde

KATO beschrijft (1967) hoe N-methylpyrrolaldehyde kan worden geisoleerd
(als DNP-hydrazon) uit een mengsel van xylose en methylamine. Een geconcentreerde oplossing van equimoleculaire hoeveelheden van deze stoffen wordt
gedurende 4 uur bij pH = 6,0 op 65° verwarmd, of gedurende 1uur bij pH =
6,5 op 100°,waarna het reaktiemengsel wordt geextraheerd met petroleumether
(kpt. 40°-60°). Het extract wordt onder verminderde druk geconcentreerd, verdund met ethanol en behandeld met zwavelzure DNPH, waarna het ontstane
neerslagwordt omgekristalliseerduitethylacetaat. Deverkregen zwarte naaldjes
blijken te bestaan uit het hydrazon van N-methylpyrrol-2-carboxaldehyde.
We hebben deze procedure (1 uur op 100° bij pH = 6,5) herhaald met een
mengsel van equimoleculaire hoeveelheden methylglyoxaal, glycolaldehyde en
methylamine. Het uitschudden met petroleumether werd achterwege gelaten; in
plaats daarvan werd direkt zwavelzure DNPH bij het reaktiemengsel gevoegd,
waarna deneergeslagen osazonen opdezinkcarbonaatkolomwerdengescheiden
We vonden hier, behalve bruine produkten die bovenin de kolom geadsorbeerd
bleven, slechts de osazonen van glycolaldehyde en methylglyoxaal, en twee vage
banden van onbekende hydrazonen. DeUV-spectra van dezehydrazonen weken
echter zeer sterk af van het door Kato gepubliceerde UV-spectrum van het denvaat van N-methylpyrrol-2-carboxaldehyde. De gepostuleerde theone blykt
dus onwaarschijnlijk.
.
,
Overigens dient nogteworden vermelddathet onsevenminlukte,het pyrrolderivaat als DNP-hydrazon te isoleren uit een reaktiemengsel van xylose en
methylamine, noch door rechtstreekse precipitatie met D W H , nochvia dedo«:
Kato beschreven extractie met petroleumether Wei werden in beide gevalkn
aanzienlijke hoeveelheden furfuralhydrazon verkregen Deze ve binding^werd
in het reaktiemengsel van methylglyoxaal, glycolaldehyde en methylamine met
gevonden.
5.5. SLOTOPMERKING

Hoewel de belangrijke rol van glycolaldehyde en methylglyoxaal in de bruining van r o o k w l 8 m e t aminoverbindingen wel is komen vast te s ^ n J toch
ook g gebleken dat niet de v o l l e d i g ; ^ = ^ ;
fflS
stoffen kan worden verklaard en ook andere stonen, uic vy
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een lage bruiningspotentiaal ten opzichte van deze aminogroepen bezitten,
hierbij eenrol kunnen spelen.Voor formaldehyde is dat duidelijk aangetoond.
Overderolvanminofmeerkomplexeverbindingen, die reeds in de rook door
condensatiereakties zijn ontstaan, tasten we nog in het duister. Deze verbindingenzullenzichin hoofdzaak in de disperse fase van rook bevinden. Hetis
daarom zinvol, deze studie te besluiten met eenonderzoeknaar derol van de
disperse fase bij de kleurvorming. Dit onderzoek komt in hoofdstuk 6 aan
deorde.

12
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6. MOGELIJKHEDEN VOOR DE BESTUDERING VAN DE
ROL DER DISPERSE FASE BIJ DE KLEURVORMING

6 . 1 . POGING TOT AFSCHEIDING VAN DE DISPERSE FASE UIT ROOK

De disperse fase van het rookaerosol bestaat uit zeer kleine deeltjes, waarvan
de straal varieert van 0,05tot 8 \L (WOSKRESIENSKIJ, 1958).Uiteraard bevat houtrook ook welgrotere (stof- en roet-) deeltjes, doch deze kunnen als verontreiniging worden beschouwd.
Volgens Woskresienskij zijn de dispersepartikeltjes misschien opgebouwd uit
een harde kern, die elektrisch geladen is door uit de atmosfeer geabsorbeerde
ionen. Om deze kern bevindt zicheenvloeistoffilm, die ook ionenkan bevatten.
Indien deze deeltjes zich snel verplaatsen, wordt de vloeistoffilm vervormd en
ontstaat een dipool.
FOSTER (1957, 1959b, c, 1960)heeft veel onderzoek verricht omtrent de grootte van de disperse deeltjes. Uitgaande van optische metingen kwam hij tot de
konklusie dat de gemiddelde straal van de rookdeeltjes tussen 0,1 en 0,2 ;xligt.
Er vielzelfs een exakte waarde van 0,148;xte berekenen (1959b).
Nu is de praktische betekenis van zo'n exakt getal natuurlijk gering, ook al
omdat de gemiddelde deeltjesgrootte van geval tot geval zal verschillen; bovendien blijkt de deeltjesgrootte toe tenemen bij veroudering vanhet rookaerosol.
(Eenvoudige praktijkwaarnemingen leren reeds, dat dit aerosol niet zeer stabiel
is en na enige tijd desintegreert). Niettemin is opdezewijze aangetoond dat we
meteenzeerfijndispersaerosol temaken hebben.
Foster heeft ook nog de grootte van de deeltjes bepaald door ze in een elektrisch veld op te laden en vervolgens dewederzijdse afstotingskrachten temeten
(1959c). Op dezewijze werden waarden voor de gemiddelde straal gevonden die
ongeveer 70% lager waren dan de langs optische weg gevonden getallen. Hiervan uitgaande kan worden berekend dat bijna 75%van het totale gewicht van
de disperse fase zou worden gevormd door deeltjes met een straal, kleiner dan
0,05 [x(FOSTER, 1959).
Door verscheidene onderzoekers kon de disperse fase uit rook worden afgescheiden met behulp van een elektrostatisch filter (FOSTER en SIMPSON, 1961a, b ;
SIKORSKI, 1962a; PORTER, BRATZLER en PEARSON, 1965).Men kan zich afvragen,
of op dezewijze in derook nietveelmeerveranderingen plaatsvinden dan alleen
hetverdwijnen vandedisperse fase.
Reeds PETTET en LANE wijzen er op dat veranderingen in de gasfase, onder
invloed van een elektrisch veld, niet onwaarschijnlijk zijn. Zijbrengen hierbij in
herinnering, dat elektrostatische methoden zijn toegepast om koolwaterstoffen
tot polymerisatie te brengen. SIKORSKI (1962a) vond, dat een elektrisch veld inderdaad veranderingen in rook kan teweegbrengen. De aard van deze veranderingen was zeer merkwaardig: hij vond een duidelijke toename van het gehalte
aan fenolen en carbonylverbindingen en een wat minder grotetoenamevan het
gehalte aan zuren. Porter as.,dieeenwatmindersterkelektrischveld aanlegden,
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vonden dergelijke toenamen niet; ook uit de experimenten van Foster en Simpson blijkt dit effekt nergens.
Toch kan men zich blijven afvragen of het elektrostatisch verwijderen van de
disperse fase een in alle opzichten betrouwbare techniek is voor het bestuderen
van het aandeel van deze fase in de kleurvorming. Het heeft daarom zin, na te
gaan of andere wijzen van afscheiding ook voor dit doel kunnen worden gebezigd.
Zulke andere afscheidingsmethoden zijn b.v. het leiden van rook door cyclonen of door teerfilters. In cyclonen worden echter alleen deallergrootste deeltjes
weggevangen, terwijl gasfilters een ontoelaatbaar hoge druk in de rookleiding
opbouwen. Aldus SIMPSON en FOSTER (1962), die beide wijzen van afscheiding
dan ook onbruikbaar achten.
Dat cyclonen alleen de allergrootste deeltjes wegvangen lijkt intussen enigszins in strijd met de waarneming dat alle ventilatoren, die in rookinstallaties
zijn ingebouwd, grote hoeveelheden teer uit de rook kunnen afscheiden. Het
idee, de disperse fase uit rook te verwijderen door middel van een centrifugale
kracht, liet ons daarom niet losen kreeg een nieuwe stimulans door de cyclonettentegel, een stofafscheider die een aantal jaren geleden door het Bureau van
Tongeren N.V. te Heemstede is ontwikkeld. Deze tegel is o.m. beschreven door
JOCHEMS (1968). Uit zijn beschrijving citeren we: ,De stofafscheider bestaat in
principe uit een groot aantal parallel geschakelde wervelkamers die uitgespaard
zijn in een tegel, waardoor zij in een relatief klein volume ondergebracht
zijn. (...) Met deze tegels kan een gaswasser worden opgebouwd. De te zuiveren
gassen worden van boven door de tegels geleid, die eveneens van bovenaf besproeid worden. De gassen en dewasvloeistof (meestal water) passeren in gelijkstroom de wervelkamers, waarbij grote centrifugaalkrachten optreden. Hierdoor ontstaat aan de wand een vloeistoffilm waarin het uitgeslingerde stof terecht komt. Het gevangen stof verlaat de wervelkamer in de vloeistofdruppels.
Door de ontwerpers wordt opgegeven dat in de wervelkamers een centrifugaalkracht van 15.000tot 40.000maal de zwaartekracht wordt toegepast' - Ter vergehjking vermeldt de auteur, dat in een goede stofcycloon versnellingen van
ongeveer 200g worden bereikt.
Van deze cvclonettenplaat koesterden we de verwachting dat hij in staat zou
zijn, ook klemere deeltjes uit de disperse fase te verwijderen. De toepassing
van een wasvloeistof is eyenwel ongewenst, omdat dan ook rookcomponenten
uit de gasfase zullen worden verwijderd. De noodzaak van een wasvloeistof is
echter ook minder klemmend dan bij het verwijderen van stof, omdat de weggeshngerde deeltjes een klevenge laag langs de wanden van d cyclonettentegel
zullenvormen, waarin nieuwe deeltjes worden vastgehouden
De door ons gebruikte cyclonettenplaat is weergegeven in
figuur 32 De afmetingen van de tegel zijn 160 x 170 x 49 mm
>C 7 7 8 U „ "
mm> D e inlaat v a n
v n ™ r ; c <; v *mm.A
i
,
elke wervelkamer is 5 X 5mm; de cyclonettediameter is 12mm. De tegel is van
keramisch
g
sv a n Keramiscn
materiaalvervaardigd.
Volgens Ir. H. van der Kolk van het Bureau van Tongeren voldoet de tegel
aan hoge eisen,indienhierover eendrukversohil ™ , T><
voiooei ae lege
ecuuiuKverscmivan 325mm waterkolom wordt
128
Meded, Landbouwhogeschool Wageningen 69-9 (1969)

