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H.I INLEIDING 

I.1 HISTORISCH OVERZICHT: 

ONTDEKKING EN STRUKTUUROPHELDERING 

In 1891 maakte Vi11iers1) melding van het ontstaan van kristal

lijne dextrinen die in zeer kleine hoeveelheden gevormd werden 

door inwerking van Bacillus amylobacter op zetmeel. De dextri

nen kristalliseerden in naaldvormige kristallen uit water/al

kohol mengsels. De kristallen bevatten water en alkohol, ver

liezen alkohol en adsorberen water als men ze laat staan. 

Gekristalliseerd uit heet water ontstaan kristallen met een sa-

menstelling die een veelvoud is van (C 6H10o5) 2 .3H2o. Villiers 

noemde zijn kristallijn dextrine "cellulosine".Villiers maakte 

er ook melding van, dat hij in sommige gevallen twee verschil-

lende kristallijne "cellulosines" vond. 

Volgens Koch2) gebruikte Villiers een onzuivere Bacillus amylo

bacter kultuur. Bij zijn sterilisatieprocedure is het heel wel 

mogelijk, dat sporen van het mikro-organisme, dat verantwoorde

lijk is voor de vorming van het kristallijne dextrine, in de B. 

amylobacter kultuur achter zijn gebleven. 

Tijdens een onderzoek over voedselbederf ontdekte Schardinger 

in 19033) dat onder een aantal geisoleerde bakteriestammen er 

enkele waren die het kookproces overleefden. Onder die stammen 

was er een die geinkubeerd met zetmeel, het zetmeel afbrak tot 

oplosbaar zetmeel en kristallijne dextrinen A (hexagonale plaat

jes in water goed oplosbaar) en B (prisma's, in water slecht 

oplosbaar). 
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"In der KlUte (afkoelen waterige oplossing) schieden sich bald 

zweierlei krystallinische Substanzen aus, die nach weiterer 

entsprechender Behandlung und Trennung sich darstellen: 

A) als feine, weisse in wasseriger Suspension glitzernde, 

mikroskopisch als regelmassige Sechsecke erkennbare Krys

tallchen und 

B) als derbe prismatische Krystalle". 

Deze dextrinen bezaten geen reducerend vermogen, en waren be-

stand tegen enzymatische hydrolyse. Hij toonde aan dat zijn 

dextrine B (bepaling kristalwater en C en H analyse) overeen

kwam met het cellulosine van Villiers. 

Het voor de vorming van deze dextrinen verantwoordelijke mikro

organisme bleek op verschillende plantaardige voedingsmiddelen 

een "rottende" werking te hebben onder vorming van aceton en 

ethanol. Hij noemde het mikro-organisme daarom Bacillus 

macerans (macerare = rotten) 4). 

In latere onderzoekingen5>toonde Schardinger de karakteristieke 

interaktie van de dextrinen aan met jodium/jodide oplossing

en: dextrine A vormt blauwe hexagonale kristallen met jodium en 

dextrine B geel-bruine prisma's. 

In verband met de overeenkomst tussen deze jodiumreakties en de 

reakties van jodium met resp. amylose en amylodextrine noemde 

hij de dextrinen resp. gekristalliseerd amylose en gekristal

liseerd amylodextrine. Later trok hij deze benamingen terug6 ) 

en introduceerde de namen a resp. 8-dextrine, welke nu nog in 

gebruik zijn. Hij ontdekte naast het a en 8-dextrine nog een 

slecht oplosbare stof die hij "Schlamm" noemde6 >. 
Hij vroeg zich af of dit Schlamm misschien een verbinding van 

a of S-dextrine met in het zetmeel aanwezige verontreinigingen 
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(vet?) kon zijn. De reden van deze veronderstelling was de kon

statering dat het Schlamm oploste in kokend water (ontleding 

van een verbinding die in koud water stabiel is) in tegenstel

ling tot de verbinding met ether of chloroform die in koud wa

ter ontleedt en de verbinding met jodium die wat stabieler is 

en pas in warm water uiteenvalt. Zonder het te beseffen had 

Schardinger de thans als zodanig onderkende insluitverbindingen 

ontdekt. 

In de periode die volgt op Schardigers onderzoekingen wordt 

weinig voortgang geboekt, ofschoon er in die tijd (1913-1932) 

vele publikaties van de hand van Pringsheim over kristallijne 

dextrinen verschenen. 7 ' 8 ' 9 l 

Konklusies uit deze onderzoekingen berusten voor een groot 

deel op foute interpretaties en verkeerde uitgangspunten een 

gevolg van het feit, dat Pringsheim werkte met onvolledig ge

scheiden kristallisatie-frakties. 

In 1935 komt er weer voortgang in het onderzoek door een publi

katie van Freudenberg en Jacobi9). Zij beschrijven niet alleen 

de vorming en zuivering van a en ~-dextrinen maar ook die van 

hogere dextrinen y,o ene, welke zij uit het door B.macerans 

gefermenteerde zetmeel konden winnen. (zie voor opbrengsten 

Tabel 1.1). 

Het feit dat hogere dextrinen gevonden werden vindt waarschijn

lijk zijn oorzaak in de zeer lange fermentatietijd (50 dagen): 

hoe langer die tijd, hoe meer hogere dextrinen er gevormd wor

den.40,45l De door ons (in ons onderzoek) toegepaste korte fer

mentatietijd is vermoedelijk de reden dat wij nooit hogere dex-
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'l'abel 1.1 Eigenschappen van rtdextrinen" volgens Freudenberg en 

Jacobi9l. 

dextrine a B y 0 

fysisohe eigenschappen 

aantal glucoseenheden per 
molekuul bepaald door 
1) V.P,D. van dextrine-acetaat 

in kamfer 5 6 
2) Ostomische druk (lit 10) 5 6 

t 

[a]D (1% in water) +148° +158° +160° +166° +171° 

oplosbaarheid in water (%) 1 20° 10 1,5 ca 20 slecht 
oplosb 

opbrengst uit fermentatiemengsel (%) 50-55 35-40 7 2 1 

trinen gevonden hebben (zie ook lit.45). 

De scheiding van de dextrinen gebeurde via het dextrine-acetaat 

door gefraktioneerde kristallisatie uit tolueen. Zuivering vond 

plaats door herkristallisatie tot de optische rotatie niet meer 

veranderde. 

De grote verdienste van deze publikatie ligt hierin, dat de 

schrijvers voor het eerst vrij zuivere dextrinen konden maken, 

waaraan fysische grootheden gemeten konden worden. Deze waarden 

werden door hen getabelleerd. (zie Tabel 1.1) 

Zij konkludeerden voorlopig, dat a-dextrine een pentasaccharide 

en 8-dextrine een hexasaccharide was. 

Wat de struktuur van de dextrinen betreft werd in eerste in-

stantie het volgende model opgesteld aan de hand van de veran-

dering in optische rotatie bij de zuurhydrolyse van a en 

8-dextrine (zie Fig.1.1) 

Bij de zuurhydrolyse van a en B-dextrine ontstaat eerst een 



5 

I 

I. aM1{0SC 
2. c~de.ttrine 
3. Jl-deatrinc 
4.mattosc 

rotati 
S. :anhydromaltose 
6. laevcgtueosan 

s 00 1 000 <SOOO lSDOO 
tijdfmin)-

Fig 1.1 Bet verloop van de optische rotatie tijdens de hydro

lyse in 51% zwavelzuur bij 18°. koncentraties to mol/1 

betrokken op glucose (lit 11). 

stijging van de optische rotatie, wijzend op het bestaan van 

een makkelijk te hydrolyseren S-glucosidische binding. Ben 

zelfde verloop zou namelijk verkregen worden als er snel hydro-

lyserende S-bindingen waren (stijging rotatie) en langzamer 

hydrolyserende a-bindingen (daling rotatie). Daar het uitein-

de niet reducerend mag zijn (het is een niet reducerende sui-

ker), 

groep 

werd als eindgroep als mogelijkheid een levoglucosan* 

voorgesteld9) • 

tlt.;J * levoglucosan is 1,6 anhydro-fl-D-glucopyranose ~H 
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In latere studies evenwel11 • 12 ) moesten Freudenberg en zijn 

medewerkers dit model verwerpen. Zoals te zien in Fig 1.1 

wordt levoglucosan veel sneller gehydrolyseerd (ongeveer 22 x 

zo snel) als maltose of als a of 8-dextrine. Daarom wordt de 

aanwezigheid van levoglucosan als eindgroep in a of 8-dextrine 

zeer onwaarschijnlijk. Bovendien wordt bij enzymatische afbraak 

(takadiastase) van a en 8-dextrine wel glucose maar geen levo-

* glucosan aangetoond, terwijl bij afbraak van anhydromaltose 

glucose en levogluc.osan ontstaan11 •13 >. 
** De 8-glucosidische binding (zoals voorkomend in cellobiose ) 

wordt ook uitgesloten, daar cellobiose juist langzamer hydro-

lyseert dan maltose en bovendien geen cellobiose(acetaat) aan-

*** getoond kan worden na acetolyse van a en S-dextrine. Boven-

dien blijkt de eindrotatie na hydrolyse juist die van glucose 

te zijn en het reducerend vermogen (met jodium bepaald) ook 

met dat van glucose overeen te stemmen. Het jodiumverbruik 

neemt toe met de hydrolysetijd juist zeals bij amylose, maar 

bij a en vooral bij 8-dextrine bleek ook in het begin jodium 

verbruikt te worden terwijl het toch niet Fehlings reagens 

reduceerde. 

We weten thans waarom a en 8-dextrine jodium verbruikten: jo

diummolekulen (of I3 ionen) worden in de holten van "de grate 

ringen" (zie hieronder) opgesloten. 

De konklusie was dus: een niet reducerend saccharide, opge-

*anhydromaltose is glucose met aan Cl gebonden levoglucosan 

**cellobiose:4-0-(B-D-qlucopyranosyl)-D-glucose ofwel 8,1~4 di D-glucose 

***acetolyse: reaktie met azijnzuuranhydride en gekonc. zwavelzuur (8:1). 

Tegelijkertijd hydroliseert de stof en verestert. 
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bouwd uit ~gebondenglucoseeenheden.oaarom schrijft Freuden

berg ook: 11 ) 

"Wir miissen daher, wenn auch zogernd und mit allem Vorbehalt, 

grosse Ringen ins Auge fassen". 

Het cyclische dextrinemodel is hiermee gelntroduceerd. 

Deze eerste voorzichtige konklusie kon kort daarna al een ste

viger basis gegeven worden. Freudenberg en medewerkers12 ) 

slaagden erin de dextrinen volledig te methyleren.In het hydro

lyseprodukt van de gemethyleerde dextrinen kon uitsluitend 

2,3,6-trimethylglucose aangetoond worden. Hiermee werden dus 

tevens 1~6 bindingen in de dextrinen uitgesloten. Zijn konklu-

sie, dat slechts a,1+4 glucosidische bindingen in de cyclische 

dextrinen voorkomen, is dus gerechtvaardigd: 

"Es bleibt deshalb zur Zeit nur die Annahme iibrig, dass das 

a-bzw.S-Dextrin aus 5 bzw. 6 Glucoseeinheiten besteht, die zu 

Ringen zusammengeschlossen und samtlich nach Art der Maltose 

bindung miteinander verkniipft sind" 12 ). 

De aanvankelijke toename van de rotatie bij zuurhydrolyse 

(Fig 1.1) kan alleen maar veroorzaakt worden door het opengaan 

van de dextrinering: de. specifieke rotatie van lineaire dextri-

nen is groter dan van de cyclische dextrinen met een even groot 

aantal glucoseenheden (zie o.a. lit 14). 

Behalve aan de cyclische dextrinen, heeft Freudenberg ook veel 

werk gedaan aan de struktuur opheldering van zetmeel. Een van 

zijn ontdekkingen was, dat in zetmeel behalve a,1+4 glucosi-

dische bindingen ook a,1~6 bindingen voorkomen, zij het in veel 

mindere mate (20:1 resp.) 16 ). De ontdekking dat de dextrinen van 

Schardinger cyclisch zijn, was bovendien een argument voor het 
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toentertijd veronderstelde schroefvormige amylose model (helix) • 

In 1939 publiceerden Freudenberg en medewerkers 17 l hun opvat-

tingen over de konformatie van de glucoseenheden in de cy-

clische dextrinen en amylose. Van de onderkende 8 glucosekon-

formaties (zie o.a. lit 7 pag 253) werden er 4 uitgesloten om-

dat daarbij geen rechte ketens gevormd konden worden. De over-

blijvende mogelijkheden waren twee stoelstanden (volgens 

Reeves37 l aangeduid met Cl en lC) en twee bedstanden (Bl en 

3B). De reden waarom Freudenberg de Bl glucose komformatie 

verkiest is onduidelijk. Misschien, omdat met deze konformatie 

en wel de "rigid boat" Bl konformatie 5 en 6-ringen zonder 

spanning opgebouwd kunnen worden en kleinere ringen (3 of 

Fig 1.2 Model van a -dextrine (5-ring ) en zijn insluitverbin

ding met benzeen volgens Freudenberg18 l . 

De binnenzijde van het a-dextrinemolekuul bestaat uit 

een ring van 10 H-atomen. De glucoseenheden zijn hier 

in de B1 konformatie. 
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4-ringen) niet mogelijk zijn, in overeenstemming met het feit, 

dat deze stoffen nog nooit gevonden waren. 

Een Stuart model van het a-dextrine (5-ring) is te zien in 

Fig 1.2. De binnenzijde van de ring wordt gevormd door de H

atomen aan C-1 en C-4. De holte heeft derhalve een lipofiel 

karakter. 

a-dextrine en amylose vormen " gefarbte Additionsprodukte" met 

jodium. Dit wordt verklaard door aan te nemen dat r 2 molekulen 

in de holte van a-dextrine (resp. in de schroefwindingen van 

amylose) ingesloten worden en door "lipophile Assoziations

krafte" vast gehouden, waardoor het absorptiespektrum van jo

dium beinvloed wordt. Voorts wordt opgemerkt, dat de cyclische 

dextrinen addukten vormen met halogeenalkanen en benzeen, wel

ke molekulen zich in de holte bevinden. Dit kan overigens geen 

argument zijn voor een lipofiele holte, daar ook ionen zoals 

r 3- 73 >, acetaat57 > en fosfaat88 ) addukten met a en S-dextrine 

vormen. OOk de veronderstelling dat het spektrum van jodium 

verandert t.g.v. lipofiele associatiekrachten is onjuist geble-

ken: in de gekristalliseerde vorm bevindt zich een resonantie

staaf van I-atomen in een koker van a-dextrine molekulen op 

elkaar56 ), waardoor het spektrum verandert. 

In 194o18 ) wordt de struktuur van amylose, van a-dextrine en 

van een insluitverbinding van a-dextrine met benzeen nog eens 

aan de hand van molekuulmodellen beschreven (zie voor het model 

van a-dextrine en de insluitverbinding met benzeen Fig 1.2). 

OOk wordt reeds gewag gemaakt van specifieke insluitverbin-

dingen: 

"Benzol ist ein gutes Fallungsmittel fur das a-und S-Dextrin, 

dagegen fallt Brombenzol nur das 8-Dextrin. Der Grund ist ein-
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fach: das sperrige Halogenid hat nur in dem geraumigeren Hexa

osan, nicht aber dem engeren Pentaosan Platz."lB) 

Wij zullen vanaf hier de naam cyclodextrinen gebruiken en 

spreken over a-cyclodextrine (a-CD) en 8-cyclod:=xtrine (8-cD). 

Op het gebied van de bereiding van de cyclodextrinen worden nu 

ook vorderingen gemaakt. In 1939 publiceren Tilden en Hudson19 ) 

dat de vorming van de cyclodextrinen uit zetmeel een enzyma

tische reaktie is, veroorzaakt door enzymen afkomstig .van 

B.macerans. Zij voeren de bereiding uit door enzymsap (filtraat 

van een bakteriekweek, waarbij enzymen gevormd zijn) te laten 

inwerken op amylose: fermentatie in vitro. De totale reaktie

duur is 14 uur. 

V.oorts ontwikkelen zij een test voor de enzymactiviteit: 

"a simple microscopic test based upon Schardinger's observa-

tion that the crystalline alpha and beta dextrins form cha

racteristic crystalline compounds with iodine". 

Deze methode is inderdaad waardevol gebleken en is thans be

kend onder de naam Tilden/Hudson test. Zij berust hierop, dat, 

hoe langer een enzymoplossing op een amyloseoplossing inwerkt, 

des te meer a-CD er gevormd wordt. De hoeveelheid enzym is be-

palend voor de hoeveelheid a-co;r 2/KI kristallen en de kris

talvorm hiervan. (hexagonaal, maar bij hoge koncentratie 

naaldvormig). 

Enige jaren later ziet ook de eerste publikatie van French op 

dit gebied het licht20 ) over de molekuulgewichtbepaling van 

de cyclodextrinen d.m.v. rontgendiffraktie en kristaldicht-
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. ·' * heidsmetingen. 

"By this method we have found Schardinger's a-dextrin to contain 

six glucose residues per molecule and the S-dextrin to contain 

seven glucose residues per molecule, whereas Freudenberg and 

Jacobi9) reported five and six respectively", 

Zij stellen bovendien andere namen voor de cyclodextrinen voor: 

cyclohexaamylose voor a-en 

cycloheptaamylose voor e-cn 

Zij leveren kritiek op Freudenberg en Jacobi, daar hun kryos-

kopische bepalingsmethode onnauwkeurig is voor stoffen met 

hoog molekuulgewicht daar de CD's moeilijk van laagmolekulaire 

onzuiverheden bevrijd kunnen worden, terwijl de invloed van 

deze verontreinigingen, voor zover ze niet in rekening ge

bracht kunnen worden, bij rontgenanalyse veel kleiner is. 

Pas in 1947 (het onderzoek werd door oorlogsomstandigheden ver

traagd, pas in 1944 afgesloten en kon toen drie jaar later ge-

publiceerd worden) verschijnt een nieuwe publikatie van Freu

denberg en medewerke:rs21 ). Zij verwerpen het model van French 

op grond van het sterke vermoeden,dat French zijn rontgenopna-

men uitvoerde met minder zuivere stoffen: 

"Wir vermuten, dass das a-De:Ktrin von French und Rundle B-Dex-

trin enthaltenhat"~ 

* De dichtheidsmetingen gebeuren door flotteren van kristallen in een 

chloroform/to1ueen mengse1. Het krista1water en het asgehalte van de 

kristallen wordt in rekening gebracht. (bij ~-CD ook het ethano1ge

ha1te). Uit de rontgenana1yse b1ijkt dat ~-CD een orthorhombische en 

e-cD een monok1iene symmetrie heeft. 
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Bovendien zijn de specifieke optische rotatie en het krista1-

watergehalte anders dan gevonden door French (zie Tabel 1.2). 

Tabel 1.2 Fysische eigenschappen van cyclodextrinen volgens 

Freudenberg21 l en French20 l. 

dextrine Ct a y 

fysische 
eigenschappen 

[e<)D in water (1%) +148°±2° +158°±2° +169°±2° 

id. +151,4°±0,5° +161,9°±0,5° 

kristalwatergeh. 10,2% 14, 2; 14,5% 17,7% 

. 12,2% 

oplosbaarheid in water 
(%), 20° 10 1,4 21 

lit 

21 

20 

21 

20 

21 

Voorts gebruikt Freudenberg het argument dat rontgenmetingen 

verricht door Kratky en Schneidmesser15 ) bewijzen dat a-co 

uit 5 en s-co uit 6 glucoseenheden bestaat. De resultaten bier

van dienen echter sterk betwijfeld te worden. 

y-eo werd nu ook in zuiverder vorm dan vroeger9 ) verkregen. 

Het aantal g1ucoseenheden van het amorfe y-eo werd bepaald op 

6,1 per y-eo molekuul middels V.P.D. van het y-eo acetaat in 

kamfenilon21 ), gezien de argumenten van French20 ) een twijfel-

achtige waarde. 

Voorts werd het "Schlamm" van Schardinger beter onderzocht. 

Het schijnt een slecht oplosbaar addukt te zijn van hydrofobe 

verontreinigingen uit zetmeel (o.a. vetten22 ))met zetmeelaf-

braakprodukten. Ontvet zetmeel vertoonde na afbraak door B. 

macerans amylase nauwelijks "Schlamm". 22 ) 
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Uit het "Schlamm" werd ook een s en r-dextrine gewonnen. Het 

is niet duidelijk wat dit voor stoffen zijn. Het zouden zeer 

stabiele addukten kunnen zijn van resp a en e-co21 >. Later werd 

de aard van s en r-dextrine opgehelderd27 ) • 

De vroeger9} beschreven 8 en e-dextrinen konden niet meer ge

vonden worden. Dit kan zijn oorzaak vinden in de korte fermen

tatietijd (14 uur10 )) waardoor weinig of geen hogere cyclodex

trinen gevormd worden40 , 45 >. 

