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

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

(SBR).

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

2. DE METHODE RÖSE-GOTTLIEB
2.1. ONTWIKKELING

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

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

ml water
ml ammonia 25%
ml zoutzuur
mlethanol 96%

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

tandigh(:den.
8

-

6
8

Na schudden met20 ml:

ether

ether +
20 ml
petr. ether

ether

ether +
20 ml
petr. ether

ether

ether +
20 ml
petr. ether

ether

ether +
20 ml
petr. ether

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

17
16,5
15

20,5
17
15,5

16
15
14

19
16
14,5

25
21
18

22
19,5
17

28,5
27
25

24
23
21,5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STRA (1959).

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

' als M de

e+i

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

w=

,

—, als m, > m«.

r-\
Nemen wenu aan dat Qklein is t.o.v. 1,dan isr.££QJQ2 en gaat de formule
voor wook ongeveer op voor 3 extracties.
Een rekenvoorbeeld met getallen zoals ongeveer gevonden werden, geeft het
volgende: m1= 2 g ; vx= 30,06%; m 2 = 0,2g; v 2 = 30,60%. Volgens de veronderstelling ad. 3 geeft dit:
w = (v1m1 - v2mz)/(m1 - m2) = 30,00%.
Nemen we aan b.v. r = 1,5, dan geeft de onderhavige veronderstelling
w = 28,98%; r = 2 geeft w = 29,52%. Gezien een verhouding g 2 / ô i > !>5 als
/n 1 /w 2 = 10 wel zeer onwaarschijnlijk is, zou dit dus inhouden dat (v x - w)
groter dan 1 % vet zou zijn. Als dit waar was, dan was het allang gebleken uit
verschillen inuitkomst met andere methoden voor vetgehaltebepaling. Nu werd
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aangenomen dat Qklein zou zijn. Is dit niet het geval, dan wordt de berekening
wat ingewikkelder, maar ook zou de gesignaleerde discrepantie tussen ven w
nog groter worden en het geheel dus nog onwaarschijnlijker. Deze laatste veronderstelling kan dus ook verworpen worden.
De derde hypothese is dus wel het meest waarschijnlijk. In het volgende zal
hier dan ook mee gewerkt worden. Het effect wordt uitgedrukt in de grootheid
x = 0,01(v-w)m in mg. Als meer dan 2 monstergrootten worden genomen, is
het beter de lineaire regressie tussen v.m en m te berekenen. Dit vergt evenwel
veel meer rekenwerk. In 2.8.3. wordt een schatting van de onzekerheid in x gegeven.
2.5.3. De grootte vanhet monster; experimenten
Bij de bepaling van het vetgehalte van room wordt slechts een kleine hoeveelheid, b.v. 1of 2ml, als monster genomen, waarna met water wordt aangevuld
tot 10 of 11ml. Bij room is het verschijnsel dus van enig praktisch belang. De
grootheid x werd hier 5maal bepaald:x = 0,9 1,2 mg. Hierbij maakte het
geen verschil of het monster werd aangevuld met water, dan wel met een 1 %
zoutoplossing. Een voorbeeld van de uitkomsten is:
^ i = 1,97 g
v 1 = 29,13%\ . w= 29,07%
w2=0,26g
v 2 =29,53%f • ' x = l,2mg
Bij dezeproeven werd meestal v1in 3-voud en v2in 5-voud bepaald.Omaan te
tonen dat het vetgehalte hyperbolisch verloopt met de monstergrootte, is een
serie van meer punten nodig,in het bijzonder punten voor zeer kleine monsters.
Hierbij worden grote eisen aan de uitvoering van deproeven gesteld. In figuur 3
wordt eenvoorbeeld gegeven.De getrokken lijn werdverkregen door de lineaire
regressie van h(= m.v) als functie van m te bepalen. Hieruit volgde:

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

Indien „x" in het plasma is gelocaliseerd, zal men geen invloed van de monstergrootte op het vetgehalte van room kunnen vinden, indien de room niet met
water, maar met ondermelk wordt verdund; vanzelfsprekend dient men tevens
het vetgehalte van de ondermelk tebepalen en er voor te corrigeren. Maar ook
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indien destof vandevetbolletjes afkomstig is,eninhetweinige vetvanondermelk nogin voldoende hoeveelheid, zouhet effect moeten verdwijnen. Gevonden werd bij een:
vetgeh. room = 36%en ondermelk = 0,10%: x = 0,5mg;
„ =49% „
„
= 0 , 1 2 % : i = 0,4rag;
„ =42%,,
„
= 0,33%: x = 0,0mg.
Ook hieruit wordt dus waarschijnlijk, dat de stof niet overwegend uit het
plasma komt.
Erisdusookgeen,ofeenzeerkleinexteverwachtenbijcentrifugemelk. Devetbolletjes ervan mogen dan al wat van de stof bevatten, in een sterk verdund
monster zal dit te weinig zijn om het effect plaats te doen vinden. Gevonden
werd:
w 1 = 11,3g
^ = 0 , 0 4 8 % ] x = 0,16mg
m2= 2,0g
v2= 0,055%J ' 'w= 0,047%
Inderdaad isx klein, ondanks hetrelatief grote verschil tussen vxenv2.
Bij melk kan echter weleen effect worden verwacht. Er werden 17waarnemingen gedaan. Hierbij wassteeds m1~ 11,3en w 2 ~ 1g. Het vetgehalte was
2,1 4,4%. Gevonden werd: x = 0,5mg, met een spreiding sx = 0,36 mg.
Deze spreiding is nogal groot, watgroter dan uitde onnauwkeurigheid vande
waarnemingen verwacht kon worden. Er was geen correlatie te constateren
tussen x en vetgehalte, individuele koeien, stand van de lactatieperiode of
datum van bemonstering.
UitdegegevensvanSTIGEN (1956)isalswaardevanx ong. 1mgteberekenen;
het betrof hier melk. Enkele proeven van EISSES(1956) met melkpoeder en
gecondenseerde melk gaven eenx vande zelfde orde van grootte.
2.5.4. Voortgezette extractie
Alsdegebruikte hypothese aangaande destof (stoffen) xjuist is,daniserdus
in het algemeen een overmaat van aanwezig. Er zou dan na de gebruikehjke
3 extracties nog steeds iets van uitgeschud moeten kunnen worden. Globaal
zou de meteen 4et/m 6eextractie verkregen hoeveelheid gelijk aan x moeten
zijn, daar na 3extracties alhetvet + al de vetachtige stoffen uit de waterfase
verdwenen zijn. Experimenten indeze richting hebben evenwelenige bezwaren:
1° Bijeenvierde extractie wordt steeds een stabiele emulsie gevormd, doordat te weinig alcohol aanwezig is. Dit kan verhinderd worden door steeds de
onttrokken alcohol weer aantevullen, wataanvankelijk danookgedaan werd.
Dit bleek echter vanduidelijke invloed opdegeëxtraheerde hoeveelheid te zijn.
Werd bij de 2et/m 6eextractie steeds aangevuld met alcohol (ong. 3 ml), dan
werd metde4et/m6eextractie b.v.0,0065% „vet" gevonden; indien alleen bij
de 2et/m4eextractie alcoholwerd gesuppleerd, dan gaf de 4et/m 6eextractie
0,0038% „vet". Een grotere concentratie aan alcohol geeft dus meer geëxtraheerde stof, waarschijnlijk niet vetachtige stof.
Dit is ook interessant i.v.m. de vaak toegepaste modificatie van RG waarbij
voor de 2e extractie 5 ml alcohol wordt toegevoegd. Deze werkwijze werd
daarom enkele malen vergeleken metdenormale procedure. Hetvetgehaltevan
melk werdzo0,007;0,020;0,007en0,009%hoger gevonden. Hoewelde tweede
waarneming wat onwaarschijnlijk is,iser toch een duidelijk verschil.
De proeven met voortgezette extractie zijn duszo uitgevoerd, dat bij de2e
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t/tti 4emaal uitschudden alcohol is toegevoegd, zodat bij de4eextractie weer
met een „normale" alcoholconcentratie werd begonnen. Een bezwaar isnunog,
dat metdeeerste 3extracties mogelijk „teveel" stof is verwijderd.
2° Demetvoortgezette extractie gevonden stof is slechts gedeeltelijk enigszins in petroleumether oplosbaar, tenzij een overmaat vet aanwezig is.Ook
treedt bijdegeringe hoeveelheden stof gemakkelijk oververhitting op, en daardoor mogelijk ontleding.
De experimenten met voortgezette extractie zijn dus niet geheel onder dezelfde omstandigheden uittevoeren alsde gewone bepaling. Deproeven werden
enkele malen toegepast opmelk (11ml)endeuitdezelfde melk verkregencentrifugemelk (11ml; vetgehalte ong.0,1%) en room (2 ml+ 9ml water; vetgehalte ong. 40%). Met de4et/m6eextractie werd gemiddeld uitgeschud bij:
ondermelk
melk
room
0,1 mg
0,4mg
0,8mg
0,2 mg
0,5 mg
0,7 mg
0,0 mg
0,3 mg
0,7 mg
MULDER & HOOGENDIJK (1955) pasten ongeveer dezelfde methode toe op

10mlgecentrifugeerde zoete karnemelk vanzeer vette room, envonden hierbij
1,2....3,0mg.
Om watvan de stof te verzamelen voor onderzoek naar de samenstelling,
werden enkele proeven gedaan metgrote hoeveelheden melk;hierbij werd echter nogbijelke extractie alcohol toegevoegd. (Degewonnen hoeveelheden stof
waren 1,1;1,0; 1,3; 1,0en0,8mgper 11mlmelk). Op de geëxtraheerde substantie werd enigkwalitatief onderzoek verricht. Erwerd b.v. 30mgvan destof
gewonnen, hetwelk indrie fracties werd verdeeld:
a. 19mg,oplosbaar ineenovermaat kokende petroleumether; tevens oplosbaar
in zwavelkoolstof en aceton.
b. 8mg,oplosbaar inethanol 96%.
c. 3mg,alleen oplosbaar in loog.
Van fractie a. wasmaximaal 2mg goed oplosbaar inpetroleumether en dus
waarschijnlijk zuiver vet + vetachtige stof. Tevens koneenspoortje vrije vetzuren worden aangetoond. Reacties oporganisch P(met ammoniummolybdaat
en benzidinenadestructie),oporganische N(met mangaannitraat, zilvernitraat
en benzidine na destructie) en op vrije hogere vetzuren (metrodamine-B en
uranylacetaat) (FEIGL, 1956) waren positief.
Fractieb.waspositiefoporganischeNengafdebiureetreactie,evenalsfractiec.
Eenmaal werden infraroodspectra opgenomen vande fracties a. en b., benevens van melkfosfatiden tervergelijking.1) Hieruit bleek dathetspectrum van
fractie a. overeenkomst vertoonde metdat vande fosfatiden, maar tevens de
karakteristieken vaneiwit had. Fractie b.was waarschijnlijk geheel eiwitachtig.
Infractie a.werdeenmaalhetP-gehaltebepaald. Dit kwamovereenmet 2,5mg
uitgedrukt alsfosfatiden, watdan0,001% vande gebruikte hoeveelheid melk
zou zijn.
2.5.5. Discussie
Uit devermelde resultaten isduidelijk dat de stof (stoffen) x voornamelijk van
de vetbolletjes afkomstig is,en dusuit de oppervlaktelaagjes, daar inhet vet
1
Dr. G. DIJKSTRA van het „Unilever Research Laboratorium" te Vlaardingen waszo
vriendelijk despectra optenemen enteinterpreteren.
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geen stoffen aanwezig zijn die aanleiding kunnen geven tot de gevonden uitkomsten. Bij de proeven met verschillend grote monsters werd een afwijking
van de formule gevonden bij zeer kleine monsters, evenals bij de proeven waarbij room werd verdund met ondermelk. Hieruit is af te leiden, dat de veronderstelling over x opgaat, als de geëxtraheerde hoeveelheid ervan minder dan
globaal 2%van het aanwezige vet uitmaakt. Dit isvan de orde van grootte van
de hoeveelheid materie in de oppervlaktelaagjes.
De proeven met voortgezette extractie komen redelijk goed met de theorie
aangaande x overeen, al blijkt dat toch welwat meer uitgeschud wordt als meer
oppervlaktelaagjesmaterie aanwezig is.
De betreffende stoffen zijn waarschijnlijk overwegend niet vetachtig. De
materie bevat o.m. wat fosfatiden, maar dit is toch een gering deel. Deze fosfatiden zijn mogelijk van een iets andere samenstelling dan de meest bekende
uit melk, gezien de oplosbaarheid ervan in aceton. Dat de stoffen ten dele een
eiwitachtig karakter hebben, staat vast. Misschien betreft het fosfatide-eiwitcomplexen, mogelijk ook andere lipoproteïden.
Bij de extractie van de stoffen speelt de alcohol waarschijnlijk een rol van
betekenis. Vooral bij de eerste extractie gaat vrij wat alcohol mee, waardoor
het ethermengsel sterker polair wordt. De modificatie volgens welke bij de
2e extractie alcohol wordt toegevoegd, is dus minder juist.
Uit de discussie in 3.4. blijkt, dat de stoffen mogelijk nogal wat vetachtige
bestanddelen hebben, omdat het naar aanleiding van de daar behandelde uitkomsten waarschijnlijk is, dat bij melk het vetgehalte volgens RG nog wat te
laag wordt gevonden, dit in tegenstelling tot de uitkomsten bij ondermelk.
Concluderend kan worden gesteld, dat waarschijnlijk met RG zeer weinig
niet-vet mee wordt bepaald en wel bij ondermelk 0,001 of 0,002%, bij melk
ongeveer 0,004% en bij room b.v.0,05%,ofmeer alseente kleinmonster wordt
genomen, wat dus afgeraden moet worden. Daarnaast büjft dus wat vetachtige
stof achter, maar dit kan niet gewonnen worden zonder tevens een overmaat
niet vetachtige stof mee te bepalen.
2.6. HET TOEVOEGEN VAN ZOUT

Het gebruik van zout werd al genoemd bij het toepassen van RG op suspensiesvan fosfatiden. Bij het onderzoek van room wordt doorgaans verdund met
water. STIGEN (1956) gebruikte evenweleen 0,9% NaCl-oplossing, al vermeldde
hij geen consequenties hiervan. Gedurende ons onderzoek werd enkele malen
de indruk gewekt, dat het volgens RG gevonden vetgehalte van room te laag
was. Daarom werd een serie proeven opgezet, waarbij enerzijds de room met
zoutoplossing, anderzijds met gedestilleerd water werd verdund. Het verschil
tussen de gevonden vetgehalten A, bleek sterk te variëren. Bij 33 bepalingen
liep A uiteen van -0,02 tot + 0,63%;^ was0,127%,de spreiding SA 0,144%.
Een histogram van de gevonden uitkomsten wordt gegeven in figuur 5. Alle
proeven zijn niet onder precies dezelfde omstandigheden uitgevoerd. Meestal
werd een monster van 2ml genomen, soms 1ml. Het vetgehalte van de onderzochteroom was 27 47%, in 30 van de 33 gevallen 31 38%. Er bestond
geen correlatie van A met vetgehalte; ook niet met jaargetijde, individuele
koeien of stand van de lactatieperiode.
Uit de proeven blijkt dat de spreiding van de uitkomsten bij onderzoek van
dezelfde room, groter was bij verdunning met water, dan bij verdunning met
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FIG. 5. Het volgens RGgevonden vetgehalte van room indien verdund met zoutoplossing,
verminderd met dat gevonden bij verdunning met water. Het aantal malen (N)dat
eenbepaaldverschil(A)werdgevonden. B.v. A= 0,15wilzeggen0,13%< A<0,17.
zoutoplossing. Twee groepen van goed vergelijkbare experimenten werden uitgezocht. Indeene groep was de gemiddelde spreiding Jwater = 0,0447% (aantal
vrijheidsgraden cp= 19) en 5zout = 0,0210% (cp = 20); de F-toets geeft hier
F = 4,5, d.w.z. dat de kans dat het verschil in s niet reëel is < 0,001 is. In de
andere groepwasj wate r = 0,041%(<p= 8)en szout = 0,018% (cp = 10);dit geeft
F = 5,3, d.w.z. dat de kans dat het verschil niet reëel is <0,01 is.
Verder werd voor alleexperimenten diein twee-of meervoud werden gedaan,
decorrelatie tussen swater en A bepaald. De gevonden correlatie (r) zal in geen
gevalerg groot kunnen zijn, aangezien: 1° ,swater een onnauwkeurige schatting
van de werkelijke spreiding C7wateris, en 2° ook A niet nauwkeurig bepaald is,
juistdoordat<7waterzogroot is.Toch werd gevonden r = 0,653 (cp = 24)zodat de
kans slechts 0,001 is dat er geen correlatie bestaat. Hoogstwaarschijnlijk is er
dus eensterkesamenhangtussenawateren A»wat ook met het hierna behandelde
in overeenstemming is.Het maakt het doen van verdere proeven overigens niet
gemakkelijk.
Bij 25 bepalingen waarbij een 1 % NaCl-oplossing werd gebruikt was "Ä =
= 0,136%, bij 8 met 0,5% NaCl was Ä = 0,101%. Dit verschil werd enkele
malen bevestigd, door dezelfde room met verschillende concentraties zout te
behandelen: b.v. 0,5% zout gaf A = 0,20%, 1% gaf A = 0,25%, 1,5% gaf
A = 0,24%. Er is sprake van een „afnemende meeropbrengst".
Tabel 3geeft de uitkomsten van twee proeven, waarbij het met elke extractie
afzonderlijk gewonnen vet werd bepaald. Hierbij is na het afgieten, het extract
steeds volledig verwijderd door herhaald naspoelen met petroleumether. De
proeven geven dus een indruk van het totale verdelingsquotiënt („overall
partition ratio"), dat bij toevoegen van zout groter blijkt te zijn. (Ook bij de
met water verdunde room wordt het verdelingsevenwicht waarschijnlijk bereikt:het maakt tenminste geen verschil of kort dan wel langdurig wordt uitgeschud). Nu is bij deze proeven de extractie buiten aanwezigheid van zout
waarschijnlijk nogvrijwelvollediggeweest. Bijnormale bepalingen speelt echter
het steeds in de buis achterblijvende ethermengsel nog een rol (zie 2.2.1.), zodat
dan onvolledig winnen van het vet verwacht kan worden. Dit verklaart tevens
degroteJWater, decorrelatie tussenJwateren A,endescheveverdelingvanfiguur5.
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TABEL3. RG toegepast oproom, aangevuld met water, resp. 1 %NaCl-oplossing.De bij elke
extractie afzonderlijk gevonden vetpercentages
Volgnummervan
deextractie