uitlaat X

FIG. 32. Cyclonettentegel.Linksbovenaanzicht,rechtsonderaanzicht.

aangebracht. Men kan berekenen dat dan- bijeentemperatuurvan20°-ruim
501luchtper secondedoor detegelstroomt.Bijhogeretemperatureniseeniets
lageredrukvoldoendeomdezelfdeluchtsnelheidtebereiken;webeslotenechter,
vooralleproeven hetdrukverschil van325 mmwaterkolomaantehouden.
Voor het nemen van onze experimenten werd de installatie gebouwd, die
schematisch in figuur 33 is weergegeven. De rook werd betrokken van de in
1.4.2.1 beschreven ,klassieke' rookontwikkelaar. Via een pijp met regelklep
komt deze rook in een compartiment waar decyclonettentegel in horizontale
stand isopgesteld. Dezetegelkan opeenvoudigewijzeuitdeopstellingworden
verwijderd envervangendooreenaluminiumplaatje methetzelfde oppervlaken
dezelfdeluchtweerstand.(Door enkelegatenin deplaat teboren, endezegaten
steedsietsteverwijdentothetdrukvervaloverdezeplaatgelijkwasaandatover
detegel,kondezeeigenschapwordenverkregen).
Deteer,diedoor detegelisafgescheiden, wordtverzameldineen opvangvat.
De rook komt, via een trechtervormige pijp, in eenkleine ruimte(40cmlang,
35cmhoog enbreed),waarin enigevoorwerpen eneventueel ookenkelekleine
vissen kunnen worden gerookt. Via een met een klep voorziene pijp wordt de
rook door een hogedrukventilator (fabrikant: Aerotherm, Weesp; type HDN
1/5) weggezogen en vervolgens afgevoerd.
rookgenerator

aansluiting

ventilator

voor manometer
cyclonettenplaat

opvangvat voor
afgescheiden teer

FIG. 33. Opstelling voor debestudering vanhet effekt vaneencyclonettentegel opde fysische
samenstellingvanhoutrook.
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Reeds direkt bleek dat de cyclonettentegel wel veel teer kon afscheiden, doch
bepaald niet alle zichtbare rook verwijderde. Nu werd dit ook nauwelijks verwacht, maar wel merkwaardig was, dat de ventilator eveneens een aanzienlijke
hoeveelheid teer afscheidde. Ook in het gedeelte van de installatie tussen tegel
en ventilator werd reeds na eenuur roken eenlichte teeraanslag waargenomen.
Juist van de zeer kleine deeltjes, die de tegel passeren, zou men echter verwachten dat zij in hoofdzaak aan Brownse bewegingen zijn onderworpen en
weinig invloed ondervinden van een centrifugaalveld dat zwakker is dan dat in
de cyclonetten, om van de zwaartekracht niet te spreken. In de korte tijd, die de
rook nodig heeft om de afstand van de tegel naar de ventilator af te leggen, kan
van veroudering van het aerosol natuurlijk ook nauwelijks sprake zijn.
Indienevenweldedispersedeeltjes doorhun snellebewegingwordenvervormd,
zoals Woskresienskij veronderstelde, bestaat de mogelijkheid dat de ontstane
dipolen het coaguleren van de deeltjes tot grotere aggregaten in sterke mate zullen bevorderen. De grote deeltjes, ontstaan uit materiaal dat de tegel kon passeren, kunnen dan door de ventilator uit derook worden geslingerd of neerslaan
op dewanden van de installatie.
Voor verder onderzoek moest een maat worden gevonden, waarin het effekt
van de cyclonettentegel op de rook kon worden vastgelegd. Het bleek onmogelijk, zelfs maar een ruwe schatting te makenvandehoeveelheid dispersefase, die
werd afgescheiden. Het afgescheiden materiaal bestond uit een taaie, donkere
massa, die uiterst langzaam naar omlaag droop en pas na geruime tijd het opvangvat bereikte.
Beter voldeed een bepaling van het gewicht van de deeltjes die op een bepaald
oppervlak in de rookkamer neersloegen. We gebruikten hiervoor weer het in 3.2
beschreven model, waarin nu een stuk aluminium folie werd geklemd. Op deze
wijze wordt een oppervlak van 25 cm2 aan derook blootgesteld. De folie wordt
voor en na het rookproces gewogen.
Met behulp van de beschreven installatiewerd nu tweemaal eenuur gerookt,
waarbij ernaar werd gestreefd, de condities zoveel mogelijk gelijk te laten zijn.
In het ene geval werd de cyclonettentegel in het rookkanaal geplaatst, in het
andere geval de aluminium plaat. Na afloop bleek, dat bij deproef met de tegel
0,9 mg materiaal op de folie was neergeslagen en bij de proef met de aluminium
plaat 1,2 mg; een onbelangrijk verschil dus.
Voorts namen wij waar, dat ook door de aluminium plaat een hoeveelheid
teer uit de rook werd verwijderd. Dit bracht ons er toe, een proef uit te voeren
waarbij noch de cyclonettentegel, noch de aluminium plaat in het rookkanaal
aanwezig was, maar waar het drukverval over de rookinstallatie werd ingesteld
met behulp van de regelklep bij de ventilator. Bij deze proef werd slechts een
half uur gerookt, teneinde een al te grote vervuiling van de ventilator te vermijden. De hoeveelheid neerslag op 25 cm2 folie bedroeg nu 5,4 mg.
We konkluderen dat de aanwezigheid van een obstakel, loodrecht op de
richting van de rook, meer teer doet verdwijnen dan de cyclonettenplaat als zodanig (afgezien van het feit dus,dat ook deze tegeleenloodrecht opde rookrichting geplaatst obstakel is). Vermoedelijk zijn de teerdeeltjes zeer gevoelig voor
'-'U
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botsingen tegen obstakels. Het is trouwens bekend, dat in scherpe bochten van
rookkanalen zeer gemakkelijk teerafzetting plaatsvindt. Naast hetgeen is gezegd over de vervormingvan rookdeeltjes en het ontstaan van dipolen, moet dit
effekt worden genoemd als een plausibele verklaring voor de teeraanslag in de
rookkamer en vooral in de ventilator.
Inmiddels is wel duidelijk, dat de cyclonettentegel ongeschikt is als hulpmiddel voor de bestudering van het effekt der disperse fase van rook bij het roken
van levensmiddelen. Slechts die afscheider is bruikbaar, die inderdaad alle deeltjes, tot de kleinste toe, verwijdert.
We kunnen ons echter moeilijk voorstellen dat een dergelijke afscheider voor
de bestudering van een bestaand rookproces kan worden gebruikt zonder dat
ingrijpende veranderingen optreden. (Hierbij moet ook worden gedacht aan
fysische veranderingen, zoals een grotere rooksnelheid, waardoor de te roken
produkten sneller zullen uitdrogen). Dit deed ons omziennaar een totaal andere
methode voor het bestuderen van de rol der disperse fase bij de kleurvorming.
Uitgangspunt hierbij wasdegedachte dat nietinderook zelfeenscheiding moet
worden doorgevoerd, maar dat de rook zodanig moet worden opgevangen dat
het aandeel van beidefasen in dekleurvorming duidelijkwordt.Pogingenindeze
richtingworden hieronder besproken.
6.2. ANALYSE VAN NEERGESLAGEN ROOKDEELTJES. VERGELIJKING MET DE
ANALYSE VAN DE TOTALE HOEVEELHEID OPGENOMEN ROOK