In 1949 publiceerden French en medewerkers 23 ) een totaal nieuwe 

wijze om het CD-mengsel in de individuele dextrinen te schei-

den en wel d.m.v. selektieve precipitatie gebruikmakend van 

de eigenschap dat de cyclodextrinen een verschillende oplos

baarheid hebben in aanwezigheid van adduktvormers (deze oplos

baarheden worden gemeten) en verschillende oplosbaarheden heb-

ben in water en 60% !-propanol in water. 

Zij verlaten hiermee het bereidingsschema van Freudenberg en 

Jacobi9), dat berustte op een verschil in de oplosbaarheid 

van CD-acetaten in tolueen. Voor de schema's van de bereidingen 

wordt verwezen naar lit 7. 

Zij maken voorts gebruik van de konstatering van McClenahan, 

Tilden en Hudson24 ) dat wijziging in de enzymolyse kondities 

totaal andere opbrengsten geeft wat betreft de verhoudingen 

waarin de CO's in het reaktieprodukt voorkomen. 

Een hoge opbrengst 8-CD wordt verkregen in aanwezigheid van 

een adduktievormer, a-CD bij een korte konversietijd en zon-

der adduktvormer. Voor een hoge opbrengst aan y-CD dient de kon-

versietijd zeer lang te zijn zonder toevoeging van adduktvormer. 
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De bepaling van het molekuulgewicht van ~ en B-CD werd in 1948 

opnieuw uitgevoerd door Gruenhut en medewerkers 25 l aan dextri

nenitraten d.m.v. rontgendiffraktie en kristaldichtheidsmetin-

gen. Zij vonden 6 en 7 glucoseenheden voor a en B-CD resp. 

Ook Freudenberg en Cramer 26 ) bepaalden opnieuw het molekuulge

wicht van ~ en 8-CD d.m.v. V.P.D. van de methylether in cyclo-

hexanol. Door ekstrapolatie van de gevonden V.P.D. naar 

oneindige verdunning vonden zij 6 glucoseenheden voor a en 7 

glucoseenheden voor B-CD. Deze resultaten zijn in overeenstem

ming met rontgenografisch onderzoek van Borchert28 l. 

In 1950 wordt ook uit de V.P.D. het molekuulgewicht van y-CD 

bepaald27 l . Het bestaat uit 8 glucoseenheden, in overeensternming 

met het rontgenografisch bepaalde aantal28 ). 

Voorts wordt het s en r-dextrine 21 ) duidelijk gelndentificeera7 l 

als resp. addukt van a en 8-CD met hogere alifatische alkoho

len. Met 1-octanol werd de molverhouding in het addukt met ~-CD 

bepaald op 2 mol a-CD op 1 mol 1-octanol. Hetzelfde geldt 

voor 8-CD. Het 1-octanol molekuul zou zich in een pijp van 

2 dextrinemolekulen op elkaar kunnen bevinden. 

Het addukt van a-co met trichloorethy1een wordt op therrnische 

stabiliteit en molverhouding onderzocht. Het verse addukt heeft 

een samenstelling 1:1. Na drogen in vacuo bij 60° ontstaat een 

addukt van 1 mol trichloorethyleen op 2 mol a-co. 

Een parallel wordt nu getrokken met de addukten van koolwater

stoffen met ureum beschreven door Schlenk29 ): rondom koolwater-

stofmolekulen wordt een mantel (pijp) van ureurnmolekulen ge

vormd; Schlenk voerde voor zijn ureurn- en thioureumaddukten de 

naam insluitverbindinqen in JO) een naam die later door Cramer31 
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ook gebruikt wordt voor de cyclodextrineaddukten. 

Het duitse onderzoek van Freudenberg wordt nu door zijn leer

ling Cramer voortgezet, nu de struktuur (op de glucosekonfor

matie na) en enige eigenschappen van de cyclodextrinen bekend 

zijn en het onderzoek zich toe gaat spitsen op de insluitver

bindingen (I.V) van cyclodextrinen, waarvan Cramers eerste pu

blikatie in 1951 verschijnt31 ). 

Over de konformatie van de glucoseenheden in CD heeft nog lang 

onzekerheid bestaan. In 1950 stellen Freudenberg en Cramer27
> 

voor dat de glucoseenheden een fleksibele konformatie hebben 

tussen de B1 en 3B, afhankelijk van welk polysaccharide (ook 

cyclisch) ermee gevormd is. Deze opvatting blijft gehandhaafd 

en wordt in zekere zin versterkt in het in 1954 van de hand 

van Cramer verschijnende boekje over insluitverbindingen32 >. 
French stelt, dat ook de C1 (rigide) konformatie mogelijk moet 

zijn, te meer daar het kleinste CD dat met deze konformatie 

gemaakt kan worden uit 6 glucoseenheden bestaat (a-CD}1 een 

kleiner CD is nooit gevonden. 

In 1961 verschijnt de eerste publikatie, waarin de konformatie 

van a-D-glucose d.m.v. NMR in D2o bepaald kan worden33 >. zo

wel de C1 als de B1 konformatie zijn te rijmen met het gevonden 

NMR spektrum. 

Rao en Foster34 ) doen in 1963 hetzelfde onderzoek aan o.a. 

maltose en y-CD. Zij kunnen de B1 konformatie uitsluiten, om

dat verwacht moet worden, dat in deze konformatie een sterke 

repulsie tussen de protonen aan c1 en c4 bestaat. De C1 konfor

matie lijkt hen het aannemelijkst. 



16 

In 1965 toont Glass 35 l aan, m.b.v. NMR in D2o van a-D-glucose, 

derivaten daarvan, maltose, maltotriose, gehydrolyseerd zetmeel, 

a en S-CD, dat de waarnemingen en korrekties in de berekenin-

gen (voor de elektronegativiteit van het c1 atoom resp. ring

effekten in CD) geheel in overeenstemming zijn met de C1 kon-

formatie van glucose. 

Eveneens in 1965 publiceren Hybl, Rundle en Williams57 l de vol-

ledige kristalstruktuur, rontgenografisch bepaald, van het 

a-CD/K-acetaat kompleks.De glucoseeenhedenblijken zich in de 

C1 konformatie te bevinden. 

Ook in DMSO oplossing blijkt uit NMR analyse van Casu en mede

werkers36l, dat glucose (o.a. in CD) zich in de C1 konformatie 

bevindt. 

Fig 1.3 toont molekuulmodellen van a en S-CD, waarin de glu-

cose-eenheden zich in de C1 konformatie bevinden. 

Fig 1.3 Molekuulrnodellen van cr en B-CD. De glucoseenheden be

vinden zich in de Cl konforrnatie . 
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Tenslotte dient vermeldt te worden, dat naast a,S en y-CD ook 

hogere cyclische dextrinen (o,E-CD) gelsoleerd konden worden 

uit het door B.macerans amylase omgezette amylose38 • 39 )(bij 

een langere fermentatietijd ). Van o-CD kon worden aangetoond dat 

het cyclononaamylose is. De hogere dextrinen hebben vermoedelijk 

zijketens. 

I.2 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN EN ZUIVERHEIDSKRITERIA 

Onze onderzoekingen bouwen voort op de gegevens zeals die in 

I.l vermeld zijn. Hieruit konden we het volgende konkluderen: 

Cyclodextrinen zijn cyclische oligosacchariden bestaande uit 

a,l+4 gebonden glucoseeenheden in de Cl konformatie (zie Fig 

1. 4). 

Fig 1.4 Struktuurformule van cyc1odextr1ne (CD) 

n = 6 voor n-CD; n = 7 voor B-CD; n 8 voor y-eo. 

Andere namen voor cyclodextrinen zijn: Schardinger dextrinen 

of cycloamyloses. 

Het bepalen van fysische eigenschappen, welke als zuiverheids-

kriteria voor cyclodextrinen gehanteerd kunnen worden, hangt 

ten nauwste samen met de molekuulstruktuur opheldering, zeals 

deze in het verleden geschiedde en met het bereiden van zuivere 

stoffen nodig voor het onderzoek van de eigenschappen. 
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Gezien de bereidingsmethode van de cyclodextrinen40 ) zullen in 

bet gefermenteerde zetmeel naast de cyclodextrinen een reeks 

maltodextrinen en grensdextrinen voorkomen (lit 14, H IX}. 

Alvorens de cyclodextrinen selektief te precipiteren wordt het 

mengsel behandeld met takamine*, om de lineaire dextrinen af te 

breken, die anders ook tegelijk met de cyclodextrinen neerge-

** slagen zouden worden : door het toevoegen van adduktvormers 

kunnen nu alleen de cyclodextrinen neergeslagen worden. De ad-

duktvormer is echter nooit zo selektief (zie Tabel 1.4), dat 

alleen a of 8-CD neergeslagen wordt. Door herkristallisatie van 

de precipitaten kunnen a en 8-CD verder gezuiverd worden. 

Wat y-CD betreft: dit CD hebben we nog nooit uit ons reaktiepro-

dukt kunnen afzonderen, vermoedelijk een gevolg van de door ons 

toegepaste korte fermentatietijd. 

De meest voorkomende verontreiniging in a-CD zal dus 8-CD zijn 

en omgekeerd. Zuiverheidstesten zullen dus enerzijds betrekking 

moeten hebben op het detekteren van a-CD naast e-co en omge

keerd. 

Anderzijds zullen ook onzuiverheden van andere aard, zoals water 

* Takamine (H.T. amylase) is een koncentraat van Bacillus subtilis amy

lase. Het heeft de eigenschap lineaire dextrinen (maltodextrinen) af 

te breken tot eenvoudige suikers (voorn. glucose), maar niet de cyclo-

dextrinen. 

** Ook amylose en dextrinen (met D.P. > 20) vormen kompleksen met orga

nische stoffen zoals gesubstitueerde koolwaterstoffen40 l en polaire 

organische stoffen (alkoholen, vetzuren) 40a) (zie ook Whistler in 

lit 14). 
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gedetekteerd dienen te worden: het blijkt nl. dat CD een hygros

kopische stof is. Wat dat betreft zal in H. IV aangetoond worden 

dat de gebruikelijke methode van vakuumdrogen niet het juiste 

watergehalte oplevert. 

De meest gebruikte zuiverheidstest voor cyclodextrinen is de 

specifieke optische rotatie. Ook de oplosbaarheid kan als zo

danig gehanteerd worden, maar hiervan bestonden voor B-CD tot 

voor kort nog geen eenduidige waarden (zie Tabel 1.3) en voor 

~ en y-eo nog steeds niet. 

a-co 

a-co 

y-CO 

Tabel 1.3 Enige waarden van de specifieke rotatie ([a) 0 ) en de 

oplosbaarheid van cyclodextrinen in water. 

oplosba.arheid temp. lit specifieke 
rota tie 

14,5 g/100 ml kamertemp. 14,23 +150,5:!;.0,5 

12,0 g/100 ml ? 14,32,41 +148:!;.2 

16,0 g/100 ml ? 14,42 +151,4:!;.0,5 

10 gew.% 20° 21 +150,0 

8,8-10,3 g/100 g opl. 20° 43 

1,85 g/100 ml kamertemp. 14,23 +162,5:!;.0,5 

1,48 g/100 ml ? 14,32,41 +158:!;.2 

1,8 g/100 ml ? 14,42 +161,9:!;.0,5 

1,4 gew.% 20° 21 

1,476:!;.0,006 g/100g opl 20° 44 

23,2 g/100 ml kamertemp. 14,23 +177 ,4:!;.0,5 

22,0 g/100 ml ? 14,32,41 +169:!;.2 

21 gew.% 20° 21 

lit 

14,23 

21 

20 

133 

14,23 

21 

20 

20 

14,23 

21 

De toepassing van de brekingsindex van een verzadigde waterige 

oplossing van B-CD als zuiverheidskriterium voor B-CD is be-

schreven in lit 44. 
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Wij zullen ons beperken tot de analyse van de waarde die de 

specifieke rotatie als zuiverheidskriterium kan hebben. 

Laten we de specifieke rotatie, zoals die bepaald werd door 

French e.a. 23 ) als juist veronderstellen. De specifieke rotatie 

wordt verkregen door de rotatie te meten van een 1% oplossing in 

water in een 1 dm kuvet. 

Stel nu, dat a-CD verontreinigd is met 3% B-CD, dan zal de ge

meten rotatie de waarde krijgen: i60x150,5 + 1 ~0x162,4 = 150,9~ 

Gezien de onnauwkeurigheid van de specifieke rotatie (±0,5°, 

zie Tabel 1.3) kan 3% verontreiniging van B in a-CD niet signi

fikant aangetoond worden. Omgekeerd geldt hetzelfde : 3% ver-

ontreiniging van a in B-CD kan niet signifikant aangetoond wor-

den. De detektiegrens kan verkleind worden door meer gekoncen-

treerde oplossingen te nemen. Wat B-CD betreft zit men dan 

spoedig aan de oplosbaarheidsgrens en bovendien worden de waar-

den van de gemeten rotatie onbetrouwbaarder, daar fouten in ku-

vetlengte en koncentratie belangrijker worden bij toenemende 

koncentratie. Metingen met een kuvet van 2 dm zouden ook de de-

tektiegrens verlagen, ware het niet, dat de aflezingen bij gro-

tere kuvetlengte onnauwkeuriger zijn. Een detektiegrens van ca. 

2% is wel het uiterst haalbare. 

Andere gehanteerde zuiverheidskriteria zijn de papierchromato

grafische43,45l en dunnelaagchromatografische methode43 • 46 >. De 

detektiegrens van B in a-CD is resp. 10 en 8% en van a in 6-CD 

resp. 2 en 3% 43 ). 

Recentelijk publiceerden Casu e.a. 47 ) een methode die als zui

verheidstest gehanteerd kan worden. Zij berust op het verschil 

in NHR spektrum van a en B-CD opgelost in DMSO n.l. het sig-
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naal van het o3H proton ligt resp. bij 4,59 en 4,38 T. De de

tektiegrens van deze methode ligt bij 2% verontreiniging van 

a in 8-CD en omgekeerd. Wel kan met deze methode snel de samen-

stelling van a/8-CD mengsels bepaald worden, met een onnauw-

keurigheid van ±2% absoluut in de samenstelling. 

Zeer recent nog48 l werd een gaschromatografische analyse van 

dimethylsilylethers van CD-mengsels beschreven. Dimethylsilyl

ethers hebben het voordeel boven trimethylsilylethers, welke in 

de suikerchemie gebruikelijk zijn, dat ze een eenduidig derivaat 

met CD vormen. Het voordeel van een gaschromatografische methode 

is de snelheid. De gevoeligheid van de methode is uit deze pu

blikatie niet duidelijk. 

voor het verkrijgen van zeer zuivere produkten is het blijkbaar 

gewenst een beter zuiverheidskriterium voor a en 8-CD te ont-

wikkelen. Hierop wordt in hoofdstuk IV teruggekomen. 

!.3 CYCLODEXTRINE INSLUITVERBINDINGEN 

!.3.1 Cyclodextrine insluitverbindingen in relatie met alge

mene aspekten van insluitverbindingen 

Een insluitverbinding is een verbinding tussen twee komponenten, 

waarbij de ene komponent een kooistruktuur vormt of bezit (de 

gastheer) en de andere komponent zich in deze kooi bevindt 

(gast). Tussen gast en gastheer heersen Vanderwaalsattraktie-

krachten en Bornse afstotingskrachten. In dit verband zou men 

met Cramer41 l kunnen spreken van adsorptie aan een inwendig 

oppervlak. 
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De gastheer heeft een kooi, kanaal of plaatstruktuur meestal 

bestaande uit een aantal gastheerlllolekulen. 

Een kooistruktuur wordt b.v. gevonden bij "fenol en hydrochinon 

insluitverbindingen, meestal ciathraten genoemd. Als gastmole-

kulen zijn o.a bekend so2, CH30H, co2 , o2 , HCl, H2S, A, Kr 

en Xe49,50). 

Het is Powell's verdienste geweest, dat hij als eerste de bij-

zondere struktuur van het clathraat fenomeen ontdekt heeft, en 

wel aan de insluitverbinding van hydrochinon met edelgassen. 

Chemische bindingen tussen gastheer en gast zijn per definitie 

uitgesloten. Speciaal Vanderwaalskracht.en kunnen een rol spelen 

in de binding gastheer-gast. Het gastmolekuul moet dan OJ;>gebor

gen zijn in een vrij nauw passende kooi van .gastheermolekulen. 

Dergelijke kooien worden inderdaad gevormd door hydrochinon en 

fenol rondom de gastheermolekulen heenSO,Sl) (zie Fig 1.5). 

Fig 1.5 De "deksel" van een hydrochinonkooi, bestaande uit 3 

hydrochinonmolekulen die met H-bruggen gebonden zijn. 

Het zal duidelijk zijn, dat dergelijke insluitverbindingen uit-

sluitend in de gekristalliseerde fase kunnen voorkomen. Brengt 

men dan ook het clathraat in kontakt met een oplosmiddel voor 

de gastheer (b.v. water), dan ontleedt het clathraat. Bij in-
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sluitverbinClingen met gassen ziet men dan bet gas vrijkome.n. 

Een ander bekend voorbeeld van een kooi-insluit-struktuur vindt 

men bij water. Gasbydraten b.v. worden gevormd Cloordat water-

molekulen rondom gasmolekulen kristalliseren bij lage tempera-

tuur. Een groot aantal water-clatbraat-strukturen zijn bekend. 

Welke struktuur gevormd wordt is afbankelijk van de grootte van 

bet gastmolekuul49 • 52 •53 ) • . 
In dit verband is bet interessant dat clatbraatstrukturen in 

aanleg gevormd worden in oplossingen van gassen en apolaire 

stoffen of molekuulbestanddelen in vloeibaar water54 >. 
Ook mengverbindingen. komen voor zoalsb.v. de kooien gevormd uit 

Ni(CN} 2 en NH3 , die samen een kooi vormen. 

Kanaalstrukturen treden op bij ureum,thioureum en cyclodextrine 

insluitverbindingen. Ook makromolekulen zoals amylose, cellu

lose, polyvinylalkohol e.a. vi:>rmen kanaalinsluitverbindingen. 

Bij ureum en thioureum leggen de gastheermolekulen zich in de 

vorm van een koker rondom de gastmolekulen29 •30• 55 ). De ureumko

ker heeft zodahige afmeti.ngen, dat vrijwel alleen onvertakte 

koolwaterstoffen, carbonzuren, alkobolen, mono- of dihalogeenal-

kanen met eindstandige balogeenatomen. en lineaire esters in de. 

koker passen. De tbioureumkoker daarentegen is ruimer: tbioureum 

kan ook met vertakte koolwaterstoffen, derivat~n daarvan en met 

aromaten een insluitverbinding vormen. 

De insluitverbindingen worden tot stand gebracht, door een wa-

terige ureum resp. thioureum oplossing in evenwicht te brengen 

met een in te sluiten stof. De vorming van de insluitverbinding 

wijst dus op een grotere stabiliteit van het insluitverbindings

rooster met aanwezige gast dan van het kristalrooster van zui-
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ver ureum of thioureum (ook uit oververzadigde ureumoplossingen 

slaat de insluitverbinding neer). De insluitverbinding wordt in 

stand gehouden door intramolekulaire krachten: O .••• H bruggen 

resp. S ••.• H bruggen en door intermolekulaire krachten: de Van-

derwaalsbinding tussen de gast en gastheer, maar ook dipoolwis-

selwerking b.v. van een carboxylgroep in de gast met de om-

ringende koker. 

Ook cyclodextrine vormt kanaalinsluitverbindingen met vele 

soorten gastmolekulen. Een duidelijk voorbeeld is de insluit-

verbinding van a-CD met jodium. Een resonantie staaf I-atomen 

bevindt zich in de koker van a-CD molekulen op elkaar56 ~voorts 

is later de struktuur opgehelderd van het K-acetaat/a-CD kom

pleks waarbij bleek, dat de acetaationen zich in een koker van 

a-CD molekulen bevinden57 > .Ook hierbij zijn niet alleen de Van-

derwaalskrachten de enige stabiliteitsbepalende faktoren. 

Het verschil tussen de CD gastheermolekulen en b.v. de ureum 

gastheermolekulen is, dat bij CD reeds een voorgevormde holte 

bestaat, terwijl ureum een kanaalbolte rond gastmolekulen moet 

opbouwen. Door de voorgevormde holte van CD is deze stof dan 

ook in staat om insluitverbindingen in oplossing te vormen14 • 
32 •58 >. Hierop wordt later in I.3.3.S nog teruggekomen. 

Voorts vormt CD insluitverbindingen met polaire stoffen en 

ionen (o.a. r; 73 ) ,acetaat57 ), fosfaat88 >, carbonzuren74 )l 

Bij andere clathraatvormende stoffen is dit wat ionen betreft 

tot heden nog niet aangetroffen. Dat is ook niet verwonderlijk, 

daar ionen bet ontstaan van clathraatstrukturen (gezien de ion-

dipoolwisselwerking) juist zullen verbinderen. 