Verdund met
1%NaCl-oplossing

Verdund met
water

1
2
3

35,16
0,104
0,016

34,93
0,248
0,032

1
2
3

32,94
0,177
0,019

32,74
0,299
0,019

Indien men zout aan melk toevoegt, resulteert ook dit meestal in een wat
hoger vetgehalte volgensRG. Bij4proeven waarbij 0,5%NaClwerd toegevoegd
bleek A = 0,004%, bij 4 proeven met 1 % NaCl bleek A = 0,006%.
De toeneming in de geëxtraheerde hoeveelheid fosfatiden bij toevoegen van
zout aan melk, karnemelk of room werd al behandeld (zie2.3.3.). De gevonden
A bij room is echter vaak veel groter, dan uit een verschil aan fosfatiden kan
worden aangenomen, soms zelfs groter dan het fosfatidengehalte van de room.
Enkele malen werd A van zoete karnemelk bepaald, benevens het verschil in
fosfatidengehalte ( = 26 x P-gehalte) Aƒ Gevonden werd A = 0,025 en
A / = 0,015%; tevens A = 0,031% en A / = 0,014%. Van 5 verschillende
monsters zoete karnemelk was A = 0,025%. Bij zure karnemelk is A kleiner.
Bij zoete en zure karnemelk uit dezelfde room bleek A„zoet"= 0,031% en
A „ z u u r " = 0,019%; tevens A „ z o e t " = 0,020% en A „ z u u r " = 0,008%. Dit
verschilhoeft geenverwondering tewekken, daar bij deaanwezigheid van melkzuur de ionenconcentratie in de waterfase groter is.
Ook bij karnemelk, waarbij de kwestie van een te klein „totaal verdelingsquotiënt" waarschijnlijk geen rol speelt, wordt dus een grotere A gevonden,
dan met fosfatiden kan worden verklaard: A = 2 x Aƒ• De vraag is dus,
welke stoffen dit betreft. Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dathet weer de stoffen
uit de oppervlaktelaagjes van de vetbolletjes zijn. Bij verdunning van room met
zoutoplossing blijft evenwel het effect van groter vetgehalte bij grotere verdunning bestaan (zie 2.5.3.).
Het gebruik van zout is bij vloeistof-vloeistof-extractie een bekende werkwijze. Het hierdoor verbeteren van de extractie kan verschillende oorzaken
hebben, zoals:het verminderen van de oplosbaarheid van de te extraheren stof
in de waterfase, dus uitzouten; verminderen van de mengbaarheid van beide
fasen; grotere associatie van dete extraheren moleculen (CRAIG & CRAIG, 1950;
MORRISON & FREISER, 1957). Inderdaad treedt snellere ontmenging van de
fasen op bij room, als zout is toegevoegd; het scheidingsniveau wordt evenwel
niet beïnvloed. Dat ook uitzouten optreedt blijkt hieruit, dat de eiwitten minder
goed in de waterfase oplosbaar zijn als zout is gebruikt. Het is dus niet uitgesloten, dat een deel van de gevonden A aan niet vetachtige stof toegeschreven
moet worden. Anderzijds lijkt het waarschijnlijk dat het zout enigeinvloed heeft
op de stabiliteit van de grenslaagjes tussen vetbolletjes en waterfase.
Wat is nu het meest aan te bevelen, wel of niet zout toevoegen? Wil men via
RG het fosfatidengehalte bepalen, dan iszout stelligeen goed hulpmiddel. Voor
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het vetgehalte van melk maakt het weinig uit. Bij karnemelk ishet een en ander
nog niet geheel duidelijk, maar ligt de waarheid wellicht in het midden. Voor
room is de vraag evenwel van meer belang, gezien de soms zeer grote A- Waarschijnlijk wordt dan het vetgehalte bij verdunnen met water te laag gevonden.
Bij fosfatidenrijke produkten als karnemelk werd door ons steeds met RG een
hoger vetgehalte gevonden dan met methoden met zure ontsluiting (zie 3.2.3.);
bij room bleek het echter enige malenjuist andersom te zijn.
STIGEN (1956) gebruikte een „balansproef" met room, ondermelk en daaruit
samengestelde „melk" om methoden voor vetgehaltebepaling te controleren.
Is demethodejuist voor alledrie deprodukten, dan moet de „balans" kloppen.
(Dit houdt overigens niet in, dat de methode juist is als de balans klopt!). Men
kan het ook zo stellen: als men aanneemt dat RG juist is voor melk en ondermelk, dan is dit voor room te controleren door dezemet ondermelk tot „melk"
te verdunnen, naast verdunning met de gebruikelijke vloeistof. Men dient natuurlijk te corrigeren voor het uit de ondermelk afkomstige vet. Bij deze proef
doet zich echter een geringe vertroebeling van de uitkomsten voor, tengevolge
van de kwestie „x" (zie 2.5.3.). Daardoor kan verwacht worden, dat bij verdunning met ondermelk het berekende vetgehalte van de room enige honderdste procenten te laag is. (M.a.w. de „balans" klopt niet helemaal; dit werd ook
door STIGEN gevonden).
TABEL 4. Het volge ns RG gevonden procentisch vetgehalte van room, aangevuld met water,

zoutoplossing, resp. ondermelk.
Water
(1)

Zoutoplossing

31,87
34,59
34,28
32,45
37,85
35,31
32,69

32,50
34,94
34,56
32,60
37,93
35,33
32,67

(2)

Ondermelk

1

(3)

(2)-(l)
A

(2)-(3)

32,49
34,87
34,53
32,49
37,93
35,36
32,61

0,63
0,35
0,28
0,15
0,08
0,02
-0,02

0,01
0,07
0,03
0,11
0,00
-0,03
0,06

Gemiddeld

0,22

1

0,03 5

De verrichte experimenten zijn samengevat in tabel 4, gerangschikt volgens
afnemende A- Er kan uit geconcludeerd worden, dat het verdunnen met een
zoutoplossing (b.v. 1 % NaCl) de voorkeur verdient boven het verdunnen met
water, alsmen inderdaad de „balansproef" alscriterium neemt. Met zoutoplossing wordt soms een iets te hoog gehalte gevonden, maar verdunnen met water
geeft vaak een veel te lage uitkomst.
2.7. TOEPASSING OP MELKPRODUKTEN

De methode RG wordt algemeen toegepast op de meeste melkprodukten. De
modificatie van MOJONNIER iszelfs bedoeld alseenuniversele methode (MOJONNIER & TROY, 1925). Er is overigens weinig gepubliceerd over onderzoek dienaangaande. Ook in dit onderzoek is er weinig aandacht aan besteed, behalve
aan o n d e r m e l k c.q. centrifugemelk (zie o.m. 2.2.3. en 2.5.) en aan r o o m (zie
o.m. 2.5. en 2.6.).
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De methode werd wel enkele malen toegepast op m e l k p o e d e r en gecond e n s e e r d e melk, maar het enige dat hieruit geconcludeerd kan worden, is
dat geen sterk afwijkende gehalten werden gevonden, en dat de spreiding vergelijkbaar is met die bij melk. Gezien de kennis van de methode als zodanig,
zijn belangrijke afwijkingen ook onwaarschijnlijk. Bij de toepassing op melkpoeder dient men na het toevoegen van ammonia te verwarmen (RICHMOND,
1908). Daarom werd nog nagegaan bij ondermelk en bij karnemelk of dit verwarmen bij deze produkten invloed heeft op het gevonden vetgehalte. Dit bleek
niet het geval te zijn, evenmin als er sprake was van een verlaagd P-gehalte van
het geëxtraheerde vet, zodat ook afbraak van fosfatiden niet of nauwelijks optreedt.
De invloed van enkele b e w e r k i n g e n van melk op het gevonden vetgehalte
werd nagegaan. Zo werd melk gedurende 20minuten op 120°Cin blikjes verhit.
Hetvetgehaltevoorverhitten was 3,075%, er na 3,074%; tevens voor verhitten
3,459%, er na 3,462%. Waarschijnlijk is er dus geen invloed van betekenis.
Als rauwe melk wordt g e h o m o g e n i s e e r d , treedt een afneming van het
gevonden vetgehalte op, als gevolg van vetsplitsing. In het algemeen is RG niet
geschikt voor produkten die veel vrije vetzuren bevatten, tenzij hiervoor een
correctie wordt toegepast. Doorgaans wordt vóór het homogeniseren eerst gepasteuriseerd, waardoor lipase vernietigd wordt. Enkele malen werd gepasteuriseerde melk (enige minuten op 80°C) voor en na homogeniseren (bij 250
300kg/cm2) onderzocht. Hierbij bleek een kleine afneming in vetgehalte, n.l.
0,004; 0,003 en 0,005%. Werd dezelfde melk (wel en niet gehomogeniseerd)
6 maal Lpl.v. 3 maal geëxtraheerd, dan bleek een verschil van 0,001; 0,001 en
0,000%. Er is dus wellicht na homogeniseren een geringe afneming in gevonden vetgehalte door een wat slechtere extractie. Mogelijk treden grotere verschillen op bij zeer grote homogenisatiedrukken.
2.8. REPRODUCEERBAARHEID1)

2.8.1. De afwijkingen binneneenserie
In tabel 5wordt een overzicht gegeven van degevonden en de te verwachten
toevallige afwijkingen in de uitkomsten van de bepalingen, uitgevoerd zoals in
dit onderzoek. Hiervoor is gebruik gemaakt van alle gegevens van „normale"
vetgehaltebepalingen; bij room zijn alleen die gebruikt, waarbij met een zoutoplossingwerd verdund. Voor de berekening van sv werd gebruik gemaakt van
de formule:
Sr

~ 2 (n- 1) '
De betrouwbaarheid van sv (maximale <rvvoorp = 0,95) werd berekend met
behulp van dex2-tabel, als <p<30 was; voor <p>30werd aangenomen:
spreiding van sv ^

_ü_.
V2cp

De waarnemingen zijn vrijwel steeds verricht in 2-, 3- of 4-voud; gewerkt
werd n.l. met series van 8, zodat b.v. bij vergelijking van 2 methoden beide in
4-voud werden uitgevoerd. Daarom werd tevens de afwijking van het gemid1
De Heer M. KEULSvan deafdeling Wiskundevan deLandbouwhogeschool waszovriendelijk bij enige statistische problemen behulpzaam te zijn.
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TABEL 5. De reproduceerbaarheid van de vetgehalten bij verschillende Produkten bij RG.
Produkt

ondermelk

melk

melk

room

11

1

11

0,2

0,08

3,6

3,6

9
Sn in % vet
p = 0,05 dat a„ >

47
0,00228
0,0027

71
0,0211
0,024

'0,05• si voor « = 1
id. n = 2
id. « = 3
id. n = 4
id. n = 5
fo,o5-Kvi-Vs)voorn = 2
id. n = 4

0,0045
0,0032
0,0026
0sO023

0,042
0,029
0,024
0,021
0,019
0,042
0,029

Grootte v. h. monster
ing^
Gemiddeld vetgehalte in

%^

Berekend gemiddeld
duploverschil d
p = 0,99 dat d<

0,0045
0,0032

0,0026
0,0059

room

karnemelk

1

2

11

35

35

35

1

196
0,00316
0,0035

9
0,108
0,24

29
0,0319
0,041

86
0,0289
0,033

43
0,00338
0,0040

0,0063
0,0044
0,0036
0,0032

0,24
0,17
0,14
0,12
0,11
0,24
0,17

0,064
0,045
0,037
0,032

0,058
0,041
0,034
0,029

0,0067
0,0047
0,0039
0,0034

0,064
0,045

0,058
0,041

0,0067
0,0047

0,0063
0,0044

0,0036
0,0082

room

0,033
0,075

Verklaring: ç
= aantal vrijheidsgraden waarop de berekening van sv berust
sv
= gemiddelde spreidingvan desteekproeven, cv = werkelijke spreiding.
'0,05••s» = verwachte afwijking van het gemiddelde die in 5% van de gevallen
overschreden wordt.
p
= kans
n
= aantal waarnemingen
•s(vi-Vä) = spreiding van het verschil tussen twee gemiddelden.

delde gegeven voor verschillende waarden van n, berekend met behulp van
Student's t: t.sv/\/n, waarbij twerd opgezocht bij cp vrijheidsgraden voor p =
= 0,05 (tweezijdig). Tevens werd de onzekerheid van het verschil van twee
gemiddelden berekend: 't.sÇy^-v^).
Het zou interessant zijn te weten, of de afwijkingen ongeveer normaal zijn
verdeeld. De gewone bepalingen geven geen uitkomsten om dit te toetsen.
Daarom werd het vetgehalte van melk in 8-voud bepaald;dit experiment werd
9 maal gedaan. Alle series werden op ééngemiddelde gebracht om een frequentieverdeling te maken. Daarna werd eenx2-toets gedaan t.o.v. de te verwachten
normale verdeling. Dit gaf x2= 0,823(cp= 4),dus een zeer goede overeenstemming (x2o,95= 0,711 voor cp= 4); m.a.w. de verdeling komt zeer goed met de
normale overeen.
Aangezien eenzekere scheefheid niet onwaarschijnlijk is (zieverderop), werd
ook hiervoor getoetst. Dit gaf g1= -0,0462 met sB1= 0,283 (zie voor de methode SNEDECOR, 1956); hieruit volgt t = | gi/sgi | =0,163 (cp= o o ) , dus de
scheefheid is beslist niet significant. Door het samenbrengen op 1gemiddelde,
werkt men echter ook bij series van 8het „maken" van een symmetrische verdeling nog enigszins in de hand. Daarom werd nog van de 9 series afzonderlijk
descheefheid endesignificantie ervanbepaald. Uitdegevonden overschrijdingskansen werddoor „pooling"eentotale overschrijdingskans berekend (KENDALL,
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1947). Deze was 0,25, dus ook op deze wijze kan scheefheid niet worden aangetoond.
De berekende waarden voor sv zijn natuurlijk gemiddelden. Het isvan belang
te weten, of de werkelijke spreidingen bij de afzonderlijke bepalingen, steeds
ten naaste bij gelijk zijn geweest, m.a.w. of de afzonderüjke steekproef-spreidingen opgevat mogen worden alssteekproeven uit éénverdeling. Dit werd voor
het geval van de normale bepalingen op melk (m = 11)als volgt getoetst: Aangezien de afwijkingen van het gemiddelde ongeveer normaal verdeeld blijken
te zijn, zullen de duplo-verschillen ook normaal verdeeld zijn met een spreiding
die \/2 maal zo groot is, indien ze alle afkomstig zijn uit dezelfde verdeling. Is
dit niethet geval, dan zijn er duszowelmeer kleine alsmeer grote waarden voor
het (absolute) duplo-verschü d, dan uit de normale verdeling is te verwachten.
M.a.w. de verdeling van de duplo-verschillen zal positieve kurtosis vertonen.
133waarden van d stonden ter beschikking, dus zeker voldoende voor een vrij
scherpe toets. De grootheid g2,die een maat is voor kurtosis (SNEDECOR, 1956),
bleek +2,245 te zijn. s92== 0,417, dus / = 5,38 (cp=oo), waaruit blijkt dat,
p< 0,000.001 dat de kurtosis niet reëel is. (Ook als 1extreme waarde voor d
werd weggelaten, wasg2 nog sterk significant, n.l.p ^ 0,001). Het is dus duidelijk dat de spreidingen van gevaltot gevalhebben verschild, en dat de opgegeven
waarden voor sv slechts als gemiddelden mogen worden beschouwd.
Waar kan men nu de toevallige afwijkingen aan toeschrijven? Waarschijnlijk
is de variantie opgebouwd uit een vrij constant deel, vnl. ten gevolge van onnauwkeurigheden in het wegen, en een deel evenredig met de hoeveelheid vet,
vnl. verliezen t.g.v. spatten, morsen etc. Bij melk e.d. mag het produkt als volkomen homogeen beschouwd worden, indien tenminste de gebruikelijke voorzorgen worden genomen. De afwijkingen in het gewicht van het monster (m)
zijn i.h.a. te verwaarlozen t.o.v. die in het gewicht van het verzamelde vet (A),
tenzij het vetgehalte (v) zeer hoog is. Zo zou dan resulteren de betrekking:

Va.h2+b
m
waarin a en b voor een bepaalde analyst vrij constante waarden zouden zijn.
(Voor vetrijke produkten zou onder het wortelteken nog een term c v 2 moeten
worden geplaatst, waarin cvan dezelfde orde van grootte is alsb). De gevonden
uitkomsten zijn zeker niet strijdig met deze formule;er zijn evenwel te weinig
waarnemingen om de hypothese behoorlijk te toetsen. Mogelijk spelen ook
andere factoren een rol; sv voor karnemelk is b.v. al wat afwijkend. Gezien de
formule is het niet onwaarschijnlijk, dat de uitkomsten negatief scheef verdeeld
zouden zijn. Er is n.l. wel verlies aan vet mogelijk tijdens de bewerking, maar
nagenoeg geen winst. Zoals hierboven vermeld, kon scheefheid evenwel niet
overtuigend worden aangetoond.
De gegevens van tabel 5zijn voornamelijk bedoeld om een inzicht te geven in
de significantie van de uitkomsten van dit onderzoek. Voor de praktijk hebben
zeminder waarde,zeker niet degegevens oververdunde melk en sterk verdunde
room. Ook de spreiding bij karnemelk is niet van praktisch belang, daar het
hier zoete karnemelk van nogal vette room betreft. Overigens zal in de praktijk
de spreiding doorgaans groter zijn, daar bij ons onderzoek grote ervaring werd
verkregen, en bovendien de bepalingen zo nauwgezet werden uitgevoerd als dat
normalerwijze niet mogelijk zalzijn. Toch isvoor ondermelk, melk en room het
gemiddeld duplo-verschilberekend (d = 1,128^)endeteverwachten maximale
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d in 99% van de gevallen. Dit, omdat doorgaans de vereiste reproduceerbaarheid wordt opgegeven als een maximaal toelaatbaar verschil tussen duplo's, bij
gelijktijdige bepaling door één analyst.
2.8.2. De afwijkingen tussenseries
Alhet tot nu toe behandelde betreft afwijkingen binnen een serie bepalingen.
Bij herhaling van de bepalingen in een andere serie is een grotere afwijking
denkbaar. Daarom werd van dezelfde melk 3 maal het vetgehalte in 8-voud
bepaald. Dit experiment werd 3maal gedaan. Met behulp van een eenvoudige
variantieanalyse werd de spreiding tussen series sy bepaald: sy = 0,00293%.
Daar sv= 0,00316% (binnen serie) en dus Sy= 0,00121 voor n = 8, geeft de
F-toets F = 8,1 (<py= 6, cpv= 196), dus een uiterst significant verschil. Deze
spreiding tussen series heeft geen invloed op de significantie bij vergelijkingen
binnen een serie uitgevoerd, mits de monstergrootten ongeveer gelijk zijn. Wel
isOy natuurlijk van belangvoor de nauwkeurigheid van het absolute vetgehalte.
In de praktijk zal men dus ten minste rekening moeten houden met een totale
spreiding van het gemiddelde van 0,005% voor bepalingen in duplo, en dus
met een marge van ongeveer 0,013% voor een zekerheid van 99%.
De afwijkingen tussen seriesmoeten waarschijnlijk voornamelijk worden toegeschreven aan onnauwkeurigheden in het wegen van het vet, b.v. veroorzaakt
door verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid. Dit houdt in, dat ay al
naar de omstandigheden zeer verschillende waarden aan zou kunnen nemen.
Dat Sykleiner kan zijn dan hier boven aangegeven, blijkt b.v. uit het volgende
experiment, waarbij gesteriliseerde melk enkele malen onderzocht werd met
steeds enige dagen tussenruimte. De gevonden vetgehalten waren:
de Ie maal 3,075 en 3,075%
de 2e „ 3,075 en 3,075%
de 3e „ 3,074 en 3,072%
de 4e „ 3,075 en 3,075%.
Hierisdespreidingtussen seriesdusheelklein geweest.
In het algemeen mag worden geconcludeerd, dat bij RG de reproduceerbaarheid zeer goed is, omdat behalve aperte fouten in de handelingen, vrijwel alleen
de onnauwkeurigheid van het wegen van invloed is. Doorgaans zijn de uitkomsten verkregen op verschillende laboratoria met dezelfde melk, dan ook beter
met elkaar in overeenstemming, dan bij vele andere methoden het geval is.
2.8.3. Proevenmet verschillendgrote monsters
Zie voor de opzet van deze proeven 2.5.2. en 2.5.3. Stellen we: m = grootte
van het monster; h = gewogen hoeveelheid vet; v= A/m; w = „ware vetgehalte" (uitgedrukt als fractie ;)m{> m2. Daar v= w + x/m, is
m1v1- m£2v£2
w= — ^
-mx-m% .
Daar de afwijkingen in m verwaarloosd kunnen worden t.o.v. die in v, en er
inprincipe geen correlatie bestaat tussen de afwijkingen in vxen v2,is:
^ V m ^ . g ^ + f f i a 2 . qv22.

uw __

m1-m2
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Tevens is:
.

(v-

m-.m„ .

.