6.2.1. Opvangenenanalyseren vandedispersefase
Van de hoeveelheid materiaal uit de disperse fase, dieper oppervlakte-eenheid
op een produkt wordt neergeslagen, kan eenindruk worden verkregen door het
reeds genoemde model met folie in derookinstallatie te plaatsen.
Vers neergeslagen disperse deeltjes blijken zeer goed oplosbaar in methanol
of ethanol. In een dergelijke oplossing zouden de hydroxy- en dicarbonylverbindingen, die ons met name interesseren, op de reeds beschreven wijze (neerslaan met DNPH, gevolgd door chromatografie van het neerslag op een zinkcarbonaatkolom) kunnen worden bepaald.
Dit is als volgt onderzocht: 25cm2 aluminium folie werd gedurende een uur
aan een heetrookproces in de hang blootgesteld, waarna het neerslag op de folie
werd opgelost in 10ml ethanol. Geen van de vier bekende hydroxy- en dicarbonylverbindingen konden worden gevonden: de karakteristieke blauwe banden
werden niet gezien op de kolom. Wel waren een groot aantal vaalblauwe tot
paarsbruine bandjes aanwezig, die zich zeer langzaam verplaatsten en waarschijnlijk aan derivaten van meer ingewikkelde moleculen moeten worden toegeschreven, zie 5.1.4.
De disperse deeltjes bevatten dus geen aantoonbare hoeveelheden glyoxaal,
methylglyoxaal, glycolaldehyde of acetol op het moment dat zij in ethanol worden opgelost. Deze stoffen zullen wel aanwezig zijn geweest, maar of door
reakties of door verdamping - waarschijnlijk door beide - zijn verdwenen.
Daarbij moet in het midden worden gelaten of, en in hoeverre, deze processen
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voor dan wel na het neerslaan op de aluminium folie hebben plaatsgevonden.
Informatie hieromtrent is natuurlijk nuttig voor het verkrijgen van enig inzicht
inderolvan dezedeeltjes bij het totstandkomen van de kleur.
Daarom is nagegaan of deze informatie kon worden verkregen door de deeltjes te laten neerslaan op een Petrischaal, die met een laagje natriummetabisulfiet (Na 2 S 2 0 5 ) was bedekt.
Dit laagje werd als volgt aangebracht: Een oplossing van 500 mg natriummetabisulfiet in enkele ml water werd in een Petrischaal gebracht en voorzichtig
drooggedampt op een stoombad. De schaal werd nog een kwartier tot een half
uur in een droogstoof bij 105° geplaatst, teneinde sporen water te verwijderen.
Indien wordt gewerkt met ontvette schalen ishet mogelijk, eenzeer gelijkmatige
sulfietlaag aan te brengen.
De oppervlakte van de door ons gebruikte Petrischalen bedroeg ten naastebij
62,5 cm 2 ; het oppervlak was dus twee en een half maal zo groot als dat van de
stukken aluminium folie, welke steeds aan de rook werden blootgesteld. Deze
folie wasuiteraard nietgeschikt omer eensulfietlaagje opaan te brengen.
Op een aldus behandelde schaal konden, na een uur roken in de hang tot een
temperatuur van 80°, de volgende hoeveelheden hydroxy- en dicarbonylverbindingen worden gevonden:
Methylglyoxaal: 0,21 mg (0,003 mg/cm 2 );
Acetol:
1,48mg (0,024 mg/cm 2 );
Glycolaldehyde: 5,65 mg (0,090 mg/cm 2 );
Glyoxaal:
niet gevonden
De onderlinge verhouding van de drie eerstgenoemde stoffen blijkt nu geheel
anders te zijn dan in rookwater. Glycolaldehyde, de minstvluchtige van de drie,
blijkt sterk te zijn vertegenwoordigd; van het tamelijk vluchtige methylglyoxaal
isslechts een spoor aanwezig.
De mogelijkheid, dat de bisulfietlaag komponenten uit de gasfase heeft geadsorbeerd, mag niet apriori worden uitgesloten, zie 6.4.
6.2.2. Opvangen vanrook met behulp vaneen vochtigeiwitoppervlak
Voor het opvangen van de ,totale' rook ligt het voor de hand, de met water
gevulde Petrischaal weer te gebruiken. Op deze wijze wordt echter, zoals in 4.1
is uiteengezet, meer van de disperse fase opgevangen dan bij het roken van vis
of een ander levensmiddel het gevalzou zijn.
Eenbeterbeeldkan wordenverkregenmeteenopvangmediumwaarinde diffusiemogelijkheden beperktzijnenwaarin ook uitdrogingsverschijnselen optreden.
Anderzijds moet het optreden van reakties natuurlijk worden voorkomen. Om
aan deze - in wezen tegenstrijdige - eisen zoveel mogelijk tegemoet te komen,
hebben we gebruik gemaakt van de in hoofdstuk 3 beschreven eiwitpasta's,
waarbij nu 5% natriummetabisulfiet in de waterfase werd opgelost. Ook deze
methode isevenwel niet geheel vrij van bedenkingen, omdat dekans bestaat dat
door deaanwezigheid vansulfietmeercarbonylverbindingen zullenworden vastgehouden dan zonder sulfiet het geval zou zijn. Teneinde hierover enige infor132
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matie te verkrijgen, hebben wij een Petrischaal met 20 ml water en een Petrischaal met 20 ml 5%-ige Na2S205-oplossing aan hetzelfde rookproces blootgesteld(1 uurtot80°indehang),waarnainbeideschalenhetgehalteaanenkele
hydroxy- en dicarbonylverbindingen werdbepaald. De volgendehoeveelheden
werdengevonden(uitgedruktinmgper20ml):
Methylglyoxaal
Glyoxaal
Acetol
Glycolaldehyde
Formaldehyde (met chromotroopzuur)

zonder Na 2 S 2 0 5
11,4
1,1
16,8
25,4
7,2

met Na 2 S 2 0 5
13,2
0,6
28,4
33,8
23,8

Slechtshetgehalteaanformaldehyde blijkt opspektakulaire wijze tezijntoegenomen; bij de hydroxy- en dicarbonylverbindingen is detoename weliswaar
duidelijk,maarwordentochgeengetallengevondendieineengeheelandereorde
van grootte liggen. Bovengenoemde methode lijkt dus welbruikbaar voor het
verkrijgen van een indruk van de hoeveelheid osazonvormende hydroxy- en
dicarbonylverbindingen, dietijdenshetroken opeenvochtigoppervlakterechtkomen.Welishetdevraagofhethierzinheeft omdezeverbindingen afzonderlijktebepalen.Voorlopiglijkt hetvoldoende,hettotalegehalteaandezeverbindingen vastteleggendoorprecipitatie metDNPHbij 100°,hetverkregen neerslagoptelossen inpyridine,deextinctie- naverdunning- bij450nmtemeten
enhetresultaat alsglycolaldehydeteberekenen.
Eenformaldehydebepaling metchromotroopzuur lijkt nietzoveelzintehebben.
6.2.3. Vergelijking tussen,droog' en,naV opgevangen rook
Bijhet onderzoek naar derolvandedispersefase bij dekleurvormingzullen
weslechtseenanalyseuitvoeren, enweldievan detotalehoeveelheid hydroxyen dicarbonylverbindingen, uitgedrukt alsglycolaldehyde. Eventuele monocarbonylhydrazonen zullenbijdezebepalingnauwelijks storen,omdathunabsorptiebij 450nmgeringis.
Deuitvoeringvandezebepalingisalsvolgt:
In eiwitpasta's: Het in figuur 13afgebeelde model, zonder deksel, wordt gevuld meteenpasta van 1 deelviseiwitconcentraat op4delen5%-igemetabisulfietoplossing(eventueel kan van een andere verhouding worden uitgegaan),
waarna hetoppervlakmeteenplatvoorwerpwordtgladgestreken. Delaagdikte
werd, na enige orienterende experimenten, teruggebracht van 1,0 op 0,4 cm,
door een perspex schijfje van 0,6cmdik enmeteendiametervan 5,6cminde
holte aan tebrengen.
Hiernawordtdepastaaandeinwerkingvanrookblootgesteld,envervolgens
overgebracht ineenmaatkolfvan 100ml.Naaanvullentot 100mlenschudden
wordt een gedeelte van de suspensie gefiltreerd overeen blauwbandfilter. 1 ml
van hetfiltraat wordt voorzienvan9mlwateren 10mlDNPH-reagens, 20minuten in een kokend waterbad geplaatst en daarna een halfuurgekoeld inijsMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 69-9(1969)
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water. Het ontstane neerslag wordt afgefiltreerd, gedroogd en opgelost in pyridine.EengedeeltevandezeoplossingwordtuitverdundtoteenconcentratiewaarbijdeE450kanwordengemeten.
Opdroge schalen met Na2S20&: De inhoud van de onder 6.2.1 beschreven
Petrischalenwordtnahetrookproces opgelostinwaterenaangevuldtot 100ml.
1mlvandedoorfiltratievanvuilenroetdeeltjes bevrijde oplossingwordtverder
behandeld als boven beschreven.
De op deze wijze verzamelde gegevens dienen om een indruk te verkrijgen
van het aandeel van de disperse fase in de totale hoeveelheid osazonvormende
hydroxy- en dicarbonylverbindingen die worden opgenomen, doch het isallerminst zeker of de bijdrage van de disperse fase tot de kleurvorming ook door
dezeverbindingen wordt veroorzaakt. Teneinde hierover eniginzicht teverkrijgen dient een test te worden ontworpen waarin het vermogen tot bruining van
deneerslagen deeltjes duidelijk wordt.
6.3. ONDERZOEK NAAR DE BRUINING VAN DE DISPERSE FASEVANROOK