Ook mengclatbraten zal men kunnen verwacbten: CD vormt immers 

hydraten44 l. Bovendien is bet bekend, dat water vermoedelijk 



25 

een integrerend bestanddeel is van vaste CD-insluitverbindin-
57,58,82) gen . 

Plaatstrukturen treden op bij o.a. zeolieten en grafiet55 l. 

Ionogene of polaire atoffen kunnen tussen de lagen gebonden wor-

den. Van een zuivere Vanderwaalswisselwerking tuasen gast en 

gastheer kan niet meer gesproken worden: een polaire wisselwer-

king draagt ook voor een groot deel bij aan de stabiliteit van 

de gevormde insluitverbinding. 

I.3.2 Vaste cyclodextrine insluitverbindingen (I.V.) 

Cyclodextrinen vormen insluitverbindingen met vele soorten 

gastmolekulen, een verschijnsel, dat bijna zo lang bekend is 

als de cyclodextrinen zelfS) • 

Dat de r.v. tot stand komt doordat het gastmolekuul in de CD

holte gaat zitten werd pas onderkend door Freudenberg in 193917 >. 

Een jaar later wordt ook de specificiteit van de CD-holte door 

hem beschreven18 l aan de hand van het vaste broombenzeen-addukt 

dat broombenzeen wel met 13-CD maar niet met a-CD vormt, "omdat 

de a-CD holte te klein is om het broombenzeenmolekuul te bevat-

ten". 

Later worden vaste I.V. beschreven door French en medewerkers23 ~ 

Zij bepalen de oplosbaarheid in water van a,B en y-CD in aanwe

zigheid van adduktvormers*. Een aantal voorbeelden is in Tabel 

1.4 opgenomen. 

* De oplosbaarheid werd bepaald door CD-oplossingen te schudden met 

overmaat adduktvormer (vloeibaar en over het algemeen een apolaire 

stof) en de resterende CD-koncentratie polarimetrisch te bepalen. 
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Tabel 1.4 Oplosbaarheid van cyclodextrinen in aanwezigheid van 

adduktvormers 23 ) bij kamertemperatuur. 

oplosbaarheid in g/100 ml 
oplossing 

adduktvormer a-CD s-co y-CD 

geen 14,5 1,85 23,2 

cyclohexaan 0,55 0,06 

tolueen 0,9 0,06 0,04 

p-xyleen 0,9 0,02 0,06 

cs2 0,08 0,07 

trichloorethyleen 0,26 0,03 0,03 

1,1,2,2 tetrachloorethaan 0,08 0,12 0,03 

1,1,2,2 tetrabroomethaan 0,10 0,02 

broornbenzeen 2,4 0,03 0,01 

nitrobenzeen > 1 0,03 0,04 

!-butanol > 0,3 

diethylether 0,66 

S-CD vormde met alle onderzochte adduktvormers slecht oplosbare 

r.v., a-CD en y-CD daarentegen niet. 

Hoe kleiner de oplosbaarheid des te stabieler is de vaste in-

sluitverbinding t.o.v. het mengsel der komponenten. 

Uit de Tabel moge blijken, dat grotere molekulen voornamelijk 

met S-CD (grotere holte) stabiele insluitverbindingen vormen. 

Vergelijk daartoe b.v. tetrachloorethaan met tetrabroomethaan 

en de oplosbaarheid van de cyclodextrinen in aanwezigheid van 

broombenzeen. 
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Over de molverhoudingen CD : gast in de insluitverbindingen 

publiceerden Cramer en Henglein41 ). Zij konstateerden, dat de 

molverhouding binnen de meetfout onafhankelijk was van de hoe-

veelheid adduktvormer die gebruikt werd om de vaste I.V. te ma-

ken. Als adduktvormer werden boterzuur, capronzuur, broombenzeen 

en joodbenzeen gebruikt. Boterzuur is goed, capronzuur weinig 

en de benzeenderivaten zijn zeer slecht oplosbaar in water. 

Het door Wiedenhof onderzochte dimethylformamide (dmf) addukt 

(dmf is volledig met water mengbaar) daarentegen heeft geen 

konstante molverhouding128 l. Deze hangt af van de koncentraties 

van de 3 komponenten. Wellicht is hier sprake van een ander me-

chanisme, waarbij dmf molekulen niet alleen in het CD-kanaal, 

maar ook daarbuiten in het I.V. rooster ingebouwd kunnen worden, 

zoals dat bij watermolekulen het geval is (vgl. Hybl en Rundle 

lit 57): naast de CD-hydraten is er immers ook een CD-dmfaat be

kend.128) 

In overeenstemming met het model van de vaste I.V. nl. een ka-

naalstruktuur was de steeds grotere molverhouding CD : gast die 

gekonstateerd werd bij toenemende ketenlengte van het gastmole

kuul41•74l (zie Fig 1.6). 

Met gassen c12 , Kr, X, o2 , co2 en koolwaterstoffen vormt a-CD 

vaste insluitverbindingen59 l . Met B-CD worden alleen sporen van 

een vaste I.V. gevonden met propaan en butaan hetgeen een ge

volg moet zijn van de te grate B-CD holte (¢ 8 R) in vergelij

king met a-CD (¢ 6R ). De I.V. wordt gevormd door een a-CD op-

lossing in een autoklaaf samen te brengen met een gas onder 

hoge druk. De gevormde I.V. is zeer stabiel bij kamertempera

tuur en kon 1~ jaar bewaard worden, zonder noemenswaard gas te 
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verliezen. Bij oplossen van de r.v. in water onder atmosferische 

druk en bij kamertemperatuur ontwijkt het gas. 

Een toepassing van het verschil in de oplosbaarheden van de cy

clodextrineaddukten (zie Tabel 1.4) is het scheiden in de kom

ponenten n,a en y-CD van het CD-mengsel dat ontstaat bij de en

zymatische bereiding uit amylose. 23 •40,GO). 

Behandelt men omgekeerd een waterige n-co oplossing met een 

mengsel van stoffen die alle een min of meer stabiele vaste r.v. 

met n-CD vormen, dan zal n-CD in eerste instantie selektief met 

die komponent een vaste r.v. vormen, waarvan de stabiliteit het 

grootst is. 

Daar CD een optisch aktieve stof is zal ook selektiviteit ver

wacht mogen worden t.o.v. optische antipoden. Een voorbeeld 

moge de selektiviteit van CD in dit opzicht adstrueren. 

Cramer en Dietsche32 •61 l ontdekten, dat, als een racemisch meng

sel (ethylesters van amandelzuur, o-chlooramandelzuur e.a.) be

handeld werd met een waterige a-co oplossing, het gevormde 

neerslag (vaste I.V.} verrijkt was aan een van de optische anti

paden. De vorming van een vaste I.V. met CD is kennelijk stereo

specifiek. Voor deze optische isomeren kan zowel de Vanderwaals-

wisselwerking met de holte als de mate van dipoolwisselwerking 

met de OH-groepen en de glycosidische o-atomen van het CD mole

kuul verschillend zijn. 

I.3.3 Insluitverbindingen met cyclodextrinen in waterige oplos-

singen 

Het CD-molekuul heeft zelf een holte in het molekuul en onder-
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scheidt zich daarbij van andere clathraatvormende stoffen (zie 

!.3.1). Het moet dan oak verwacht worden, dat CD insluitverbin-

dingen in oplossing kan vormen, hetgeen blijkens bestaande lite-

ratuur en eigen onderzoekingen ook duidelijk het geval is. 

Cramer was de eerste die onderzoekingen heeft gedaan aan oplos

bare I.V. van CD en wel met kleurstoffen31 ). Hij vond, dat 

malachietgroen en kristalviolet in een B-CD oplossing een ver-

schuiving in het absorptiespektrum gaven, hetgeen niet gebeurde 

in een glucoseoplossing. De cyclische struktuur van het CD moest 

dus de oorzaak van de verschuiving in het spektrum zijn. De 

konklusie, dat een oplosbare I.V. gevormd was lag voor de hand: 

het was bovendien bekend dat beide kleurstoffen met B-CD een 

stabiele vaste I.V. konden vormen31 ). Later onderzocht Cramer 

nag een groat aantal andere oplosbare I.V. met kleurstoffen32 ). 

!.3.3.1 Insluitverbindingen met kleurstoffen in oplossing 

Verschuivingen in de spektra van kleurstofoplossingen met toe-

gevoegd CD wijzen erop, dat een echte I.V. gevormd wordt. 

Zo veroorzaakt y-CD een verschuiving in het spektrum van kongo-

rood, terwijl a en B-CD dat niet doen: het kongoroodmolekuul 

past wel in de grate y-CD holte, maar niet in de kleinere a of 

B-CD holte32 ). 

Andere kleurstoffen zoals methyleenblauw en kristalviolet ver-

tonen verschuivingen die een gevolg moeten zijn van bet inslui

ten van de monomere vorm. Beide kleurstoffen vormen in water di-
. 62 63) en in m~ndere mate ook polymeren (metachromatisch effekt) ' . 
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Voegt men CD toe aan een oplossing van deze kleurstoffen, dan 

blijkt in bet spektrum de absorptie toe te nemen bij de golf-

lengte waar bet monomeer absorbeert en af te nemen waar het di-

meer absorbeert. Blijkbaar verschuift door het toevoegen van CD 

bet evenwicbt 

2 monomeer dimeer 

naar links: bet monomeer wordt aan bet evenwicht onttrokken, 

doordat bet een I.V. vormt met CD. 

Opgemerkt dient te worden, dat Cramer32 ) deze verklaring niet 

onderkend heeft. Hij spreekt van een verscbuiving in het ab-

sorptiespektrum naar langere golflengte "im Sinne einer Salz

bildung, einer aci-Form, allgemein einer Elektronenauflocke-

rung". 

Deze uitspraak verdient enige toelichting. 

In die tijd (1954) was de konformatie van de glucoseenheden in 

CD nog niet bekend. cramer nam aan dat de glucoseeenheden de Bl 

konformatie hadden (zie Fig 1.2). Aan de boven- en onderzijde 

van bet CD molekuul bevinden zich vele OH-groepen met vrije 

elektronenparen. Alle OH-groepen tesamen zorgen voor een hoge 

elektronendichtbeid en werken als een Lewis-base. Daarom spreekt 

Cramer van een topochemiscbe zoutvorming met kleurstofmoleku-

len. 

Een beinvloeding van de resonantie in een kleurstofmolekuul is 

zeker het geval. Volgens de moderne opvatting bestaat CD uit 

glucoseeenheden in de Cl konformatie (Fig 1.3), waarbij de bin-

nenkant van de ring gevormd wordt door de glucosidische 0-ato-

men met hun vrije elektronenparen. De holte kan ook volgens dit 

model als Lewis-base fungeren. 
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Een duidelijk voorbeeld van de beinvloeding vindt men bij me

thyloranje (M.0.) 64 ). 

Als de zure vorm van M.O. ingesloten wordt gaat de kleur van 

het M.O. over van rood naar kleurloos. Een verklaring hiervoor 

werd door Broser65 > gegeven. De komplekskonstante van het a-CD/ 

M.O.kompleks kon spektrofotometrisch bepaald worden66 ) aannemen-

de dat er een 1:1 kompleks bestaat. Door een rekenmethode zijn 

wij erin geslaagd de molverhouding in het a-CD/M.O. kompleks te 

bepalen64 ). Deze blijkt inderdaad 1:1 te zijn. 

Een toepassing van de kompleksvorming van CD met methyloranje 

is de konkurrerende kompleksvormig ontwikkeld door Lautsch en 

medewerkers 68 ) later toegepast door Casu en Rav~67 >. 

Het principe hiervan is, dat door toevoeging van een stof, die 

een oplosbare I.V. met CD vormt, aan het systeem CD/M.O. een 

deel van het M.O. uit het kompleks verdrongen wordt door die 

stof, waardoor veranderingen in het spektrum ontstaan. Deze ver

anderingen werden door Lautsch68 )kwantitatief geinterpreteerd. 

!.3.3.2 Insluitverbinding met jodium in oplossing 

De I.V. van CD met jodium heeft in de literatuur veel aandacht 

gekregen: de vaste I.V. is de sleutel geweest tot het verklaren 

van de amylose-jodium interaktie17 , 56 ). 

Ook in waterige oplossing vormt CD een I.v. met jodium. Door 

Cramer56 ) werd ontdekt, dat de potentiaal van .het redoxkoppel 

r 2;r- verlaagd werd als aan de oplossing a-CD toegevoegd werd. 

Door een I.V. in oplossing aan te nemen konden de verschijnse

len bevredigend worden verklaard. Later werden de I.V. met I-, 
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I 2 en I; nauwkeurig onderzocht. Thoma en French70 l verrichtten 

spektrofotometrische studies, waarin zij de omstandigheden be-

studeerden bij welke of met I 2 of met I 3 insluitverbindingen 

met a-CO in oplossing gevormd werden.Tevens konden zij konklu-

sies trekken betreffende de molverhouding jodium a-co in de 

opgeloste I.V. Zowel voor I 2 als voor I 3 vonden zij een 1:1 

verhouding. 

In ons laboratorium werden EMK metingen verricht72 l aan het 

systeem I-/I3-/ a-CO in water, met het doel de evenwichtskon

stante van het I 3-/ a-CO kompleks te berekenen. Het bleek, dat 

de berekende evenwichtskonstante afhankelijk was van de I kon

centratie72l. 

Dit in overeenstemming met de door Dube71 l en Ligenza73 l gemeten 

kompleksvorming tussen a-co en I . 

Ligenza73 ) tenslotte bepaalde thermodynamische grootheden van 

I 3 kompleksen (zie Tabel 1.5). De stabiliteit van het a-CD/I 3 

kompleks is blijkbaar groter dan van het S-CD/I; kompleks. 

Tabel 1.5 Thermodynamische grootheden van a en 8-CD/I3 komplek

sen bij 25~ volgens Ligenza73 l geldend voor de even

wichten 

coaq + r3 aq ~ co.r3 aq 

a -co B-CD 

6G -7,3 kcal/mol -4,6 kcal/mol 

6H -8,5 kcal/mol -4,3 kcal/mol 

68 -4 cal/deg mol +0,9 cal/deg mol 
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I.3.3.3 Insluitverbindingen met organische zuren 

Schlenk en Sand74
> publiceerden in 1961 hun bevindingen over de 

interaktie van CD met lineaire carbonzuren, benzoezuur en enige 

gesubstitueerde benzoezuren in waterige oplossing. 

Zij brachten een CD oplossing in water in evenwicht met een car-

bonzuur. Een deel van het CD en het zuur slaat neer in de vorm 

van een onoplosbare I.V., een ander deel blijft in oplossing. 

Zowel de oplossing (zie Tabel 1.6) als het onoplosbare gedeelte 

(zie Fig 1.6) werden geanalyseerd. 

zuur 

C6 

C7 

.C8 

C9 

ClO 

Cll 

C12 

Tabel 1.6 Oplosbaarheid in water (31,3°) van n-carbonzuren in 

aanwezigheid van CD (lit 74).konc. in mmol/100 m1. 

oplosbaarheid evenwichtskonc. evenwichtskonc. 
zuur in 
H20 = sH 0 

2 (a-CD] [zuur]=st st-SH20 [B-CD] [zuur]=st 

8,83 3,64 12,40 3,57 1, 57 10,69 

2,19 3,31 5,31 3,12 0,49 2,70 

0,55 0,84 1,24 0,69 0,30 0,84 

0,15 0,51 0,53 0,38 0,35 0,44 

0,04 0,36 0,27 0,23 0,44 0,55 

0,011 0,12 0,08 0,07 0,29 0,16 

0,002 0,16 0,06 0,06 0,27 0,06 

8 t-8 H 0 
2 

1,86 

0,51 

0,29 

0,29 

0,51 

0,15 

0,06 

Uit Tabel 1.6 blijkt, dat de oplosbaarheid van het zuur in wa-

ter toeneemt als er CD aan toegevoegd wordt. Dit moet een ge-

volg zijn van het insluiten van het zuurmolekuul in de CD hol-

te : glucose, n-methylglucoside en maltose beinvloeden de op

losbaarheid van de zuren niet. De [zuur]vrij zal dus niet bein

vloed worden door de aanwezigheid van CD. De toename van de op-
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losbaarheid (st-sH 0 zie Tabel 1.6) zal dus een gevolg zijn 
2 

van de gevormde oplosbare I.V. 

De molverhouding CD : zuur in oplossing is weergegeven in Fig 

1.7. Bij c6_8 n-carbonzuren is de molverhouding in oplossing 

(indikatie voor de molverhouding in de I.V.) ongeveer 1:1. Bij 

c9-c11 komen in toenemende mate hogere komp1eksen (meer CD per 

mol zuur) voor en bij c12 is er bovendien een groat verschil 

tussen ~ en S-CD. 

Duidelijk is er in de meeste gevallen een verschil in samenstel-

ling tussen de vaste I.V. (Fig 1.6) en de oplosbare I.V. (Fig 

1.7), alhoewel we moeten bedenken, dat in Fig 1.7 de totale hoe-

::J 
::J .. 

3 

-Q 
0 

0 
e 

1 

5 1 15 20 
aantal koolstofatomcn lzuur J 

Fig 1.6 Samenstelling van qedehydrateerde vaste I.V. van a en 

a-co met n-carbonzuren volgens Schlenk en sand74 >. 
o : a-CD ; 8 : B-CD 

<Stippellijn heeft een belling 1 CD/5 c-atomen. 
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veelheid CD is weergegeven en niet de hoeveelheid, die als kom-

pleks gebonden is: hieromtrent is weinig met zekerheid te zeg

gen. De molverhouding in de oplosbare r.v. is dus niet bekend. 

6 8 10 12 
aantal koolstofatomen I zuur) 

Fig 1.7 Molverhouding in de oplossing van n-carbonzuren en 

a resp. B-CD volgens Schlenk en Sand74 l. 

0 : a-CD ; ~ : S-eD 

Stippellijn heeft eert helling lCD/SC-atomen. 

In een reeks publikaties van Lach, Cohen, Pauli en Chin75- 79 ) 

(alle pharmaceuten) wordt de interaktie van gesubstitueerde 

benzoezuren met CD beschreven, terwijl ook de molverhouding in 

de oplosbare r.v. besproken wordt. 
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In de eerste publikatie75 > konstateren zij, dat de oplosbaarheid 

van hydroxybenzoezuren en esters hiervan toeneemt bij toenemen-

de CD koncentratie. In alle gevallen ontstaat een lineaite in-

teraktie-isotherm (vgl Fig 1.8) • 

....... 
0 
E 

0 14 
[oc-c~x 103mot/t 

Or tho-

Fig 1.8 Interaktie van chloorbenzoezuren met a-CD bij 30° vol

gens Chin58). 

Later wordt hetzelfde waargenomen bij de interaktie van CD met 

farmaceutica (benzocaine, aspirine, tetracycline, morfine) 76 >, 
waarbij opgemerkt moet worden, dat, waar een aantal dezer stof-

fen polynucleaire ringsystemen zijn, hoogstens zijketens in de 

CD-holte zullen passen. 

Gehalogeneerde benzoezuren58 •77 > en fenylgesubstitueerde car

bonzuren78> geven eveneens een lineaire toename van de oplos-

baarheid bij toenemende CD-koncentratie (zie Fig 1.8). 
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Betreffende de molverhouding van de I.V. in oplossing kan er 

iets gekonkludeerd worden uit de interaktie-isothermen. 

1. De interaktieisotherm is een rechte lijn. Dit kan alleen,als 

[gast] .. in oplossing binnen de meetfout konstant is = opvr1J 
losbaarheid gast in water14 ). 

2. Eveneens, bij een rechte interaktieisotherm, is het uitge-

sloten dat 1:2 (gast:CD) kompleksen voorkomen. 

Voor een afleiding van beide stellingen wordt verwezen naar H.V. 

Zowel 1:1 als 2:1 en hogere kompleksen kunnen dus nog voorkomen. 

Bij kleurstoffen en jodium kan de molverhouding in oplossing 

bepaald worden, daar onafhankelijke sekundaire effekten (ver-

andering absorptiespektrum) gebruikt kunnen worden om de mol-

verhouding te berekenen. 

In het geval van vluchtige ingesloten stoffen kunnen door vari

atie van de dampspanning konklusies betreffende de molverhouding 

in de opgeloste I.V. getrokken worden (zie H.V.). 

In andere gevallen is de molverhouding niet bekend. Om tach iets 

over de stabiliteit van de I.V. in oplossing te kunnen zeggen 

wordt in de bestaande literatuur vaak uitgegaan van een 1:1 mo-

del; in ons geval van de carbonzuren is dit natuurlijk alleen 

zinvol als de belling van de interaktieisotherm (Fig 1.8) <1 is. 

Om een indruk van de stabiliteit van de oplosbare I.V. te krij

gen zijn in Tabel 1.7 enige waarden van stabiliteitskonstanten 

weergegeven, waaruit blijkt, dat we met zeer stabiele komplek-

sen te maken hebben. Deze stabiliteitskonstanten gelden voor 

het ev~nwicht in de oplossing. 