Dit geeft:
V<J

V1 +

a

Y

m»1 - W 2
Voor room (v2î0,35; m±= 2g; m 2 = 0,2g) geven deze formules met de
gegevens uit tabel 5: %,= 0,035% en % = 0,25mg. De afwijkingen van het
gemiddelde zijn echter van groter belang. Doorgaans werd v1in 3-voud en v2
in 5-voud bepaald. Voor dit gevalwerd berekend demaximale afwijking van het
gemiddelde voor een overschrijdingskans p = 0,05;voor wgeeft dit 0,04% en
voor x 0,26 mg.Voorde proeven met melk zijn deze afwijkingen in w 0,0044%
en in x 0,22 mg.
De spreiding tussen seriesoy kan evenwel ook een rol spelen. Indien deze tot
stand komt door weegfouten, dan is dit zeker van invloed op de grootte van x.
Gaan we nu uit van de formule
(myh2- m2h^)
m1-m2
Een afwijking \a\ in m geeft nu een afwijking A * in x:
Ax =

(m!+ a)h2- (m2+ a)Aj
{mx+ a)-(m2 + à)

-x =

a.

h2-hx
m1-m2

w .a

Een zelfde afwijking |a|in h geeft een afwijking in x:
m-£h2+a)- m2(hx+ d)
m0
Hieruit resulteert eenGX' = aa .-y/w2+ 1.Een schatting vooraakan gemaakt
•worden met behulp van de spreiding tussen series (ay), door aan te nemen dat
Ax =

v2 — m2

S*'

wat tennaaste bij opgaat.Voor sy = 0,003%;m = 11gen h = 0,385 ggeeft dit
sa = 0,30 mg. Voor room (w£!£. 0,35) resulteert dit in s£ = 0,32 mg. Gecombineerd met de gevonden s~geeft dit een maximale afwijking in x voor een overschrijdingskans p = 0,05 van 0,69 mg. Voor melk (wE^.0,035%) is deze afwijking 0,64 mg.
De schattingsa isechter onbetrouwbaar, daaray sterk variabelzal zijn. Waarschijnlijk wasaameestalveelkleinerdan0,3mg,eenenkelemaalwellichtook wat
groter. Wijhebben deindruk, dataakleinwastentijde vandeproevenmet room,
gezien de toen constante temperatuur en luchtvochtigheid.
2.8.4. Fosfatidengehalten
Despreidingvan debepaaldefosfatidengehaltenƒ ( = 26 XP-gehalte) gafbij:
melk
sf= 0,0004% ( ƒ = 0,035%; <p = 18)
room
v =0,0010% ( 7 = 0 , 2 % ; 9 = 4 )
karnemelk sf = 0,0034% ( 7 = 0,1 %; 9 = 13).
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3. METHODEN MET ZURE ONTSLUITING
3.1. ONTWIKKELING

3.1.1. Literatuuroverzicht
Waarschijnlijk werd de ontsluiting vanhet vetmet zoutzuur het eerst door
Een hoeveelheid melk werd met een gelijk volume
sterk zoutzuur gekookt totdekleur donkerbruin was. Daarna werd gekoelden
geschud metether;na ontmenging werd eenaliquoot deel vande vetoplossing
drooggedamptetc.
BONDZYNSKI Sr. (1889) deelde mede dat de methode goed beviel en gafhet
principe vande werking: door afbreken vaneiwit ende omhulsels vande vetbolletjes wordt hetvetontsloten enextraheerbaar. BONDZYNSKI Jr. (1894) ontwikkeldeeenovereenkomstig voorschrift voor kaas. RATZLAFF (1903) ging hier
op door en kwam tot de volgende procedure: 3 5g kaas werd gedurende
8 10minuten gekookt met 10mlHCl 25%;na koelen werd uitgeschudmet
25ml petroleumether, dus als bij RG. SJOLLEMA (1904) stelde voor 3 maal te
extraheren, omhet werken meteenaliquoot deel tevermijden. BUTTENBERG &
KOENIG (1910) voerden het gebruik van alcohol in, waardoor de ontmenging
werd versneld en verbeterd. Het filtreren van de vetoplossing, dat zij hadden
ingevoerd, werd later terecht weer verlaten.
Het voorschrift haddaarmee vrijwel zijn huidige vorm gekregen. Voor kaas
is de methode onder de naam SCHMID-BONDZYNSKI-RATZLAFF (SBR) nog
steeds algemeen gebruikelijk en in een internationaal aanvaarde norm beschreven, voor andere produkten veel minder, en dan soms onder de naam
SCHMID (1888) toegepast.

WERNER SCHMID.

BERNTROP (1902) ontwikkelde een geheel andere methode met zure ontsluiting. Nakoken metzoutzuur werd hetdestruaat gefiltreerd en hetresidu uitgewassen. Hetvetbleef op hetfilterachter; ditwerd gedroogd endaarna geëxtraheerd in een soxhletapparaat. Na verdere ontwikkeling (zie 3.6.) is dit voorschrift onder de onjuiste naam „methode van WEIBULL" (Wb) veel gebruikt
voor allerlei melkprodukten.

In dejaren 1950 1955isdoor MULDER enmedewerkers onderzoek aan de
methoden metzure ontsluiting gedaan. Deuitkomsten zijnnog slechts ten dele
gepubliceerd: MULDER & MEYERS (1953); MULDER & HOOGENDIJK (1956). De

gedachten waarvan werd uitgegaan bijdit werk waren:
1° BijSBR wordt veelniet-vet geëxtraheerd en Wbisomslachtig. Gezien nubij
Wb hetvet kwantitatief afgefiltreerd schijnt te kunnen worden, is het misschien mogelijk na het koken met zoutzuur direct uit te schudden metpetroleumether. Hierdoor zouden de voordelen vanbeide methoden verenigd
worden endemeeste nadelen vermeden.
2° Hetzouheteenvoudigste zijn degehele bewerking totenmetdeextractiein
één vatuitte voeren.
Wat het laatste betreft : alsvat is waarschijnlijk het geschiktste eenietsgewijzigde mojonnierbuis. Door hetonderste deelbolvormigtemakenis verhitten
mogelijk. Zulke buizen worden welgebruikt voor RG op melkpoeder ( „ D I E TERT-tubes"). SBR op kaas bleek hier zonder meer in uitgevoerd te kunnen
worden; dit is nu ook algemeen gebruikelijk geworden. Voor toepassing van
SBR in mojonnierbuizen opmelk, wasnogal watonderzoek nodig. Het bleek
34
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gewenst zeer sterk zoutzuur te gebruiken, gezien een grote overmaat HCl nodig
is voor een snelle destructie en gezien het beperkte volume van de bol van de
buis. Men wilde liefst buizen van de gebruikelijke afmeting nemen i.v.m. de
bestaande toestellen voor RG. Het volume alcohol bleek ongeveer even groot
te moeten zijn alshet volume melk. Zo kwam men tot 8mlmelk, 6ml HCl36%
en 8ml alcohol.
Direct uitschudden van het destruaat met petroleumether was al toegepast
door VISSER (1904) voor kaas, die bij de methode van BONDZYNSKIJr. (1894)
petroleumether gebruikte i.pl.v. ether. Vooral bij melk bleek deze methode
echter bezwaarlijk te zijn, door de hardnekkig standhoudende emulsie, die
ontstaat bij het uitschudden. Dit was slechts te voorkomen door weer alcohol
te gebruiken. Het eenen ander resulteerde ineenmethode die gelijk isaan SBR,
op het extractiemiddel na. Deze methode, hier zoutzuur-alcohol-petroleumether-methode genoemd (ZAP), wordt in dit hoofdstuk voornamelijk beschouwd. (VAN BALEN WALTER (1929) deelde al mede, dat SBR op kaas ook
goed voldeed als alleen petroleumether werd gebruikt, al moest dan wat vaker
worden uitgeschud).
SBR heeft de volgende nadelen:
1° Er wordt veel niet-vet geëxtraheerd (zie 3.3.1.).
2° De ontmenging van beide fasen duurt zeer lang, n.l. 2...5 uur.
3° Het scheidingsvlak is niet op constante hoogte bij de verschillende extracties
(zie 2.2.1., tabel 1).
ZAP leek in veel opzichten beter te zijn: de ontmengduur is zeer kort
(enkele minuten) en het scheidingsniveau is constant. De methode gaf veel
lagere vetgehalten dan SBR, zelfs iets lager dan RG. Dit laatste verschil werd
voornamelijk toegeschreven aan afbraak van fosfatiden door het koken met
zoutzuur.
3.1.2. Moeilijkheden bijdeextractie (ZAP)
Inderdaad wordt bij ZAP veel minder niet-vet uitgeschud dan bij SBR (zie
3.3.), maar ook bleek dat 3 extracties veelal onvoldoende zijn om al het vet te
verzamelen. Bijeenzeventalbepalingen (in4-voud) van hetvetgehaltevan melk,
werd ook nog het vet verzameld, dat met een 4e t/m 6e extractie werd uitgeschud. Deze waarden (gemiddelden) varieerden van 0,011 tot 0,031%, gemiddeld 0,023%vet. De verschillen tussen duplo's waren soms vrij groot. In tabel 6
worden enkele uitkomsten gegeven van proeven, waarbij de hoeveelheid vet in
elke afzonderlijke extractie werd bepaald. Bij melk die verhit is geweest, is het
extraheren nog veel onvollediger (zie 3.5.1.).
TABEL6. De per afzonderlijke extractiegewonnen hoeveelheid vetin procenten vanhet monster bij ZAP, toegepast op melk en ondermelk; gedurende 1minuut met de hand
schudden.
Ie extractie
2e
3e
4e
5e

3,082
0,232
0,035
0,011
0,003

3,178
0,123
0,017
0,008
0,004

0,072
0,025
0,010
0,005

Er werd vrij veel onderzoek gedaan betreffende dit lage rendement en de factoren die er op van invloed zijn. Zo werd o.m. nagegaan of de tijdsduur van het
koken met zoutzuur een rol speelt. In tabel 7 wordt een voorbeeld van deze
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TABEL7. De gevonden vetgehalten van melk volgens ZAP in procenten, in afhankelijkheid
vandeduurvanhetkoken metzoutzuur;gedurende 1 minuutmetdehand schudden.
Kookduur

l e t/m 3e extr.
3,134
3,221
3,226
3,232
3,231
3,241
3,230
2,974

1 minuut

H „

2
3
4
6
8
10

4e t/m 6e extr.

„

0,077
0,015
0,011
0,011
0,011
0,007
0,021
0,270

Ie t/m 6e extr.
3,211
3,236
3,237
3,243
3,242
3,248
3,251
3,244

proeven gegeven. Hieruit blijkt dat een zeer korte kookduur voldoende is.
Bij het koken metzoutzuur begint devloeistof spoedigte schuimen; dit houdt
na 1 1,5minuut op. Na ong.8minuten treedt weer schuimen op;indien dit
voor de tweede maal schuimen plaats heeft gehad, is het rendement van de
extractie altijd sterk verminderd. Tenslotte werd besloten een kookduur van
3minuten aan tehouden. Eenlangere duur geeft geenbetere extractie en heeft
het nadeel dat meer niet-vet wordt uitgeschud (zie3.3.).
Eenanderefactorvan belangishet destructiemiddel. Erwasreedseerdergebleken,dateengroteovermaat HClnodigis;bijgebruikvaneenzelfde volume
HCl25% i.pl.v. 36%,vindt men vaak afwijkingen. (Frappant is ook het verschil dat tussen verschillende kwaliteiten HCl werd geconstateerd. In een bepaald geval bleek het gevonden vetgehalte van melk 0,050%lager, indien met
chemischzuiveri.pl.v.zoutzuurp.a.werdgekookt. Deoorzaakvanhetverschil
isnietverdernagegaan,maarsteedsisdep.a.-kwaliteitgebruikt).
Bij de bovenvermelde proeven, werd na het toevoegen van petroleumether
steeds gedurende 1 minuut geschud. Bij enkele bepalingen werd deze tijdsduur
gevarieerdvan0,25tot 2minuten. Hierbij werdde Ieextractieafzonderlijk opgevangenendaarna de2e + 3e.Erbleekeenzekere tendens tezijn, dat langer
schudden een betere extractie gaf, maar de duploverschillen waren veel groter
dan deverschillen tussendegemiddelden bij kort enlanger schudden.
Bij zeer krachtig schudden ontstaat gemakkelijk eenvisceuse emulsie, zodat
verder schudden dan weinigzinheeft:debeidefasen bewegen bijna niet meer
t.o.v. elkaar. Het is daarom beter de buizen te wentelen in een verticaal vlak,
zodat steeds de zware vloeistof door de lichte valt. Daartoe werd een met een
motor aangedreven apparaatje gemaakt, zodat ook gemakkeüjk proeven met
eenlangeextractieduur konden worden gedaan. Het toestelbestaat uit eenom
TABEL8. De per afzonderlijke extractie gewonnen hoeveelheid vetin procenten van het monster, bij ZAP toegepast op melk, in afhankelijkheid van de duur van het schudden.
De uitkomsten bij 1minuut betreffen schudden met dehand, deoverige rondwentelen van de buizen in een toestel.
1 minuut

3 minuten

6 minuten

9 minuten

Ie extractie
2e
3e
4e

3,482
0,065
0,062
0,018

3,575
0,052
0,009
0,001

3,627
0,013
0,000
0,000

3,638
0,006
0,000
0,000

Totaal

3,627

3,637

3,640

3,644
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een horizontale as draaibaar frame, met klemmen waarin de mojonnierbuizen
passen.Dedraaisnelheid werdzogekozen,datbijelkeomwentelingdebolvan
de buisjuist leegen weer vol kan lopen (20 25t.p.m.). Met behulp van dit
toestel zijn verscheidene proeven gedaan, waarbij elke extractie afzonderlijk
werd opgevangen. In tabel 8 wordt een voorbeeld gegeven. Uit de gegevens
werd geconcludeerd dat een schudduur van 5 minuten gewenst is. Bij melkprodukten dieverhit zijn geweest treden extra moeilijkheden op (zie 3.5.1.).
Het geringerendement van deextractie treedt niet opbij SBR.
3.1.3.Deoorzaak van demoeilijkheden bijdeextractie (ZAP)
Uit het bovenstaande is duidelijk dat niet het verdelingsquotiënt te laagis,
maar dat het lang duurt voordat een evenwicht tussen beide fasen wordt bereikt.De„mengbaarheid"vandetweevloeistoffen iskleinerdanbijSBR,indie
zindat deontmengingveelsneller gaat. Degrensvlakspanning tussen de fasen,
die werd bepaald met een „Du NouY-tensiometer", bleek bij ZAP ong.
13 dyne/cmtezijnenbijSBR ong.8.Maar ookbijRGisdezewaardetochong.
12dyne/cm,enhierisdeextractiejuistheelgoed;dushetverschilingrensvlakspanning kan het verschil in extractiesnelheid niet verklaren.
Het is bekend, dat ook onder zeer ongunstige omstandigheden, d.w.z. geringe mengbaarheid en grote moleculen, bij vloeistof-vloeistof-extractie verrassendsnelevenwichtwordtbereikt (CRAIG& CRAIG, 1950).Demengbaarheid
van defasen speeltin onsgevalwaarschijnlijk geengroterol.Alszuiver botervet in water aan een bepaling wordt onderworpen, blijkt na enkele slagen
schudden reedsalhetvetin depetroleumether tezijn overgegaan.
Het overgrote deelvan het vetisevenwelnietmoleculair verdeeldin dezure
vloeistofaanwezig.Hetmeestedrijft erbovenop.Ditdeelgaatindepetroleumether over, zodra men die slechts heeft toegevoegd. Een ander deel van het
vet zal nog geëmulgeerd voorkomen, al betreft het wellicht niet de onveranderdevetbolletjes vandemelk.Misschientreedttijdenshetkokenmetzoutzuur
enigehomogenisatieop.
Zoals gezegd, wordt zuiver botervet in water met 1extractie geheel uitgeschud. Dit bleek ook zo,alsi.pl.v. watereen 5%lactose-oplossing werdgenomen(bijkokenvansuikeroplossingenmetzurenontstaanharsachtigeprodukten).
Werdevenwelbotervetineen3%caseïne-oplossingonderzocht,danwerddoor1
maaluitschuddenb.v.95%vanhetvet verzameld.Bijmelkresulteert 1 extractie
- dit alles betreft 1minuut schudden - meestal in 90 93%„opbrengst".
Bijmelk,zowelalsbijdecaseïne-oplossing, isnahetschuddenenontmengen
een klein tussenlaagje, vaak niet meer dan enkele „vlokjes", tussen defasen te
zien.Bijmicroscopisch onderzoek bleekdat deze„vlokjes" hetvoorkomenvan
eenemulsiehebben.Inhetdestruaat zelfzijn meestalookenigekleinedruppeltjes te zien. Naar aanleiding van deze waarnemingen werd 2maal devolgende
proef gedaan:
32ml melk werd met 24ml zoutzuur gekookt en na afkoelen overgebracht
in een scheitrechter. 32ml alcohol werd toegevoegd, waarna gedurende 1 minuut werd geschud met 160ml petroleumether. Na ontmengen werd de vetoplossingafgeheveld, waarnametpetroleumether werdnagespoeld, totdat deze
vrij van vet was. De benedenste laag (22ml) werd afgetapt in een mojonnierbuis; de bovenste laag, inclusief het tussenlaagje, in een andere. 2 maal uitschudden met petroleumether gaf uit de onderste laag 2,1 en 1,5mg vet, uit
de bovenste laag 38,0en 77,5mg.
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Het meest waarschijnlijke is, dat bij het begin van het uitschudden een kleine
hoeveelheid van een emulsie ontstaat, die vet vasthoudt en dit moeiüjk afgeeft
aan de petroleumether. Dit is in overeenstemming met de feiten dat een lange
extractieduur nodig is,en dat overmatig krachtig schudden niet helpt. Het verband tussen de neiging tot schuimen van het destruaat en de slechte extractie,is
ook een aanwijzing dat emulsievorming van invloed kan zijn. Waarschijnlijk
zijn de afbraakprodukten van de eiwitten hierbij van belang.
Ook bij SBR ontstaat het emulsielaagje;hierhoudt het echter niet hardnekkig
vet vast, zodat uitschudden met de hand voldoende is. Ether onttrekt het vet
dus gemakkelijker.
3.1.4. Enkele pogingen terverbetering
Het lang durende uitschudden heeft bezwaar: tenzij men een geschikt toestel daarvoor heeft, is het extraheren onprettig werk. Daarom werd geprobeerd
een modificatie te vinden, die dit langdurige schudden overbodig zou maken.
Daarbij is o.m. het volgende overwogen:
Bij de reeds genoemde methode van VISSER (1904) wordt kaas na koken met
zoutzuur en koelen, direct 1 maal uitgeschud met petroleumether. Gezien de
redeüjk juiste resultaten die deze methode zou geven, mag worden verondersteld dathetvetzeer overwegend in depetroleumether terecht komt. Anderzijds
is zonder gebruik van alcohol de ontmengduur zeer lang, b.v. 12uur. Bij enkele
bepalingen werd na koken en koelen eerst geschud met petroleumether en werd
daarna pas alcohol toegevoegd, waarna nog even werd gemengd. Dit gaf inderdaad een duidelijke verbetering, en ook de ontmenging gingredelijk snel,b.v.in
15minuten. Maar anderzijds bleek deverbetering niet altijd afdoende en bovendien werd misschien meer niet-vet geëxtraheerd, zodat deze methode niet in gebruik werd genomen.
Verder werden verschillende andere hulpstoffen i.pl.v. ethanol geprobeerd,
vnl. diverse alcoholen. Alleen bij gebruik van methanol was een verbetering te
zien. Deze was evenwel niet doorslaggevend, vooral niet bij verhitte melk. n-en
zso-propanol bleken minder goed te zijn dan ethanol, butanol is onvoldoende
mengbaar met water. Daarom werd tenslotte besloten bij de oude methode te
blijven.
3.1.5. Voorschriften (SBR en ZAP)
Het voor SBR gebruikte voorschrift is als volgt: 8 ml melk, ondermelk of
karnemelk, 1 2 ml room, 2 4mlgecondenseerde melk, of 1g melkpoeder
worden nauwkeurig in de bol van eenmojonnierbuis gewogen. Eventueel wordt
met water aangevuld tot 8 ml, waarna 8 ml HCl 36% p.a. wordt toegevoegd.
Het mengsel wordt op een kleine vlam aan de kook gebracht, en daarna nog
3 minuten zacht gekookt. Na koelen onder de kraan wordt 8ml ethanol 96%
toegevoegd, gemengd en weer gekoeld. De overige behandeling is als bij RG
(zie 2.2.5.); alleen is de ontmengduur hier veel langer. Men dient vóór het centrifugeren te laten staan tot de bovenste laag helder is geworden. Dit duurt
i.h.a. 2 5 uur.
Het begin van de uitvoering volgens ZAP is alsbij SBR. Voor het extraheren
gebruikt men 40mlpetroleumether (kooktraject 40 60°C), waarbij gedurende 5 minuten wordt geschud bij rauwe of laag gepasteuriseerde melk e.d., ge38
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durende 10 minuten bij hoog verhitte produkten. Deze extractie wordt nog 2
maal herhaald. De overige uitvoering is weer als bij RG. De ontmenging vindt
plaats in enkele minuten.
De algemene voorzorgen bij afdampen, drogen, wegen etc. zijn gelijk aan die
bijRG. Bijzonderheden staan in 2.2. Alleen bij het drogen van het vet zijn nog
enige punten van belang (zie 3.3. en 3.4.).