Indiengeenabsorptieuitdegasfaseplaatsvindt,geeftdePetrischaalmetbisulfietin principe het zuiverste beeldvan desamenstellingvan dedisperse fase op
het moment dat dedeeltjes het produkt bereiken. Door deaanwezigheid vande
grote overmaat sulfiet, dienietlangssimpelewegkanwordenverwijderd, wordt
echterelkebruiningstest onmogelijk.
Ookvaneenbruiningstest metbijvoorbeeld eenalkoholischeoplossingvande
neergeslagen deeltjes mag niet worden verwacht dat hierdoor een zuiver beeld
vandewerkelijkebijdrage aandebruiningwordtgegeven:desamenstellingvan
dedispersefaseverandertimmersnogtijdenshetrookproces.
Eenanderemogelijkheid ishetlatenneerslaanvandedispersedeeltjes opeen
Petrischaalwaarin- opdezelfde wijzealsvoor Na2S205beschreven- een laagje
glycineisaangebracht. Deaktieveverbindingenzullennuweleerdermetaminogroepen reageren dan met elkaar en ook minder neigen tot vervluchtiging. De
werkelijkheid wordt opdezewijzebeter benaderd.
De moeilijkheid bijdezehandelwijze isevenwel,datdereakties plaatsvinden
bij zeer hoge concentraties van de reaktiepartners - een omstandigheid die de
bruining sterk bevordert en bovendien zeer moeilijk reproduceerbaar is. Het
ontbreekt onsookaaneengoedereferentie.
Uiteindelijk kozenwetochvooreenbruiningstestmeteenalkoholischeoplossingvande neergeslagen deeltjes. Hierbij lieten weonsleiden door degedachte
dat het nu niet indeeersteplaats debekendehydroxy-en dicarbonylverbindingen zijn die onze interesse moeten hebben - webeschikken immers al over een
informatie hieromtrent- maarjuistdemeeringewikkeldemoleculen,diezichin
de disperse fase ophopen.
Bijhet bestuderen van dezealkoholische oplossingen interesseert onsniet alleendebruiningmetaminogroepen,maar ook dekleurvandeoplossingzelfen
deverdieping van dezekleur indien de oplossing wordt verwarmd; er isnamelijk dikwijls beweerd dat de kleur op gerookte produkten het rechtstreekse ge*34
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volgisvandeeigenkleurderneergeslagen teerdeeltjes.
Voor het onderzoek naar de bruining met aminogroepen kan glycine niet
wordengebruiktvanwegedeslechteoplosbaarheid vandezestofinmethanolof
ethanol. Daarom werkten we met een oplossing van aminoethanol, die met
azijnzuur was geneutraliseerd. De sterkte van deze oplossing bedroeg 1 M.
De bruiningstest werd uitgevoerd, door aan 1mlvan de oplossing der neergeslagen deeltjes 1mlaminoethanoloplossingtoe te voegen en het mengsel vervolgens gedurende een bepaalde tijd aan deterugvloeikoeler tekoken. Na uitverdunnenmetethanolkondendeextinctiesbij400 en500 nmwordengemeten.
Hetvolgendeexperimentgeeft eenindrukvandesnelheid,waarmeedebruine
kleur zich ontwikkelt:
Een stuk aluminium folie met een oppervlakte van ongeveer 250 cm2 werd
gedurende luurgerooktindehang(temperatuuroplopendtot 80°). Op 25cm2
van deze folie bleek 20,6 mg materiaal te zijn neergeslagen. Het neerslag op
250cm2folie werd opgelost in 100mlethanol, waarna de oplossing werd gefiltreerd.
Ophetfiltraatwerddebeschrevenbruiningstesteenaantalmalenuitgevoerd,
waarbij wedekooktijd varieerden. Daarnaast werdeenserieexperimentenverricht waarin de aminoethanoloplossing was vervangen door ethanol. De verkregenwaardenzijn samengevatintabelXXII.Duidelijk blijkt, dat ookhierde
aanwezigheid van aminogroepen vanbelangisvoor dekleurvorming. Deeigen
kleurvandeteeroplossingvormtechtereenbelangrijke bijdrage.
Vervolgens werd een 0,1%-ige oplossing van glycolaldehyde in ethanol op
dezelfde wijze onderzocht, zietabelXXIII. Hetverloopvandebruiningmetde
tijd ishier enigszins anders. Merkwaardig isdetendens tot afname, die vooral
bij de E400-waarden optreedt indien langdurig wordt gekookt. Voor dit verschijnsel, datwe nieteerderwaarnamen, ontbreektnogeenverklaring.
Dat debruiningmetdedispersefase andersverloopt danmet glycolaldehyde
blijkt ookuiteenproefje, waarinwe eenhoeveelheidvandealkoholischeoplossingvanneergeslagendispersedeeltjes(reedsenigemalenals.teeroplossing'aangeduid enverder ookzoteomschrijven) kookten metwat aminoethylcellulose.

TABEL XXII. Verband tussen de bruining vaneenoplossing vande disperse fase van rook
-met en zonder aminogroepen- ende reaktietijd.
Reaktiemengsels verdund tot 10m l ; indeze oplossingen gemeten.
Reaktietijd

Direkt na menging
1/4 uuf
1/2 uur
1 uur
2 uur
3uur

Aminogroepen aanwezig

Aminogroepen afwezig

E400

E500

E400

E6oo

0,259
0,448
0,498
0,523
0,538
0,541

0,085
0,121
0,123
0,121
0,131
0,136

0,202
0,240
0,225
0,219
0,238
0,225

0,054
0,074
0,064
0,062
0,066
0,064
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TABEL XXIII. Verband tussen de bruining van een oplossing van 0,1% glycolaldehyde in
ethanol met aminoethanol en de reaktietijd.
Reaktiemengsels verdund tot 10 ml en in deze oplossingen gemeten. Experiment twee maal uitgevoerd.
Reaktietijd
1/4 uur
1/2 uur
1 uur
2 uur
3 uur

E 400
0,885
0,875
0,783
0,825
0,721

E50o

0,905
0,865
0,678
0,685

0,201
0,220
0,221
0,268
0,212

0,203
0,200
0,202
0,195

Het AEC verkreeghierbij een okergele kleur (Reinhold 3B6);indien AEC wordt
gekookt met oplossingen van glycolaldehyde of methylglyoxaal ontstaat een
bruine kleur (met rookwater bijvoorbeeld 6E8).
De kleur van de teeroplossing zelf verandert vrij weinigtijdens het koken met
AEC. Dit suggereert, dat het niet de gekleurde verbindingen zijn die met aminogroepen reageren. Duidelijker nog blijkt dit uit een experiment met tweemaal
vier stukjes worstdarm (Naturin, Cutisin, papiervezeldarm en cellofaandarm;
zie 3.3). Deze stukjes darm, elk 25 cm2 groot, werden gedurende een uur in de
hang gerookt. Daarna werd een stukje van elke darmsoort gedurende een aantal
uren in 25 ml ethanol gelegd. De ethanol werd vervolgens gefiltreerd en de extinctie bij 400en 500nm gemeten. De andere vier stukjes werden een etmaal bij
kamertemperatuur bewaard en daarna aan dezelfde behandeling onderworpen.
Tabel XXIV geeft een overzicht van de gevonden waarden. Er blijken geen
duidelijke verschillen op te treden.
Ondanks deverschillen inbruining tussen eenteeroplossing en een glycolaldehydeoplossing willen we de bruining met glycolaldehyde toch als vergelijking
gebruiken. Daarom isnognagegaan hoe de bruining met glycolaldehyde in deze
test afhangt van de concentratie van deze verbinding. Op grond van de in het
vorige experiment opgedane ervaring werd de kooktijd op \ uur gesteld; de gevonden waarden zijn vermeld intabel XXV.