Uit de Tabel blijkt, dat de stabiliteit van een kompleks afhangt 

van de grootte van de holte ( a of B-CD) en van de nouw van het 
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Tabel 1.7 Kompleksassociatiekonstanten van enige CD-insluitver

bindingen in oplossing bij 30°, berekend voor 1:1 kom-

pleksen. 

gast CD Kxl0- 3 (1/mol) lit 

ethy lparaben* 13 1,38 75 

* propylparaben s 0,932 75 

hydrokaneelzuur s 0,20 78 

m-Cl-benzoezuur 1,05 ** 58 a. 

II II ** 58 m-Br a. 0,82 

m-Cl II II s ** 58 O,BO 

m-Br II II B 5 ,1 ** 58 

p-Cl II II a. ** 58 0,45 

o-Cl II II a. 0,017 ** 58 

•esters van p-hydroxybenzoezuur 

**berekend uit gegevens van Chin58 l n.l. de helling (h) van de in

teraktieisotherm en de (gast]vrij' m.b.v. een formule gegeven 
14) h 

door Thoma en Stewart : K =[gast) (1-h) (voor 1:1 kompleksen) 

gast-molekuul. 
. 58) 

Volgens een min of meer spekulatieve verklaring van Chin zou 

het verschil in K tussen m, p en o-Cl-benzoezuur met a.-CD een 

gevolg zijn van de mate waarin het gastmolekuul in de holte 

past. 

In dit geval zou de metavorm, goed in de holte passen, de para-

vorm zou in de holte "rammelen" en de orthovorm zou nauwelijks 

passen vanwege de bulkygroepen COOH en Cl vlak naast elkaar 

(sterische hindering). Een feit is, dater duidelijke stabili-

teitsverschillen zijn, een verschijnsel waarvan in-ons e;nderzoek 

dankbaar gebruik wordt gemaakt. 
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!.3.4 Toepassingen van cyclodextrinen 

We kunnen de tot nu toe bekende toepassingen in twee kategorieen 

onderscheiden. 

1. toepassing van de holte als bewaarplaats voor: 

a. labiele chemicalien als Vitamine A en onverzadigde vet

zuren82). 

b. voor het vasthouden van geur-en smaakstoffen. Deze kunnen 

bij verwarmen weer vrijgemaakt worden. Bekend zijn de toe

passing als aromavasthouder in tabak83 ) en als smaakstof

vasthouder in levensmiddelen84 ). In dit ve1:band is het ook 

interessant te weten, dat CD onschadelijk is voor de ge-

zondheid. Het werd door de rat als koolhydraat, zij het in 

wat trager tempo dan de gewone koolhydraten, gemetaboli

seerd85) . 

2. toepassing als katalysator: 

Bekend is de versnelde decarboxylering van a-gesubstitueerde 

acetylazijnzuren, waarvan het reaktiebeeld schematisch is 

weergegeven in Fig 1.9. 

Fig 1.9 Voorstelling volgens Cramer86 l van de versnelde decar

boxylering van a gesubstitueerd acetylazijnzuur in aan

wezigheid van a-CD. 
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Andere voorbeelden van de katalytische werking zijn : berei

ding van optisch aktief amandelzuur: de vorming van een van 

de antipoden wordt geremd87 ). Verder de versnelde splitsing 

van pyrofosfaten88), vertraagde hydrolyse van benzocaine89 ), 

versnelde of vertraagde hydrolyse van gesubstitueerde fenyl

esters90,91) en de versnelde hydrolyse van zenuwgassen op 

welke gebied TNO-RVO de laatste jaren werkzaam is92 , 133 ). 

In de toekomst zijn wellicht meer toepassingsmogelijkheden te 

vinden, hetwelk een van de oogmerken van ons onderzoek is ge-

weest. 

Zowel over de toepassingsmogelijkheden van I.V. met CD-derivaten 

in oplossing als over de toepassing van CD-epichloorhydrinepa-

relhars is in ons laboratorium onderzoek gedaan. 
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H.II PROBLEEMSTELLING EN UITWERKING 

II.l PROBLEEMSTELLING 

II.l.l Inleiding 

De onderzoekingen, welke in dit proefschrift zijn beschreven, 

zijn gericht op de kompleksvormende eigenschappen van CD in 

waterige oplossing, speciaal met het oog op mogelijke selek

tiviteit t.o.v. weinig polaire komponenten. 

Reeds zijn een groot aantal onderzoekingen verricht betref-

fende het gedrag van vloeibare op1ossingen in het algemeen. 

Een groot aantal publikaties is hierover verschenen. 

De theoretische beschrijving van het gedrag van vloeistoffen 

en oplossingen is bijzonder moeilijk. Hoofdzakelijk ten aan-

zien van apolaire stoffen zijn hierbij echter suksessen ge-

boekt die ook op het gebied van praktische toepassingen van 

betekenis zijn (o.a. Hildebrand126 l). 

Bij het oplossen van apolaire stoffen in apolaire oplosmid

delen stelt men zich voor, dat de London-Vanderwaals attrak-

tiekrachten tussen de molekulen er voor zorgen, dat er zich 

een zo groot mogelijk aantal buren rondom elk molekuul be

vindt. Het aantal buren rondom een opgelost molekuul wordt 

in sterke mate bepaald door de omvang van dit molekuul. De 

ordening lijkt op die bij knikkers in een zak. 

Een andere situatie treedt daarnaast op bij oplossingen van 

apolaire stoffen in water. Hierbij is de ordening - althans 

op korte afstand - niet meer willekeurig, maar wordt in be-
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langrijke mate bepaald doordat watermolekulen H-bruggen kun-

nen vormen. Water kan uitkristalliseren in modifikaties waar-

bij holten in de struktuur aanwezig zijn waarin zich mole

kulen van (vooral) apolaire stoffen kunnen bevinden: er zijn 

een groot aantal insluitverbindingen van water bekend (zie 

ook I. 3.1). 

Ook in de vloeibare fase (bij niet te hoge temperatuur) 

neemt men aan dat nog analoge struktuurelementen in de wate

rige oplossing te herkennen zijn (Blandamer54 > ,Glew138 l}. 

Juist het strukturele element waarin water zich van apolaire 

oplosmiddelen onderscheidt, heeft onze aandacht. Immers,struk-

turele elementen geven vaak aanleiding tot specificiteit, wat 

in de praktijk mogelijk interessante konsekwenties heeft. 

Hoewel we bij waterige oplossingen van apolaire stoffen van een 

zekere mate van gestruktureerdheid kunnen spreken, zijn de op

tredende strukturen niet erg specifiek. Er kunnen a priori een 

groot aantal verschillende "holten" in water optreden. De ge

vormde holte neemt een zodanige struktuur aan dat een in te 

sluiten molekuul er in het algemeen in zal passen. Ook aan wa

ter kan men, ondanks de erin optredende strukturen, nauwelijks 

selektiviteit toekennen. 

Het zal nu duidelijk zijn - mede gezien hetgeen in H.I is ver-

meld - dat CD juist een stof is die in waterige oplossing een 

specifiek struktuurelement kan zijn: een CD-holte met een vaste 

holtegrootte en daaromheen gestruktureerd hydraatwater. Wordt 

dus in een waterige CD oplossing een opgeloste I.V. door CD ge-
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vormd, dan zal de aard van het gastmolekuul en de grootte van 

de holte ( a of a -CD) in sterke mate bepalend kunnen zijn voor 

de stabiliteit van de I.V. 

II.l.2 Insluitverbindingen met CD in waterige oplossing 

We zullen de I.V. met CD in waterige oplossing nu nader be-

schouwen. 

CD opgelost in water kunnen we bij wijze van spreken als een 

"gaten-oplosmiddel" zien: in het waterige milieu bevinden 

zich grote molekulen voorzien van een holte die groot genoeg 

is om gastmolekulen, die zich in het waterige milieu niet 

thuisvoelen (lypofiele stoffen), in te sluiten. De term "ga-

ten-oplosmiddel" moeten we niet absoluut zien, alsof zich lege 

gaten in het water zouden bevinden. Er zijn duidelijke aanwij

zingen14l, dat de CD-holten met water gevuld zijn. Dit water 

is echter relatief los gebonden zodat het gemakkelijk door as-

pirant gastmolekulen uit de holte verdreven kan worden. 

Een waterige CD-oplossing is echter niet zomaar een "gaten

oplosmiddel", De gaten hebben nl. de eigenschap om selektief 

gastmolekulen op te nemen, wat uit hetgeen hiervoor beschre-

ven staat moge blijken. 

Het verschil in stabiliteit komt geed tot uiting in de inter

aktie van CD met gesubstitueerde benzoezuren58 ) (zie I.3.3.3). 

De specificiteit van het "gaten-oplosmiddel" zou dus gebruikt 

kunnen worden om vanuit een andere fase een komponent te ekstra-

heren. Om ons tot mono-chloorbenzoezuren te beperken (zie Fig 

1.8): zijn m en o-chloorbenzoezuur opgelost in een inert, niet 

met water mengbaar oplosmiddel, dan zou een waterige a-cD op-
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lossing (vrijwel) uitsluitend de meta komponent uit de andere 

fase ekstraheren. 

Een ander voorbeeld is het volgende: breng een damp van 2hexaan

isomeren in evenwicht met een CD-oplossing, dan zal voorname

lijk die komponent een I.V. vormen, die het best "past" in de 

CD-holte. Wil het effekt van het oplossen van een komponent in 

het "gaten-oplosmiddel" zo groot mogelijk zijn, dan moet de kon

centratie van de "gaten" in de waterfase groot zijn. 

Hier nu doet zich een moeilijkheid voor. De meeste aspirant 

gastmolekulen vormen met CD een slecht oplosbare r.v. De CD

kompleksen precipiteren dan uit de oplossing en de koncentratie 

van de "gaten" wordt zeer klein in oplossing. Bovendien zal het 

gevormde neerslag van de onoplosbare r.v. bij ekstraktie onge

wenst zijn. 

De oplossing van deze moeilijkheid lijkt ons alleen maar als 

volgt verwezenlijkt te kunnen worden: 

Modificeer het CD zodanig, dat voorkomen wordt dat het kan kris

talliseren als zodanig of als r.v. Een zeer plez;J.erige bijkom

stigheid is dan, dat, vooral wat betreft het 6-CD, de oplos

baarheid in water aanzienlijk verhoogd kan worden. 

Er staan ons de volgende principes ter beschikking: 

1. het maken van een hydrofiel netwerk van CD molekulen: 

door het CD te cross-linken tot een oplosbaar polykonden

saat. 

2. het maken van een hydrofiel derivaat, waarbij de hydro

fiele substituenten willekeurig (tot op zekere hoogte) 

over het CD-molekuul verdeeld zijn, waardoor kristalli

satie van het CD belemmerd wordt. 

3. een kombinatie van deze mogelijkheden, 
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Door enige verschillende derivaten toe te passen bij het 

onderzoek aan I.V. in waterige oplossing, kan gekonstateerd 

worden of de aard van het derivaat nog invloed heeft op de 

stabiliteit en specificiteit van de I.V. 

II.l.3 Voorbereidend onderzoek 

Alvorens we ons konden gaan bezighouden met de eigenlijke doel

stelling van het onderzoek, diende onze aandacht eerst uit te 

gaan naar de bereiding en zuivering van de cyclodextrinen. 

a. De bereiding, omdat het produkt, althans in de beginfase van 

het onderzoek, niet in de handel verkrijgbaar was en de te 

verwachten relatief grote hoeveelheden benodigd CD ons niet 

veroorloofden het CD van andere laboratoria (die uiteraard in 

dezelfde omstandigheden verkeerden) te betrekken. 

b. De zuivering en als gevolg hiervan de zuiverheidskriteria, 

omdat de in de literatuur beschreven zuiverheidskriteria on

voldoende zijn (zie I.2). 

Het in ons laboratorium verrichte onderzoek is een duidelijk 

voorbeeld van teamwork tussen N.Wiedenhof en schrijver dezes. 

Voor het schrijven van een dissertatie was evenwel een split

sing van de resultaten noodzakelijk, een splitsing welke in ons 

geval door de aard van het onderwerp mogelijk is gebleken. 

Een deel van het onderzoek is aldus uitgemond in deze disserta

tie en een ander deel in een aantal publikaties van de hand van 

N.Wiedenhof. 
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II. 2 UITWERKING 

II.2.l Bereiding, zuivering en zuiverheidskriteria 

De bereiding en zuivering van CD is beschreven door French38 ), 

verbeteringen in de zuiveringsprocedure werden beschreven door 

N.Wiedenho£43 ). 

Wat de zuivering betreft dienen hier nog enige opmerkingen ge

plaatst te worden. Uit de literatuur23 • 40 •60 >en uit eigen erva

ringen blijkt, dat het scheiden van de cyclodextrinen onderling 

en van de nevenprodukten, die ontstaan bij inwerking van B. rna-

cerans amylase op zetmeel, een zeer bewerkelijke produktiefase 

is. Een onderzoek over de bereiding van CD zou zich hier dan ook 

mee bezig moeten houden. Gezien de noodzaak om het benodigde CD 

zelf te maken, zijn wij met deze problematiek in aanraking geko

men. Alhoewel niet direkt naar een oplossing hiervan werd ge-

streefd is als nevenontwikkeling van een zuiverheidstest voor 

de cyclodextrinen, gebaseerd op kolomchromatografie, een prepa-

ratieve kolom ontwikkeld (zie IV.l.2). 

Stelt men zeer hoge eisen aan de zuiverheid van a of S -CD dan 

kan deze kolom voor de bereiding hiervan toegepast worden. Daar 

de opbrengsten klein en bewerkingstijden vrij lang zijn, zal in 

de meeste gevallen echter de klassieke scheidingsmethode, geba-

seerd op selektieve precipitatie, de voorkeur verdienen. 

Met behulp van de in literatuur beschreven zuiverheidskriteria 

is men niet in staat enige procenten verontreiniging van a in S 

-CD en omgekeerd aan te tonen (zie I.2). Daar het noodzakelijk 

was zeer zuiver CD te hebben om de oplosbaarheid van CD in wa

ter te bepalen (zie publikaties N.Wiedenho£43 •44 )) diende een 

beter zuiverheidskriterium ontwikkeld te worden. 
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In de suikerchemie wordt zeer veel gebruik gemaakt van kolom

chromatografie om suikermengsels te analyseren, maar oak om sui

kers te zuiveren93 >en om kwantitatief de samenstelling van 

mengsels te bepalen94 ). De mogelijkheden van deze methode wer-

den dan oak onderzocht en toegepast op het scheiden en analy-

seren van CD-mengsels (zie IV.l.2). 

II.2.2 Cyclodextrine derivaten 

We hebben drie mogelijkheden gezien om CD zodanig te modifi-

ceren, dat het in water goed oplosbare I.V. vormt. We zullen 

de eerste twee hiervan nu uitwerken, aan de derde mogelijk-

heid wordt verder geen aandacht besteed. 

II.2.2.1 Het maken van een willekeurig, hydrofiel netwerk van 

CD-molekulen door het CD te cross-linken 

In het onderzoek van N.Wiedenhof (lit 95) om een in water zwel-

baar maar onoplosbaar CD-hars te maken (analoog aan Sephadex) 

werd voor het NMR onderzoek een oplosbaar CD-epichloorhydrine

hars gemaakt95 ). Bewaart men een waterige oplossing hiervan in 

een ruimte waarin zich verzadigde hexaandamp bevindt dan ant-

staat er geen neerslag in tegenstelling met een waterige CD

oplossing die in deze ruimte bewaard wordt. In het laatste ge

val slaat een zeer slecht oplosbare I.V. neer. De verklaring 

ligt voor de hand: doordat de CD-molekulen in het hars gecross-

linked zijn in een 3-dimensionaal netwerk kan de stof niet kris-

talliseren noch op zich, noch als I.V. Aangetoond kon worden, 

dat de hexaankoncentratie in deze oplossing zeer veel groter is 
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dan in water. De gevolgtrekking, dat een oplosbare I.V. gevormd 

was, lijkt gerechtvaardigd. 

Het oplosbare CD-epichloorhydrine-hars werd als een van de stof

fen genomen om I.V. in waterige oplossingen te bestuderen. 

Uit de zetmeelliteratuur zijn nog een aantal methoden bekend om 

zetmeel te modificeren door de zetmeelketens te cross-linken96 ' 
97) 

In het ene geval96 >wordt fosforoxichloride als cross-linker ge-

bruikt: 

R-OH 
0 
II 

+ Cl-P-Cl 
I 
Cl 

R zetmeelketen 

+ HO-R 
0 
II 

R-0-P-0-R 
I 
Cl 

+ HCl 

in het andere geval97 >wordt natriummetafosfaat toegepast: 

Nao,p 
1\ 

R-OH + ,6 0, + 
O=P-0-P=O 

I I 
ONa ONa 

R zetmeelketen 

e H20,0H 0 
II 

OH OH 
1 r 

HO-R R-0-P-0-R + O=P-0-P=O 
I 

50° ONa 
I I 
ONa ONa 

Deze reakties zijn ook van toepassing op CD. Het reaktie-

produkt dat ontstaat na inwerking van POC1 3 op B-CD blijkt 

in water zeer goed oplosbaar te zijn. 

II.2.2.2 Het maken van een hydrofiel CD-derivaat 

Naast de mogelijkheid om niet-kristalliserende CD-I.V. te 
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maken met gecross-linked CD werd nog een andere mogelijk-

heid gevonden dit zelfde principe op een andere manier te 

verwezenlijken. 

In de zetmeelliteratuur worden mogelijkheden beschreven om 

zetrneel goed oplosbaar in water te maken98 , 99 >door etheri-

fikatie van het zetmeel. Door hetzelfde te doen met CD zou-

den we de mogelijkheid hebben geed oplosbare I.V. van CD te 

rnaken. De etherifikatiereakties worden beschreven door 

Roberts (lit 14). 

Er zijn drie methoden voor etherifikatie van zetmeel bekend: 

1. ringopening van epoxiden. 

Het bekendste voorbeeld hiervan is de reaktie van amylose 

met ethyleenoxide in sterk alkalisch milieu: 

H2 H2 
R - OH + C - C ' / 0 - R - 0 - CH2 CH20H 

amylose amylose-hydroxiethylether 

Het produkt is zeer goed oplosbaar in water. 

2. Williamson synthese: Nucleofiele verplaatsing van alifa-

tische halogeenatomen of sulfaatgroepen. 

De reaktie verloopt in sterk alkalisch milieu waarbij 

R-Oeionen gevormd worden die een nucleofiele reaktie met 

geschikte stoffen aangaan. 

Voorbeelden: 

a. e 
R - 0 + Cl-

H 0 
•.......--... <?· c- c -o•' ~.oe 
H 

amylose monochloorazijnzuur 

R - 0 -

amylose 

H 
I 
c 
I 
H 
carboximethylether 
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b. e 
R - 0 + 

amylose propaansulton amylose sulfopropylether 

In beide bovenstaande voorbeelden is het arnylosederi-

vaat goed oplosbaar in water. 

De reaktie heeft voornamelijk plaats aan c2
99 ), gezien 

de elektronegativiteit van de ring-zuurstof (lit 100 

pag. 219), waardoor protonafsplitsing in alkalisch mi-

lieu voornarnelijk zal plaats vinden van de OH groep aan 

3. "Michael-Type" Additiereakties. 

Bij dit soort reakties vindt additie plaats aan een ~, a 
onverzadigd carbonyl, nitril e.d.: aan een plaats met la-

biel H, zoals OH groepen van amylose in alkalisch milieu. 

Een voorbeeld is de reaktie van acrylonitril met amylose 

in sterk alkalisch milieu: 

R - 0
9 

+ CH2 = CH - CN - [ R 

[
R - 0 - CH - qH 1 e + H 0 - R 

2 crqj 2 

,H Je 
- 0 - CH2 - c, 

CN 

- 0 - CH2 - CH2CN + OH9 

De gevormde amylose cyanoethylether is goed in water oplos-

baar. 

De bovenstaande mogelijkheden van derivatiseren van amylose tot 

in water goed oplosbare stoffen kunnen ook toegepast worden op 

CD. 

Bij Corn-Products werden onlangs een aantal van deze CD-deriva

ten bereid101 ). Bijzonderheden over bereidingswijze werden niet 
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vermeld, evenmin over toepassingsmogelijkheden voor deze deri

vaten. 

In ons onderzoek werd zowel de carboximethylether als de sulfo

propylether van ~ en B-CD bereid. Bijzonderheden over bereiding 

en nevenreakties staan in H.IV vermeld. 

II.2.3 Insluitverbindingen in waterige oplossing 

Een groat aantal stoffen vormt I.V. met CD en een minder groat 

aantal stoffen oplosbare I.V. (vergelijk H.I). De mogelijkheden 

van in water oplosbare I.V. met CD-derivaten lijken veel tal

rijker dan die met CD-zelf, omdat de te vormen I.V. verhinderd 

wordt uit te kristalliseren. 

Er dient nu een keuze uit een veelheid van mogelijkheden gemaakt 

te worden. 