3.2. VET EN VETACHTIGE STOFFEN (ZAP

EN

SBR)

3.2.1. Inleiding
In 3.1.2. werd enige aandacht besteed aan de extractie van vet + vetachtige
stoffen, als een geheel beschouwd. Hier zal nader worden ingegaan op het gedrag van de verschillende componenten voor wat betreft verdelingsquotiënt en
chemische veranderingen. Deze bestanddelen zijn:botervet, cholesterolen, vrije
vetzuren en fosfatiden. MULDER (1942) heeft er op gewezen, dat de eerste beide
ook bij methoden met zure destructie geheel en onveranderd worden geëxtraheerd.
Zuiver, gedroogd botervet werd zowel met SBR als met ZAP voor 99,98%
teruggevonden. Het zeer kleine verlies kon geheel toegeschreven worden aan
aanwezige vrije vetzuren (zie 3.2.2.). Ook als botervet aan ondermelk werd toegevoegd, werdhet met beide methoden geheel teruggevonden. Dit wil evenwel
niet zeggen, dat het „botervet" zoals het in melk voorkomt, geheel wordt geëxtraheerd, gezien het dan in geheel andere vorm aanwezigis.
Bij modelproeven bleek cholesterol geheel geëxtraheerd te worden, ook met
ZAP, ondanks de geringe oplosbaarheid ervan in petroleumether. Het werd
niet aangetast door koken met zoutzuur. Er werd niet nagegaan of de aan
cholesterolVeresterde zuren worden afgesplitst. Gezien het zeer lagegehalte aan
veresterd cholesterol in melk (ong. 0,002%: MULDER & ZUIDHOF, 1958) en
bovendien de waarschijnlijkheid dat van de eventueel afgesplitste zuren het
merendeel nog uitgeschud wordt, is deze kwestie niet van belang voor het gevonden vetgehalte van melk e.d.
3.2.2. Vrijevetzuren
Over het gedrag van vrije vetzuren bij SBR en soortgelijke methoden is nog
weinig gepubliceerd. Uit de theoretische beschouwing in 2.3.2. is duidelijk, dat
met deze „zure" methoden een hogere opbrengst verwacht kan worden dan
met RG.
Daar over de oplosbaarheid van hogere vetzuren in petroleumether in de
literatuur geen gegevens werden gevonden, werd deze voor enkele zuren bepaald. Gevonden werd als oplosbaarheid per 100ml oplossing bij 20C C:
myristinezuur: 8,4 g
palmitinezuur: 3,22 g
stearinezuur:
1,22g
Deze oplosbaarheden zijn vele malen groter dan die in water en ruimschoots
voldoende voor de extractie van de te verwachten hoeveelheden vrije vetzuren
bij ZAP.
Een volgende vraag is, of er tijdens het koken met zoutzuur vetzuren door
vervluchtigen verdwijnen. Ditbleekinhet uiterste geval0,002meq.per bepaling
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te kunnen zijn. Daar het vrijwel alleen lagere vetzuren betreft, die toch bij de
bepaling overwegend verloren gaan, kan heteffect geheelverwaarloosd worden.
Van de voornaamste 9vetzuren uit botervet werd titrimetrisch bepaald, welk
percentage met ZAP wordt geëxtraheerd, benevenshet deeldat verloren gaat bij
afdampen en drogen. Hierbij werd niet meer dan 0,2 meq. vetzuur per bepaling
genomen. Daar dittoch nogvrijveelist.o.v. dehoeveelheden dieb.v.in ranzige
melk voorkomen, werd voor één der zuren (oliezuur) nog nagegaan of het verdelingsquotiënt afhankelijk is van de concentratie. Dit bleek niet het geval te
zijn, wat in overeenstemming is met de waarnemingen van ARCHIBALD (1932)
over vloeistof-vloeistof-extractie van lagere vetzuren.
In tabel 9 zijn de gemiddelden van de waarnemingen (2 in 2-voud) weergegeven. Tevens wordt hier een berekening van de verhezen aan vrije vetzuren bij
ZAP op gebaseerd, uitgaande van een ongeveer gemiddelde samenstelling van
botervet. Het doel ishierbij meer een indruk te krijgen van de orde van grootte,,
dan tot een nauwkeurig bepaald resultaat te komen. In aanmerking is genomen
de waarneming van STADHOUDERS (1956), dat het patroon van vrije vetzuren,
ontstaan bij lipolyse van melkvet, ongeveer gelijk is aan dat van het substraat.
TABEL9. Hetverliesvan vrije vetzuren bijdeextractieenbij het afdampen en drogen volgens
ZAP. Kolom (6)isook van toepassing op SBR en RG.
Samenstelling

Vetzuur

Boterzuur
Capronzuur
Caprylzuur
Caprinezuur
Laurinezuur
Myristinezuur
Palmitinezuur
Stearinezuur
Oliezuur
Totaal

Afdampen en drogen

Extractie

mol-%

gew.-%

verlies
in%

mol-%
over

gew.-%
over

verlies
in%

mol-%
over

gew.-%
over

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

50
30
20
10
5
0
0
0
10

4,0
2,1
1,6
2,7
3,8
9,0
25,0
8,0
34,2

1,5
1,0
1,0
1,9
3,1
8,5
26,6
9,5
40,0

100
70
25
10
5
0
0
0
0

0,0
0,6
1,2
2,4
3,6
9,0
25,0
8,0
34,2

0,0
0,3
0,7
1,7
3,0
8,5
26,6
9,4
40,0

90,4

93,0

84,0

90,2

8
3
2
3
4
9
25
8
38*)
100

3,0
1,4
1,2
2,1
3,3
8,5
26,6
9,4
44,5*)
100

* Inclusief andere onverzadigde vetzuren.

Uit de tabel blijkt dus, dat ongeveer een tiende deel van de aanwezige vrije
vetzuren verloren gaat. Ter controle werden nog enkele waarnemingen gedaan
met eenhydrolysaat van botervet. Nagegaan werd ofhetuittabel9te berekenen
verlies bij destilleren en drogen klopte: totaal (7) = 93% van totaal (4). Een
bepaalde hoeveelheid hydrolysaat van botervet gaf na extractie volgens ZAP
0,0342 meq. vetzuren, na tevens afdampen en drogen 0,0319 meq., dus juist
93% van eerstgenoemde waarde.
Bij bovenstaande proeven (ook die van tabel 9) is steeds gezorgd, dat ong.
0,4 g neutraal vet aanwezig was tijdens afdampen en drogen. Nagegaan werd
hoeveel groter het verlies is, wanneer dit wordt nagelaten. Bij toepassen van
ZAP op een bepaalde hoeveelheid hydrolysaat van botervet, werd 9,5 resp.
10,0mg„vet" gevonden, zónder resp.meteenovermaat vettijdens afdampen en
40

Meded. Landbouwhogeschool, Wagemngen 61(8), 1-69 (1961)

dogen; een andere proef gaf 13,4 resp. 13,9 mg. Het verschil is dus niet groot.
Tenslotte werd uit enkele proeven geconstateerd, dat het, voor wat betreft de
vrije vetzuren, geenverschilmaakt of SBR dan welZAP wordt toegepast.
Deze uitkomsten zijn althans kwalitatief in overeenstemming met die van
WILLART c.s. (1959), hoewel de proefomstandigheden verschillend waren.
In het bovenstaande werd geconcludeerd, dat van de in de melk e.d. aanwezige vrije vetzuren ongeveer 10% verloren gaat. Mocht tijdens de bepaling vet
gehydrolyseerd worden, dan gaat van dat afgebroken deel ook wat verloren,
en wellicht meer dan 10%. Gaat de hydrolyse n.l. door tot de vorming van
glycerol,dan zalditzeker nietworden geëxtraheerd. Maximaalzou 15%kunnen
achterblijven, als tevens rekening gehouden wordt met de gewichtstoeneming
door hydrolysatiewater. FLORENTIN (1939) beweerde dat SBR ongeschikt is,
wegens hydrolyse van vet t.g.v. het koken met zoutzuur. SWAVING (1939) bestreed dit en stelde dat deze hydrolyse te verwaarlozen is. Geen van beiden
publiceerden evenwel overtuigende proefuitkomsten. WILLART C.S. (1959) concludeerden dat dehydrolyse zeer geringis,tenzij vóór de analyse al aanzienlijke
vetsplitsing plaats heeft gehad door enzymwerking. Dit zou te wijten zijn aan
de dan aanwezige mono- en diglyceriden, die, in tegenstelling tot zuivere triglyceriden, wel gehydrolyseerd zouden worden.
Inderdaad isdoor JENSEN & MORGAN (1959)in ranzige melk de aanwezigheid
van monoglyceriden aangetoond (ongeveer een derde van de aangetaste vetmoleculen levert een monoglyceride) en die van diglyceriden waarschijnlijk
gemaakt. Inversemelk vonden zij nagenoeggeenmonoglyceriden. WILLARTCS.
gevenvoor hydrolyse in 3,5 n HCl bij 100°Cgedurende 10minuten de volgende
uitkomsten:
zuiver botervet
geen hydrolyse
distearine
15% hydrolyse
enkele monoglyceriden
56....61% hydrolyse.
Enkele door ons genomen proeven wezen in dezelfde richting. Zo bleek b.v.
dat door 3minuten koken van 0,4 gbotervet in 10ml 11,5n HCl het zuurgetal
toenam van 2,4tot 3,5meq./100 gvet; bij kaasvet, met eenveelhoger zuurgetal,
was ook de toeneming groter: van 12,5tot 15,1.Ook werd een technisch preparaat van monostearine aan enige vetgehaltebepalingen onderworpen. De uitkomsten waren:
RG
95% „ver
ZAP, zonder koken
95% „
ZAP, normaal
90% „
Erisdusinderdaad een afneming, waarschijnlijk door hydrolyse van ong. een
derde van het monostearine.
Ook werden enkele proeven genomen met melk, die het bovenstaande leken
te bevestigen. Een exact kwantitatieve interpretatie hiervan is echter niet mogelijk, gezien de volgende moeiüjkheden:
1° De aanwezige fosfatiden worden wèl grotendeels gesplitst (zie 3.2.3) en
geven dus o.m. vrije vetzuren. WILLART C.S. nemen dit in 't geheel niet in
beschouwing.Tochgeeft ditzekeraanleidingtotextractievanmeerdan0,010
meq.vetzurenper 10mlmelk,zodat devraagrijst hoe het kan, dat zij dit niet
hebben gevonden.
2° Behalve vetzuren worden ook andere zuren geëxtraheerd - o.m. levulineMeded. Landbouwhogeschool, Wageningen 61(8), 1-69 (1961)
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zuur -, bij SBR zelfs aanzienlijke hoeveelheden, toenemend met langere
kookduur (zie 3.3.).
Anderzijds hebben de proeven met botervet in water e.d. ook een mogelijk
bezwaar, daar het vet in melk in een geheelandere vorm voorkomt. Hoewel dus
in een produkt dat aan lipasewerking onderhevig is geweest, een verder gaande
afsplitsingvanvetzurenzalplaatshebbendoorhetkokenmetzoutzuur,ishet niet
gemakkelijk eenuitspraak te doen over de reële daling in het gevonden vetgehalte die dit teweeg zal brengen.
3.2.3. Fosfatiden
MULDER (1942) heeft er op gewezen, dat bij „zure" vetgehaltebepalingen de
fosfatiden gedeeltelijk gehydrolyseerd worden. Hierover zijn enkele proeven
gedaan. De gebruikte preparaten zijn beschreven in 2.3.3., evenals de methode
van P-bepaling. N werd volgens een micro-kjeldahl werkwijze bepaald.
Eerst werd ZAP toegepast op eifosfatiden. Uitgegaan werd van een suspensie
in water, die per 8 ml ong. 50 mg fosfatiden bevatte. Zo werd b.v. gevonden:
bij een kookduur met HCl van 0 minuten - d.w.z. juist aan de kook brengen was het „vetgehalte" 72%; 13,5%van het P werd teruggevonden en 20,2%van
de N. Na 5minuten koken waren deze uitkomsten 65%„vet", geen P en 7,4%
van de N; het zuurgetal van het geëxtraheerde materiaal werd bepaald: omgerekend op stearinezuur kwam het overeen met 70%van het vet. Enkele andere
proeven gaven nagenoeg dezelfde uitkomsten.
Het is dus duidelijk, dat de fosfatiden worden afgebroken. Bekend is o.m.
dat de N-houdende groepen, zoals choline, gemakkelijk afgesplitst worden
(DESNUELLE, 1952). Het bleek dat op elk tijdstip gedurende het koken met zoutzuur iets meer eq. N waren afgesplitst dan eq. P. Het P blijft waarschijnlijk
gebonden aan glycerol. In het destruaat was n.l. geen anorganisch gebonden P
aan te tonen. Glycerol-fosforzuur iszeer bestand tegen zure hydrolyse (MALENGREAU & PRIGENT, 1911). Er worden dus vetzuren van het molecuul afgesplitst,
mogelijk pas nadat de basische groep vrij is gemaakt. Dit allesgaat wellicht niet
voor alle fosfatiden op.
De vrijgekomen vetzuren zullen grotendeels worden geëxtraheerd (zie 3.2.2.).
Volgens MULDER & HOOGENDIJK (1955) worden nog niet afgebroken fosfatiden
geheel mee bepaald. Tevens vonden zij, dat er geen verschil is tussen ZAP en
SBR voor wat betreft de fosfatiden. FALKENHAHN (1957) onderzocht mengsels
van botervet en „eilecithine" volgens de Britse Standaardmethode ter bepaling
van het vetgehalte van melkpoeder, welke methode vrijwel gelijk is aan SBR.
Hij vond gemiddeld 63,5% van de fosfatiden terug, hetgeen dus goed in overeenstemming is met onze waarnemingen.
Vervolgens werden enige proeven gedaan met melkfosfatiden. De samenstelling hiervan is ongeveer: 30%lecithine, 45% cefalinen, 25% sfingomyeline en
een weinig acetaalfosfatiden (RHODES & LEA, 1958; KOOPS, 1958). De beide
eerste groepen, die zeer verwant van structuur zijn, worden betrekkelijk gemakkelijk gehydrolyseerd met HCl, sfingomyeline veel moeilijker. Op 4 verschillende preparaten werd ZAP uitgevoerd; het gemiddeld „vetgehalte" was
66,3; 65,5; 71,4 en 66,0%. Van het 2e en 3e preparaat werd bepaald hoeveel
P in het extract terecht kwam (3 minuten koken); dit was 16 resp. 30%, dus
meer dan bij de eifosfatiden. 1maal werd het zuurgetal van het „vet" bepaald:
omgerekend op stearinezuur kwam dit overeen met 83%van het geëxtraheerde.
42
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Het maakte geen verschil of de fosfatiden in water, dan wel in ondermelk
werden gesuspendeerd.
Er kan dus worden geconcludeerd, dat met ZAP, zowel als met SBR, ongeveer een derde van het gewicht van de aanwezige fosfatiden verloren gaat.

3.3. EXTRACTIE VAN NIET VETACHTIGE STOFFEN

3.3.1. SBR
Dat bij SBR en verwante methoden veel niet vetachtige stoffen worden geëxtraheerd, iswelbekend. Ook over de oorzaak hiervan verkeert men reeds lang
niet geheelinhet ongewisse,maar merkwaardigerwijze isweinigvan deze kennis
gepubliceerd. Men wist vroeger al wel, dat afbraakprodukten van lactose een
rol spelen o.m. hydroxymethylfurfural, dat vrij goed in ether oplosbaar is. Ook
werd reeds in 1908 door D E GRAAFF in dit verband levulinezuur genoemd.
MULDER & HOOGENDIJK (1956) deelden mede, dat vooral afbraakprodukten
van lactose het vetgehalte volgens SBR verhogen.
Het is algemeen bekend, dat uit hexosen door verhitten in zuur milieu
«-hydroxymethylfurfural ontstaat. Ook dihexosen vertonen dit verschijnsel, na
voorafgaande hydrolyse. Daarbij ontstaan ook andere furanaldehyden, zowel
als polymeren ervan, met een vaak harsachtig karakter. Door koken met minerale zuren, wordt hydroxymethylfurfural verder omgezet tot levulinezuur:
HC
HOH 2 C—C\

- \ /

CH
/C—COH
L

2 H 2 0 — • CH 3 . CO . CH 2 . CH 2 . COOH
+ H . COOH

Ook levulinezuur isoplosbaar in ether.
Ook SANDBERG (1959) is hier nader op ingegaan. Hij toonde hydroxymethylfurfural en levulinezuur in het SÄR-extract aan. Tevens bleek dat saccharose in
veel sterkere mate aanleiding geeft tot bovengenoemde stoffen dan lactose. Dit
is waarschijnlijk te wijten aan de fructoserest.
De vraag is nu hoeveel niet-vet wordt uitgeschud, waarbij niet bij voorbaat
aangenomen mag worden, dat dit alleen uit lactose ontstaan schijnvet is. Daartoe werd de reeds 3maal geëxtraheerde vloeistof nogmaals 3maal volgens SBR
uitgetrokkenenwerddit2eextract drooggedampt engewogen. Omdat de betreffende bestanddelen enigszins vluchtigzijn, werd steedseengewogen hoeveelheid
vettoegevoegd, om de omstandigheden zoveelmogelijk geüjk tehouden aan die
van een gewone bepaling. De gevonden waarden bij 10 proeven (elk in 2- of
4-voud) varieerdenvan 0,043 tot 0,063%,gemiddeld 0,053%.Indien het destruaat 3maal met petroleumether werd uitgeschud alvorens de herhaalde extractie
volgens SBR werd toegepast, werd meer niet-vet gevonden, n.l. gemiddeld
0,070% (6waarnemingen in 2-voud). Op dit verschil wordt in 3.3.3.nader ingegaan.
Indien men het niet-vet afzonderhjk opvangt, blijkt het er bruin en stroperig
uit te zien. Het is voor een deel oplosbaar in petroleumether; waarschijnlijk is
dit voornamelijk levulinezuur. Bij degewone vetgehaltebepaüngen volgens SBR
wordt het gewicht van het lege kolfje achteraf bepaald, na uitspoelen van het
vet met petroleumether. Het niet-vet lost dan evenwel bijna geheel op, als althans niet te weinig echt vet aanwezig is. Voegt men een afgezonderde hoeveelMeded. Landbouwhogeschool, Wageningen 61 (8), 1-69 (1961)
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heid niet-vet toe aan het vrijwel kleurloze ZAP-vet, dan krijgt dit het geelbruine
uiterlijk van SBR-vet, en is het mengsel weer geheel oplosbaar in petroleumether. Alsb.v. melk volgens SBR wordt onderzocht, dan blijft na het uitspoelen
van het vetkolfje slechts ong. 0,005% niet-vet achter. Bij een vetarm produkt
als centrifugemelk kan dit veel meer zijn. Bij de bovenvermelde proeven met
voortgezette extractie, werd niet achteraf uitgespoeld, maar werd het lege kolfje
vooraf gewogen, zodat in de uitkomsten dus ook de kleine „onoplosbare rest"
is begrepen.
Op de met voortgezette extractie verkregen stof werden enkele kwalitatieve
reacties gedaan, om na te gaan of het inderdaad niet-vet betrof. Dit waren reacties op organisch P (fosfatiden), op hogere vetzuren en op vet (vetzuren na verzepen) (FEIGL, 1956). De uitkomsten waren negatief; alleen was een spoortje
vrije vetzuren aanwezig.
Vanindeoplossingaanweziglevulinezuur, bleek onder proefomstandigheden
ongeveer 6% te worden uitgeschud. Enkele malen gaf een 4,8% lactose-oplossingvolgens SBR een „vetgehalte" van gemiddeld 0,030%. Tevens werd hierbij
nagegaan, wat de invloed isvan de duur van het koken met zoutzuur. Zowel de
gewichtshoeveelheid (na afdampen en drogen) als de toeneming in zuurtegraad
van het extract werden bepaald. Het laatstgenoemde gegeven werd omgerekend
tot gewichtsprocenten levulinezuur. Figuur 6 geeft de gemiddelde uitkomsten.
Uit deze gegevens wordt waarschijnlijk dat de verdamping van levulinezuur
belangrijker is, wanneer er meer van aanwezig is. (In de vetkolfjes was een bekende hoeveelheid vet gebracht). Tevens lijkt de conclusie gewettigd, dat
het niet-vet hier voor het grootste deel uit levulinezuur bestaat.
Alshetextract buitenaanwezigheid vanvetwordtdrooggedampt en gedroogd,
dan verdampt het merendeelvan het materiaal:een lactose-oplossing gafzoeen
„vetgehalte" van 0,010%, tegen 0,028% als vet aanwezig was. Droogproeven
met zuiver levulinezuur geven ook aanzienlijke verdamping te zien.
Uit vetvrij gemaakte caseïne, wordt met SBR niets, of althans uiterst weinig
geëxtraheerd. Ook SANDBERG (1959) vermeldt dit. Het volgende experiment
werd 2 maal uitgevoerd: Een caseïnesuspensie (3%), een lactose-oplossing
(4,8%)en een lactoseoplossing waarin weer caseïne was gesuspendeerd, werden
aan een SÄR-bepaling onderworpen. De gemiddelde „vetgehalten" waren:
caseïnesuspensie 0,000 en 0,000%
lactoseoplossing 0,030 en 0,027%
lactose -f- caseïne 0,020 en 0,019%.
Hieruit blijkt dus, dat in aanwezigheid van caseïne bij het koken met zout-

FIG. 6.
„Vetgehalte" volgens SBR van een 4,8%
lactose-oplossing, bij verschillend lange kookduur met zoutzuur.
o Gewichtsanalytisch
A Berekend als levulinezuur uit titraties
Voor deverklaring: zie tekst.
<
6
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zuur, minderafbraakprodukten vanlactosewordenuitgeschud. Merkwaardigerwijze vonden MULDER & HOOGENDIJK (1956) juist het tegengestelde. Tevens
blijkt, dat de wijze waarop SANDBERG uit modelproeven met suikeroplossingen
een correctie op het vetgehalte volgens SBR berekende, niet verantwoord is. In
het volgende zal dit bezwaar nog duidelijker blijken.
Gezien de extraheerbaarheid van levulinezuur lijkt het niet onwaarschijnlijk,
dat ook de in melk aanwezige organische zuren voor een deel worden uitgeschud. Het belangrijkste hiervan iscitroenzuur, waarvan gemiddeld ong. 0,16%
inmelkvoorkomt. Ongeveer 5%vanhetaanwezige citroenzuur bleekbij modelproeven te worden uitgeschud. Dit geeft dus aanleiding tot een verhoging van
het gevonden vetgehalte met 0,007....0,008%.
Andere zuren in melk zijn: lagere vetzuren, melkzuur, pyrodruivenzuur e.d.,
volgens MORR c.s. (1957) ong. 0,4 meq./100 ml, hetgeen globaal overeenkomt
met bijna 0,02 gewichts-%. Deze groep zuren bleek aanleiding te geven tot een
verhoging van het vetgehalte met 0,002....0,003%.
De organische zuren samen geven dus aanleiding tot ong. 0,01% niet-vet,
lactose waarschijnlijk tot 0,02%, al is de „storende" invloed van caseïne nog
niet geheel duidelijk; dus in totaal 0,03%. Dit is beduidend minder dan gevonden werd met de proeven met voortgezette extractie. Er werden echter verder
geen pogingen gedaan om alle bestanddelen van melk afzonderlijk en in combinatie te onderzoeken. In plaats daarvan werd enkele malen een „vetvrije
kunstmelk" gebruikt (zie voor de bereiding 2.5.1.). Deze kunstmelk bevatte,
onderzocht volgens RG, inderdaad nagenoeg geen vet. Met SBR bleek enkele
malen een „vetgehalte"van 0,067%,ofvan 0,045%indien geenvetinde kolfjes
was gebracht. Deze uitkomst isbeter in overeenstemming met dievan de voortgezette extractie. Toch zal blijken (in 3.3.3.) dat ook hier waarschijnlijk een
onjuiste waarde werd verkregen.
WENGER (1915)heeft er al op gewezen, dat melkzuur bij vetgehaltebepalingen
kan worden geëxtraheerd. Sommige melkprodukten hebben natuurlijk een
veel groter melkzuurgehalte, dan de 0,006% die ongeveer in verse melk voorkomt (MORR c.s., 1957). Daarom werd hier nog wat nader onderzoek naar gedaan. Aanvankelijk leken de gegevens slecht met elkaar te kloppen. De uitkomsten bleken evenwel niet eenvoudig met de melkzuurconcentratie samen te
hangen. Figuur 7 geeft de resultaten van 2 proeven, waarbij melkzuuroplossingen van verschillende sterkte, alsmelk volgens SBR werden onderzocht. Het
eigenaardige verloop van de curve is niet verder bestudeerd. Vele factoren,
zoals b.v. lactidevorming, kunnen hier van invloed zijn. In elk geval zalbij Produkten alszurekarnemelk ofyoghurt nogeenextra verhogingvanhet gevonden

FIG. 7.