TABEL XXIV. .Wassen' van gerookte worstdarmen met ethanol
Direkt met ethanol
behandeld

Naturin
Cutisin
Papiervezeldarm
Cellofaandarm
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N a een etmaal met
ethanol behandeld

E400

E500

•^400

E500

0,224
0,244
0,281
0,269

0,060
0,044
0,071
0,065

0,184
0,259
0,252
0,234

0,039
0,048
0,052
0,047
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TABEL XXV. Verband tussen de bruining van alkoholische oplossingen van glycolaldehyde
met ethanolamine en de concentratie aan glycolaldehyde.
Reaktietijd 1/2 uur; gevonden waarden omgerekend naar een volume van 10 ml.
Concentratie
0,05%
0,1 %
0,2 %
0,5 %

E 400

Es00

0,441
0,875
1,35
3,00

0,105
0,220
0,348
0,890

6.4. ONDERZOEK NAAR DE ROL VAN DE DISPERSE FASE BIJ HET ROKEN
IN VERSCHILLENDE ROOKINSTALLATIES

6.4.1. Heet roken indehang
Bij het roken in een hang, de klassieke wijze van roken dus, komt de vis in
aanraking met ,verse', d.w.z.zojuist ontwikkelde rook. Deze rook zalrijker zijn
aan disperse deeltjes dan rook, dievia een aanvoerleiding en een ventilator naar
een rooktunnel of -kast wordt geleid, en onderweg een gedeelte van de disperse
deeltjes verliest. Indien deze deeltjes bijdragen tot de kleurvorming, moet hun
bijdrage in de traditionele hang het duidelijkst waarneembaar zijn. Vandaar dat
het heet roken in dehang inde eersteplaats onze aandacht heeft.
Er werd mi tweemaal een uur gerookt in de hang; gedurende de tweede proef
werd stoom in de kast geleid met behulp van de bij de installatie behorende
stoomgenerator.
De volgende modellen werden aan derook blootgesteld:
- drieperspex blokken zonder deksel,gevuld meteiwitpasta's dieresp.20,25en
30%eiwitbevatten.
- twee perspex blokken met deksel, waartussen een stuk aluminium fohe is geklemd;
- een Petrischaal met op de bodem een laagje Na 2 S 2 0 5 .
Daarna werd bepaald:
- het gewichtsverlies van deeiwitpasta's gedurendehet roken;
- de hoeveelheid osazonvormende hydroxy- en dicarbonylverbindingen in de
eiwitpasta's en opde Petrischaal;
- dehoeveelheid neerslag opdestukjes aluminium folie;
- de bruining van een oplossing van dit neerslag. Uitgevoerd zoals onder 6.3
beschreven (kooktijd 2uur);reaktiemengselsalleverdund tot 10ml
De resultaten zijn beschreven in tabel XXVI. Deze geven het volgende beeld
tc zicii*
Tussen de hoeveelheden hydroxy- en dicarbonylverbindingen (.glycolaldehyde') in de eiwitpasta's en het eiwitpercentage in deze pasta's bestaat geen rechtstreeks verband. Indien we de 20%-pasta vergelijken met een magere vis en de
30%-pasta met een matigvoorgedroogde vis,komen we tot dekonklusiedat dit
voordrogen de opname van rookbestanddelen niet merkbaar zal beinvloeden,
althans niet wanneer er geen grote verschillen bestaan tussen het vochtgehalte
137
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TABEL XXVI. Analyseresultaten van twee in de hang genomen rookproeven

Gewichtsverlies in
20%-pasta
25%-pasta
30%-pasta
.Glycolaldehyde' in
20%-pasta
25%-pasta
30%-pasta
op bisulfietschaal
Id. per cm2 oppervlak
20%-pasta
25%-pasta
30%-pasta
bisulfietschaal
Gewicht neerslag op aluminiumfolie
Id. per cm2 oppervlak
Bruining met aminoethanol

Zonder stoom

Met stoom

36%
30%
25%

7%
2%
2%

52,4mg
55,3mg
46,6 mg
2,15 mg

39,0mg
36,3mg
47,5 mg
7,25 mg

2,10 mg
2,21 mg
1,86 mg
0,035mg
12,5mg
0,50 mg

E400
E500

1,56 mg
1,45 mg
1,90 mg
0,116 mg
9,7 mg
0,39 mg

0,360
0,095

0,281
0,069

0,195
0,068

0,125
0,046

0,156
0,044

0,073
0,020

Bruining zonder aminoethanol
E400
E500

Eigen kleur teeroplossing (1->10 verdund)
E400
E500

aanhetvisoppervlakenhetvochtgehaltebinnenin.Demate,waarinvochtnaar
deoppervlaktekandiffunderen, zalhierbijeenbelangrijkerolspelen.
Dezekonklusie slaatniet ophuidoppervlakken. Dehuid immersbestaat uit
andereeiwitten(collagenen),diesnelleruitdrogenenbijdezelfderelatievevochtigheideenlagervochtgehaltebezittendanspiereiwitten.COOPERen NOEL(1966)
gevenhieroveruitvoerigeinformatie, waarinbovendiennoghetzoutgehaltevan
deviswordtbetrokken.
Verderblijkt dat dehoeveelheidcarbonylverbindingen, dieopdeschaalmet
bisulfiet wordtgevonden,slechtseenfraktie bedraagt van de gemiddelde hoeveelhedenindeeiwitpasta's(2resp.7%).
Debruiningenvandebeideteeroplossingen komenruwwegovereenmetglycolaldehydeoplossingenvan0,04resp.0,03% hetgeenkanwordenomgerekend
opeenneerslagvan0,16resp.0,12mgglycolaldehydepercm2.Bijdeproefmet
,natte' rook komt dit overeen met de hoeveelheid die we op de bisulfietschaal
vonden;bijdeproefmet,droge'rookishetwerkelijkegehalteaanglycolaldehyde
veellager.
In dekleurvormingdoor dedispersefase van de ,droge'rook ishet aandeel
vandeonsbekendeverbindingenduszeerbescheiden.
*^°
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Opgrondvandegevondenwaarden moethet onwaarschijnlijk worden geacht,
dat deschalen met bisulfiet carbonylverbindingen uitdegasfase hebben geadsorbeerd.
Uitgaande van de hoeveelheden bruinend materiaal in de deeltjesfase, die we
hebben omgerekend op glycolaldehyde, zou het aandeel van de disperse fase in
de potentiele kleurvorming bij beide experimenten op ongeveer 8% kunnen
worden geschat. Hierbij moet evenwel worden bedacht dat, door de toevoeging
van N a ^ C ^ aan de eiwitpasta's, hierin te hoge waarden worden gevonden en
dat het aandeel van de disperse fase in werkelijkheid wat groter zalzijn. Bij de
kleuring vanhuideiwittenisdit aandeel zeker nog groter.
Verder kan worden gekonstateerd dat de bijdrage van de eigen kleur der
disperse deeltjes ook hier nietmoet worden verwaarloosd.
Merkwaardig istenslotte nog,dat deverhoudingtussen dehoeveelheden neergeslagen materiaal en de braining van dit materiaal in beide gevallen vrijwel
dezelfde is. Het effekt van het inleiden van stoom is trouwens toch veel minder
groot dan we hadden verwacht.
6.4.2. Koudroken indetunnel
Een koudrookproces in de tunnel (2^ uur roken, waarbij de temperatuur tot
28° opliep) werd op dezelfde wijze bestudeerd als onder 6.4.1 beschreven, met
dien verstande dat alleen een 25%-ige eiwitpasta is onderzocht. De resultaten
van dit experiment zijn samengevat intabel XXVII.
Bij deze resultaten valt allereerst op, dat de bisulfietschaal hier wel een aanzienlijke hoeveelheid materiaal uit de gasfase moet hebben geadsorbeerd: de
gevonden hoeveelheid ,glycolaldehyde' per cm 2schaaloppervlak isenkele malen
groter dan het gewicht van het neergeslagen materiaal per cm2. Dit analysemateriaal is dus niet bruikbaar.
De door deeiwitpasta opgenomen hoeveelheid hydroxy- en dicarbonylverbin-

TABEL XXVII. Analyseresultaten van een in de tunnel genomen rookproef
Gewichtsverlies in eiwitpasta
,Glycolaldehyde'in pasta
id. per cm2 opp.
.Glycolaldehyde' op bisulfietschaal
id. per cm2 opp.
Gewicht neerslag op aluminium folie
id. per cm2 opp.
Bruiningmet aminoethanol
E4„„
E5„„
Bruining zonder aminoethanol
F
E-400

E.„„
Eigen kleur teeroplossing (1-»10verdund)
F
E«„„
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19%
48,1 mg ,
1,90 mg
26,1 mg
0,42 mg
3,2 mg
0,12 mg
0,107
0,028
0,033
v,v-<-<