Onze gedachten zijn uitgegaan naar een mogelijk toepassingsge

bied van CD-I.V. namelijk het scheiden van stoffen op grand van 

hun verschil in ruimtelijke opbouw. We willen onderzoeken, waar

toe een mogelijk verschil in interaktie van dit soort stoffen 

met de CD-holte, te herleiden is. 

Chemische interaktie willen we uitsluiten en verschillen tussen 

de stoffen wat betreft fysische interaktie met de holte zoveel 

mogelijk beperken tot het verschil in ruimtelijke opbouw. 

Op meer praktische gronden client nog aan de volgende voorwaar

den te worden voldaan: 

1. De stoffen dienen in water slecht oplosbaar te zijn, zodat 

de koncentratie van deze stoffen zeer klein is t.o.v. de kon

centratie van de I.V. en dus het effekt van de gevormde 

(specifieke) I.V. zo groat mogelijk is. 
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2. De gevormde I.V. dient voor analyse toegankelijk te zijn. 

3. De stoffen dienen in voldoende mate en voldoende zuiverheid 

ter beschikking te staan. 

Aan al deze eisen voldoet o.a. het komponentenpaar nexaan en 

2,3 dimethylbutaan. 

Zij verschillen in ruimtelijke opbouw (isomeren) en zijn che

misch inert t.o.v. CD. Verschillen in fysische interaktie met 

de holte, anders dan op grond van hun verschil in ruimtelijke 

opbouw, zijn niet te verwachten. 

Voorts is de oplosbaarheid van beide in water uiterst klein, de 

I.V. in oplossing kan gaschromatografisch geanalyseerd worden 

en beide stoffen zijn in voldoende mate en zuiverheid-ter be

schikking. 

Het interessante aspekt dat met dit stoffenpaar bestudeerd kan 

worden is de selektiviteit van CD t.o.v. isomeren. Voor een 

voortgezet onderzoek lijkt ons, toepassingsgericht gedacht, een 

onderzoek naar de selektiviteit t.o.v. optische isomeren veel

belovend, aangezien CD zelf optisch aktief is. 
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H.III THERMODYNAMICA VAN CD INSLUITVERBINDINGEN 
IN OPLOSSING 

We hebben in H.II gezien, dat de vorming van een in water op

losbare I.V. van een CD-derivaat met een koolwaterstof (kwst), 

tot uiting komt in een aanzienlijke oplosbaarheidsverhoging van 

de kwst. in de waterfase vergeleken met zuiver water (zie II. 

1. 2). 

Dit verschijnsel werd ·door Fetterly (in lit 55) genoemd "mole

cular inclusion solubilization" om de tegenstelling aan te ge

ven met andere mechanismen van oplosbaarheidsverhoging d.m.v. 

"co-solutes" nl. hydrotropie en micelvorming. 

III.l MOGELIJKE OORZAKEN VAN STABILITEITSVERSCHILLEN TUSSEN VER

SCHILLENDE CD-I.V. IN OPLOSSING 

De stabiliteit van een I.V. met CD hangt af van de molekulaire 

konfiguratie van de gastmolekulen (zie II.2.3). Het is de vraag 

welke effekten hierbij een rol zullen spelen. Is er een verschil 

tussen hexaan (hex) en 2,3 dimethylbutaan (dmb) wat betreft 

energetische wisselwerking met de holte en wat betreft de ver

laging van de entropie bij de vorming van de I.V. M.a.w. welke 

(energetische wisselwerking of entropie) is de overheersende 

faktor waardoor een stabiele of minder stabiele I.V. gevormd 

wordt. 

a. De energetische wisselwerking. 

Deze bestaat in eerste instantie uit 2 faktoren: Vanderwaals 
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attraktie en Bornse afstoting. De wisselwerking is dan sterk 

afhankelijk van intermolekulaire afstanden i.e. tussen het 

gastmolekuul en de binnenwand van de holte. Door een ver

schil in molekulaire konfiguratie van de beschouwde gastmo

lekulen zullen de intermolekulaire afstanden en dus de at

traktie en repulsie kunnen verschillen (vergelijk de diame

ters van de holte en de gast i.e. hex en dmb, zie Tabel 5.2). 

Bovendien zijn er ongetwijfeld aan het CD-derivaatmolekuul 

watermolekulen d.m.v. waterstofbruggen gebonden. Redelijker

wijs moet men veronderstellen, dat in oplossing het CD een 

soort hydraat vormt waarbij H2o molekulen kunnen bijdragen 

in de vorming van een clathraat-type holte. Het is de vraag 

in hoeverre de struktuur van zulk een hydraat gewijzigd 

wordt (en we! verschillend voor beide isomeren) doordat een 

gastmolekuul in de holte ingesloten wordt. 

b. De entropieverandering. 

Indien we uitgaan van een standaardtoestand die voor beide 

soorten gastmolekulen gelijk is, dan zal de entropieverande

ring bij het vormen van de I.V. een maat zijn voor de entre

pie van de gastmolekulen in de holte en de entropieverande

ring die de holte zelf ondergaat door het vervangen van in

gesloten watermolekulen door gastmolekulen en verandering 

in de hydraatstruktuur. Zowel de entropie van het gastmole

kuul in de holte als de hydraatstruktuur rondom de holte 

zal voor beide isomeren kunnen verschillen, gezien het ver

schillend aantal realiseringsmogelijkheden (van plaats en 

energetische wisselwerking), welke de I.V. van beide isome

ren, door verschil in ruimtelijke opbouw, zullen hebben. 
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Over de waarden van thermodynamische grootheden van I.V. in op

lossing is weinig bekend. 

Wat CD betreft werden thermodynamische grootheden van a en 

- 73) S-CD/I3 bepaald door Ligenza {zie Tabel 1.5) en door Lautsch 

en medewerkers65 ,GSa) werd de vrije enthalpieverandering be

paald van I.V. in oplossing met kleurstoffen. 

Wat andere I.V. in oplossing betreft, werden alleen thermody

namische grootheden van het oplossen van gassen, koolwater

stoffen e.a. in water bepaald55 , 102 , 103). vergelijking van deze 

grootheden met die van CD-I.V. is niet zinvol, daar de gevormde 

gastheer{water) kooi sterk afhankelijk is van de aard van het 

gastmolekuul, hetgeen bij CD als gastheer veel minder het ge-

val zal zijn. 

III.2 BESCHRIJVING VAN HET INSLUITVERBINDINGSPROCES 

Beschouwen we de evenwichten: 

Hierin is: Khydr = x/P = konstante van Henry 

x = molfraktie kwst. in water 

[HD] sol 
Kiv = = kompleksvormingskonstante 

x. [D] sol 

(3.1) 

Voor de overige symbolen zie de lijst met symbolen. 

Voorlopig is een 1:1 kompleks in oplossing verondersteld. 

Voor de berekening van de thermodynamische grootheden dienen 

we eigenlijk i.p.v. de spanning de fugacity te nemen en i.p.v. 

koncentraties aktiviteiten. 
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In Tabel 3.1 zijn de verhoudingen van de fugacity en de damp-

spanning weergegeven bij enige temperaturen. 

Tabel 3.1 Quotient van fugacity en druk van verzadigde hexaan

damp bij enige temperaturen132 l 

temp fugacity 

(oC) 
druk 

0 0,995 

4,5 0,994 

15,5 0,991 

26,7 0,986 

37,8 0,980 

48,9 0,972 

Uit Tabel 3.1 blijkt, dat pas boven 40°C de fugacity meer dan 

2% van de dampspanning gaat afwijken. We zullen de afwijking 

verwaarlozen en bovendien aannemen, dat dmb zich op soortgelij-

ke wijze gedraagt. 

Het gelijkstellen van koncentratie en aktiviteit zal niet ge-

oorloofd zijn wat betreft HDsol en 0
501

• We kunnen echter mis

schien wel stellen dat de aktiviteitskoefficienten van beide 

verwaarloosbaar weinig van elkaar zullen verschillen, zodat we 

in de evenwichtskonstante (3.5) waar HD
501 

in de teller en 

D
501 

in de noemer staat koncentraties mogen gebruiken. Om ver

der te kunnen rekenen is deze veronderstelling onvermijdelijk. 

Voorts mogen we stellen, dat K drukonafhankelijk is gezien de 

kleine waarden van de toegepaste drukken. 
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Uit de evenwichtskonstanten kunnen dan berekend worden: 

standaard vrije-enthalpie verandering 

standaard enthalpie verandering 

standaard entropie verandering : 68° 

dlnK 
-R m?'f) 

liH
0 

= RlnK + ~ 

(3.2) 

(3. 3) 

(3.4) 

De thermodynamische grootheden, die ons inzicht kunnen geven 

over de oorzaak van stabiliteitsverschillen tussen de oplos-

bare r.v. van een CD-derivaat met hex en dmb, zijn die welke 

betrekking hebben op het overall-evenwicht van (3.1): 

Hg + D
801 

t HD
801 

met K 
[HD]sol 

P • [D) sol 
(3. 5) 

De begintoestand is nu voor beide isomeren immers genormeerd 

n.l. de standaardtoestand van resp. verzadigde damp en "lege" 

CD-holten en de eindtoestand is de opgeloste r.v. 

De andere mogelijke begintoestand : de waterige oplossing van 

hex resp. dmb komt niet als zinvolle begintoestand in aanmer-

king, omdat dan de molfraktie kwst. opgelost in water bekend 

zou moeten zijn. Het blijkt dat deze zeer moeilijk meetbaar 

is 120 •121 ) (zie ook rv.4.3). 
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H.IV EKSPERIMENTEEL GEDEELTE 

IV.! BEREIDING, ZUIVERING EN ANALYSE VAN CYCLODEXTRINEN 

IV.l.l Bereiding en zuivering 

De bereiding geschiedt in grote trekken analoog aan de methode 

beschreven door French en Pulley40 ). 

Eerst wordt enzymsap bereid door een kweek van B. macerans op 

een geschikte voedingsbodem te laten groeien. Het enzymsap 

wordt daarna samengebracht met een amylosesuspensie in water 

bij 40°C in een geroerde tankreaktor. Na enige uren wordt een 

tetrachloorethaan/trichloorethyleen mengsel aan de reagerende 

massa toegevoegd waardoor de reaktie 

amylose- lineaire dextrinen- cyclodextrinen 

naar rechts afloopt t.g.v. het onttrekken van CD doordat een 

onoplosbare I.V. gevormd wordt. De gevormde suspensie wordt dan 

afgefiltreerd en het residu met water gekookt waardoor de I.V. 

ontleedt en tetrachloorethaan en trichloorethyleen verdampen. 
. . * 

De resulterende oplossing wordt nu behandeld met takamine om 

resterende lineaire dextrinen tot glucose af te breken. Na fil-

tratie wordt de oplossing geschud met broombenzeen, waarmee 

voornamelij~ 8-CD een onoplosbare I.V. vormt, afgefiltreerd en 

bet filtraat geschud met cyclohexaan, waarmee in het filtraat 

overgebleven a-CD een onoplosbare I.V. vormt. a resp. 8-CD 

kunnen daarna uit de resp. I.V. gelsoleerd worden door stoom-

destillatie van de gastkomponenten en kristallisatie in de kou 

*zie voetnoot pag. 18 
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van de ingedikte waterige oplossing. Het nu verkregen ruwe a en 

S-CD wordt door herkristallisatie resp. uit 60% 1-propanol in 

water en water gezuiverd (zie ook lit 43). 

IV.1.2 Analyse van a en a-co door middel van kolomchromatografie 

In 1961 verscheen een publikatie van Pulley en French38 >waarin 

zij de scheiding in komponenten beschreven van het reaktiepro

dukt dat ontstaat bij inwerking van B. macerans amylase op amy-

lose. De scheiding geschiedde d.m.v. verdelingschromatografie 

op cellulose. Als bet inderdaad mogelijk zou blijken op deze 

manier a en S-CD volledig van elkaar te scheiden, zouden kleine 

verontreinigingen a in a-co en omgekeerd aangetoond kunnen wor

den. De ondergrens van de hoeveelheid verontreiniging hangt dan 

af van de detektiemethode. 

Het is inderdaad mogelijk gebleken a en S-CD volledig van el

kaar te scheiden op een cellulosekolom. In 1967 konden wij de 

resultaten publiceren108 ). 

De detektie van a en S-CD gebeurde met een automatische door-

stroompolarimeter, waarvan de respons op een recorder werd aan-

getekend. Op deze manier kon 2,5% a in S-CD bij een maximale 

hoeveelheid scheidbaar mengsel (120 mg op de gebruikte kolornrnen) 

en omgekeerd 2,5% S in a-co nog juist zichtbaar gemaakt worden 

op het recorderpapier. 

Een gevoeliger methode is de "papertest". Daarbij worden de 

chromatografie-frakties waarin verontreiniging ( a of S-CD) 

verwacht wordt bij elkaar gevoegd en ingedarnpt tot 1 ml. Van 

deze oplossing wordt 50 ~1 op chromatografiepapier gebracht, 

en het papier, na drogen, besproeid met een 1% alkoholische 
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jodiumoplossing. Indien a-CD aanwezig was, wordt een violette 

vlek zichtbaar {I.V. van a-CD met jodium), indien B-CD dan 

een gele vlek. Aldus kan 0,5% B in a-CD en 0,3% a in B-CD 

aangetoond worden. 

Op dezelfde wijze wordt aangetoond, dat, in de frakties tussen 

de a en B-CD piek van het chromatogram, noch a noch B-CD aan-

wezig is. 

Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de publikatie 

108) 

Aan de methode van kolomchromatografie op cellulose is echter 

een praktisch bezwaar verbonden: indien er luchtbellen in de 

kolom komen, wat ondanks voorzorgen toch nog wel eens gebeurt, 

is de kolom onbruikbaar geworden en moet opnieuw (zonder lucht

bellen) gevuld worden, hetgeen tijdrovend werk is. 

In de literatuur wordt bij het scheiden van suikermengsels vaak 

gebruik gemaakt van kolommen gevuld met aktieve koo1 109 •110 ). 

Het principe van de scheiding berust op selektieve desorptie 

van de geadsorbeerde komponenten d.·m·. v. een in de lopende fase 

toenemende koncentratie van verdringer. Het proces wordt ge

noemd: gradient elutie (naar Alm109 >). Als verdringer kunnen 

een aantal stoffen dienen zoa1s alkoholen of carbonzuren. 

Vroeger door ons verrichte proeven met ethanol als verdringer 

gaven geen scheiding. 
110) . Na een publikatie van French e.a. , d~e o.a. 1-butanol als 

verdringer gebruikten, zijn wij tot het gebruik van .1-butanol 

overgegaan. Scheidingen van a en B-CD warden weliswaar verwe-

zenlijkt, maar reproduceerbaar waren ze niet, zodat telkens 

nieuwe kolommen gemaakt moesten worden. 
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Een oplossing voor het wel reproduceerbaar maken van chromato-

grammen werd evenwel gevonden: door zeer kleine deeltjes 

(d.m.v. flotteren) uit de aktieve kool te verwijderen en deze 

aldus behandelde kool te gebruiken voor kolomchromatografie 

konden reproduceerbare scheidingen worden verricht. Kolommen 

kunnen dan jaren achtereen gebruikt worden. In Fig 4.1 is een 

chromatogram weergegeven. 

o( 

.!!! 
;; 
0 

'" .0: 

" 
·= Q. 

" 

20 35 40 
fraktie nurnmer -

45 

Fig 4.1 Scheiding van a en B-eD op een Darco aktieve kool 

kolom (3x45 cm)7 25°C7 geflotterde, met zuur behandelde 

kool. GradH!nt 7% 1-butanol .. 1, 5 l 3% 1-butanol (menq

kamer). Monster: Sml 3% a, 3% B-CD. Loopsnelheid: 

151 ml/h. (zie lit 111 Fig 3A). 

De detektie gebeurt op dezelfde manier als bij de cellulose 

kolommen. De detektiegrens bij zeer kleine hoeveelheid ver-

ontreiniging van a in 8-CD en omgekeerd is gelijk aan die bij 

een cellulose kolom. 

Daar zeer goed reproduceerbare scheidingen verkregen werden, 

konden proeven met een kolom op preparatieve schaal genomen 

worden. Mengsels van 1 g a + 1 g a-co konden volledig ge-

scheiden worden in_20 uur. 
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Onze resultaten van de aktieve kool kolomchromatografie zijn 

gepubliceerd (lit 111). Voor verdere bijzonderheden wordt 

hiernaar verwezen. 

IV.1.3 Bepaling van het watergehalte in CD 

Er bestaan een aantal methoden om het watergehalte in vaste 

stoffen te bepalen bv. gewichtsverliesbepaling bij vakuilim-

drogen en de Karl-Fischer methode. De eerste is nooit met 

zekerheid toe te passen daar onbekend is hoeveel water in 

het gedroogde produkt achter blijft en of er bij verwarming 

in droge toestand eventueel CD ontleedt. De tweede is in het 

geval van CD niet toepasbaar, omdat het bij titratie gebruikte 

jodium met CD een I.V. vormt en aan het reaktie-evenwicht ont-

trokken wordt. 

Andere, meer specifieke, methoden om water in koolhydraten te 

bepalen zijn: 

a. 180 uitwisselingsmethode112 ), waarvan het nadeel is dat 

deze methode niet geschikt is voor routine bepalingen. 

b. IR-analyse113 ), waarmee minder dan 4% water niet aange-

toond werd. 

Een nieuwe methode, gaschromatografisch, werd door ons ont-

wikkeld om snel het watergehalte in CD te bepalen. De methode 

bestaat hierin, dat CD opgelost wordt in watervrij N,N-dime-

thylformamide (DMF) , waarna een monster gespoten wordt op een 

Porapak-P kolom (18/8 roestvrij stalen kolom, ~ 4 mm, 110 em 

lang, 180°C, draaggas He 43,5 ml/min, detektie:katharometer). 

Aan de hand van een ijkgrafiek (% water in DMF tegen hoogte 

waterpiek) kan dan het watergehalte in CD berekend worden. Na-
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gegaan werd, dat het aanwezige CD in de DMF-oplossing de bepa

ling niet beinvloedt. Voorts werd gekonstateerd, dat, als B-CD 

gedurende 16 uur bij 90°C in een vakufimdroogstof gedroogd 

wordt, het resterende watergehalte 0,2% bedraagt. De onnauw

keurigheid van de bepaling is 4% relatief bij watergehaltes 

van 0,4 - 4% in CD. De resultaten van dit onderzoek werden 

gepubliceerd (lit 114). 

IV.2 BEREIDING VAN CYCLODEXTRINEDERIVATEN 

IV.2.1 In water oplosbaar CD-epichloorhydrinehars 

De reaktie tussen CD en epichloorhydrine (ECH) wordt uitge

voerd in een twee-vloeistoffasen-systeem. 

De ene fase is de waterfase waarin CD opgelost is in een ca. 

12%-ige NaOH oplossing. De andere fase is een apolaire fase 

waarin ECH is opgelost. De reaktie heeft plaats in de water

fase. 

Er diende in een twee-fasen-systeem gewerkt te worden om 

enerzijds overmatige hydrolyse van ECH te vermijden en an

derzijds de reaktiesnelheid beter in de hand te hebben 

(de snelheidsbepalende stap is overdracht van ECH van de 

apolaire naar de waterfase). Dit laatste is belangrijk, 

daar bij een grote reaktiesnelheid de vorming van onoplos

baar ECH-hars moeilijker te voorkomen is. 

De stofkeuze voor de organische vloeistoffase wordt sterk 

beperkt doordat CD met zeer veel stoffen slecht oplosbare 

r.v. vormt. Voor de reaktie van a-co met ECH werd als op

losmiddel voor ECH o-xyleen geschikt bevonden en voor de 



64 

reaktie van 8-CD met ECH bleek MIBK een geschikt oplosmid-

del voor ECH. 

De reaktie van CD met ECH in alkalisch milieu is hoogst

waarschijnlijk van het type SN2 (analoog aan de reaktie van 

amylose met ECH, zie H.J.Roberts H.XIX in lit 14): een bi-

molekulaire nucleofiele substitutie: 

( 4. 1) 

OH e .... o, e 
R-0-CH -C -CH Cl + OH - R-0-CH -C - C + H2o + Cl 2 H 2 2 H H

2 
(4.2) 

.... o, e H20 OH e 
R-0-CH -C - C + O-R ___. R-O-CH2-cH -CH2-0-R + OH 2 H H2 

( 4. 3) 

R-OH = cyclodextrine 

CD-molekulen worden d.m.v, - CH2 - c~H - CH2 - bruggen aan 

elkaar gekoppeld. 

Behalve de in (4.1) tm. (4.3) gegeven reakties vinden er ook 

nevenreakties plaats. Het bij (4,2) gevormde produkt kan hy

drolyseren (4.4) of een reaktie aangaan met ECH (4.5) • 

... o, 
R-0-CH -C - C + H20 2 H H2 -
De aanhangende groep noemen we een staart. 