„Vetgehalte" volgens SBR van melkzuuroplossingen vanverschillendesterkte.
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vetgehalte van 0,01 0,02% optreden. Dit werd ook gecontroleerd en bevestigd, door melk met en zonder melkzuur te analyseren, waarbij bacteriële zuring
en direct toevoegen van melkzuur werden toegepast.
3.3.2. ZAP
SANDBERG (1959) geeft aan, dat hydroxymethylfurfural niet, maar levulinezuur weloplosbaar isinpetroleumether:67mg/100 mlbij 20°C. Door ons werd
53mg/100 ml gevonden, dus dezelfde orde van grootte. Van in de zure vloeistof
aanwezig levulinezuur bleek dan ook bij ZAP 1 1,5%te worden uitgeschud.
Men kan dus verwachten, dat een beetje niet-vet geëxtraheerd zal worden,
mogelijk overwegend levulinezuur.
De hoeveelheid niet-vet werd globaal bepaald, d.m.v. voortgezette extractie,
dus door een 4e t/m 6e extractie met petroleumether te verzamelen. 8 waarnemingen gaven 0,006....0,010% niet-vet, gemiddeld 0,008%. Ook werd de
reeds vermelde „vetvrije kunstmelk" een zestal malen onderzocht; het „vetgehalte" was 0,007....0,009, gemiddeld 0,008%.
Verdamping speelt weer een rol: Is geen vet aanwezig tijdens afdampen en
drogen, dan blijft bijna geen weegbare rest achter, i.h.a. slechts 0,001%. (Dit
verklaart ook de uitkomsten van 0,000% in tabel 8). Er is echter maar weinig
vet nodig om de verdamping te belemmeren. Zo werd het vetgehalte van centrifugemelk gemiddeld slechts 0,002% hoger gevonden, als vooraf 0,3 g vet
in de kolfjes werd gebracht (6 proeven). Zoals verwacht kon worden, is het
niet-vet vrijwel geheel oplosbaar in petroleumether; slechts ong. 0,001% niet.
Dit laatste is waarschijnlijk de droge stof uit miniscuul kleine druppeltjes van
de waterfase, die ondanks alle voorzorgen toch meekomen.
Om te controleren of het niet-vet inderdaad levulinezuur bevat, en tevens om
iets te weten te komen over mogelijke andere bestanddelen, werd het volgende
experiment gedaan 1 ): Een grote hoeveelheid centrifugemelk werd behandeld
volgens ZAP. Het Ie extract werd weggedaan om het meeste vet kwijt te raken.
Het 2et/m 4e extract werd ingedampt tot klein volume. (Een klein deel hiervan
werd uitgeschud met weinig water. Hierin werd gereageerd op furanaldehyden
met barbituurzuur en aniline (AKALSONI, 1927); de reactie was sterk positief).
Het concentraat werd geschud met een verzadigde oplossing van 2,4-dinitrofenylhydrazine in 2 n HCl, waarna de petroleumetherlaag werd verdampt. De
gevormde dinitrofenylhydrazonen (D.N.P.'s) werden geëxtraheerd met benzeen. Het benzeenextract werd weer uitgeschud met weinig 2%NaHC0 3 in
water. Na aanzuren ontstond hierin een geelneerslag, dat werd afgezonderd en
omgekristalliseerd uitbenzeen. Door bepalingvanhet smeltpunt (209 210°C,
KoFLER-bank) en het mengsmeltpunt met de bekende stof, werd het geïdentificeerd als het D.N.P. van levulinezuur.
Het benzeenextract werd drooggedampt, en onderzocht met de methode van
VAN DUIN (1961) d.m.v. adsorptiechromatografie over een ZnC0 3 -zuil, met als
eluens petroleumether-benzeen-pyridine 8:1:1. Op de zuil verschenen ruim
20 banden. De eerste, zeer grote band werd geëlueerd. De homogeniteit werd
gecontroleerd door verdelingschromatografie over silicagel (zie VAN DUIN,
1961). Na verdampen van het eluens werd de stof omgekristalliseerd uit pe1
Het „Nederlands Instituut voorZuivelonderzoek" teEdesteldemijgastvrij indegelegenheideendeelvanditexperimentaldaaruittevoeren.Dr. H. VAN DUIN gafmijhierbij waardevolle hulp en adviezen.
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troleumether. Ze bleek identiek met het D.N.P. van levulinezure ethylester:
smeltpunt 100°C, Xmax 362mjx (in chloroform - 1 % ethanol).
Van de overige banden op de ZnC0 3 -zuil waren alleen de 2een3eband mogelijk van kwantitatief belang. De indruk werd gewekt dat dit syn- en anti-isomeer van hetzelfde D.N.P. waren, temeer toen na elueren, droogdampen en
ottikristalliseren het smeltpunt 160 resp. 208°C bleek te zijn, en Xmax 385 resp.
390m|x (in chloroform - 1 %ethanol). Het vermoeden dat dit de D.N.P.'s van
hydroxymethylfurfural zouden zijn, werd niet bewaarheid. Van syn- en antiisomeer hiervan bleek n.l. het smeltpunt 215 resp. 235°C te zijn en Xmax 383
resp. 386 387m;jL De onbekende stof werd daarna niet verder onderzocht.
De overeenkomst in oplosbaarheid, gedrag op de zuil en U.V.-spectrum van de
D.N.P.'s suggereert evenwel chemische verwantschap met hydroxymethylfurfural. Het is dus wellicht een ander furanaldehyde.
Tercompletering werdeenblanco proef gedaan (wateri.pl.v. centrifugemelk),
die geen D.N.P.'s gaf en een proef met een 5%lactose-oplossing. Het beeld van
de zuil bleek vrijwel identiek met dat van de eigenlijke proef. Ook hier werden
de D.N.P.'s van levulinezuur en de ethylester ervan geïdentificeerd.
Naar aanleidingvanditexperiment kan geconcludeerd worden, dat inderdaad
levulinezuur wordt geëxtraheerd, met daarbij nog een groot aantal andere carbonylverbindingen, evenwel in zeer kleine hoeveelheden. Alleen de hoeveelheid
ethyllevulinaat isbeduidend, zelfs groter dan bij levulinezuur. Het isechter zeer
vluchtig. Kleinehoeveelheden verdampen vrijwel geheel in de droogstoof, ook
in aanwezigheid van vet. Pas als meer dan 5mg van de ester bij 0,3 gvet wordt
gebracht, büjft iets achter na een uur drogen bij 103 104°C. Dat zo'n grote
hoeveelheid zou worden uitgeschud is niet aan te nemen. Het ethyllevulinaat is
duidelijk te ruiken tijdens het drogen van SBR- of ZAP-vet.
Het is mogelijk, dat ook andere esters worden uitgeschud, zoals b.v. esters
van vetzuren. Ook ethyllactaat zou van belang zijn, ware dit niet nog vluchtiger
dan ethyllevulinaat. Met alle esters van laag moleculaire zuren zal dit zo zijn.
Ook esters van citroenzuur komen waarschijnlijk niet in aanmerking, daar
monoësters nog zeer hydrofiel zijn en di- of triësters wel nauwelijks gevormd
zullen worden. Esters van aminozuren zijn basen, die dus niet geëxtraheerd
zullen worden uit een sterk zure vloeistof.
Zou er sprake zijn van een langzame estervorming, dan wordt mogelijk meer
uitgeschud indien het mengsel van destruaat en alcohol lang zou staan voor de
extractie. Inderdaad werd geconstateerd, dat 24 uur wachten een ong. 0,005%
hoger vetgehalte gaf. Hiervoor zijn echter ook vele andere verklaringen denkbaar.
Verder kan men verwachten, dat het evenwicht:
zuur + ethanol ^ ester + water
onder proefomstandigheden ver naar links ligt. Dan zou door een steeds wegnemen van de esters, d.w.z. een lange extractieduur, meer gevormd en uitgeschud worden. Inderdaad bleek het gevonden vetgehalte met ong. 0,003% per
uur langere extractie toe te nemen. Ook hier zijn weer tal van andere verklaringen mogelijk. Overigens zijn deze verschijnselen niet van praktisch belang,
gezien de nog geringe verschillen bij extreme omstandigheden.
Enkele malen werd een bepaling uitgevoerd op een 4,8% lactoseoplossing,
met alsresultaat een „vetgehalte" van 0,006 0,008%.Hetisdus aannemelijk,
dat nagenoeg al het niet-vet afkomstig is van lactose, en wel voornamelijk als
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levulinezuur. Bij SBR bleek, dat door langer koken met zoutzuur meer niet-vet
wordt geëxtraheerd, en wel in het bijzonder levulinezuur. Daarom werden ook
met ZAP enkele zulke proeven gedaan, waarbij het verschijnsel ook optrad.
Bij een bepaling op vetvrije kunstmelk b.v., bleek bij 1minuut koken een „vetgehalte" van 0,001%,bij 3minuten 0,009%enbij 8minuten 0,016%.Het is dus
ongewenst een lange kookduur aan te houden.
Ook werd nagegaan of, evenals bij SBR, melkzuur wordt uitgeschud. 1%
melkzuur toegevoegd aan melk, bleek het gevonden vetgehalte met 0,002
0,003% te verhogen, dus een gering effect.
Evenals bij RG, treedt bij SBR het verschijnsel op, dat een groter vetgehalte
wordt gevonden bij een kleiner monster (MULDER & HOOGENDIJK, 1955). Nu
werd nagegaan of dit ook voor ZAP geldt. Daartoe werden enkele proeven gedaan met melk en room, zoals voor RG beschreven in 2.5.3. Inderdaad trad het
verschijnsel op, maar in geringere mate: x = 0,3 0,6 mg. Het bleek evenwel
ook optegaanvoorlactoseoplossingen, waarx = 0,4 0,5mgwerd gevonden.
Het verschijnsel is hier dus veel gemakkelijker te verklaren dan bij RG. Het bezwaar voor de bepaling van het vetgehalte van room is dus bij ZAP analoog
aan dat bij RG, al is het vrijwel verwaarloosbaar.
Bovenstaande uitkomsten zijn in strijd met een voorlopige mededeling van
MULDER, HOOGENDIJK & WALSTRA (1959), die geen verschil in vetgehalte vonden bij verschillend grote monsters. Gezien het slechts kleine effect is dit niet
verwonderlijk.
3.3.3. Vergelijking vanSBR enZAP
Bij vergelijking van beide methoden, toegepast op melk en ondermelk, bleek
SBR-ZAP = 0,020
0,030%. Uit het in 3.2. behandelde zou men willen
opmaken, dat de methoden geen verschil geven voor wat betreft vet en vetachtige stoffen. Verder zou het niet-vet bij SBR 0,06 0,07% bedragen, en bij
ZAP ong. 0,008% (zie 3.3.1. en 3.3.2.). Nu blijft bij SBR iets van het niet-vet
in het vetkolfje achter na het uitspoelen met petroleumether (ong. 0,005%),
maar op grond van al deze gegevens zou toch SBR-ZAP bijna 0,05 0,06%
moeten zijn, dus 2 maal zo groot als werd gevonden.
Hoewel SBR-ZAP misschien wat groter isbij ondermelk dan bij melk, is het
toch onwaarschijnlijk dat met SBR minder werkelijk vet wordt onttrokken dan
met ZAP. Als de met beide methoden verkregen vetoplossing „teruggeëxtraheerd" wordt met zwak alkalische 50% alcohol, zodat het niet-vet waarschijnlijk nagenoeg geheel onttrokken wordt (de bruine kleur van het SBR-\et is b.v.
verdwenen), dan is toch na afdampen en drogen nog steeds SBR> ZAP, zij
het heel weinig. Bij het onderzoek van centrifugemelk werd zelfs wel gevonden,
dat SBR na ZAP groter was dan SBR normaal. (Met de term „SBR nd ZAP"
wordt het volgende bedoeld: nadat destruaat + alcohol 3 maal is uitgeschud
volgens ZAP, wordt nogmaals 3maal volgens SBR geëxtraheerd; de hoeveelheid droge stof in dit laatste extract, uitgedrukt als gehalte van de onderzochte
melk e.d., is dan „SBR na ZAP").
Het is dus waarschijnlijk, dat de tot nu toe gegeven gehalten aan niet-vet
onjuist zijn. Om dit verder te onderzoeken, werden enkele proeven met herhaalde extractie gedaan. Hierbij werd zoveelmogelijk onder gelijke omstandigheden gewerkt: steeds was vet in de korfjes aanwezig (tegengaan verdamping);
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het gewicht van het lege vetkolfje werd vooraf vastgesteld (dus niet uitspoelen
etc.). Onderstaand wordt een schema van deze proeven gegeven, waarin tevens
de gemiddelden van de uitkomsten zijn vermeld. Het betrof 3waarnemingen bij
melk, 2bij ondermelk, en 1bij wei, die alle ongeveer dezelfde resultaten gaven.
Melk e.d.
SBR
v+0,032%

ZAP
vetgehaltev
verschil £»!= 0,032'
SBR na ZAP
ZAP na ZAP
0,010%
0,070%
verschil £>2= 0,060%

ZAP na SBR
0,005%
verschilD«

SBR na SBR
0,053%
0,048%

Op het eerste gezicht zou men verwachten, dat b.v.:
ZAP + SBR na ZAP f^ SBR + ZAP na SBR,
en dit is zeker niet het geval. Het is het gemakkelijkst de verschillen D te vergelijken. Daar het schijnvet, zoals levulinezuur e.d., in zeer grote overmaat in
de zure vloeistof aanwezigis,ener dusmet elkeextractie ongeveer evenveel van
verzameld zou worden, verwacht men, dat D1 !^L D2 ^ D3. Dit is duidelijk niet
het geval. Alleen bij een proef met ultranitraat van melk was D1 ^ Z)2(Z)3werd
hier niet bepaald).
Om uit te zoeken hoe de bovenstaande discrepanties verklaard moeten worden,werden diverseproeven gedaan. De hoeveelheid niet-vet uit centrifugemelk
bleek niet beïnvloed te worden door toevoegen van botervet aan het monster,
noch bij SBR noch bij ZAP. Ook werd geen verschil in verdampen van niet-vet
gevonden tijdens drogen bij proeven met directe extractie enerzijds, en die met
voortgezette extractie anderzijds. De bij ZAP gevonden hoeveelheid niet-vet
bleek waarschijnlijk iets, zij het heel weinig, af te nemen met toenemend rangnummer van de extractie. Dit is niet verwonderlijk, maar bij SBR bleek juist
een toeneming. Er waren enkele aanwijzingen, dat er misschien een kleine afneming is in de oplosbaarheid van een deel van het niet-vet in de waterfase met
toenemend rangnummer van de extractie. Een deel van het verschil tussen D2
en D3 kan hier mogelijk mee worden verklaard.
Het voornaamste bleek evenwel het volgende:Bij SBR neemt de hoeveelheid
niet-vet van 1 extractie toe met 0,001%per uur staan van de zure vloeistof vóór
deextractie. Daar bij SBR de ontmenging van defasen erglangduurt, ismeestal
ong. 24 uur nodig voor 3 extracties, bij voortgezette extractie dus 48 uur. Nu
werden de proeven steeds zo gedaan, dat alle extracties met hetzelfde rangnummer ongeveer tegelijkertijd werden uitgevoerd; dus ook bij ZAP had de
vloeistof lang gestaan. Het verschil tussen Dz en Z)2isnu geheelte verklaren. Bij
SBR na ZAP heeft de zure vloeistof 24 uur gestaan, voordat de «SÄÄ-extractie
begon. Hier is dus de vorming van schijnvet doorgegaan, zonder dat dit steeds
voor een deel werd weggenomen, zoals bij SBR na SBR. Maar ook voor het
verschil tussen D3 en D1 is dit van belang: daar het schijnvet toch nog slechts
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weinig in ether-petroleumether oplost, is van het extra gevormde niet alles
weggenomen bij de eerste 3 extracties.
Hiermee is de kwestie waarschijnlijk wel verklaard, temeer daar bij ultrafiltraat van melk (D1 £^ D2) een veel geringere toeneming in de hoeveelheid
niet-vet bij lang staan werd gevonden dan bij melk e.d. De proeven met „vetvrije kunstmelk" hebben voor SBR dus weinig waarde (voor ZAP wel), doordat ze te hoge uitkomsten geven; die met een mengsel van lactose en caseïne
geven een betere benadering, als men ook de extractie van organische zuren
in aanmerking neemt. De conclusie kan dus zijn, dat bij ZAP inderdaad ong.
0,008% niet vetachtige stof als vet wordt gevonden, maar dat het bij SBR veel
minder is dan aanvankelijk werd aangenomen. Dit is dan 0,03 0,04% bij
bepalen van het vetgehalte van melk, waarbij slechts weinig niet-vet achterblijft
na het uitspoelen met petroleumether. Bij vetarme produkten als ondermelk zal
meer achterblijven en zal dus het gevonden vetgehalte minder te hoog zijn,
maar een uitspraak over dejuiste hoeveelheid is hier moeilijk.
Mogelijk speelt bij het verschil tussen SBR en ZAP ook oxydatie van het
ZAP-VQtnog een kleine rol. Hierop wordt in 3.4. nader ingegaan.
3.3.4. Pogingen de hoeveelheid niet-vet te verminderen
ZAP werd o.m. ontwikkeld, om het extraheren van niet-vet te ontgaan bij
methoden met zure ontsluiting. Hoewel een aanzienlijke verbetering bereikt is,
is deze poging toch niet volledig geslaagd. Men zou ook kunnen proberen, het
ontstaan van de storende stoffen te verhoeden, tenminste voor zover deze niet
van nature in de melk voorkomen.
SCHLOEMER & RAUCH (1942) ontwikkelden een voorschrift waarbij gekookt
werd met zoutzuur en chloroform. Daardoor bleef de temperatuur ong. 77°C,
en ontstonden althans geen bruine stoffen. MOHR & HÄSING (1948) constateerden evenwel dat het vet onvolledig werd ontsloten. Bij vroeger op dit laboratorium gedane proeven, werd iets dergelijks geprobeerd door koken in aanwezigheid van alcohol. Ook dan bleef bruinkleuring achterwege, maar het volgens
SBR gevonden vetgehalte wasnog duidelijk hoger i.pl.v. lager. Misschien speelt
hier estervorming een rol.
Bij de methode van de Britse „Society of Public Analysts" (1936) voor de
bepaling van het vetgehalte van melkpoeder, wordt na toevoegen van water
eerst gekookt met weinig ammonia, daarna pas met zoutzuur. Volgens HÄLLQVIST & HELLVING (1949)zou daardoor de afbraak van het eiwit gemakkelijker
verlopen, en zou men dus kunnen volstaan met minder sterk zoutzuur of een
kortere kookduur, met als gevolg minder schijnvet. Daarom werd enig onderzoek gedaan met ZAP. De verbetering is slechts hoogstens 0,002%. Bij SBR is
dit iets meer.
Ook bij de Britse methode wordt achteraf uitgespoeld met petroleumether.
SANDBERG (1959) beveelt daarbij aan eerst een weinig water in het kolfje te
brengen, waardoor de niet vetachtige stoffen voor een groter deelachter zouden
blijven. Ons bleek evenwel, dat dit bij ZAP in 't geheelgeen, en bij SBR slechts
een verbetering van ong. 0,002% geeft.
Verder werd nog geprobeerd minder schijnvet te laten ontstaan, door te
koken onder toevoeging van SnCl2. Het is bekend, dat dit o.m. de vorming van
polymerisatieprodukten tegengaat bij zure hydrolyse van eiwitten. Hoewel inderdaad de kleur van het destruaat veel lichter bleef, bleek bij SBR meer dan
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een verdubbeling van de hoeveelheid niet-vet. Dit moet o.m. toegeschreven
worden aan extractie van het tinchloride zelf,dat enigszinsinether oplosbaar is.
Ook bij ZAP resulteerde een kleine verhoging van het gevonden vetgehalte.
Ook werd gepoogd het ontsluiten door koken met een organisch zuur uit te
voeren, in de hoop zo de vorming van levulinezuur te voorkomen. Mierenzuur
bood nog de meeste perspectieven, maar een volledige ontsluiting van het vet
bleek niet mogelijk. Wel lukte dit, als enig HCl aan het mierenzuur werd toegevoegd, maar dan werd weer schijnvet gevormd en uitgeschud.
Op grond van de resultaten van vele pogingen, lijkt het niet mogelijk door
zure destructie ontsluiting van het vet te krijgen, zonder dat levulinezuur e.d.
worden gevormd. Ook pogingen om het eiwit volledig op te lossen met pepsine
en verdund zoutzuur mislukten.
3.4. VERGELIJKING VAN ZAP MET RG