0,017
0,018
0,005
1^"

dingenisvergelijkbaar met die uit devorigeexperimenten;opdealuminium folie
isechter veelminder neergeslagen (zoalstrouwens ook werd verwacht). De door
de disperse fase veroorzaakte bruining is eveneens veel geringer. Op grond van
onze informatie kan echter nog nietworden gezegd dat dezebijdrage in de praktijk geen rol speelt.
De specifieke bruining van de disperse fase isiets hoger dan in de beide vorige
proeven.
6.4.3. Koudroken ineengeconditioneerde rookkast
De Atmos-rookkast van het C.I.V.O. - reeds in 4.3.2 ter sprake gekomen verschaft ons de mogelijkheid, de invloed van een hoog vochtgehalte nauwkeuriger te bestuderen dan in de hang mogelijk is. We hebben twee proeven uitgevoerd (temperatuur 27°; rooktijd 2 uur), waarbij de relatieve vochtigheid in de
eerste proef 50%en in de tweede proef 85% bedroeg.
Tabel XXVIII geeft een overzicht van deresultaten. Het algemene beeld wijkt
niet veelafvan deresultaten, dieuit deproef met onzetunnel werden verkregen.
Een verhoging van de relatieve vochtigheid leidt niet tot een duidelijke verandering in de rookopname door de eiwitpasta. Het gewichtsverschil op de aluminium folie is, gezien de kleine hoeveelheid, nauwelijks significant. Tussen de
resultaten van de bruiningstest isdan ook weinigverschil te zien.
De schaal met bisulfiet gaat bij een hoge relatieve vochtigheid aanzienlijk
meer materiaal uit degasfase adsorberen.
TABELXXVIII. Analyseresultaten van twee rookproeven in de geconditioneerde rookkast
van het C.I.V.O.
I
Relatieve vochtigheid
Gewichtsverlies in eiwitpasta
.Glycolaldehyde' in pasta
id. per cm2 opp.
.Glycolaldehyde' op bisulfietschaal
id. per cm2 opp.
Gewicht neerslag op aluminium folie
id. per cm2 opp.
Bruining met aminoethanol
E4oo
E50o
Bruining zonder aminoethanol
E500
E400
Eigen kleur teeroplossing (onverdund)
E400
E5„o
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II

50%
21%
28,2mg
1,13 mg
12,6 mg
0,20 mg
1,7mg
0,07 mg

85%
8%
25,8 mg
1,03 mg
32,5 mg
0,52 mg
1,1 mg
0,04 mg

0,071
0,019

0,072
0,022

0,036
0,018

0,029
0,017

0,128
0,052

0,112
0,055
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6.5. SLOTOPMERKINGEN

Aangezien blijkt dat de disperse fase in de hang merkbaar kan bijdragen tot
de kleurvorming op gerookte produkten, moet worden gekonkludeerd dat de
theorievan Foster enSimpson nietzondermeeropdezesituatiemagworden toegepast. Dit is niet verwonderlijk alsmen bedenkt dat Foster en Simpson hun experimenten uitvoerden met een ,Torry-kiln', waarin de condities anders zijn dan
in onze hang. Het isduidelijk, dat de vraag of de bewuste theorie geldig is voor
de kleurvorming op gerookte produkten, niet zonder meer met ja of neen kan
worden beantwoord, maar afhangt van de gebruikte rookinstallatie. Zo is ook
te verklaren waarom Poolse onderzoekers wel een verschil vonden tussen de
kleurvan normaal gerookte envanindegasfase gerooktevis.
De hier beschreven modellen lijken mogelijkheden te bezitten voor de bestudering van het aandeel van de disperse fase van rook bij de kleurvorming.
Het onderzoek is niet verder gekomen dan een beginstadium en wil dan ook
niets meer pretenderen dan het aanwijzen van enkele mogelijkheden voor een
verdere bestudering van de rol der beide fasen van rook bij de totstandkoming
van gerookte produkten.
Wat dezemodellen betreft moetnogworden opgemerkt, dat de opvangmethode via eiwitpasta's enige verbetering behoeft: er moet worden gezocht naar andere stoffen die de reakties tussen opgenomen rookstoffen verhinderen zonder
dat de opname toeneemt.
De waarde van de schaal met bisulfiet is beperkt door het risiko van gasadsorptie. Daar evenwel blijkt, dat eenvoudige hydroxy- en dicarbonylverbindingen geen grote rol spelen bij de bruining, door de disperse fase veroorzaakt,
isde vraag naar een dergelijke schaal wat minder urgent geworden.
Tenslotte zij nog opgemerkt dat, behalve chemisch onderzoek, ook een verdere benadering van de fysische zijde zeer gewenst is.
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7. SAMENVATTING

Het in dit proefschrift beschreven onderzoek behandelt de kleurvorming op
eiwithoudendelevensmiddelen, zoalsvis,alsgevolgvandeinwerkingvanhoutrook. Het sluithiermee aan op het door Ziemba te Gdansk gedane onderzoek,
dochiswatmeertoegespitst opdechemischeaspektenvandezekleurvorming.
Hoofdstuk 1 geeft eenglobaaloverzichtvandegebruikelijke wijzenvanroken
envandepogingen,hetrookproces efficienter teJatenverlopen. Gesteld wordt,
dat moderniseringvan het rookproces een gewijzigd endaardoor wellicht minderacceptabelprodukt tengevolgekanhebben. Hetisdaaromnodig,deachtergronden van het klassieke proces goed te kennen, zodat men weet welkeeisen
aaneenrookinstallatie,metbetrekkingtothetprodukt,moetenwordengesteld.
Hoofdstuk 2behandelthetonderzoekdatmentotnutoeheeft verrichtmetde
bedoeling, deze achtergronden teverduidelijken. Achtereenvolgens worden behandeld: onderzoek naar aroma en smaak van gerookte produkten, verhoging
der houdbaarheid als gevolg van de microbicide eigenschappen van rook, vertragingvan oxidatief vetbederf endekleurvorming opgerookteprodukten. Het
blijkt, dat nog veleproblemen niet zijn opgehelderd. In hetbijzonder isdathet
gevalmethetonstaanvandetypische,rook'kleur,redenwaaromaaneenonderzoekindezerichtingprioriteitwerdgegeven.
Hetorienterend onderzoekwordtinhoofdstuk 3beschreven.Metbehulpvan
een eenvoudig model kon de invloed van diffusie van rookbestanddelen in het
produkt en de invloed van oppervlakteuitdroging op de kleurvorming worden
aangetoond. In overeenstemmingmetderesultaten vanZiembawerdgevonden,
dateiwittenzeerbelangrijk zijn bijdekleurvorming. Dekleurblijkt tot stand te
komenviadevrijeaminogroepen dereiwitten.Guanidinogroepen spelen hierbij
geenmerkbare rol.
Hetaandeelvanderookwerdonderzochtdooreenaantalvanwatervoorziene
Petrischalen in de rookinstallatie te plaatsen en de inhoud na afioop van het
rookproces te onderzoeken. In hetaan derook blootgestelde water bleken aanzienlijke hoeveelheden osazonvormende hydroxy- en dicarbonylverbindingen
aanwezig.Ineenvergelijkend onderzoek konworden vastgesteld dateen aantal
van deze hydroxy- en dicarbonylverbindingen een zeer sterke neiging tot verbruiningmet aminogroepen bezit.
Inhoofdstuk 4iseenkwantitatievebepalingvandezehydroxy-endicarbonylverbindingen uitgewerkt. Door gerookt water bij0°met 2,4-dinitrofenylhydrazinetebehandelen wordena-dicarbonylverbindingen,zoalsglyoxaal enmethylglyoxaal, kwantitatief neergeslagen. oc-Hydroxycarbonylverbindingen blijven in
oplossing,enkunnen,naverwijdering vanhetreedsgevormdeneerslag,worden
geprecipiteerd alshunosazonen,doordeoplossingteverwarmen.Opdezewijze
konden glycolaldehyde en glyoxaal, en ook acetol en methylglyoxaal, naast elkaar worden bepaald. Demethodebleekevenwel niet geschikt voor een kwantitatievebepalingvanacetoi'neendiacetylnaast elkaar.
142

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 69-9 (1969)