( 4 • 4) 

,..0, ,o, OH OH 
R-0-CH -C -C + C - C -CH2cl~R-O-CH2-CH -CH -O-CH2-cH -CH2Cl 2 H H2 H2 H 2 

(4.5) 

Waarna de aanhangende groep kan reageren met een CD-molekuul 

(er ontstaat een polybrug) of kan hydrolyseren (polystaart). 
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De reaktie wordt uitgevoerd bij 80°C in aanwezigheid van 

NaBH4 (om oxidatie van CD te voorkomen) . De hoeveelheden van 

de aan de reaktie deelnemende stoffen, hoeveelheden oplosmid-

del en de reaktieduur zijn vermeld in Tabel 4.1. 

Tabel 4,1 Bereiding van oplosbaar CD-ECH-hars 

CD H20 NaOH 16% NaBH4 ECH reaktie- opbrengst: stofkode 
duur lg~1C100% 

g 9 g mg g min 

a-co 9 5 16 25 30 60 a-E25 oplosb. 

s-co 9 10 16 15 50 20 S-E15 oplosb. 

--
Na de reaktie wordt de sterk alkalische waterlaag gedialyseerd 

tegen water tot neutrale reaktie, de oplossing ingedampt en het 

residu gedroogd. De opbrengst (Tabel 4.1) wordt berekend aan de 

hand van het droge produkt. 

IV.2.2 CD-carboximethylether (CD-CME) 

De bereiding geschiedt analoog aan de bereiding van amylose-CME 

beschreven door Husemann en Kafka99 l. 

gebruikte stoffen: 

a en a-co op zuiverheid getest (lit 43,111) 

monochloorazijnzuur: Merck, zur Synthese 

NaOH: Merck, p.a. 

NaBH4: Fluka, purum 

zoutzuur: chemisch zuiver 

methanol: chemisch zuiver 

methanol (bij 2e maal precipiteren): Merck p.a. 

water: 2x gedestilleerd 
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voorschrift: 

De reactie wordt ui'tgevoerd onder roeren bij 80°C, CD wordt in water op

gelost, een 30% NaOH oplossing en lOOmg NaBH4 wordt toegevoegd en het 

mengsel wordt op 80°C gebracht. I.p.v. NaBH4 toe te voeqen werd bij de 

bereiding van S-CME2/3-2 stikstof overqeleid. Daarna wordt monochloor

azijnzuur (50% w/w oplossing in water) warm toegevoeqd. Na een reaktie

tijd van 45 min wordt het menqsel afqekoeld en m.b.v. gekoncentreerd 

zoutzuur op pH ca.9 gebracbt (pH indicatorpapier). In de oplossinq is nu 

NaCl aanwezig en het natriumzout van CD-CME (naast misscbien een weiniq 

CD-CME in de zure vorm). Bet ~m kan nu uit de oplossing afgescbeiden 

worden door bet toevoegen van methanol en wel zoveel, dat juist geen 

neerslag meer ontstaat (voegt men teveel methanol toe, dan lost het neer-

slag weer op). Behalve CD-CME zal bet neerslag bovendien NaCl bevatten. 

Na affiltreren wordt bet residu in een vakuUmdroogstoof bij 90°c ge

droogd. Uit Na en Cl analyses blijkt dat bet produkt nog veel NaCl bevat 

(meestal ca. 7%). 

Om zoveel moqelijk NaCl kwijt te raken wordt als volgt te werk gegaan. 

Ret produkt wordt opgelost in water (50%-ige oplossing). De oplossing 

blijkt troebel te zijn (mogelijk bij deze hoge koncentratie onoplosbare 

verontreinigingen). Door afcentrifugeren en afschenken wordt een beldere 

oplossing verkreqen. Nu wordt zoveel methanol toegevoegd, dat juist geen 

neerslag meer ontstaat. 

Na affiltreren en vakuUmdrogen van bet residu blijkt het chloride gebalte 

aanzienlijk gedaald te zijn in bet droge produkt. 

In Tabel 4.2 is een overzicht gegeven van de bereide CD-CME's 

met bijbehorende hoeveelheden stoffen waarvan bij de bereiding 

uitgegaan werd. 

Voor de reaktievergelijking wordt verwezen naar II.2.2.2. Een 

nevenreaktie is de vorming van glycolzuur125 >, welke stof in 

water en methanol goed oplosbaar is, zodat deze na eenmaal her-

precipiteren goeddeels verdwenen zal zijn evenals het niet ge-
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Tabel 4.2 Bereiding van co-cME 

* uitgangshoeveelheden opbrengst 

CD H2o ~aOH 30% Cl-azijnzuur 50% g CME2t100% Chloride 
gCD 

g g g g gew % 

a-co so 450 250 100 S0% 21 2,87±0,26 

ll-CD so 450 250 100 S0% 1) 0,0% 
so 450 250 150 90% 2) 0,12±0,04 

so 450 250 150 S0% 21 0,00±0,05 

1) reaktiemengsel met zoutzuur op pH 7 gebracht 

2) reaktiemengsel met zoutzuur op pH 9 gebracht 

•opbrengst berekend voor gezuiverd produkt, gekorrigeerd op 

NaCl gehalte. 

reageerde monochloorazijnzuur. 

stof-
kode 

a-CME1/1-s· 

ll-CME1/1-S 
ll-CME2/3-1 

ll-CME2/3-2 

Voorts zouden er "polystaarten" gevormd kunnen worden volgens 

0 
/.·o /.·o 11 /.·o e 

R-0-CH -c: e + Cl-CH -c: e- R-0-CH -C-0-CH -c· e +Cl 
2 "o 2 ~0 2 2 '-·o 

A priori lijkt deze reaktie niet erg waarschijnlijk, omdat de 

co; groep door resonantie gestabiliseerd zal zijn. Uit het IR

spektrum blijkt dat geen band is terug te vinden afkomstig 

van de estergroep (zie IV.3.4.2). Het is dan oak onwaarschijn-

lijk dat "polystaarten" in belangrijke mate zullen voorkomen. 

De aanwezigheid van kleine hoeveelheden mogen we echter niet 

uitsluiten. 

IV.2.3 CD-sulfopropylether (CD-SPE) 

De bereiding is analoog aan die van amylose-SPE beschreven 

door Husemann en Kafka99 >. 
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gebruikte stoffen: 

a en B-CD op zuiverheid getest (lit 43,111) 

propaansulton: Shell, ontwikkelingohemicalien 

NaOH: Merck, p.a. 

NaBH4: Fluka, purum 

zoutzuur: chemisoh zuiver 

methadol: chemisch zuiver 

methanol (bij 2ex precipiteren): Merck, p.a. 

water: 2x gedestilleerd. 

voorschrift: 

De reaktie wordt uitgevoerd onder roeren bij 30°C onder stikstof. CD 

wordt in water opgelost, een 40% NaOH oplossing wordt toegevoegd waarna 

het mengsel op 30°c wordt gebracht. Warm, vloeibaar propaansulton wordt 

nu gedurende 3h. langzaam aan het mengsel toegevoegd. Daarna wordt met 

gekoncentreerd zoutzuur de pH op ca.9 gebracht (pH indicatorpapier). Door 

toevoegen van methanol wordt het CD-SPE nu geprecipiteerd (naast enig 

NaCl). Na affiltreren wordt het residu in vacuo bij 90°C gedroogd. 

In Tabel 4.3 is een overzicht gegeven van de bereide CD-SPE's 

met bijbehorende hoeveelheden uitgangsstoffen. 

Tabel 4.3 Bereiding van CD-SPE 

uit9an9shoeveelheden opbren9st 

CD H
2

0 NaOB 40% propaan- ~100% NaCl stofkode 
sulton 9 CD 

9 9 9 9 gew% 

a-co 30 30 30 30 73% {2,74±0,2)% a-SPE 

* * 
,.,. 

B-CD 10 10 15 10 30% 0,8% B-SPE-1 

30 30 45 30 140% (0,38±0,08)% S-SPE 

• na 1 maal herkristalliseren (zie IV. 2. 2 ) 

••Gezien de geringe opbrengst werd deze stof niet verder gebruikt 

in de proefnemingen. 
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Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar het afstudeer-

verslag van J.L.Koole (lit 120). 

De reaktievergelijking is in II. 2. 2. 2 beschreven. 

Het propaansulton kan in het reaktiemilieu gemakkelijk hydro

lyseren tot het Na-zout van 3-hydroxi-1-propaansulfonzuur (Na

oxipropylsulfonaat)99). Daarom dient propaansulton in niet te 

hoge koncentratie in het reaktiemengsel voor te komen (stof dus 

langzaam toevoegen) en de reaktietemperatuur laag te zijn 

(30° is een optimum99)). 

Het Na-oxipropylsulfonaat lost redelijk op in methanol. Daar 

slechts eenmaal geherprecipiteerd werd moet verwacht worden, 

dat deze stof nog als verontreiniging in het CD-SPE aanwezig 

zal kunnen zijn. 

Propaansulton zelf lost goed op in methanol, zodat deze stof 

niet of nauwelijks meer in het CD-SPE aanwezig zal zijn. 

IV.3 ANALYSE VAN CYCLODEXTRINEDERIVATEN 

IV.3.1 Inleiding 

Het doel van de analyse van de bereide CD-derivaten is om een 

waarde te vinden voor het molekuulgewicht, zodat van een ge-

maakte oplossing bekend is hoe groot daarin de koncentratie van 

CD-holten is. Bij de oplosbare CD-epichloorhydrineharsen wordt 

niet het molekuulgewicht maar de AVC ( = apparent void concen

tration) bepaald. Dit is het aantal mol holten per gram bars 

(zie ook lit 95). 
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De verschillende analysemethoden welke toegepast zijn kan men 

in twee groepen splitsen: 

1) Bepaling van het aantal CD-holten (analyse A en B, zie 

IV.3.2). 

2) Bepaling van de hoeveelheid substituenten aan de CD mole-

kulen (analyse C, Den E, zie IV.2.3). 

We kunnen ervan uitgaan, dat mogelijk de volgende nevenpro

dukten in de CD-derivaten aanwezig zullen zijn: 

a. polystaarten bij de CD-CME's (zie IV.2.2) 

b. het Na-oxipropylsulfonaat bij de CD-SPE's (zie IV.2.3) 

Bij de analysemethoden van groep 1 vinden we dan een molekuul

gewicht, dat hoger is naarmate er meer nevenprodukten aanwezig 

zijn. 

Bij de analysemethoden van groep 2 worden de polystaarten in de 

CD-CME's als monostaarten bepaald, zodat een te laag molekuul

gewicht gevonden wordt. Bij de CD-SPE's zal het mogelijk gevorm

de nevenprodukt bepaald worden alsof het zich als substituent 

aan CD zou bevinden, zodat een hoger molekuulgewicht wordt ge

vonden naarmate er meer van dit nevenprodukt aanwezig is 

(evenals bij de analysemethoden van groep 1). 

Het is ons erom te doen de hoeveelheid CD-holten in een be

paalde hoeveelheid derivaat te kennen. De analysemethoden van 

groep 1 geven ons wat dat betreft dan de juiste informatie, 

onafhankelijk van eventuele nevenprodukten. De analysemethoden 

van groep 2 geven ons alleen in het geval van de CD-SPE's de 

juiste informatie. Wat CD-CME betreft: mochten er signifikante 

verschillen gevonden worden tussen de analysemethoden van groep 

1 en 2, dan zullen die van groep 1 ons de meest bruikbare in

formatie geven over het aantal CD-holten in een bepaalde hoe-
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veelheid van het derivaat. 

Wat betreft de bij de bereidingen gebruikte reagentia, kunnen 

we wel stellen, dat deze nauwelijks meer in de derivaten aan

wezig zullen zijn (zie IV.2.2 en IV.2.3). De aanwezigheid van 

kleine hoeveelheden hiervan geeft bij de bepalingen van groep 1 

en 2 een boger molekuulgewicht naarmate meer van deze stoffen 

aanwezig zijn. 

Tenslotte verlaagt de aanweziqheid van een hoeveelheid gead

sorbeerd water uit de lucht (het zijn hygroskopische stoffen) 

bet gevonden molekuulgewicht bepaald met een analysemethode 

van groep 2. Een uitschieter in deze groep naar beneden kan 

dan op geadsorbeerd water wijzen. 

In Tabel 4.13 staat voor de verschillende analysemethoden de 

invloed van een aantal faktoren vermeld op de uitkomst van die 

analysen. 

IV.3.2 Analysemethoden 

A. Hydrolyse en oxidatie volgens Willstatter en SchudelllS). 

Bij deze methode wordt een suiker (bestaande uit reducerende 

eenheden zoals glucose) gehydro~yseerd, waarna de qevormde 

reducerende monosacchariden met overmaat jodium in alkalisch 

milieu geoxideerd worden (hypojodietoxidatie).De overmaat 

jodium wordt met thio teruggetitreerd. 

Voorschrift (zie ook lit 95): 

Ongeveer80 mg CD-derivaat (met bekend watergehalte) wordt gedurende een 

bepaalde tijd (meestal 5 uur) bij 100°C in ongeveer 100 ml2 N zwavel

zuur gehydrolyseerd. Na afkoelen wordt het hydrolysaat overgebracht in 

een maatkolf van 250 ml en met water aanqevuld tot de streep. 25 ml van 
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deze oplossing wordt met 1 N natronloog geneutraliseerd (fenoltaleine). 

Aan twee andere porties van 25 ml wordt een gelijke hoeveelheid natron

loog toegevoegd. Hieraan worden nu aohtereenvolgens 2,000 ml 0,1 N I 2 

uit een mikroburet en 3 ml 0,1 N natronloog toegevoegd. Na sohudden wor

den de vloeistoffen gedurende 20 min. in het donker weggezet, waarna 

met 5 mll N zwavelzuur aangezuurd wordt en de overmaat I 2 met 0,1 N 

Na2s2o3 teruggetitreerd wordt. 

Tabel 4.4 Percentage teruggevonden a en s-eD volgens de methode 

van Willst!tter en Schudel115 l en de invloed van vari

atie in de oxidatie- en hydrolysetijd op het terugge

vondan percentage. 

% teruggevonden 
CD hydrolysetijd oxidatietijd waarneming1) gemiddelde21 

a 5h 20 min. 93,3±0,7 
91,3±0,8 
88,2±0,8 

* 88,5±0,7 90,4±1,8 
20 en 30 min. 91,4±0,7 

90,8±0,7 

8h 20 min. 93,9±0,8 
89,4±0,7 
87,2±1,2 

a 5h 20 min. 88,7±0,6 
90,2±1,2 
87 ,6±0, 7 
90,5±1,1 

** 90,8±1,5 89,9 ±0, 8 
10h 90,6±1,0 

90,1 ±1, 5 
20h 90,0±1, 1 

I 

89,6±1,0 

* met 95% zekerheid liggen de waarnemingen van het % teruggevonden 

(X) tussen de grenzen: X±5,3. 

••met 95% zekerheid liggen de waarnemingen van het % teruggevonden 

(X) tussen de grenzen X±2,6. 

1) De fouten zijn berekend volgens methode l in de bijlage. 

2) De fout is berekend volgens methode 2 in de bijlage. 

Deze methode wordt niet toegepast bij n•2. In dat geval wordt 

te werk gegaan a1s bij voetnoot1"~. 
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Wordt deze methode toegepast op zuiver a of B-CD, dan blijkt, 

dat slechts een deel van het CD teruggevonden wordt (zie 

Tabel 4.4). 

Een te laag percentage teruggevonden CD zal niet te voorkomen 

zijn, gezien het feit, dat dit bij amylose ook voorkomt. 

een lage uitgangskoncentratie (bv. 0,01%) wordt weliswaar de 

stof maximaal gehydrolyseerd tot glucose, zonder noemenswaar

dige nevenreakties (zie lit 124) maar wordt ca. 6% te weinig 

glucose bij de oxidatie teruggevonden (zie lit 115). Bij een 

hoge uitgangskoncentratie (ca. 1%) is de hydrolyse niet vol

ledig en treden nevenreakties op (zie lit 124), terwijl de oxi

datie van het gevormde glucose wel volledig is (zie lit 115). 

De toegepaste koncentratie CD is de optimale, waarbij zoveel 

mogelijk glucose teruggevonden wordt. 

De waarden van de molekuulgewichten resp. AVC's werden overeen

komstig het teruggevonden percentage CD gekorrigeerd (Tabel 

4.5). Variatie van de hydrolysetijd (5 uur of meer) en de oxi

datietijd (20 of 30 minuten) blijkt geen signifikante invloed 

te hebben op het teruggevonden percentage CD (zie Tabel 4.4). 

De gevonden waarden voor het molekuulgewicht (M) en de AVC van 

de derivaten zijn vermeld in Tabel 4.5 en 4.6. Hierin is dan 

ook te zien dat variatie in de hydrolyse- en oxidatietijd niet 

signifikant van invloed is op de gevonden waarden van M of de 

AVC. 
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Tabel 4.5 Molekuulgewichten (M) van de CD-derivaten volgens de 

methode van Willst!tter en Schudel115l en de invloed 

CD-derivaat 

a-co 

a-am 1/1-5 

a-SPE 

a-co 

B-CME 2/3-1 

van variatie in de hydrolyse- en oxidatietijd op M, 

De waarden zijn gekorrigeerd voor bet teruggevonden 

percentage CD. Ter vergelijking zijn de molekuulge-

wichten van a en s-eD opgenomen. 

molekuulgewioht 

!hydrolysetijd oxidatietijd waarneming1) gemiddelde2 l 

972 

5h 20 en 30 min 1112±27 
1126±25 

20 min. 1140±25 1138±41 
1172±28 

5h 20 min 1302±28 
1342±29 
1380±32 
1316±30 1322±50 

10h 1242±28 
1347±31 

1134 

5h 20 min. 1566±22 1569±22 
1572±22 

• 
1!-cME 2/3-2 Sb 20 min. 1605±23 

1595±21 1601±13 
1593±37 
1609±21 

a-am 2/3-2 
. 

5h 20 min. 1527±22 
1569±25 

10 h 1554±34 
1536±31 1537±25 

20 h 1500±19 
1538±28 

13-SPE 5h 20 min. 2253±25 
2311±40 2282±40 

*stof bevat methanol (gaschromatografisoh duidelijk aantoonbaar) 

••stof gezuiverd door oplossen in water en bij 80° droogdampen 

(qasohromatografisoh methanol-vrij). 

1>en 2l zie voetnoten Tabel 4,4 
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'.!.'abel 4.6 AVC's van CD-epichloorhydrineharsen volgens de metho

de van Willstltter en Schudel1151 en de invloed van 

de variatie van de hydrolysetijd op de AVC. De waarden 

zijn gekorrigeerd voor het teruggevonden percentage 

co. De oxidatietijd is steeds 20 min. 

E-hars hydrolysetijd waarneming1 l 

a-E25 oplosb. Sh 5,39±0,16 
4,99±0,29 
5,86±0,14 
5,66±0,14 

lOh 5,49±0,14 
5,44±0,14 
5,94±0,16 
6,00±0,15 
6,00±0,13 
5,92±0,13 

20h 5,86±0,16 
5,88±0,13 

S-E15 oplosb. 5h 5,11±0,11 
5,88±0,10 
5,79±0,15 
5,99±0,12 

10h 6,15±0,12 
6,21±0,12 

5h5 l 5,92±0,13 
6,12±0,13 
6,25±0,13 

1>en 2l zie voetnoten Tabel 4,4 

3>waarden niet signifikant versahil1end. 

AVC.104 

gemiddelde bij 2 ~~n hydrolysetijd ) 

5,48±0,6031 

5,82±0,193) 

5,69±0,6461 

6,186) 

6,106} 

4>waarneming 4,99 is uitbijter (zie bijlage methode 3) 
5lvroegere metingen (lit 95). 
6>waarden niet signifikant versahillend. 
7>waarneming 5,11 is uitbijter (zie bijlage, methode 3) 

gemiddelde2> 

5,84±0,174) 

6,04±0,1471 
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B. Interaktie met metachloorbenzoezuur (MCB) 

Deze bepaling steunt op de lineaire toename van de oplosbaar

heid in water van MCB bij toenemende CD koncentratie58 ) (ver

gelijk Fig 1.8 en 4.2), doordat een oplosbare I.V. gevormd 

wordt. 

Indien we mogen aannemen, dat de stabiliteit van de I.V. onaf-

hankelijk is van de aard van het derivaat (wel afhankelijk van 

a of 8-CD), dan zal bij een bepaalde koncentratie derivaat 

evenveel ekstra MCB oplossen als bij dezelfde koncentratie CD. 

We maken nu een ijklijn, waarin de koncentratie van a resp.B-CD 

uitgezet is tegen de gemeten extinctie. Voorts maken we over

eenkomstige lijnen voor de a en 8-CD derivaten (Fig 4.2). We 

kunnen dan M (resp. AVC) berekenen uit de verhouding van de hel-

lingen van de interaktieisothermen en het molekuulgewicht van 

a resp. 8-CD. 