In het navolgende zal onder A worden verstaan: het vetgehalte volgens RG
minus het vetgehalte volgens ZAP, bij toepassing van beide methoden op dezelfde melk, ondermelk e.d., dus b.v. „Amelk".
Amelk werd 10 maal bepaald en was -0,005....+0,004%, gemiddeld
-0,001%(sA = 0,003%). Het voorgaande geeft gegevens over de hoeveelheden
vet en vetachtige stoffen die niet mee bepaald worden, en over de hoeveelheid
niet-vet die wel bepaald wordt, zowel voor RG als voor ZAP. Met behulp
hiervan, kan dus een gecorrigeerd vetgehalte berekend worden, door met het
te weinig aan vet te vermeerderen en met het niet-vet te verminderen. Daartoe
moet het gehalte aan fosfatiden en dat aan vrije vetzuren bekend zijn. De hoeveelheid niet-vet bijZAP werd bepaald door toepassingvanherhaalde extractie,
voor het niet-vet bij RG werd 0,004% aangenomen (zie 2.5.). De uitkomsten
van enkele proeven zijn gegeven in tabel 10. A-gecorrigeerd is gemiddeld
0,004%, dus niet ver van nul.
TABEL 10.

Vetgehalte en gecorrigeerd vetgehalte (in
Vrije
vetzuren

procenten) van melk, volgensRG en ZAP.
RG
Niet-vet gecorZAP
rigeerd

ZAP,
gecorrigeerd

A,
gecorrigeerd

RG

ZAP

A

Fosfatiden

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

3,275
3,527
3,663
3,105
3,254

3,280
3,530
3,666
3,103
3,250

-0,005
-0,003
-0,003
+ 0,002
+ 0,004

(0,030)
0,033
0,030
0,031
0,028

(0,012)
0,015
0,010
0,012
0,012

0,010
0,009
(0,008)
0,008
0,006

3,283
3,537
3,670
3,113
3,262

3,281
3,533
3,669
3,106
3,254

+ 0,002
+ 0,004
+ 0,001
+ 0,007
+ 0,008

Gemidc elde

-0,001

+ 0,004

De uitkomsten tussen haakjes zijn niet bepaald maar geschat.
(7) = (1) + 0,13 x (4) + 0,67 x (5)- 0,004.
(8) = (2) + 0,33 x (4) + 0,1 x (5)-(6).

Daar debij room toe te passen correcties relatief weinigzullen verschillen van
die bij melk, is het te verwachten, dat - als de room een 10maal zo hoog vetgehalte heeft als melk - Aroom 5L 10 Amelk zal zijn. Bij 5 bepalingen bleek
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Aroom = -0,01 -0,04%, gemiddeld -0,02%.Ditisdusin overeenstemming
met de resultaten bij melk. (Bij de toepassing van RG op room, werd verdund
met 0,5%NaCl-oplossing).
Aondermelk (vetgehalte 0,07 0,15%) werd 16 maal bepaald en wasgemiddeld 0,011 % (sA = 0,004%). Nu isbij ondermelk de correctie op het verschil in vetgehalte vrijwel nul. Vrije vetzuren zijn nagenoeg niet aanwezig in
ondermelk, behalve wat boterzuur, dat toch bij beide methoden verloren gaat.
Het teweinig aanfosfatiden istennaaste bij gelijk aandehoeveelheid niet-vet,
zowel bij RG (0,002%) als bij ZAP (0,006%). M.a.w. ook A-gecorrigeerd =
= 0,011%. Dit is vreemd, gezien de uitkomsten bij melk en room.
Om na te gaan waaraan de grote Aondermelk moet worden toegeschreven,
werd devolgende proef enkelemalen gedaan: Vandezelfde ondermelk werd het
vetgehalte bepaald volgens ZAP en RG, maar tevens werd opvolgens RG verkregen vet + 8mlwater eenbepaling volgens ZAP uitgevoerd, enwelop2manieren: zowel zonder koken met zoutzuur (uitkomst genoemd „ZAP op RG,
koud"), alsnormaal met 3minuten koken („ZAP opRG, warm"). De uitkomstenzijn samengevatintabel 11.Hierbij zijndevolgende opmerkingentemaken:
Kolom (5). Het gemiddelde is gelijk aan de gemiddelde Aondermelk van
alle waarnemingen.
Kolom (6). Dit verschil is op te vatten als de hoeveelheid niet-vet van RG,
daar dit onder de omstandigheden van (3)niet uitgeschud zalworden. Hetgemiddelde is goed in overeenstemming met de te verwachten 0,001 0,002%
(zie 2.5.).
Kolom (7). Dit verschil wordt geacht veroorzaakt te worden door de afbraak van fosfatiden t.g.v. het koken met zoutzuur. Daar het gemiddelde fosfatidengehalte vanondermelk ong.0,016%is,eneenderde vandefosfatiden bij
Zetverloren zougaan(zie 3.2.3.), stemt hetgevonden gemiddelde erzeer goed
mee overeen, alsmentevens bedenkt, datbij RG 10%vandefosfatiden achterblijft.
Kolom (8). Ook bij ondermelk wordt met ZAP wat schijnvet onttrokken,
enwellevulinezuur ontstaan uitsuikers. Daar bij(4)geen suikers aanwezig zijn,
en dusvrijwel geen schijnvet gevormd kanworden, iseengemiddelde uitkomst
van ongeveer + 0,005% teverwachten, dussterk verschillend vande gevonden
-0,004%.
TABEL 11. Vetgehalte(inprocenten)van ondermelk,volgensRGenZAP. Verklaring:zietekst.

RG

ZAP

ZAP
op RG,
koud

(D-(3)

(3)-(4)

(2)-(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0,152
0,114
0,105
0,111
0,089
0,119

0,142
0,107
0,096
0,097
0,076
0,104

0,147
0,112
0,106
0,108
0,090
0,118

0,141
0,106
0,101
0,099
0,085
0,114

0,010
0,007
0,009
0,015
0,013
0,015

+ 0,005
+ 0,002
-0,001
+ 0,003
-0,001
+ 0,001

0,006
0,006
0,005
0,009
0,005
0,004

+ 0,001
+ 0,001
-0,005
-0,002
-0,009
-0,010

0,011

+ 0,0016

0,006

-0,004

Gem iddelde
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ZAP
op RG,
warm

(D-(2)
A
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Het is dus duidelijk, dat bij ZAP toegepast op ondermelk een deel van het
vet niet wordt gewonnen. Gezien de gevonden A bij melk en room, lijkt het of
dithierbij niet, ofinveelmindere mate, zozalzijn. Tochmoet dit onwaarschijnlijk geacht worden. Het is gemakkelijk te controleren met een balansproef.
Bepaald werd het vetgehalte van room, van ondermelk en van een mengsel van
beide ( = „melk"). Uit beide laatste gegevens werd weer een vetgehalte van
room berekend, door de hoeveelheid vet uit de „melk" te corrigeren voor die
uit de samenstellende ondermelk. Als nu alleen het vetgehalte van ondermelk
bij ZAP te laag zou worden gevonden, dan zou het berekende vetgehalte van de
room duidelijk hoger moeten zijn dan het direct gevondene. Indien ook bij melk
en room overeenkomstig te weinigvet wordt bepaald, zou het gevonden gehalte
iets hoger moeten zijn, tengevolge van de extractie van niet vetachtige stof (zie
2.6.). Gevonden minus berekend vetgehalte bleek tezijn: 0,00;-0,06; +0,01 en
+ 0,08%, dus gemiddeld +0,01 %. Waarschijnlijk wordt dus ook bij melk en
room het vet met ZAP niet volledig gewonnen.
Het is niet gemakkelijk hier een verklaring voor te geven. Het meest waarschijnlijk lijkt ons een „binding" tussen vet en andere stoffen, welke zou ontstaan bij het koken met zoutzuur. Het bewuste vet kan n.l. ook met meerdere
malen uitschudden niet verzameld worden (zie 3.1.2.), maar als het eenmaal op
een andere wijze vrij is gemaakt, dan is het wel extraheerbaar, zoals blijkt uit
tabel 11. In dit verband zijn enkele proeven met wei nog interessant. Hierbij
bleek n.l. A wei = 0,001% (gecorrigeerd voor extra verdamping van levulinezuur), terwijl A ondermelk = 0,017% was (;dit betrof de ondermelk waar de
wei van gemaakt was). Misschien is er dus sprake van een interactie tussen vet
en afbraakprodukten van kaasstof.
Nu blijft echter het verschil tussen A melk en A ondermelk te verklaren.
Ten dele speelt misschien gewichtstoeneming van het Z^4P-vet door oxydatie
een rol. In het begin van het onderzoek werd enkele malen het peroxydegetal
van het vet bepaald (methode van SABALITSCHKA, 1941). Dit was bij RG 0,1
mg O/gvet. Bij ZAP was het veel hoger, n.l. 0,5 en bij SBR weer laag: 0,1. Nu
kan allicht veel meer zuurstof opgenomen zijn dan het peroxydegetal aangeeft,,
vooral als dit hoog is. Bij RG zijn in het vet fosfatiden opgelost, die in die toestand als antioxydans kunnen werken. Bij de zure methoden is dit niet zo, dus
is sterkere oxydatie mogelijk. Waarschijnlijk werkt het schijnvet van SBR als
antioxydans. 1maal werd een proefje gedaan, waarbij aan ZAP-vet voor het
drogen enig niet-vet van SBR werd toegevoegd:het gevonden vetgehalte bleek
inderdaad 0,006%lager dan bij niet toevoegen.
Het ÄG-vet is steeds geel gekleurd, het ZAP-vet vóór het drogen ook, maar
daarna wit, waarschijnlijk t.g.v. oxydatie van de kleurstoffen (caroteen etc).
Aan het eind van dit onderzoek zou nader worden ingegaan op de oxydatie
van ZAP-vtt. Dit bleek toen plotseling steeds geel gekleurd, hoewel niets aan
de bepaling was veranderd. Ook het peroxydegetal was toen veel lager: 0,1
0,2 mg O/g vet. Het lukte niet een verklaring te vinden, noch om de oude toestand weer plaats te doen hebben.
Hoewel dus mogelijk een deel van de gevonden discrepantie tussen A melk
en A ondermelk met oxydatie van het Z^i'-vet verklaard moet worden, is niet
aannemelijk dat dit de enige oorzaak is. Het komt ons waarschijnlijk voor, dat
het volgende een rol speelt:
In 2.5. bleek bij de behandeling van het niet-vet bij RG, dat dit vnl. uit de
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oppervlaktelaagjes afkomstig is. Er is meer van dit materiaal te winnen, door
vaker teextraheren, en er waren aanwijzingen dat de stoffen toch voor een klein
deel vetachtig zijn. Er kan b.v. sprake zijn van een complex van welen niet vetachtige stoffen, dat ten dele wordt geëxtraheerd. Daardoor wordt dus enerzijds
niet-vet uitgeschud, maar anderszijds ook wat te weinig „vet". Dit kan echter
bijna niet voor ondermelk opgaan. Bij ZAP zou het complex door koken met
zoutzuur gesplitst worden, en het vet er wel uit worden geëxtraheerd.
Het meest waarschijnlijk lijkt ons: Bij RG blijft een klein deel van het vet
achter, maar dit wordt ten dele gecompenseerd door niet-vet; beide hoeveelheden nemen toe met de hoeveelheid oppervlaktelaagjesstof. Bij ZAP blijft een
ander deel van het vet (ong. 0,01%) achter, in hoeveelheid evenwel onafhankelijk van het vetgehalte. Gecombineerd met de overige gegevens (aangaande fosfatiden, vrije vetzuren, niet-vet ZAP etc.) blijkt dan, dat voor de bepaling van
het vetgehalte van melk en room beide methoden ongeveer evenjuist zijn, maar
dat voor ondermelk RG de voorkeur verdient. RG geeft echter weer grotere
afwijkingen als veel vrije vetzuren aanwezig zijn.
Bij SBR moetjuist als bij ZAP een deel van het vet achterblijven, daar - zoals in 3.3.3.duide ijk blijkt - bij SBR zeker niet meer vet onttrokken wordt dan
bij ZAP.
3.5. TOEPASSING OP ENKELE PRODUKTEN {ZAP

EN

SBR)

3.5.1. Melkprodukten
In 3.1.2. werden enkele moeilijkheden bij de extractie volgens ZAP beschreven. Het betrof daar rauwe melk, maar bij h o o g v e r h i t t e melk verloopt de
extractie nog aanmerkelijk slechter. Wordt 3 maal gedurende 1minuut uitgeschud, dan wordt bij gesteriliseerde melk somswel0,2%teweinigvet gewonnen.
In tabel 12wordt een voorbeeld gegeven van de verrichte proeven met verschillende extractieduur. Uit deze proeven werd geconcludeerd, dat gedurende 10
minutenschudden(wentelen) vereist is. Langer schudden helpt doorgaans niet:
na 10minuten is een visceuse emulsie gevormd, zodat dan verder geen vet meer
wordt onttrokken, alvorens ontmenging plaats heeft gehad (b.v. door centrifugeren). Ook bij gesteriliseerde ondermelk is gedurende 10 minuten extraheren noodzakelijk.
TABEL 12. De per afzonderlijke extractie gewonnen hoeveelheid vet in procenten van het

monster, bijZAP toegepastophoogverhittemelk(20minuten 120°C),in afhankelijkheid van de duur van het schudden.
1 minuut

3 minuten

6 minuten

9 minuten

Ie extractie
2e
„
3e
4e
„

3,405
0,346
0,108
0,056

3,583
0,292
0,064
0,024

3,688
0,255
0,030
0,005

3,890
0,078
0,004
0,002

Totaal

3,915

3,963

3,978

3,974

Melk die gedurende 10minuten op 80°C verhit is geweest, bleek zich geheel
te gedragen als rauwe melk; verhitting gedurende 10 minuten op 100°C gaf al
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een slechtere extractie, hoewel nog niet zo slecht als bij gesteriliseerde melk
(20 minuten 120°C).
Daar tijdens de bereiding van vele melkprodukten een vrij sterke verhitting
wordt toegepast, is bij het bepalen van het vetgehalte daarvan volgens ZAP een
zelfde bezwaar te verwachten. Dit werd dan ook ondervonden bij m e l k p o e d e r
en bij o n g e s u i k e r d e g e c o n d e n s e e r d e melk. Bij dit laatste produkt is
3 maal uitschudden gedurende 10 minuten mogelijk niet eens altijd afdoende
daar één maal met een 4e extractie nog 0,01%vet werd uitgeschud.
Zowel SBR als ZAP zijn geheel ongeschikt voor g e s u i k e r d e gecondenseerde melk. Met ZAP isde extractie volkomen onvoldoende. Hier werd b.v.
volgens RG een vetgehalte van 8,62% gevonden, volgens ZAP slechts 6,26%
en wel met een zeer grote spreiding (s = 0,36%). SBR geeft daarentegen veel
te hoge waarden, zoals verwacht kon worden; b.v. RG 8,23% en SBR 9,85%,
ook weer met een zeer grote spreiding (s = 0,35%). Er wordt dus veel schijnvet
uitgeschud, waarvan wel wat achterblijft bij het uitspoelen met petroleumether,
maar het merendeel toch niet. Ook wanneer vóór het uitspoelen een beetje
water in het kolfje wordt gedaan (SANDBERG, 1959) lost toch nog veel van het
niet-vet in de petroleumether op.
Bij zure m e l k p r o d u k t e n geeft het melkzuur aanleiding tot een verhoging
van het gevonden vetgehalte met 0,01....0,02% bij SBR en met 0,002....
0,003% bij ZAP, zo als al werd vermeld (3.3.1. en 3.3.2.).
Bij een produkt rijk aan fosfatiden zoals k a r n e m e l k , wordt het vetgehalte
volgens ZAP lager gevonden dan volgens RG, en wel meer naarmate het vetgehalte van de room waar de karnemelk uit is bereid, hoger was. Dit bleek o.m.
bij een vroeger op dit laboratorium uitgevoerd onderzoek. Figuur 8 geeft de
uitkomsten van deze proeven en moge ter illustratie dienen.
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FIG. 8. HetverschilRG-ZAP bijkarnemelk,bereiduitroomvanverschillend vetgehalte.