In degevormdeneerslagen konden deafzonderlijke componentenvan elkaar
worden gescheiden door chromatografie over een zinkcarbonaatkolom met
benzeen/pyridine/ethanol 5:5:2 alselutievloeistof,waarna spectrofotometrische
bepaling volgde.
Inhoofdstuk 4wordtverderbeschreven hoehettotalecarbonylgehaltegravimetrisch met behulp van 2,4-dinitrofenylhydrazine werd bepaald. Door een
gedeelte van dit neerslag aan een chromatografische scheiding te onderwerpen
kondendedubbelzijdiggesubstitueerdea-hydroxy-ena-dicarbonylverbindingen
wordenbepaald;hetgevondengehaltewerdberekendalsdiacetyl.
Uitvoerig wordt stilgestaan bij demoeilijkheden, diebij debepalingvan formaldehyde werden ondervonden. Tweebruikbare bepalingen worden tenslotte
beschreven: een chromatografische (na precipitatie met 2,4-dinitrofenylhydrazine)eneenspectrofotometrische met chromotroopzuur.
Een bepaling van aceetaldehyde in ,rookwater' met piperazine en natriumnitroprusside bleek onbruikbaar. Weikonden aceton enfurfural langseenvoudige weg worden bepaald (aceton via de kleurreaktiemetsalicylaldehyde, furfural via dekleurreaktie met anilineacetaat).
Aan degebruikelijke bepalingen vanfenolen inrookoplossingen en-condensaten werd eenkritischebespreking gewijd. Gekozenwerdvoordekleurreaktie
met4-aminoantipyrineen kaliumferricyanide.
Teneindeeenindruk tekrijgen van hetkwantitatieve aandeelvana-hydroxyen a-dicarbonylverbindingen in de samenstelling van ,rookwater', werden alle
genoemdebepalingenopeenaantalrookwatermonstersuitgevoerd.Tevenswerd
detotalehoeveelheidzuurbepaaldeneenbruiningstest uitgevoerd.
De verbindingen glycolaldehyde, acetol en methylglyoxaal bleken steeds in
aanzienlijke hoeveelheden aanwezig.Hun gehaltewasvergelijkbaar methetgehalteaanformaldehyde ofbelangrijk hoger.Desomvanhungehaltesbenaderde
doorgaansdetotalehoeveelheidtitreerbaarzuur(berekendalsazijnzuur).
Verdubbeling van de dikte van dewaterlaag waarin derook werd geabsorbeerd, gaf een lichte toename van de meeste rookcomponenten te zien. Deze
toename was bij de fenolen wat groter dan bij de andere rookbestanddelen.
Zeer sterkwasdetoenamebij furfural.
Dedooronsverkregenrookoplossingenblekenbijkamertemperatuurredelyk
stabiel.Slechtshetgehalteaanmethylglyoxaalverminderdeduidelijk gedurende
het bewaren.
Tot slotzijn dedoor onsgevonden waardenvergelekenmetdievan anderen.
Door dezeeruiteenlopende omstandigheden waaronder door andereonderzoekerswerdgewerkt,endiezowelhetrokenzelf alsdeopvang-enanalysemethode
betreffen, isdezevergelijking moeilijk.
In hoofdstuk 5 komt nader onderzoek naar de kleurvorming aan de orde.
Vaneenaantalcarbonylverbindingen ensuikerswerdbepaaldinhoeverrezijde
vrije aminogroepen van een eiwit irreversibel blokkeren, en in welke mate zij
kleurontwikkelenmetglycine.
Glyoxaal, methylglyoxaal en glycolaldehyde blijken in beide opzichten opvallendreaktief. Ookformaldehyde bezithetvermogenomaminogroepen irreMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 69-9(1969)
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versibel te blokkeren in sterke mate, maar geeft op zich geen verkleuring met
dezeaminogroepen. Acetolendiacetylblijken weinigreaktief.
In ,rookwater' nemen dehoeveelheden methylglyoxaal enformaldehyde snel
af na toevoeging van een aminoverbinding. In iets mindere mate is dit ook bij
glycolaldehyde het geval. Het diacetylgehalte vertoont eveneens een sterke afname.
De bruining van een aantal monsters rookwater ten opzichte van glycine
wordtvervolgensvergelekenmetdievanoplossingen, die dezelfde concentraties
aan methylglyoxaal, glyoxaal, glycolaldehyde en formaldehyde bevatten. Deze
oplossingen blijken steeds ongeveer 85 tot 90procent van de met het overeenkomstige rookwater verkregen bruining te ontwikkelen. In een andere bruiningstest, waar de overmaat glycine veel kleinerwas,warendeafwijkingen wat
groter.Niettemin achten wedekonklusie gerechtvaardigd, datdeaanwezigheid
van bovengenoemde stoffen de bruiningsreaktie van rook ten opzichte van
aminogroepen inderdaad goeddeelsverklaart.
Mengsels van deze stoffen blijken sterker teverbruinen dan oplossingen van
deafzonderlijke componenten. Deaanwezigheid van formaldehyde verdiept de
bruining eveneens, ondanks het feit dat deze stof zelf geen verkleuring met
aminogroepen tezien geeft.
Vele andere aminozuren en aminen vertonen de bruiningsreaktie ook. De
aanwezigheid van een NH2-groep behoeft evenwel niet altijd tot een duidelijke
bruiningteleiden.
Secundaire aminen, tertiaire aminen en amiden geven vrijwel geen of in het
geheel geen bruiningsreaktie met rookwater. Diaminoethaan daarentegen geeft
een uitzonderlijk sterke reaktie. Een tabel, waarin deze verbruiningen, bij een
pHvan5,0, worden vergeleken met dievan glycine,isin debeschouwing opgenomen.
Voorts is in dit hoofdstuk enige aandacht besteed aan de invloed van de
luchtzuurstof op dekleurontwikkeling. Bijhydroxycarbonylverbindingen blijkt
dezeinvloed enigermatetebestaan.Bijdicarbonylverbindingen isditeffekt echternauwelijks waarneembaar ofzelfsnegatief.
Alsbesluit van het onderzoek naar deachtergronden derkleurvormingwerd
gezocht naar reakties die aan dekleurvorming ten grondslag liggen. De mogelijkheid, dat pyrrolkernen hierbij een essentiele rol spelen - een vroeger door
anderengeopperdeveronderstelling- isuitvoerigonderzochtentenslottevande
handgewezen.Pyrrolkernenblijken echterwelaanwezigindereaktieprodukten.
Mengsels van glycolaldehyde en glycine geven een optimale kleurontwikkeling in de verhouding 2:1.Hieruit kan echter niet worden gekonkludeerd dat
ook een 2:l-reaktieprodukt ontstaat, daar deze optimale verhouding hoogstwaarschijnlijk wordtveroorzaakt door het feit dat glycolaldehyde in hoofdzaak
alsdimeeraanwezigis.
Glycolaldehyde en glycine kunnen in zeer wisselende verhoudingen met elkaar reageren, doch een grote overmaat van een der beidereaktiepartners leidt
nietmeertotverderekleurverdieping.
Met behulp van gelfiltratie konden uit geconcentreerde oplossingen vangly144
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colaldehyde englycine ofaminoethanolenkelereaktieprodukten wordengei'soleerd.Eenvandezereaktieprodukten werdnaderonderzochtenkonwordengeidentificeerd alsde Schiffse base van hydroxymethylfurfural en aminoethanol.
Ditdoetvermoedendathetbruiningsmechanismeberust opdevormingvaneen
Schiffse base van glycolaldehyde met de betreffende aminoverbinding, waarna
nieuwemoleculen glycolaldehydeviaaldolcondensaties worden aangehecht. De
zo ontstane verbindingen zullen zeer reaktief zijn en snel tot onregelmatige
macromoleculenpolymeriseren of condenseren. Er kan evenwel ook een intramoleculaire condensatie plaatsvinden, waardoor bijvoorbeeld bovengenoemd
furaanderivaat ontstaat. Daar dezeverbinding redelijk stabiel is,moet hier van J
een ,stopreaktie' worden gesproken.
Ookinmengselsvanmethylglyoxaal enaminoverbindingen kunnen, viaUVspectrografie, karakteristieke reaktieprodukten worden aangetoond. Een overmaat van de carbonylverbinding leidt gemakkelijker tot kleurverdieping dan
bijglycolaldehydehetgevalwas.Dezesystemenwerdennietnader onderzocht.
Verderzijnnogenkeleexperimentenbeschrevenmetmengselsvanglycolaldehyde,methylglyoxaal eneen aminoverbinding.
De rolvan dedisperse fase vanrook bij dekleurvorming- eenrol waarover
de meningen uiteenlopen - komt in hoofdstuk 6 aan de orde. Het bleek niet
mogelijk, althans niet onder normale omstandigheden, de disperse fase met
behulp van een z.g. cyclonettentegel volledig uit de rook te verwijderen. Elektrostatischefiltratiewerdniettoegepastvanwegedemogelijkheid dat chemische
veranderingen zullenoptredenindienderookeensterkelektrischveldpasseert.
Getracht werd, het effekt van de disperse fasete onderzoeken door een aantal
modellenaan deinwerkingvanrookbloottestellen,waarmeeresp.deneerslag
van rookdeeltjes op een droog oppervlak en derookopname aan een enigszins
vochtigeiwitoppervlak kon worden nagegaan. Reakties ophetgerookte oppervlak,waarinrookbestanddelenzoudenzijnbetrokken,werdentegengegaandoor
toevoeging van natriummetabisulfiet.
Dit gedeeltevanhet onderzoek isnietineenstadiumgekomen dat duidelijke
konklusies konden worden getrokken. Wei zijn enkele suggesties voor verder
onderzoekgenoemd.
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8. SUMMARY
This thesis deals with the formation of colour of protein-containing foods,
such asfish,ascaused bytheinteraction with wood smoke,moreparticularly a
closerexamination of somechemical aspects oftheformation ofsmokecolour.
Assuch,itcanbeconsidered anextensionofpreviousworkdonebyZiemba.
Chapter 1gives a broad survey of the usual smoking procedures and of the
attempts to control the process more efficiently. Starting from the assumption
that modernization ofthesmokeprocesscould resultintoamodified andtherefore possibly less acceptable product, it isnecessary to acquire a thorough understanding of the details of the classical process in order to apprehend therequirementsnecessaryfor asmokeinstallation.
Chapter 2 describes the investigations, carried out up till now, aimed at
elucidating the underlying problems. The following topics are mentioned:
flavour and taste of smoked foods, enhancement of keeping quality as a consequence of the microbiocide properties of smoke, retardation of oxidative