De metingen zijn bij konstante pH (1,2) uitgevoerd. Het zuur is 

0,4 

Fiq 4.2 Bxtinctie van een oplossinq van met M.C.B. verzadiqde 

CD(CME)oplossinqen als funktie van de CD(CME)koncentra

tie bij pH 1,2 en 20,0°C. o a-co; aS-CME 2/3-1. 
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dan vrijwel uitsluitend in ongedissocieerde toestand 

(pK = 3,82 bij 25°) aanwezig. 

Voorschrift: 

25-50 mg CD of CD-derivaat met bekend watergebalte en 20 g bufferoplos

sing (zoutzuur/KCl; pH 1,2) worden in kapsuleflesjes ingewoqen. De fles

jes worden gedurende 16-20b geschud in de thermostaat van 20,0°c, waarna 

evenwicbt is bereikt. Dit blijkt uit metingen na verschillende tijden. 

De bovenstaande vloeistof wordt overgebracht in een1 mm kuvet en de 

extinctie wordt gemeten bij 283 nm tegen een oplossing van gelijke kon

centratie CD resp. CD-derivaat in dezelfde buffer in eenl mmkuvet. De 

extincties warden gemeten op een Zeiss spektrofotometer PMQII met dub

bel monochromator MM12 bij konstante temperatuur (30°c). 

Grafieken worden gemaakt waarin de extinctie uitgezet is tegen de kon

centratie (Fig 4.2). Met bebulp van de kleinste kwadratenmethode wordt 

de belling van de gevormde rechte lijn berekend en tevens de fout in 

de belling (vgl. appendix in lit 43). 

Bij deze methode bestaat het gevaar dat, door vervormingen van 

de CD-holte in het CD-derivaat, MCB een andere interaktie heeft 

met dit derivaat dan met CD zelf, waardoor verkeerde uitkomsten 

van M (resp. AVC) verkregen worden. 

In Fig 4.3 zijn de UV spektra van MCB in de verschillende CD

derivaatoplossingen weergegeven. Ter vergelijking is het spek

trum van MCB bij pHS ook opgenomen. De extinctiemaxima zijn 

alle bij dezelfde golflengte gelegen (283 nm), maar de waarden 

van de maxima hangen af van het milieu (a of 6-CD, soort deri

vaat). Wel verandert de plaats van het maximum bij andere pH. 

Om tot een betere vergelijking van de extinctiernaxima te kornen, 

dienen we echter de verschillen in koncentraties tussen de ver-

schillende CD-derivaten uit te sluiten. We doen dit als volgt: 
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Fig 4.3 UV spektra van MCB in verschillende oplossingen. 

De spektra werden gemeten op een Carry spektrofotometer 

in 1 mm kuvetten tegen dezelfde oplossingen zonder MCB. 

De MCB oplossingen zijn steeds verzadigd bij 20°C en 

pH 1,2(buffer NaCl/HCl), behalve lijn a. 

a : 19,6mgMCB/g opl pH8,0 f +1,88% a-SPE 

b :verzad. UCB oplossing g +1,89% S-CD 

c +1,76% a-CD h +1,92% S-CME2/3-2 

d +1,89% a-CMEl/1-5 i +1,92% S-El5 oplosb. 

e +1,98% a-E25 oplosb· j +1,99% e-SPE 

a. We berekenen de koncentratie van de co-derivaten in mol/1 

m.b.v. de waarden van M resp. AVC uit Tabel 4.14. 

b. Het verschil tussen de waarden van E in de maxima van MCB+ 

CD(-derivaat) en MCB alleen wordt berekend. Dit verschil 

wordt geacht evenredig te zijn met de koncentratie van de 

I.V. 
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c. Dit verschil wordt berekend voor een koncentratie van 

-2 10 mol CD-ring per liter. 

d. Het in c berekende wordt opgete1d bij de waarde van E in 

het maximum van de verzadigde MCB oplossing in zuiver water. 

Het lijkt aannemelijk, dat met deze rekenwijze de waarden van E 

gevonden worden voor oplossingen waarin de koncentratie CD(-de

rivaat) 10-2 mol/1 bedraagt (zie Tabe1 4.7). 

Tabel 4.7 De waarden vanE in het extinctiemaximum van MCB 

(pH 1,2) in oplossingen bevattende l0-2mol/l CD-deri-

vaat. 

CD-derivaat Egemeten koncentratie Eberekend voor konc. 

x102 mo1/l van 10-2 mol/1 co-ring 

geen 1,03 - -
a.-CD 1,18 1,81 1,11 

a.-CME1/1-5 1,14 1,63 1,10 

a.-SPE 1,12 1,38 1,10 

a.-E25 oplosb. 0,07 1,21 1,06 

s-co 0,96 1,67 0,99 

2/3-2 ** B-CI'!E 1,06 1,25 1,05 

s-SPE 1,05 0,90 1,05 

B-E15 op1osb. 1,05 1,18 1,05 

We zien, dat tussen a.-CD, a.-CME1/l-5 en a.-SPE geen verschil1en 

zijn te konstateren in de interaktie met MCB. In het geval van 

a.-E25 op1osb en bij de B-CD derivaten t.o.v. B-CD zijn er we1 

verschi1len (ca. 5%). Het is niet te zeggen waarom de waarde 

van E in het maximum verschi1len vertoont. Wel is zeker, dat in 

deze gevallen niet te vee1 waarde gehecht mag worden aan deze 
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analysemethode vooral niet als signifikante verschillen met de 

andere analysemethoden op blijken te treden. 

In Tabel 4.8 zijn vermeld de berekende hellingen van de inter-

aktieisothermen en de nauwkeurigheid daarvan, alsmede de bere-

kende molekuulgewichten (resp. AVC's). Daar soms nieuwe buffer

oplossingen gemaakt werden of nieuwe MCB omgekristallis~erd, 

komen wel afwijkingen voor in de u en a-co ijklijnen. De van 

toepassing zijnde helling van de u of a-co lijn is telkens bij 

de bepalingen aan de CD-derivaten vermeld. 

Tabel 4.8 Bepalinq molekuulgewicht (resp.AVC) van CD-derivaten 

m.b.v. de MCB methode. 

CD-derivaat helling belling M(AVC) 21 

interaktieisotherm1 ijklijn (aof S-CD) 1) 

a-cME 1/1-5 0,0797±4,8% 0,0948±3,6% 1156±70 

a-SPE 0,0648±1,6% 0,0948±3,6% 1422±57 

a-E 25 oplosb. 0,0607±5,1% 0,0948±3,6% (6,59±0,41).10-4 

S-SPE 0,0343±4,4% 0,0669±6,9% 2212±182 

13-CME 1/1-5 0,0514±3,1% 0,0669±6,9% 1476±111 

13-CME 2/3-1 0,0486±1,5\ 0,0669±6,9\ 1561:!:111 

• 13-CME 2/3-2 0,0468±3,4% 0,0681±4,3% 1650±91 

• S-CME 2/3-2 0,0447±4,3% 0,0681±4,3% 1728±105 .. 
a-CME 2/3-2 0,0476±5,0% 0,0703±8,7% 1675±168 

13-E15 oplosb. 0,0507±11,0% 0,0703±8,7% (6,36±0,89).10-4 

11 Berekend met de k1einste kwadraten-methode. De fout is bere-

kend analoog aan de in de appendix van lit 43 berekende fout. 

l) Fout is berekend uit de fouten van de he1lingen van de inter-

aktieisothermen (zie bijlage, methode 1). 

·stof bevat methanol 

••stof gezuiverd (zie voetnoot Tabel 4.5). 
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c. Na en Cl bepaling 

Uit de Cl--bepaling kan bet gebalte NaCl in bet CD-derivaat 

(CME of SPE) bepaald worden. Het restant Na (bet totale Na

gebalte wordt vlamfotometriscb bepaald) is dan aanwezig als 

Na-zout van de carboximetbyl- of sulfopropyletber. Als tevens 

de boeveelbeid carboximetbyl- resp. sulfopropyletber in de 

zuurvorm bekend is, kan bet gemiddeld aantal substituenten aan 

bet CD-molekuul berekend worden en daarmee bet molekuulgewicbt. 

Voorschrift Cl--bepaling; 

Dit is een spektrofotometrische mikrobepaling zoals die beschreven staat 

in lit 134 pag.809. De metingen worden uitgevoerd op een Zeiss spektro

fotometer PUQII met dubbelmonochromator MM12 bij konstante temperatuur 

(30°C) in 1 em kuvetten bij 460 nm. 

Uet NaCl oplossingen van geschikte koncentraties wordt een ijklijn ver

vaardigd. 

voorschrift Na-bepaling; 

In een CD-derivaat oplossing van bekende sterkte wordt het Na-gehalte 

vlamfotometrisch bepaald en met behulp van een ijklijn (van NaCl) kan 

het Na-gehalte berekend worden. 

Voorschrift bepaling hoeveelheid derivaat in de zure vorm: 

Met standaard 0,1 N natronloog ui t een mikroburet wordt een oplossing 

van het CD-derivaat in water getitreerd tegen fenoltaleine. Kleuromslag 

geeft het equivalentiepunt aan (zwak zuur/sterke base titratie). 

Gebruikte symbolen: 

S gemiddelde substitutiegraad CD-derivaat (mol substituent/ 

mol CD-derivaat) 

x deel van de substituent in de zure vorm 

a bij loogtitratie afgewogen hoeveelbeid derivaat, gekorri

geerd voor NaCl gebalte (g) 

b aantal mequiv. loog bij titratie gebruikt 
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c gewichts % Na in CD-derivaat (als Na-zout hiervan) 

m1 molekuulgewicht a of s-en (resp. 972 en 1134) 

m2 molekuulgewicht van de substituent zonder H+ of Na+ 

Het molekuulgewicht (M) kan nu als volgt berekend worden: 

1 mol CD-derivaat bevat S.x mol H+ en S.(1-x) mol Na+. 

Daaruit volgt: 
M of 

M 

De waarde van m2 : 

@- 0- CH2 -
./,•0 

c: e{HED "'o ED Na 

(4. 6) 

57, aangenomen dat alleen monostaarten gevormd zijn 

ED 
@- o - (CH2 ) 3 - so~ {~aED 

CD-SPE: m2 121 

x kan als volgt berekend worden: 

Uit de bepaling van het chloridegehalte wordt het gehalte NaCl 

berekend. 

a gram CD-derivaat (gewicht gekorrigeerd op NaCl) bevat 

+ b mmol H (bepaald door titratie met loog) 

a mol CD-derivaat bevat 1~00 mol H+ m1+(m
2
+23-22x).s 

Daar 1 mol CD-derivaat S.x mol H+ bevat (zoals reeds gesteld), 

is 

m1 .b + (m2+23-22x).S.b 
S.x == a.1000 

100 g CD-derivaat bevat c g Na (als Na-zout hiervan) d~s 
i 

100 mol CD-derivaat bevat mol Na 

(4.7) 

m1+ (m2+23-22x) .s c 
1 mol CD-derivaat bevat dan 100 x 23 mol Na 



83 

Daar 1 mol CD-derivaat s. (1-x) mol Na bevat (zoals reeds 

gesteld), is 

s. (1-x) 
m1 .c + Cm2+23-22x).S.c 

2300 

Uit (4.7) en (4.8) kan berekend worden dat, 

23b 
X = 10ac + 23b 

en 

s x(22c-2300) + 2300 - (m2+23) .c 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 

Met (4,6) kan nu het molekuulgewicht berekend worden. 

In Tabel 4.9 zijn de resultaten van deNa en Cl--bepaling 

vermeld. over de invloed van verontreinigingen op het mole

kuulgewicht wordt verwezen naar Tabel 4.13. Opgemerkt zij 

nog dat bij alle andere analyses rekening is gehouden met het 

bier bepaalde NaCl-gehalte. 

Tabel 4,9 Berekening van x, S, Men NaCl-gehalte van CD-CME en 

CD-SPE 

CD-derivaat gew.% NaC11) 

a-CHE 1/1-5 4,73±0,43 

a-SPE 2,74±0,2 

B-CME1/1-5 0,00 

6-CHE2/3-1 0, 20±0 ,07 

* (3-CME2/3-2 0,00±0,05 

(3-SPE 0,38±0,08 

• stof bevat methanol. 
1 l~ie voetnoot11 Tabel 4,8 

s (vgl. 4.10 M(vg1.4.6) 

0,0025 2,90±0,21 1204±17 

3,19±0,35 1431±51 

0,00 1306 

0,03 3,31±0,42 1397±33 

0,028 3,2 9±0 117 1395±14 

6,46±0,71 2064±102 
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D. Zwavelbepaling in CD-SPE 

Het zwavelgehalte wordt bepaald door volledige oxidatie tot 

sulfaat, gevolgd door een sulfaatbepaling. De metingen werden 

verricht door P.L.N.v.d.Bosch. 

Gebruikte symbolen: 

zie C. 

d gewichts % S in CD-SPE 

M kan nu als volgt berekend worden: 

1 gram CD-SPE bevat 1g0 gram zwavel. 

1 d 
( 23 22 ) mol CD-SPE bevat dan 3200 mol zwavel. m1+ m2+ - x .s 

{m1+ (m2+23-22x).S}.d 
1 mol CD-SPE bevat dus 3200 

Daar 1 mol CD-SPE S mol zwavel bevat geldt: 

zodat 
s 

{m1+ (m2+23-22x).S}.d 

3200 

s = 3200- (m2+23-22x).d 

121 (zie C) geldt: 

s = 3200- (144-22x).d 

mol zwavel. 

(4.11) 

M.b.v. (4.6) kan nu het molekuulgewicht berekend worden. 

In Tabel 4,10 zijn de resultaten van de zwavelbepaling vermeld. 

Over de invloed van verontreinigingen op het gevonden molekuul-

gewicht wordt verwezen naar Tabel 4.13. Het is bovendien moge

lijk, dat het CD-SPE vocht aangetrokken heeft uit de omgeving 

waardoor M enige procenten te laag uitkomt. 
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Tabel 4,10 Berekening S e~ M van CD-SPE uit de zwavelbepaling. 

CD-derivaat d (%) s M 

a-SPE 5,78±0,5} 2,29±0,16 1301±22 
5,47±0,5 

S-SPE 10,22±0,5 6,68±0,44 2096±63 

E. Titratie van de zoutgroepen in CD-CME door titratie met 

HCl04 in ijsazijn 

Alleen CD-CME is geschikt voor deze bepaling, daar CD-SPE-zuur 

een te sterk zuur is. 

Bij deze titratie wordt dat deel van CD-CME, dat in Na+ vorm 

is getitreerd met HCl04 • Het CD-CME- ion is in ijsazijn een 

sterke base die met het in ijsazijn nog sterke zuur HClo4 ge

titreerd kan worden. 

Voorschrift (zie ook lit 124): 

Een geschikte hoeveelheid gedroogd CD-CME wordt opgelost in10 ml ijs

azijn +1 mlwater door verwarmen, (CD-CME lost wel op in warm ijsazijn, 

maar precipiteert bij lagere temperatuur). De oplossing wordt overge

bracht in een maatkolf van 25 ml en met ijsazijn tot de streep aange-

vuld. 

De standaardoplossing HClo4 (0,1 N)wordt bereid vplgens lit 124. Deze 

wordt gesteld op een0,02 Noplossing van Na2co3 in ijsazijn. 

In een Radiometer titrator met titrigraaf en een buret van 2,5 ml wordt 

5 ml afgepipetteerde CD-CME oplossing automatisch met de standaard HClo4 
oplossing getitreerd. Het verloop van de titratie wordt gemeten met een 

glas- en een verzadigde calomelelektrode en op de titrigraaf wordt het 

getitre~rde volume getekend als funktie van de gemeten EMK. Het equiva

lentiepunt wordt in de titratiekurve gekonstrueerd met de methode van 

de evenwijdige lijnen (toepasbaar op symmetrische titratiekurven). 
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Gebruikte symbolen: 

zie C. 

g afgewogen hoeveelheid CD-CME opgelost in 25 ml (g) 

v volume HClo4 bij het equivalentiepunt (ml) nodig bij 

titratie van 5 ml CD-CME oplossing 

N normaliteit HClo4 oplossing 

Het molekuulgewicht kan nu als volgt berekend worden: 

Als de substitutiegraad = S is hiervan een gedeelte 1-x in 

de Na+ vorm. Slechta dit deel wordt getitreerd. 

De koncentratie CD-CME = ~ mol/1 M 

Bij de titratie is nodig vN 

zoutgroepen is dan ~N mol/1 

Nu moet dus ~ x s x (1-x) 

mequiv. HClo4 . Het aantal mol 

vN 
M 5 

Uit (4.6) volgt (daar m2 =57) : M = m1+(80-22x).S 

Kombinatie van (4.12) en (4.13) levert nu: 

s 200g(1-x) - vN(80-22x) 

(4.12) 

(4.13) 

(4.14) 

De substitu--tiegraad kan nu m.b.v. (4.14) berekend worden, 

waarna met (4.13) het molekuulgewicht berekend kan worden 

(zie Tabel 4.11). 

Daar bij deze methode onder ogen moet worden gezien, dat het 

ClO~ ion een I.V. zou kunnen vormen met CD, werd geprobeerd 

een titratie uit te voeren van een oplossing van CD in ijs-

azijn. 

a noch B-CD lessen evenwel op in ijsazijn of mengsels daarvan 

met water. Daarom werd in de a-CME 1/1-5 oplossing in ijsazijn 
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Tabel 4,11 Berekening s en M van CD-CME uit zouttitratie in 

ijsazijn met HCl04 • 

CD-derivaat v s M 

a-OiE1/l-5 1,9251 
1,923 3,02±0,03 1213±3 
1,927 
1,927* 

B-CME1/1-5 1,232 2,70±0,02 1350±2 

B-CME2/3-1 1, 507 f 
1,503 3,85±0,02 1440±2 
1,505 

fl>ft 
1,374} S-CME2/3-2 3,80±0,02 1436±2 
1,378 

•6-cD in de oplossing gedispergeerd 

** stof gezuiverd (zie voetnoot Tabel 4,5) 

een weinig a-CD gedispergeerd en de suspensie getitreerd. De 

uitkomst van de titratie was dezelfde als van de oplossing van 

a-CME 1/1-5, zodat gekonkludeerd mag worden, dat geen I.V. ge-

vormd wordt (zie Tabel 4.11). 

Bovendien zou de mogelijkheid bestaan, dat de ethergroepen in 

het derivaat als base werken in .dit milieu. De aanwezigheid 

van water in de getitreerde oplossingen zou deze base echter 

zo zwak maken, dat deze niet met HClo4 getitreerd wordt. 

IV.3.3 Analyseresultaten 

In Tabel 4.12 is een overzicht gegeven van de resultaten van de 

analyses volgens de methoden A t/m E. 

A: Hydrolyse en oxidatie volgens Willstatter en Schudel 

B: Interaktie met metachloorbenzoezuur 

C: Na en Cl-bepaling in CD-CME en CD-SPE 
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D: Zwavelbepaling in CD-SPE 

E: Titratie van de zoutgroepen in CD-CME 

Tabel 4,12 Overzicht van de molekuulgewichten (M} en AVC's van 

CD-derivaten bepaald volgens de analysemethoden 

A t/m E, alsmede het NaCl gehalte, 

- A B c D E Nacl qew.% 

CD-deriv 

a-cME1/l-5 1138>41 1156±70 1204±17 1213±3 4, 73±0,43 

C>-SPE 1322±50 1422±57 1431±51 ·1301±22 2, 74±0,2 

O<-E25 oplosb. (5,84±0,17) .10-4 (6,59±0,41) .1o-4 

S-CMEl/1-5 1476± 111 1306 1350±2 o,oo 
S-CME2/3-1 1569±22 1561!111 1397±33 1440±2 0,20±0,07 

S-CME2/3-2• 1601±13 1689±68 1395±14 0,00±0,05 

S-CME2/3-2' • 1537225 1675±168 1395±14 1436±2 0,00±0,05 

S-SPE 2282240 2212±182 2064±102 2096±63 0,38±0,08 

S-El5 oplosb. (6,04±0,14) .lo-4 (6,36±0,89) .1o-4 

en zie voetnoot tabel 4.5 

Zoals reeds ten dele gesteld kunnen in de derivaten mogelijk 

nog enige verontreinigingen voorkomen: 

I. Als nevenprodukt bij de bereiding van CD-CME mogelijk 

polystaarten (zie IV.2.2) 

II. Als nevenprodukt bij de bereiding van CD-SPE mogelijk 

Na-oxipropylsulfonaat (zie IV.2.3) 

III.Bij de reaktie gebruikt reagens (onwaarschijnlijk) 

IV. Mogelijk methanol, dat gebruikt is bij het precipiteren 

van CD-SPE en CD-CME. Indien dit gaschromatografisch 

aantoonbaar was, werd het verwijderd (zie voetnoot 

Tabel 4.5) 

Met de aanwezigheid van NaCl is steeds rekening gehouden. 