3.5.2. Kaas
Voor de bepalingvan het vetgehalte van kaas zijn ettelijke methoden ontwikkeld. Een uitgebreid, maar nog geenszins volledig overzicht van de oudere
literatuur vindt men b.v. bij UTZ (1913). RG wordt ook wel gebruikt, maar is
toch minder geschikt, o.m. gezien het vaak hoge gehalte aan vrije vetzuren in
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kaas. Als standaardmethode wordt meestal SBR gebruikt, zoals in de internationale norm. De ontwikkeling ervan werdin 3.1.1.gegeven. Het volgende voorschrift werd door ons gebruikt:
Ong. 3gkaas wordt nauwkeurig in een mojonnierbuis gewogen en zacht gekookt met 10ml HCl 36%;nadat de kaas ogenschijnlijk is opgelost, wordt nog
2 minuten doorgekookt, waarna wordt gekoeld en 10ml alcohol wordt toegevoegd. Verder wordt gehandeld als bij melk (zie 3.1.5.), behalve voor wat betreft de duur van het drogen, welkehier wat langer moet zijn, omdat doorgaans
meer vet aanwezig is;1,5 uur bleek voldoende.
Ook bij toepassing van SBR op kaas is enig niet-vet te verwachten, hoewel
relatief minder dan bij melk, daar zo goed als geen suiker aanwezig is. Ook het
citroenzuur is doorgaans vrijwel geheel omgezet. Toch leek het gewenst, ook
voor kaas ZAP tebeproeven. Het voorschrift wijkt slechts afvan dat voor SBR
in het gebruikte extractiemiddel: alleen petroleumether. Bij het uitschudden
bleken evenwel dezelfde moeilijkheden als bij melk. Gedurende 10 minuten
schudden is noodzakelijk om in 3 extracties al het vet te verzamelen. Verder
extraheren levert dan geen droge stof meer op.
Ook de invloed van de kookduur bleek ongeveer zo te zijn als bij melk (zie
3.1.2.). Nadat de kaas op 't oog is opgelost, is nog 2 minuten doorkoken gewenst. Bij 1minuut doorkoken werd bij ZAP soms nog onvolledige extractie
waargenomen. Bij wat langer koken - b.v. 4 minuten na het oplossen - bleek
het vet bij SBR soms niet geheel oplosbaar in petroleumether: een vlokkig bezinksel blijft dan achter. Er is niet verder onderzocht waar deze vlokjes uit bestaan, maar ze zijn kennelijk overwegend niet vetachtig. Worden ze n.l. met het
vet meegewogen, dan resulteert een duidelijk te hoog vetgehalte.
Bij SBR bleek een korte extractieduur, dus b.v. 1minuut met de hand schudden, ruimschoots voldoende.
Het onderzoek naar dejuistheid van de methode is bij kaas wat lastiger dan
b.v. bij melk, gezien de slechtere reproduceerbaarheid (zie 3.7.), die toegeschreven moet worden aan het onvoldoende homogeen zijn van het monster. Eigenlijk zouden dus wat grotere series proeven nodig zijn. Gelukkig is echter de
hoeveelheid niet-vet, gevonden bij voortgezette extractie, beter reproduceerbaar, daar voor deze kleine hoeveelheid de homogeniteit van weinig belang is.
Bijproeven metvoortgezette extractie (zievoor detechniek 3.3.3.) bleek:
SBR na ZAP = SBR na SBR
Daar bovendien (in tegenstelling tot bij melk) de uitkomst volgens SBR onafhankelijk bleek van de duur van het staan vóór de extractie, en tevens ZAP na
SBR zowel als ZAP na ZAP nihil bleken te zijn, is het te verwachten dat:
SBR na ZAP = SBR - ZAP
zal zijn. Inderdaad bleek bij 6proeven in 4-voud SBR - ZAP = 0,02....0,12%,
gemiddeld 0,06% en SBR na ZAP = 0,05....0,09%, gemiddeld ook 0,06%.
Het is dus waarschijnlijk, dat bij SBR ong. 0,06% niet-vet mee wordt bepaald. Waar bestaat dit nu uit? Uit 3.3.1. is op te maken dat ong. 0,03%melkzuur geëxtraheerd kan worden, gezien het melkzuurgehalte van kaas. Melkzuur
kan dan ook gemakkelijk aangetoond worden (reactie met /»-hydroxydiphenyl
enzwavelzuur; FEIGL, 1956).Dezuurtegraad van het niet-vet werd nog bepaald
en hieruit bleek een gemiddeld equivalentgewicht van 150. Dit komt dus overeenmet90/150x0,06=0,036%melkzuur,alsaangenomenwordtdatdithetenige
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zuur is dat wordt geëxtraheerd, en als geen vorming van lactiden op zou treden.
Behalveeenkwalitatieve reactie op organische N, die negatief uitviel, werd verder niet ingegaan op de aard van het niet-vet, daar het niet zo belangrijk te
weten is welke, als wel dàt er niet-vet-stoffen worden geëxtraheerd. Misschien
zijn het o.m. polymerisatieprodukten, gezien het bruine en taaie uiterlijk. Bij
ZAP wordt vrijwel geenniet-vet uitgeschud.
Voor wat betreft vet en vetachtige stoffen, is het onwaarschijnlijk dat verschillen optreden t.o.v. melk. Er is dus een verlies van een tiende van de vrije
vetzuren en van een derde van de fostatiden te verwachten, zowel bij SBR als
bij ZAP. 10% van de vrije vetzuren kan evenwel bij sommige kaassoorten,
zoals blauwe-schimmelkazen, een niet te verwaarlozen hoeveelheid zijn. Blijkens proeven van MULDER & HOOGENDIJK (1955) is het fosfatidengehalte van
volvette kaas doorgaans 0,10...0,16%; het gehalte in de droge stof 0,17...
0,24%. Mogelijk neemt het met de rijping wat af.
Of, evenals bij melk, een klein deel van het vet achterblijft doordat het in
niet extraheerbare vorm is overgegaan tijdens de bewerking, is niet gemakkelijk
uit te maken.
3.6. D E METHODE „WEIBULL"

3.6.1. Literatuuroverzicht
Zoals in 3.1.1. werd vermeld, bedacht SCHMID (1888)het koken met zoutzuur
om het vet van melk te ontsluiten. BERNTROP (1902) ontwierp een methode,
waarbij na het ontsluiten het destruaat wordt gefiltreerd, zodat het vet op het
filter achterblijft. Na uitwassen van het filter wordt dit gedroogd, waarna het
met ether wordt geëxtraheerd. Deze methode was o.m. bedoeld voor brood en
gecondenseerde melk. Blijkens VAN DERWAL & W I J S (1908) werd de bepaling
ook spoedig toegepast op melk en andere melkprodukten. KONING & MOOY
(1916Î) gaven een voorschrift dat thans nog ongewijzigd wordt gebruikt:
25 ml melk wordt met 20 ml water en 30 ml 8 n HCl gedurende 15 20
minuten zacht gekookt. Daarna wordt het mengsel heet gefiltreerd door een
nat filter en het filter met heet water uitgewassen, tot het Altraat zuurvrij is (of
beter chloorvrij). Het filter wordt dan gedurende 1 uur bij 103 105°C gedroogd, waarna het gedurende 2 uur in een soxhletapparaat wordt uitgetrokken. Het extract wordt doorggedampt en na drogen wordt de hoeveelheid vet
gewogen.
Het isduidelijk, dat dethansingeburgerde naam „WEIBULL" voor de methode
onjuist is. Hier is trouwens al meermalen op gewezen, o.m. door VAN DER WAL
& WIJS (1908) en door MULDER (1942). De beste naam zou zijn: methode van
BERNTROP. WEIBULL (1892) heeft - na SCHMID dus - een methode bedacht voor
brood, waarbij dit werd verhit met verdund zwavelzuur; na neutraliseren met
marmerpoeder werd het mengsel op papier gedroogd en dan met ether uitgetrokken. Dit is dus principieel een andere methode. Bovendien heeft WEIBULL
zich veel bezig gehouden met de bepaling van het vetgehalte van melk e.d. en
daarbij steeds RG gepropageerd voor melk, melkprodukten en kaas (zie b.v.
WEIBULL, 1898,1906).
Volgens EISSES(1948)zijn moeilijkheden bij Wbvnl. toe te schrijven aan:
1° Het filter is niet geheel droog, of wordt weer enigszins nat tijdens het extraheren. Indien het ten tweede male wordt gedroogd, kan er weer wat vet
aan worden onttrokken.
Meded.Landbouwhogeschool, Wageningen 61(8), 1-69 (1961)

57

2° Er isteweinigwater inhet mengsel tijdens het koken. Dit gaat in het bijzonder op voor melkpoeder, waar volgens sommige voorschriften geen extra
water aan wordt toegevoegd. Indien nu te lang wordt gekookt, en dus veel
water verdampt, blijkt later het vet niet volledig onttrokken te kunnen worden. Wordt daarentegen te kort gekookt, dan blijft veel „kool" op het filter
achter, waardoor niet meer behoorlijk uitgewassen kan worden.
STOLDT (1951, 1952) heeft Wb gepropageerd als „universele methode" voor
melk- en zuivelprodukten en heeft gedetailleerde voorschriften opgesteld, maar
in feite niets nieuws toegevoegd. De toevoeging „STOLDT" aan de naam van de
methode, maakt deze naam dus nog onjuister. MOHR & KOENEN (1952, 1953)
hebben het werk van STOLDT nog weer gecontroleerd en de methode aanbevolen, ook voor gesuikerde melkprodukten.
Bij een modificatie die vroeger wel werd toegepast, wordt het destruaat eerst
diep gekoeld alvorens gefiltreerd wordt, en wordt ook met ijskoud water uitgewassen. Onlangs is deze methode nog weer voorgesteld (MOUREAUX, 1959).
Waarschijnlijk gaat men hierbij uit van de gedachte dat minder kans bestaat
dat vet door het filter loopt, als het is gekristalliseerd. Ons zijn evenwel geen
onderzoekingen dienaangaande bekend.
De praktische uitvoering van Wbbiedt nogal wat bezwaren:demethode kost
veel meer tijd en werk dan b.v. ZAP. Men dient vooraf filters en watten te ontvetten. Zonu en dan wil het destruaat slecht door het filter lopen, wat meestal
onvoldoende uitwassen en dus een onbetrouwbaar resultaat tengevolge heeft.
Het komt soms voor dat een filter lekt. Door de ingewikkelde procedure heeft
men veelkans tijdens de bewerking wat vet te verliezen. Er wordt vaak beweerd
dat Wbbeterreproduceerbare uitkomsten zougevendan anderemethoden. Voor
zover onsbekend, berust ditalleen opdeoverwegingdat vaneengroter monster
wordt uitgegaan, en is deze bewering niet door proeven gestaafd.
Een voordeel van Wbzou kunnen zijn, dat heelweinigniet-vet mee wordt bepaald, omdat rigoreus met water wordt uitgewassen. Toch blijven altijd nog
niet vetachtigestoffen ophet filter achter. Daarentegen bestaat ook de mogelijkheid dateenbeetje vet het filter passeert, zoals vrije vetzuren of fijn geëmulgeerd
vet.
3.6.2. Eigen onderzoek
Ter aanvulling van het uit de literatuur bekende, en in het licht van de gegevens verkregen bij SBR en ZAP, werd enig onderzoek gedaan. Dit heeft evenwel een oriënterend karakter, gezien te weinig bepalingen werden uitgevoerd
om de hoge graad van geoefendheid te krijgen, die voor dergeüjk werk gewenst
is. De methode werd ook alleen opmelk en ondermelk toegepast.
Het gebruikte voorschrift wasdatvan KONING & MOOY (1916è) met de volgende modificaties:
1° De duur van het extraheren werd verlengd tot 4 uur.
2° Tenzij anders vermeld, werd geëxtraheerd met petroleumether.
3° Dekoelervanhetsoxhletapparaat werdvanbovenafgesloten met een chloorcalciumbuisje.
Dit laatste bleek een goed hulpmiddel om het weer vochtig worden van het
filter tegen te gaan. Een tweede maal drogen en uittrekken van het filter resulteerde niet in extractie van meer vet.
Enkelemalenwerdhetvetgehaltevanmelkenondermelk bepaald (in4-voud),
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TABEL 13. Het vetgehaltein procenten volgens Wbvan melk en ondermelk, bij extractie met

verschillende oplosmiddelen.
Ether

Petroleumether

Verschil

Ether na petroleumether

3,883
3,508
3,613
0,088
0,093

3,880
3,504
3,608
0,084
0,089

0,003
0,004
0,005
0,004
0,004

0,006
0,003
0,004
0,003
0,003

0,004

0,004

Gemiddeld

zowel bij extractie met ether als met petroleumether. Tevens werden de met
petroleumether uitgetrokken filtersaaneenna-extractie metether onderworpen.
De gevonden gemiddelde uitkomsten zijn vermeld in tabel 13.De met de naextractie verzamelde stof is geheel onoplosbaar in kokende petroleumether, en
is dusvrijwel zeker niet vetachtig. Daar dehoeveelheid bovendien gelijk isaan
het verschil in vetgehalte, gevonden met de beide oplosmiddelen, is het waarschijnlijk dat ditverschil alleen veroorzaakt wordt door extractie vanwat nietvet door ether. Er wordt wel beweerd dat ether aanmerkelijk hogere gehalten
zou geven danpetroleumether, maar waarschijnlijk isdantekort geëxtraheerd,
daar uittrekken met petroleumether gedurende 2 uur veelal onvoldoende is.
Ook ishetmogelijk datwatcondenswater ophetfilterbijether-extractie minder
stoort dan bij uittrekken met petroleumether.
Waarschijnlijk wordt met petroleumether vrijwel geen niet-vet onttrokken,
daar een na-extractie in het geheel geen droge stof oplevert. Ookishetvetgeheel kleurloos, terwijl het met ether verkregen vet enigszins bruinrood is getint. Dehoeveelheid niet-vet isoverigens ookbijgebruik vanether gering enbij
extractie gedurende 2 uur wellicht nogminder dan de gevonden 0,004%.
3 maal werd bepaald hoeveel teruggevonden werd vanaan melk, inde vorm
vaneenhydrolysaat van botervet, toegevoegde vetzuren. De uitkomsten waren
77; 87en 75%, gemiddeld 80%,duswat minder dan bij ZAP. Dit is ookwel
te verwachten, daar met het uitwassen ook welwat vetzuren het filter zullen
passeren. Ook de verschillen in uitkomst zijn niet bevreemdend, want de ene
maal moet met meer water uitgewassen worden dan de andere maal.
Het verschil ZAP-Wb bleek voor centrifugemelk heel klein; 2 maal werd
0,001%gevonden (4-voud). Bij melk washet groter n.l. 0,014; 0,023; 0,034 en
0,023%. Nu bevat het ZAP-vet enig niet-vet en bovendien iets meer vrije vetzuren. Tevens zoubij Wbiets meer van de fosfatiden afgebroken kunnen worden, doordat langer gekookt wordt, maar anderzijds is het gebruikte zoutzuur
veelminder sterk. Hetisdusnietteverwachten, dathetverschilveel groter dan
0,01%is,als alleen deze oorzaken in aanmerking komen.
Om nategaan ofvet het filter passeert, werd filtraat + waswater van8Wbbepalingen, dus van 200 ml melk, uitgeschud met een mengsel van ether en
petroleumether. Dit extract werd drooggedampt, waarna het residu werd uitgetrokken met petroleumether. Deze oplossing werd 2 maal uitgeschud met
2,5% NH 3 in 50%alcohol, om niet vetachtige stoffen en vrije vetzuren te verwijderen. Na afdampen vandepetroleumether bleef een rest van 12,1mg over,
dus ong. 0,006% vandeoorspronkelijke melk. Deze droogrest bleek te bestaan
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uitvet. Door verzepenloste destof geheelop,enna aanzuren van deze oplossing
ontstond een neerslag van vetzuren. Ook kon glycerol aangetoond worden
(reactie op acroleïne na verhitten met KHS0 4 ; FEIGL, 1956). Het moet niet uitgesloten worden geacht, dat soms meer dan 0,006%vet het filter passeert.
Het volgende kan worden geconcludeerd:
1° Extractie met petroleumether is niet onvollediger dan met ether, en geeft
geen niet-vet, maar moet b.v. 4uur duren.
2° Ook bij gebruik van ether wordt heel weinigniet-vet gevonden, n.l. 0,004%
of minder.
3° Er gaat wat vet verloren door uitwassen en waarschijnlijk ook op andere
wijze, b.v. 0,01....0,03% bij melk.
4° De methode is dan ook voor melk weinig reproduceerbaar, voor ondermelk beter (zie 3.7.).
5° Van vrije vetzuren en wellicht ook van fosfatiden gaat iets meer verloren
dan bij ZAP.
6° Het is gewenst de koeler van het soxhletapparaat af te sluiten met een buisje
met een droogmiddel.
3.7. REPRODUCEERBAARHEID

Voor de hier gebruikte termen, tekens en statistische methoden wordt verwezen naar het overeenkomstige hoofdstuk bij RG (2.8.).
In tabel 14wordt een overzicht gegeven van de reproduceerbaarheid van de
verschillende methoden, toegepast op enkele produkten. Tevens is berekend de
onzekerheid van het verschil in vetgehalte bij vergelijking van verschillende
voorschriften, waarbij alleen gegevens zijn vermeld van de vergelijkingen die
inderdaad zijn gemaakt.
Er werden geen proeven gedaan om te toetsen of de afwijkingen in vetgehalte
normaal om het gemiddelde zijn verdeeld.
Bij de gegevens van tabel 14 kunnen nog enkele opmerkingen worden gemaakt. Zowelbij ondermelk, melk alskaasissv bij SBR wat groter dan bij ZAP
hoewel de verschillen elk niet significant zijn. Als aanvulling bij het verschil
SBR-ZAP voor kaas, is nog interessant de reproduceerbaarheid van de hoeveelheid niet-vet, verkregen door herhaalde extractie SBR na ZAP (x). Hiervoor issx = 0,010%(9 = 12)en ?0,05.Sx= 0,011%voor n = 4,dus aanzienlijk
kleiner dan ?0;05.sA voor n = 4.
Het verschil tussensvbijmelkensv bijondermelkisvoor ZAP kleinerdanvoor
RG (zietabel 5).Gezien het verschil in grootte van het monster bij beide methoden (m = 8resp. 11g), heeft het zin niet sY, maar het produkt ervan met m te
vergelijken, m x sv is dan voor ondermelk ongeveer even groot, maar voor
melk is dit bij ZAP nogal wat kleiner. De spreiding wordt bij ZAP dus heel
weinigbeïnvloed door de hoeveelheid vet.
Bij Wb is de invloed van het vetgehalte echter opvallend groot, wat ook wel
in overeenstemming ismet de overige gegevens over dezemethode. Voor melk is
Wb alleen al om de slechte reproduceerbaarheid ongeschikt. De spreiding is bij
ondermelk klein, hetgeen toegeschreven kan worden aan het grote monster en
het lage vetgehalte.
Toch moet Wb afgeraden worden voor het bepalen van het vetgehalte van
ondermelk. RG is de aangewezen methode. Om nu een betere reproduceerbaarheid te krijgen bij RG, kan men een groter aantal bepalingen doen. Het is even60
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TABEL 14. Dereproduceerbaarheid van devetgehalten volgensZAP, SBR en Wb, bijverschillende Produkten.
ondermelk
8*
0,08

melk
8*
3,6

room
1
35

room
2
35

kaas
3
34

p = 0,05 d a t a v >
'0,05•si voor « = 2
id. n = 4
?o,o5--s(vi-v2)voor n = 2
_
id. n = 4
rf(berekend uit sv)
p = 0,99 dat d<

41
0,0027
0,0032
0,0039
0,0027
0,0055
0,0039
0,0030
0,0070

99
0,0031
0,0035
0,0044
0,0031
0,0062
0,0044
0,0035
0,0080

5
0,040
0,084
0,073
0,052

6
0,021
0,042
0,036
0,026

16
0,033
0,047
0,049
0,035

0,045
0,103

0,024
0,054

0,037
0,085

9
•s»
/» = 0,05 dat av>
'0,05-sovoor n = 2
id. n = 4

26
0,0028
0,0037
0,0041
0,0029

29
0,0036
0,0047
0,0054
0,0037

9

33
0,0054
0,0070
0,0078
0,0055

Produkt
Grootte monster in gJ^5
Gem. vetgehalte in % <^

<P
Sv

ZAP

SBR

Wb

p = 0,05 d a t a v >
'0,05•*ö voor n = 2
id. n = 4

14
0,0017
0,0025
0,0026
0,0018

Verschil A =

'0,05•S Ä v o o r n = 2
id. n = 4

0,0057
0,0039

0,0064
0,0048

RG-ZAP

'0,05••SA v o o r n = 2
id. n = 4

0,0050
0,0035

0,0062
0,0045

Verschil A =

'o ) o5-SA~ v o o r n =

0,0032

0,0063

Sv

SBR-ZAP
Verschil A =

ZAP-Wb

4

12
0,038
0,057
0,059
0,041

0,052

0,086

* voor Wb: 25 g
verklaring : zie tabel 5.