deterioration of fat, and formation of colour in smoked foods. It appears that
manyproblems areleft unexplained, more specifically theformation of the typical smoke colour; for thisreason theattention wasfocussed uponthis aspect.
A preliminary investigation is described in Chapter 3. With the help of a
simplemodel,the influence ofthediffusion ofsmoke constituents into theproduct and the effect of surface desiccation upon the colour formation could be
demonstrated. In agreement with the results of Ziemba it was found that proteins are very important in producing the brown colour, for which the free
aminogroupoftheproteinsisessential.Guanidinogroupsdonotplayanoticeablerole.
The contribution ofthe smoke wasinvestigated asfollows: Petri dishes containing water were placed in the smoke house or kiln. Inspection of the liquid
after the process revealed the presence of a considerable amount of osazoneformingoc-hydroxycarbonyl-anda-dicarbonylcompounds.Comparativeexperiments proved that several carbonyl compounds of this type show a strong
tendency to display browning reactionswith aminogroups.
In Chapter 4a quantitative analysis ofthesea-hydroxycarbonyl and a-dicarbonylcompoundsisdescribed.Uponaddition of2,4-dinitrophenylhydrazineto
smoke-treated water at 0°C, the a-dicarbonyls are precipitated quantitatively.
a-Hydroxycarbonyl compounds remain in solution and can be precipitated in
the form of their osazones, after removal of the first formed osazones, by
heating thefiltrate.In this way, glycolic aldehyde and glyoxal, and also acetol
and methyl glyoxal,could bedetermined together. Themethod fails for quantitativedetermination ofacetoinanddiacetyltogether.Separation oftheosazones
canbeaccomplished bychromatography onazinccarbonatecolumnwithbenzene/pyridine/ethanol 5:5:2 asaneluens,followed byspectrophotometricdetermination.
Chapter4describesfurther thetotalcarbonylassaybygravimetricanalysisof
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the precipitated 2,4-dinitrophenyl hydrazine derivatives. Chromatographic
separationofanaliquotofthisprecipitateenablesthedeterminationofa-hydroxycarbonyl and a-dicarbonyl compounds substituted at both ends.Thepercentagesfound werecalculated asdiacetyl.
The difficulties experienced in the determination offormaldehyde arediscussed in detail. Two methods were found feasible and are described: chromatographically,after precipitation ofthe2,4-dinitrophenylhydrazones,andspectrophotometrically withchromotropic acid.
It turned outthat determination ofacetaldehyde insmoke-treated waterwith
piperazine and sodium nitroprusside is impracticable. Acetone and furfural,
however, could be determined by simple methods (acetone by colour reaction
withsalicylicaldehyde,furfural bycolourreactionwithanilineacetate).
Acriticalsurveyisgivenoftheusualmethodsfor determination ofphenolsin
smoke-solutions and -condensates; for this purpose the colour reaction with
4-aminoantipyrinewasselected.
In order to obtain quantitative data on the relative amounts of a-hydroxycarbonyl and a-dicarbonyl compounds in smoke-treated water, all the abovementioned analytical methods were carried out with a number of samples, together withthe determination oftotal acid. Abrowningtestwascarried out as
well.
In all cases the presence of appreciable amounts ofglycolic aldehyde, acetol
and methyl glyoxal could be ascertained,inproportionscomparablewithformaldehyde orconsiderably higher. In themajority ofcasesthetotal concentration of these three components nearly equals the total amount of titratable
acid(calculatedasaceticacid).
Upon doubling the depth of the smoke-absorbing water layer in the Petri
dishes, a slight increase of the amount of smoke constituents was observed,
particularly ofthephenols.Furfural showsalargeincrease.
The aqueous solutions of smoke constituents as obtained in this manner
display a moderate stability at room temperature withthe exception ofmethyl
glyoxal,thecontent ofwhichdecreasesmarkedlyuponstanding.
Finallyacomparisonwasmadebetweenourdataandthoseofothers.
Duetowidelydiffering conditions,both with respect to smoking technique
and methods of interception and analysis, a comparison proved to be very
difficult.
Chapter 5describes theformation ofcolouringreaterdetail.Thecapacityof
a number ofcarbonyl compounds andsugarstoblock thefree aminogroupsof
proteins irreversibly, or to develop a brown colour with glycine, was investigated. A marked activity in both respects was established for glyoxal, methyl
glyoxal and glycolic aldehyde. Formaldehyde, although notably capable of
blocking amino groups irreversibly, does not causediscolouration with these
aminogroups.Acetolanddiacetylwerealmostinactiveinthisrespect.
The concentration of methyl glyoxal, formaldehyde and diacetyl in smoketreatedwaterdecreasesrapidlyuponaddition ofanaminocompound. Glycolic
aldehydeshowsthesamephenomenon,buttoaslightlylesserdegree.
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Next, the browning capacity of various samples of smoke-treated water
towards glycine was compared with that of equally concentrated solutions
containing methyl glyoxal, glyoxal, glycolicaldehyde and formaldehyde. In all
cases the colour intensity produced bythe latter was approximately 85to 90%
of the corresponding smoke solutions. In another browning test, with a much
smaller excess of glycine,the differences weresomewhat larger. In spite ofthis,
theconclusionseemsjustified thatthebrowningofsmokewithaminoderivatives
canbeexplained satisfactorily bythepresence oftheabove-mentioned carbonyl
compoundsinsmoke.
It was observed that mixtures of these carbonyl compounds engender a
strongerdiscolourationthanthecomponentsalone.Thisistruealsoif formaldehydeisadded,althoughformaldehyde byitselfdoesnotcausebrowning.
It wasshown that many other amino acids and amines exhibit the browning
reaction,althoughthepresenceofanNH2groupdoesnotautomaticallyimplya
distinctcolouration.
Secundaryamines,tertiaryaminesandamidesgivehardlyanyornobrowning
with smoke-treated water. Diaminoethane, onthe other hand, shows anexceptionallystrongdiscolouration.Atablesummarizestheresultsobtainedwiththese
compounds and glycineatapH of5.0.
Thischapter describesfurthermore someexperiments ontheinfluence of airoxygenontheformation ofcolour.Inthecaseof hydroxycarbonyl compounds
asmalleffect wasdetectable,butinthecaseofdicarbonyl compounds the effect
waseither very small or non-existent.
The work was concluded with an investigation of the chemical principles,
that govern the browning reaction. The allegedly essential role of pyrrole derivativesintheprocesswasscrutinized andfinallyrejected.
Mixtures of glycolic aldehyde and glycine in the ratio 2:1 produce optimal
browning.Thisdoesnot,however,justify theconclusion thattheyparticipatein
thereaction in thesameproportion sinceitishighlyprobable that this optimal
ratioiscausedbythefact thatglycolicaldehydeispresentmainlyasadimer.
Glycolic aldehyde and glycine can react in varying proportions, but a large
excessofeitherofthemdoesnotleadtofurther intensification ofthecolour.
Several reaction products could be isolated from a concentrated solution of
glycolicaldehydeandglycineorethanolaminebymeansofgelfiltration.Oneof
thesereaction products,upon further examination, was identified asthe Schiff
base of hydroxymethyl furfural and ethanolamine. Presumably therefore the
mechanism ofthebrowning reaction should beexplained astheformation ofa
Schiff baseofglycolicaldehydewiththeaminocompound inquestion, followed
by successive aldol condensations with further molecules of glycolic aldehyde.
The resulting - and conceivably very reactive - condensation products could
react further, either by polycondensation to macromolecules, or by cyclisation
to the above-mentioned furan derivative. Since this compound is relatively
stableitcanbeconsidered asafinalproduct.
By UV-spectrophotometry, the presence of characteristic reaction products
could bedemonstrated inmixtures ofmethyl glyoxal and aminocompounds as
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well.Inthiscase,anexcessofthecarbonylcompoundcausesamorepronounced
deepeningofthecolourthaninthecaseofglycolicaldehyde.Thesesystemswere
not investigated inmoredetail.
Finally some experiments are described with mixtures of glycolic aldehyde,
methylglyoxalandanamino compound.
Adiversity of opinions existsasto theroleofthedispersephase ofsmokein
the formation of colour. This subject is broached in chapter 6. It was found
impossible, at least under normal conditions, to remove the disperse phase
completelyfrom thesmoke.Electrostaticfiltrationwasnotappliedsincepassage
through astrongelectricfieldmightinducechemicalconversions.Inan attempt
toinvestigatetheroleofthedispersephase,severalmodels wereexposed tothe
action ofsmokeinsuchawaythat theprecipitation ofsmokeparticlesonadry
surface andtheabsorption onamoistproteinsurfacecouldbetraced.Reactions
onthesmokedsurface,whichcouldinvolvesmokeconstituents,weresuppressed
bytheaddition ofsodium metabisulfite.
Thispart of the work has not reached the stage where pertinent conclusions
canbedrawn;however,severalsuggestionsforfurther workaregiven.
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