wel beter het extract uit meerdere mojonnierbuizen in één vetkolfje te verzamelen. Men moet dan meer dan 1maal uit hetzelfde kolfje de oplosmiddelen
afdampen. Stel dat het extract van 4 buizen samen wordt genomen. ov wordt
danbijna4maalzokleinalsvaneengewonebepaling,want bij ondermelk wordt
de spreiding nauwelijks bepaald door de hoeveelheid vet, noch door het wegen
van het monster. Doet men de gewone bepalingin 4-voud, dan wordt G„slechts
\/4 —2maal zo klein alsav, en heeft men nog iets meer werk. Zo'n vier-in-eenbepaling volgens RG is beter reproduceerbaar dan een bepaling volgens Wb,
kost minder werk en duurt korter. Bovendien is de uitkomst ook juister.
Voor de methoden met zure ontsluiting werd niet de spreiding tussen series
bepaald. Hoogstwaarschijnlijk zijn echter de bij RG dienaangaande verkregen
gegevens van toepassing (zie 2.8.2.).
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4. DISCUSSIE EN SAMENVATTING
In dit onderzoek werden enkele standaardmethoden voor vetgehaltebepaling op hun merites onderzocht. Hierbij zijn meer de methoden als zodanig beschouwd, dan dat is ingegaan op de toepassing op diverse produkten. Voorzover enkele van de resultaten dan ook aanleiding mogen geven tot voorstellen
voor wijziging van de bestaande voorschriften, zali.h.a. eerst nog een praktisch
routine onderzoek plaats moeten vinden.
Algemeen. Bij alle gravimetrische vetgehaltebepalingen is o.m. het verwijderen van de oplosmiddelen van belang. Het bleek dat oververhitten moet
worden voorkomen, omdat anders ontleding en dus verlies van vet optreedt.
De condities tijdens het drogen werden zo gemaakt, dat gedurende 1uur drogen altijd voldoende is.
De meeste moeilijkheden zijn i.h.a. te verwachten bij het wegen van de vetkolfjes. Het gevonden gewicht wordt sterk beïnvloed door temperatuur
en vochtigheid van de lucht. De omstandigheden dienen hieraan te worden
aangepast door tegenwichtkolfjes te gebruiken en door „acclimatiseren"
van het glaswerk en de balans. Het gebruik van glazen exsiccatoren is verkeerd.
De m e t h o d e R O S E - G O T T L I E B (RG). In het algemeen verstaat men tegenwoordig onder „vetgehalte" het gehalte aanvet + vetachtige stoffen. Bijmodelproeven met botervet en met cholesterol, bleken deze stoffen bij RG geheel geëxtraheerd te worden;van vrije vetzuren ging twee derde verloren, van fosfatiden 10....15%.
Bij de gebruikelijke uitvoering van RG m.beh.v. mojonnierbuizen, is het
niveau waarop de beide fasen scheiden van belang. Dit daalt met elke extractie
door oplossen van alcohol in de etherfase. Hierdoor kan te veel vet in de buis
achterblijven, waarom voorgesteld werd de gebruikelijke hoeveelheden melk
en alcohol wat te verhogen, zodat althans het eerste extract vrijwel volledig kan
worden afgeschonken.
Bij het uitschudden wordt zeer snel evenwicht bereikt, en lang of krachtig
schudden is dan ook niet nodig en zelfs ongewenst. Wel dient men precies het
voorschrift te volgen, want door wijzigingen in de extractie, b.v. uitschudden
met een mengsel van ether en petroleumether, worden beslist te lage waarden
verkregen. Nadat voor de eerste maal is uitgeschud, doet het er echter minder
toe welk extractiemiddel wordt gebruikt. Het bleek dat de 2een 3eextractie heel
goed met petroleumether (zonder ether) kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft
enkele voordelen, vooral het vermijden van emulgering tijdens het schudden.
Men probeert dit laatste veelal te voorkomen door meer alcohol te gebruiken,
maar dan wordt een hoger vetgehalte gevonden, waarschijnlijk ten gevolge van
uitschudden van meer niet-vet.
De hoeveelheid niet-vet is bij RG overigens heel gering. Het is voornamelijk
uitde oppervlaktelaagjes van de vetbolletjes afkomstig, en is overwegend eiwitachtig. De hoeveelheid is bij ondermelk 0,001...0,002%, bij melk ong. 0,004%
en bij room b.v. 0,05%. Waarschijnlijk bevatten deze „niet vetachtige stoffen"
toch ook enigwerkelijk vetachtig materiaal, en aangezien slechts een deel ervan
wordt geëxtraheerd, resulteert dusnaast enig niet-vet wellicht ook wat te weinig
vet. De betreffende stoffen zijn b.v. in room in grote overmaat aanwezig. De
geëxtraheerde hoeveelheid bleek bijna onafhankelijk van de hoeveelheid room
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die inde mojonnierbuis wordt ingewogen, dus bij grotere verdunning wordt een
hoger vetgehalte gevonden. Het is daarom niet aan te raden van minder dan
1,5 groom uit te gaan.
Bij room treedt overigens nog een andere moeilijkheid op. Bij verdunning
met water wordt vaak een te laag vetgehalte gevonden: tot 0,6% te weinig,
gemiddeld was het 0,14%. Dit kan voorkomen worden door te verdunnen met
een slappe zoutoplossing. Wordt geen zout gebruikt, dan is denormale procedurejuist onvoldoende om al het vet uit te schudden. Ook door toevoegen van
zout aan b.v. melk of karnemelk wordt een ietshoger vetgehalte gevonden, wellicht ten dele door wat meer niet-vet, maar tevens door dan volledig extraheren
van de fosfatiden. Dit is dus vooral van belang als men het fosfatidengehalte wil
bepalen via het volgens RG verkregen vet.
M e t h o d e n met zure o n t s l u i t i n g . De methode SCHMID-BONDZYNSKIRATZLAFF(SBR), somsWERNER SCHMIDgenaamd,wordt vrijwel alleen nog voor
kaas gebruikt. Bij nog slechts ten dele gepubliceerd werk van MULDER en medewerkers, werd deze methode omgewerkt voor uitvoering in mojonnierbuizen.
Tevens werden pogingen gedaan om met zoutzuur gekookte melk direct met
petroleumether teextraheren, zulks naar analogie van het affiltreren van het vet
bij de methode „WEIBULL". Dit mislukte evenwel, maar door tevens alcohol
toe te voegen werd een voorschrift ontwikkeld, dat alleen van SBR afwijkt
doordat slechts met petroleumether wordt geëxtraheerd. Deze zoutzuuralcohol-petroleumether-methodefZ^Pj bleekvoordelen te hebben boven SBR,
vooral doordat minder niet-vet wordt uitgeschud en doordat de ontmenging
van beide fasen veel sneller gaat.
Met ZAP wordt evenwel niet al het vet in 3extracties verzameld, tenzij men
de duur van het schudden verlengt tot b.v. 5minuten (bij elke maal extraheren).
Het rendement van de extractie is ook afhankelijk van de duur van het koken
met zoutzuur:3minuten is ongeveer optimaal. Het bleek dat een klein deel van
het vet vrij hardnekkig vastgehouden wordt in een klein emulsielaagje, dat ontstaat tijdens het uitschudden.
Bij modelproeven met vet en vetachtige stoffen, bleken ZAP en SBR dezelfde uitkomsten te geven. Botervet en cholesterol werden geheel, vrije vetzuren voor negen tiende en fosfatiden voor twee derde uitgeschud. Het verlies
aan fosfatiden is te wijten aan hydrolyse door het koken met zoutzuur. Hydrolysevan vettreedt niet op,welvaneventueelreedsdoorenzymwerking gevormde
di- en monoglyceriden.
Bij SBR bevat het extract nogal wat niet-vet, o.m. „schijnvet" ontstaan uit
lactose door het koken met zoutzuur. De vorming hiervan wordt enigszins
geremd in de aanwezigheid van caseïne, maar misschien weer bevorderd door
andere melkbestanddelen. Bij langere kookduur ontstaat meer, maar ook bij
langer laten staan van het gekoelde destruaat + alcohol neemt de hoeveelheid
ervan toe. Het schijnvet bestaat vnl. uit hydroxymethylfurfural, levulinezuur
en polymeren van furanaldehyden e.d. Tevens wordt van enkele melkbestanddelen wat geëxtraheerd, zoals van citroenzuur. Almet alwordt bij SBR 0,03
0,04% niet-vet mee bepaald bij melk en ondermelk. Bij zure produkten wordt
ook nog 0,01 0,02%melkzuur uitgeschud.
Ook bij ZAP wordt wat niet-vet mee bepaald, n.l. ong. 0,008%. Het bestaat
vrijwel geheel uit levulinezuur.
O.m. uit vergelijkende proeven van ZAP met RG werd geconcludeerd, dat bij
ZAP een klein deel van het vet niet extraheerbaar is. De hoeveelheid is waarMeded.Landbouwhogeschool, Wageningen 61 (8), 1-69 (1961)
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schijnlijk niet afhankelijk van het vetgehalte, en bedraagt ong. 0,01%. Bij SBR
treedt hetzelfde op.
De methode „WEIBULL", die eigenlijk methode van BERNTROP ZOU moeten
heten, werd aan een oriënterend onderzoek onderworpen. Het is van belang
dat het filter geheel droog blijft tijdens het extraheren, wat is te bereiken door
de koeler van het soxhletapparaat af te sluiten met een buisje met een droogmiddel. Petroleumether geeft een even volledige extractie als ether, indien wat
langer wordt geëxtraheerd. Het heeft het voordeel, dat geen niet-vet wordt meebepaald, maar ook met ether is dit heel gering:hoogstens 0,004%. Bij Wb gaat
iets meer van de vrije vetzuren en wellicht iets meer van de fosfatiden verloren
dan bij ZAP. Er gaat echter ook wat zuiver vet verloren, o.m. door dat dit het
filter passeert. Dus worden te lage vetgehalten gevonden. Bovendien is de methode zeer bewerkeüjk.
T o e p a s s i n g op z u i v e l p r o d u k t e n . Voor wat nu de toepassing als basismethode voor het onderzoek van verschillende produkten betreft, lijkt in doorsnee RG het beste en SBR vrijwel ongeschikt, evenals Wb. Van ondermelk geeft
RG nagenoeg het exacte vetgehalte, terwijl dit voor verse melk en room slechts
zeer weinig te laag wordt gevonden. Voor melk is ook ZAP goed, doordat de
fouten elkaar ongeveer compenseren, maar bij ondermelk geeft deze methode
te lage uitkomsten. Bij de toepassing op melkprodukten bleek het met ZAP
lastigalhet vet te onttrekken indien demelk hoogverhit wasgeweest. Door nog
weer langer uit te schudden, (gedurende 10minuten) is evenwel een goed resultaat te krijgen.
RG geeft ook bij verhitte melk goede uitkomsten, evenals waarschijnlijk bij
allerlei melkprodukten. Het verwarmen van de ammoniakale oplossing, zoals
bij de bepaling op melkpoeder gebruikelijk is, geeft geen aanleiding tot ongewenste hydrolyse e.d. Mogelijk geeft RG evenwelietste lageuitkomsten bij produkten die met hoge druk zijn gehomogeniseerd.
De meeste moeilijkheden worden ondervonden bij gesuikerde produkten.
SBR geeft hier veel te hoge waarden door het vele schijnvet, ZAP veel te lage
door onvolledige extractie. Vooral bij toepassing van RG op gesuikerde gecondenseerde melk ontstaat de reeds genoemde emulsie bij het uitschudden; dit
kan voorkomen worden door voor de 2e en 3e extractie alleen petroleumether
te nemen.
RG geeft te lage gehalten bij produkten waarin aanzienlijke vetsplitsing isopgetreden. ZAP is dan vaak beter. Men kan evenwel ook een correctie op het
vetgehalte volgens RG aanbrengen voor vrije vetzuren. Het gehalte hiervan is
eenvoudig te bepalen met de methode van FRANKEL & TARASSUK (1955). Het
voorschrift werd door ons iets gewijzigd, zodat mojonnierbuizen gebruikt
kunnen worden. 12ml melk wordt na toevoegen van 12mlalcohol, 2maal uitgeschud met 25 ml van een mengsel van 2 delen ether en 3 delen petroleumether. Het extract wordt getitreerd met alcoholische loog; het verbruikte aantal
meq.vermenigvuldigd met 1,2isnu deaan tebrengen correctieinprocenten vet.
Voor kaas is RG weinig geschikt, o.m. door het vaak hoge gehalte aan vrije
vetzuren, maar ook omdat kaas veelal niet goed op wil lossen in ammonia.
Daarom verdienen de methoden met zure ontsluiting de voorkeur. SBR heeft
het nadeel dat het ontmengen lang duurt en geeft ong. 0,06% niet vet, wat de
methode dus minder geschikt doet zijn als basismethode. Met ZAP wordt geen
niet-vet onttrokken en duurt ook het ontmengen veel korter, maar het is nodig
gedurende 10minuten te schudden bij elke extractie.
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R e p r o d u c e e r b a a r h e i d . Deze is voor RG, ZAP en SBR heel goed bij
juiste en zorgvuldige uitvoering. Bij Wb, toegepast op melk, is de spreiding wat
groter ondanks het veel grotere monster.
Bijhet onderzoek van centrifugemelk, waar despreidingrelatief het grootst is,
kunnen toch zeer goede resultaten bereikt worden met een iets gewijzigde RG,
waarbij het extract uit meerdere, b.v. 4 mojonnierbuizen in 1vetkolfje wordt
verzameld en verder behandeld.
Opgemerkt moet worden, dat een reproduceerbaarheid als in dit onderzoek
verkregen, slechts bereikt kan worden bij grote ervaring en zeer nauwgezette
uitvoering. In depraktijk zal men dus op een grotere spreidingmoeten rekenen.

SUMMARY
Gravimetric methodsfor the determination of the fat content
of milk and milk products1)
In this study some standard methods for the determination of the fat content,
and in particular the merits thereof, were investigated. In this respect, a method
as such was mainly considered, rather than its application to the different milk
products. The implication of this study may possibly lead to some suggestions
as to the modifacation of the existing standards, but firstly it shall be necessary
to get confirmation bymeans of a routine investigation.
G e n e r a l . In all gravimetric methods, the removal of the solvents must be
given consideration. Overheating, especially when nearly all the solvents have
beenevaporated, must beprevented, asthisleadsto breakdown and thusloss of
fat. Ourexperience hasshown that theconditions duringdryingcanbe regulated
in such a way, that one hour would be sufficient.
Most of the difficulties arise in the weighing of the flasks containing the fat.
The temperature and the humidity of the air are important factors to contend
with during weighing. To consider these conditions, a method with a counterweight system was adopted, using a similar flask, which was given the same
treatment then that of the receiving flask, as regards heating and cooling.
„Acclimatization" of the glassware and the balance is also a necessity. The use
of glass dessicators is not desirable.
The m e t h o d of RÖSE-GOTTLIEB (RG). Nowadays the term „fat content"
isgenerallyacceptedtoincludefat andfattysubstances.Withmodelexperiments
it was shown, that butterfat and cholesterol are completely extracted with the
ÄG-method. It was also shown that two thirds of the free fatty acids and 10 to
15% of the phospholipides are lost respectively.
In the normal execution of the method, using the Mojonnier tube, the
seperating level of the phases is of importance. This level becomes lower with
each extraction, as a result of the light petroleum-ether dissolving part of the
alcohol.This has theeffect that too much solvent (containing fat) remains in the
tube. Therefore it is suggested, that the usual amounts af milk and alcohol
should be enlarged, so that at least the first extraction could nearly completely
be pourred off.
Partition equilibrium is attained quickly, and prolonged or heavy shaking is
1
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unnecessary and even undesirable. Extraction with a mixture of ether and light
petroleum definitely gives low values. After the first extraction, however, the
type of solvent is of less importance. In the 2nd and 3rd extractions light
petroleum (without ether) is sufficient. This has its advantage, particularely
as regards the prevention of emulsion formation during shaking. Using more
alcohol, the emulsion could also be prevented, but a higher fat content is then
found, most probably being due to an increased amount of non-fat substances
extracted.
However, the amount of non-fatty material in the -RG-determination is
quite small. It is mainly derived from the fat globule membranes, and is largely
of a protein nature. The amount found in the case of skimmilk is 0.001 to
0.002%; in milk approximately 0.004%; in cream e.g. 0.05%.
Some true lipide is probably associated with the nonfat substances, and as
only a part of the membrane material is extracted, some fatty substances might
also be left behind. These membrane materials are e.g. present in cream in
relatively large quantities. Theextracted amount appears to be nearly independent to the amount of cream weighed in the Mojonnier tube, and thus the figure
found for the fat content increases with higher dilutions. Therefore it will not
be advisable to weigh in less than 1.5 g of cream.
In the case of cream an additional difficulty is encountered. When diluting
with water, the fat content is often found too low; in extreme cases as much
as 0.6%, on an average 0.14%. However, this can be prevented by diluting
with a weak salt solution. The normal procedure (no salt) isnot quite sufficient
to extract all the fat.
The addition of salt to milk or buttermilk also causes a slightly higher fat
content, probably due to the extraction of more non-fat substances and the
complete extraction of phospholipides in this case. This is of particular importance for the estimation of the phospholipide content of milk etc., when the
RG-fot is used for the purpose to determine its P-content.
M e t h o d s using acid. The method of SCHMID-BONDZYNSKI-RATZLAFF
(SBR), at times called WERNER ScHMiD-method, is mostly being used to determine the fat content in cheese. A modified method, in which the Mojonnier
tube could be used, was devised by MULDER and coworkers. Attempts were
also made for the direct extraction with light petroleum, after the boiling of
milk with hydrochloric acid. However, this was not succesfull, but the additional use of alcohol gave satisfactory results. The so called „Hydrochloric acidalcohol-light petroleum-method" (ZAP) was then developed, which only
differs from the SBÄ-method in that the ether is omitted. This Z^P-method
has many advantages to that of the SBR-vatÛioà, particularely as less non-fat
substances are extracted, and as the two phases seperate much faster.
The duration of shaking has to be lengthened to 5 minutes, otherwise the
Z^P-method will give low values, due to incomplete extraction. The efficiency
of theextraction isalso influenced bythe time ofboilingwithHCl.An optimum
was found after 3 minutes. It appeared, that a small fraction of the fat rather
remained stubbornly asan emulsion, originally caused bythe shaking.
No difference between the ZAP- and the SUÄ-method was observed, as
regards the percentage of fat and lipides extracted. In model experiments,
butterfat and cholesterol were completely extracted, while only nine tenths of
the free fatty acids and two thirds of the phospholipides were recovered. The
loss ofphospholipides isascribed to hydrolysis, dueto the boiling with HCl.
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Pure fat, as such, isnot hydrolyzed, but certainly are mono- and diglycerides,
when present.
The extract of the SBR-method contains a considerable amount of non-fat
substances, mostly being degradation products of the lactose. A longer boiling
time, as well as a longer period of standing of the boiled liquid, have the effect
that the amount of these products increases. The degradation products consist
mostlyofhydroxymethylfurfural,levulinic acidandpolymerizedfuran aldehydes.
In addition to this,certain milk constituents are extracted, e.g. citricacid. These
non-fat substances amount to a total of0.03to 0.04%inthe SBR-method in the
case of milk and skimmilk, while that for sourmilk products an additional
amount of0.01to 0.02% lactic acidis extracted.
In the case of the ZAP-method approximately 0.008% levulinic acid is the
only non-fat substance to be extracted.
In other, andincomparative experiments betweentheZAP- and PG-methods,
itwasconcluded that a small fraction of the fat is not extracted, when the ZAPmethod is used. This amounted probably to about 0.01% fat, which is the
same for the SÄß-method.
A pilot-experiment was conducted into the WEiBULL-method, which actually
should bear the name of BERNTROP. This method proved to be unsatisfactory,
the reasons being: laboriousnous; the reproducibility is poor; more fat and
fatty substances get lost incomparison with the other „acid" methods.
A p p l i c a t i o n to d a i r y p r o d u c t s . In general, as regards the actual
application, the PG-method seems to be the best one to be used as a standard.
The SBR-, as well as the WEiBUix-method, is not quite suitable as a standard
method.
The PG-method gives almost the exact fat content when skimmilk is being
tested; the values found for fresh milk or cream are only very slightly low. The
Z.4.P-method also proved to be satisfactory for milk, ascribed to the fact that
the errors nearly compensate each other, but with skimmilk too low results are
obtained. In the case of high heattreated milk products, the extraction of the
fat according to the Z^P-method is difficult, thus necessitating prolonged
shaking (10 minutes).
Various difficulties are encounterd with sweetened milk products. The SBRmethod givesextreme high values, being due to the extraction of sugar degradation products, while on the other hand the Z^P-method gives extreme low
values, this being due to incomplete extraction. The emulsion formation in the
PG-method already mentioned, is accentuated in the case of sweetened condensed milk.
ThePG-method giveslowvaluesinthecase ofproductsinwhich considerable
fat hydrolysis has already occurred, while the ZAP-method, again, gives better
results. However, when the free fatty acid content is known, corrections could
be applied to the value determined with the PG-method.
As regards cheese, the PG-method is not quite suitable, because of the often
high free fatty acid content, but mainly due to the cheese not always dissolving
properly in ammonia. It is thus apparent that the „acid" methods are better.
The disadvantage of the SAP-method is the time it takes for the two phases to
separate, as well as the extraction of about 0.06% non-fat substances. In the
case of the ZAP-method these disadvantages are not encountered, but on the
other hand a long shaking time is needed (10 minutes).
R e p r o d u c i b i l i t y . In exact and thoroughly conducted experiments, the
Meded. Landbouwhogeschool, Wageningen 61(8), 1-69 (1961)
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reproducibility forthe RG-, ZAP- and S&R-methodsisquite good.Inthecase
oftheWEiBULL-method,asapplied tomilk,the deviations are greater, inspite
ofthefact that amuchgreater sampleisweighedin.
Alarge coefficient ofvariation isfound with separated milk, due toits low
fatcontent.Amodificationofthei?G-methodcouldstillgiveaccurateresults,by
collecting the extracts ofe.g.4determinations inone receivingflask, andthen
continuing asusual.
In practice, a greater standard deviation will have tobecontended with,
compared with this study. Moreover, inthis investigation onlythedeviations
betweenduplicateswereusuallyimportant,mostofthe casesbeingcomparisons
between different procedures. Butasregards theactual fat content, other
deviations may also play animportant role.Inpractice,afatcontent ofmilk,
being theaverage value oftwo i?G-determinations, will have an uncertainty
ofe.g.0.015 % fatatthe99% safetylevel.

Dit proefschrift werd bewerkt onder leiding van Prof. Dr.H. MULDER,
dieikvoor zijn raad ensteun mijn oprechte dank betuig. Tevens dank ik de
heerJ.J.DEGRAAF,voordenauwgezetteuitvoeringvaneengrootaantalanalysen.
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