Tenslotte dienen we rekening te houden met afwijkingen van 
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Tabel 4.13 Invloed van de faktoren I t/m IV (zie tekstl op de 

uitkomsten van de analysemethoden. 

faktor I II III IV 

methode 

A ~1 groter M groter ~~ groter H iets kleiner 

B M groter r1 groter M groter geen 

c M kleiner M groter u groter fl 

D - t1 groter M groter fl 

E M kleiner - u groter !I 

opmerking : M groter houdt in AVC kleiner en omqekeerd. 

analysemethode B t.o.v. de andere analysemethoden (zie IV. 

3.2.B). 

In Tabel 4.13 is de invloed van bovenstaande faktoren 

(I t/m IV) op de uitkomsten van de analyses weergegeven. 

Zoals reeds opgemerkt in IV.3.1 zijn wij voornamelijk gein

teresseerd te weten hoeveel CD-holten er zich in een bepaalde 

hoeveelheid derivaat bevinden, omdat bij de interaktie met 

hexaan en 2,3 dimethylbutaan de holtekoncentratie in oplossing 

belangrijk is. 

De methoden A en B geven dan bij aanwezigheid van verontrei

nigingen een waarde M of AVC waarmee we kunnen werken. 

Bezien we nu de waarden van Tabel 4.12 in het licht van de 

faktoren zoals deze in Tabel 4.13 vermeld staan. We zouden 

dan moeten konkluderen dat de B-CME's een zekere hoeveelheid 

polystaarten bevatten. Voorts geven de analysemethoden C en 

D bij B-SPE een afwijking t.o.v. de methoden A en B. Of er 



90 

zich nevenprodukten in B-SPE bevinden kan echter niet gekonklu

deerd worden (zie Tabel 4.13). Tenslotte bestaan er bij u-SPE 

verschillen binnen de groepen A,B resp. C,D,E. 

Verschillen tussen methode A en B zijn volgens IV.3.2.B moge

lijk terug te voeren op vervorming van de CD-holte. Bij cr-SPE, 

cr-E25 oplosb en B-CME2/3-2 ziet men signifikante verschillen 

tussen A en B (Tabel 4.12). In deze gevallen dienen we dus aan 

methode A een zwaarder gewicht toe te kennen dan aan B bij de 

bepaling van het molekuulgewicht. 

Verschillen tussen de methoden c,o en E (voor zover toegepast) 

zijn eigenlijk alleen signifikant bij u-SPE en zoals reeds ge

steld (zie IV.3.2.D) mogelijk afkomstig van geadsorbeerd water. 

Voorts wijken de uitkomsten van de analyses C,D en E in een aan

tal gevallen af van die van A en B. Een reele mogelijkheid om 

uiteindelijk tot een aanvaardbare waarde van M te komen is het 

gemiddelde van de uitkomsten volgens de methoden C,D en E te 

berekenen en aan dit gemiddelde een niet te zwaar gewicht toe 

te kennen. 

Aldus kunnen we het volgende besluiten: 

Aan methode A wordt gewicht 2 toegekend 

Aan methode B wordt gewicht 1 toegekend 

Aan het gemiddelde van de methoden C,D en E wordt gewicht 1 

toegekend. 

Voor de berekening van het molekuulgewicht wordt dus het ge

middelde van vier waarden genomen: 2 x A, 1 x B en 1 x gemid

delde van C,D en E. Elk van de vier waarden is een normaal ver

deelde variabele. De fout in het gemiddelde wordt berekend voor 



91 

een overschrijdingskans van 5% tweezijdig. 

In Tabel 4.14 is het resultaat van de berekening weergegeven. 

Tabel 4.14 Uit de analyses berekende gemiddelde waarden van 

M resp AVC van de CD-derivaten. Analyse A is 2 x 

geteld, analyse B 1 x en het gemiddelde van de 

analyses c, D en E 1 x. 

CD-derivaat M(A.V.C) 1) 

a-CME1/1-5 1160±54 

a-SPE 1358±76 

a-E25 oplosb. (6,09±1,08) .10 -4 

S-CME2/3-1 1530±115 

S-CME2/3-2** 1541±169 

8-SPE 2214±152 

S-E15 oplosb. (6, 15±0,47) .10 -4 

••zie voetnoot Tabel 4,5 
1>oe fout is berekend volgens methode 2 in de bijlage, 

Opgemerkt zij, dat de toegepaste methode van berekenen van M een 

resultaat geeft, dat maximaal ruim 2% afwijkt van de methode 

van het berekenen van een gemiddelde M door elke analysemetho-

de even zwaar te tellen. Bij die derivaten waarbij de analyse-

methoden onderling weinig verschillen opleveren is er vrijwel 

geen afwijking t.o.v. deze gemiddelde M. 

IV.3.4 Enige aanvullende analyses 

IV.3.4.1 IR en NMR spektra van de CD-epichloorhydrineharsen 

Van de CD-epichloorhydrineharsen werden IR en NMR spektra ge

maakt (zie ook onze publikatie lit 95). 



92 

IR-analyse. 

Daaruit blijkt, dat het karakteristieke CD patroon (zie ook 

Fig 4.4) grotendeels behouden is gebleven. In bet gebied tussen 

1000 en 1150 cm- 1 zijn de banden vervaagd, een gevolg van ekstra 

CO/CC stretchings en COH bendings (van bruggen en staarten). Bij 

2880 cm-1 z~jn ekstra CH stretchings ontstaan. 

NMR-spektra. 

CD en CD-hars vertonen, opgelost in dimethylsulfoxide, verschil

lende NMR-spektra. Bij het CD-hars zijn zowel het o2a;o3H sig

naal als het o
6

H signaal sterk verminderd, hetgeen wijst op 

substitutie aan o2 of o3 of beide en aan o6 . 

Kwantitatief kan niets over de substitutiegraad gekonkludeerd 

worden. 

IV.3.4.2 IR-spektrum van B-CME2/3-2 

Voor 6-CME2/3-2 werd het methanolvrije produkt genomen (zie 

voetnoot Tabel 4.5). 

Fig 4.4 toont de IR-spektra van B-CD en 8-CME2/3-2. 

In Tabel 4.15 zijn een aantal karakteristieke banden opge

somd. 

We zien dat de substituenten van 8-CME in de spektra terug te 

vinden zijn en dat bovendien het karakteristieke patroon van 

8-CD behouden is gebleven. 

Er zijn geen estergroepen aantoonbaar (afkomstig van de even-

tuele polystaarten). In dat geval zouden er banden op moeten 

treden bij 1750-1800 cm-1 en bij 1200-1300 cm-1 • 
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Fig 4.4 IR spektra van A : a-CD; B 6-CME2/3-2. KBr pellets. 

Tabel 4,15 Enige banden in de IR-spektra van Fig 4,4 

golfgetal verklaring optredende band 

(cm-1) s-en S-CME2/3-2 

700;760;950 pyranosering vibratie 

1000-1180 CO/CC str. ;CO str.glycosidische band;OH bend. 

1300-1380 CH def. 

* 1330 CH def. --
C02 * 1410;1600 -- str. 

1620 OH bend. (in water) --
2900 CH str. 

3400 OH str. 

I 
·niet bij s-co voorkomende banden, 
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IV.3.4.3 Bepaling van de ATTC (apparent total tail concen

tration) in CD-epichloorhydrineharsen95 ) 

Bij deze methode wordt per gram hars het aantal mol staart 

(4.4) en polystaart (hydrolyse van produkt van 4.5) bepaald 

door perjodaatoxidatie. De dial eindgroep (van 4.4) levert bij 

oxidatie formaldehyde, dat spektrofotometrisch m.b.v. de ace

tylacetonmethode116) bepaald kan worden. Een ijkkurve wordt 

verkregen door de methode toe te passen op glucose (dat dan 

1 mol formaldehyde per mol glucose oplevert) • De ATTC wordt 

uitgedrukt in mol staart (resp. polystaart) per gram hars. 

In Tabel 4.16 zijn de analyseresultaten vermeld. 

Tabel 4.16 Waarden van de ATTC voor CD-epichloorhydrineharsen. 

CD-hars ATTC 
(mol staart/g hars) 

a-E25 oplosb. 16,0.10 -4 

-4 
S-E15 oplosb. 14,8.10 

Vergelijkt men de analyseresultaten van CD-E-harsen met el-

kaar (zie Tabel 4.12 en 4.16) dan blijkt, dat een eenvoudig 

model van het CD-E-hars (met "mono"-bruggen en staarten) niet 

mogelijk is, daar in dat geval de substitutiegraad bij bv. 

S-E15 oplosb 2,2 per glucose-eenheid zou zijn, door ste-

rische hindering een onmogelijkheid. Als nu een ander model 

van het CD-hars verondersteld wordt met "poly"-bruggen en 

staarten wordt de substitutiegraad kleiner en krijgt een meer 

reele waarde. Het is nu evenwel niet mogelijk meer de substi-

tutiegraad te berekenen. 
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IV.4 BEPALING VAN DE OPLOSBAARHEID VAN HEXAAN EN 2,3 DIME-

THYLBUTAAN IN WATERIGE CD-DERIVAAT OPLOSSINGEN BIJ 

VERSCHILLENDE TEMPERATUREN 

IV.4.1 Inleiding 

De oplosbaarheid van hex en dmb wordt bij verschillende tem

peraturen {1°,10°,20°,30° en40°C) bepaald als funktie van de 

CD-derivaat koncentratie in water. Uit het verloop van de in

teraktieisothermen (Fig 4.5) kan men konklusies trekken omtrent 

de vermoedelijke samenstelling van de opgeloste I.V. {zie H.V). 

In enkele gevallen wordt ook de oplosbaarheid van hex en dmb be

paald bij verschillende dampspanningen bij 20° en gelijke CD-

derivaat koncentratie. Verschillende dampspanningen kunnen wor-

den verwezenlijkt door hex resp. dmb te mengen met paraffine-

olie, welke een uiterst kleine dampspanning heeft. Uit het ver-

loop van de oplosbaarheid met de dampspanning kunnen konklusies 

getrokken worden m.b.t. de samenstelling van de opgeloste I.V. 

{zie H.V). 

Het zal blijken, dat we met 1:1 kompleksen te maken hebben. 

De evenwichtskonstante (van evenwicht 3.5) is dan: K 
[HD]sol 

P.[D]sol 

en kan berekend worden als we P,(D]
501 

en [HD]
501 

kunnen 

bepalen. 

De waarden van P zijn vermeld in Tabel 4.17. 

(D)sol + [HD]sol = CD 

Deze is door inwegen en het molekuulgewicht bekend. 

cH kan gaschromatografisch bepaald worden (zie IV.4.A). 
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Tabel 4.17 Verzadigde dampspanning van hexaan- en 2,3 dimethyl

butaandamp, bij verschillende temperaturen. De waar

den zijn verkregen door interpolatie tussen waarden 

uit de literatuur107 l . 

T (°C} hexaan 2,3 dimethylbutaan 
P (atm) ? (atm) 

1 0,0656 0,1066 

10 0,0994 0,162 

20 0,160 0,252 

30 0,247 0,375 

40 0,368 0,548 

Als [B]sol (= koncentratie vrij hex resp. dmb) bekend is, kan K 

berekend worden. 

De waarde van [B]sol kan niet rechtstreeks bepaald worden. Wel 

kan men stellen, dat de waarde van [H]sol klein is t.o.v. 

[BD]sol' zodat veranderingen in [B]
501 

bij verandering van cD 

weinig invloed zal hebben op de waarde van [BD]sol" Bovendien 

is er een argument voor een konstante [B]
501

: de oplosbaarheid 

van hex resp. dmb in water blijft konstant bij een toenemende 

koncentratie van een niet-cyclische en evenals CD niet-reduce

rende suiker (i.e. trehalose* ,zie IV.4.3). Voor [B] 
1 

kan dan so 
de oplosbaarheid van hex resp. dmb in water genomen worden. 

Deze oplosbaarheden werden door ons gemeten (zie IV.4.3 en lit 

120) en zijn ook uit de literatuur bekend. 

In Fig 4.5 is een voorbeeld van een interaktieisotherm gegeven. 

We definieren de bezettingsgraad (b) als de fraktie van de CD-

•trehalose is een niet reducerend disaccharide: a,l ~ 1 diglucose of 

1-0(a-D-glucopyranosyl}-D-glucose. 
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holten die door gastmolekulen bezet is: 

b = de belling van de interaktieisotherm. 

We kunnen K dan uitdrukken in de bezettingsgraad: 

1 b 
K = P'I-b 

A o·L----------------------
c0(mol/ll-

Fig 4.5 Voorbeeld van een interaktieisotherm van een CD·deri

vaat met hexaan. A geeft de oplosbaarheid van hexaan in 

water = (H] 801• 

IV.4.2 Gaschromatografische bepaling 

IV.4.2.1 Monstervoorbereiding en monstername 

(4.15) 

De evenwichtsinstelling tussen water (resp. CD-derivaatoplos-

sing in water) en hex resp. dmb damp geschiedt in een z.g. 

twincontainer (zie Fig 4.6). Onderin het buitenflesje wordt 

de koolwaterstof gebracht en in het binnenflesje water (resp. 

CD-derivaatoplossing). De hele container wordt in een schud-

apparaat (dat de flesjes in horizontale richting heen en weer 

beweegt) in een thermostaatbad geplaatst. In het binnenflesje 

wordt een glazen knikkertje gedaan om de vloeistof beter te 

mengen tijdens het schudden. Het oplossen van de kwst. in de 

waterfase heeft dus plaats via de kwst. dampfase: in het flesje 
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~~=!>1!-----mess ing 

~&=----injektie gang 
/,.1----teflon 

Fig 4.6 Twincontainer, afgeleid van de twincontainer gebruikt 

door Nelson en De Ligny121) 

is de partiele spanning van de kwst. damp = verzadigde damp-

spanning van de kwst. bij de werktemperatuur. De totale span-

ning in de flesjes is de som van de luchtdruk en de verzadigde 

dampspanning van kwst. en water. Om overdruk te verminderen 

wordt het "siliconrubberseptum" (Fig 4.6) pas na 15 minuten 

schudden in de thermostaatbak in de teflon stop aangebracht. 

De schudproeven bij 30° en 40° verdienen bijzondere zorg.Plaatst 

men de twincontainers in het schudapparaat in de thermostaat, 

dan zal de kwst. sneller warm worden dan het binnenflesje en de 

stop. Er zal dan kwst. op de koude plaatsen kondenseren: bv. op 

het wateroppervlak in het binnenflesje. Een emulsie van kwst. in 

de waterfase zal ontstaan. Een schijnbaar hogere kwst. koncen-

tratie zal dan gemeten worden. Overmatige kondensatie tegen de 

teflon stop zal tot gevolg kunnen hebben, dat kwst. druppels in 

het binnenflesje vallen, met hetzelfde gevolg als bij direkte 

kondensatie op het wateroppervlak. 
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Om deze vervelende verschijnselen te voorkomen wordt als volgt 

te werk gegaan. 

In de twincontainers worden alleen de binnenflesjes gevuld 

(met water resp. waterige oplossing) en in de thermostaat op 

temperatuur gebracht (geheel in het water ondergedompeld) • Ver

volgens wordt het septum verwijderd en wordt kwst. in het bui

tenflesje gebracht. De twincontainer wordt nu tot halverwege 

de teflon stop in het thermostaatwater gezet en na 5-10 minu

ten wordt het septum weer aangebracht. De twincontainers wor

den vervolgens onder water geschud. 

De proeven bij 1° en 10°C worden in een waterthermostaat uit

gevoerd welke met methanol van -10°C uit een kryostaat gekoeld 

wordt. 

Alle twincontainers worden 16-20 uur geschud alvorens gaschro

matografische analyse van de waterfase plaats vindt, evenwicht 

is dan bereikt. 

Bij analyse van de oplosbaarheid van de kwst. in water en in 

waterige trehaloseoplossing (zie IV.4.3) worden 80 vl monsters 

genomen, bij analyse van de oplossing van kwst. in waterige CD

derivaatoplossing worden 2 vl monsters genomen. De mikro-injek

tiespuiten (10 vl en 100 vl, Hamilton) zijn met een Repro-jek

tor (Shandon) uitgerust. 

Bij de metingen onder verschillende dampspanningen (alleen bij 

20°C) wordt onder in de twincontainer een mengsel van hex resp. 

dmb met paraffine-olie in verschillende verhoudingen gebracht. 

Na evenwichtsinstelling wordt de waterige CD-derivaatoplossing 

zoals eerder beschreven geanalyseerd. De samenstelling van de 

dampfase wordt op een andere wijze bepaald (zie IV.4.5.2). 

Reproduceerbaarheid van de gaschromatogrammen wordt, behalve 
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door het gebruik van de Repro-jektor nag bevorderd door: 

1. reproduceerbare monstername: spuit lx voorspoelen, 5x lang

zaam opzuigen en snel ledigen, waarna onmiddellijk injekte-

ren. 

2. de spuit gevuld met monster in de thermostaat bewaren voor 

de tweede, derde enz. bepaling aan hetzelfde monster. 

3. bij de 30 en 40°C-bepalingen steken tijdens de monstername 

de teflon stoppen boven het wateroppervlak van de thermostaat 

uit. Een elektrische ventilatorkachel zorgt voor een hoge 

temperatuur van de omgevende lucht, waardoor kondensatie van 

kwst. damp tegen de teflon stoppen en in het kanaaltje in de 

teflon stop voorkomen wordt: er zou immers te gemakkelijk een 

beetje kondensaat in de mikrospuit terecht kunnen komen. 

Alle bovenstaande maatregelen blijken uit onze ervaring noodza

kelijk te zijn om goed reproduceerbare metingen te verkrijgen. 

Tabel 4.18 geeft een indruk van de reproduceerbaarheid van de 

piekoppervlakken. 

Tabel 4.18 weergave van de gemeten piekoppervlakken bij een 

eksperiment, waarbij de oplosbaarheid van hexaan in 

oplossingen van verschillende koncentraties a-CME 

1/1-5 gemeten wordt bij 10°c. Kondities zie IV.4.2.2. 

[a-CUEl/1-5] gemeten piekoppervlakken 

(gew %) 

1,77 58\, 53, 51\, 51, 54, 52,53,50,56 

3,94 118, 116, 116, 121, 115 

6,13 189, 173, 175, 192, 181 

7,84 230, 228, 232, 231, 226 

9,69 280, 264, 276, 277, 271 
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IV.4.2.2 De gaschromatografen 

Tot onze beschikking stonden twee gaschromatografen: 

1. Becker gaschromatograaf, uitgerust met een verwarmd injektie

stuk, proportioneel geregelde lucht-thermostaat met konstante 

temperatuur (type 110), enkele vlamionisatiedetektor (type 

5005-2), vlamionisatieversterker (type 2032-S) en gasflowre

geleenheid (type 5125 AB}. 

2. Perkin-Elmer F 11 gaschromatograaf met dezelfde voorzie

ningen als de Becker gaschromatograaf. De Becker gasflow

regeleenheid, met twee uitgangen voor waterstof en lucht, 

werd tegelijkertijd voor de Perkin-Elmer gaschromatograaf 

gebruikt. De draaggasflow werd met een Negretti & Zambra 

regelventiel geregeld. 

Het uitgangssignaal van elke gaschromatograaf werd aangetekend 

op een Leeds & Northrup speedomax W recorder, voorzien van een 

ball and disk integrator. 

De kondities zijn verder voor beide gaschromatografen dezelfde. 

1. kolom: 6 m koper ~ 2 rom, gevuld met 40% PEG 600 op gaschrom. 

S 80/100 mesh, temperatuur 70°C 

2. draaggas N2 , voordruk 1,20 kg/em 2 

3. injektiestuk gevuld met gaschrom. S 80/100 mesh, wordt regel

matig vernieuwd om verstopping te voorkomen. Temperatuur 

150°-180°C. Bij deze temperatuur komen de opgeloste kwst. 

snel vrij, zonder dat de CD-derivaten merkbaar ontleden, 

zodat alle kwst. gedetekteerd wordt. 

IV.4.2.3 Ijkmonsters 

Bij de bepalingen kan niet met een inwendige standaard gewerkt 
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worden, daar deze de oplosbaarheid van de kwst. in water zal 

beinvloeden. 

Ijkmonsters worden daarom direkt na een reeks monsters op de 

gaschromatograaf gespoten. De ijkmonsters zijn oplossingen van 

hex resp. dmb in 1-butanol (een enkele maal 1-propanol) : 

Een kapsuleflesje met siliconrubberen stop en aluminiumkapsule 

(10 ml) wordt vrijwel geheel met een nauwkeurig bekende hoe

veelheid !-butanol gevuld. Het flesje wordt gekapsuleerd en door 

het septum wordt met een mikro-injektiespuit hex resp. dmb ge

doseerd. Na wegen wordt het gehalte kwst. (mol/1) in !-butanol 

berekend. 2 ~1 butanol oplossing wordt op de gaschromatograaf 

gespoten. 

De ijkmonsters die gebruikt worden om de oplosbaarheid van de 

kwst. in water en in een waterige trehalose oplossing te bepa

len worden gemaakt door ca. 100 ml 1-butanol in een 100 ml kap

suleflesje in te wegen en daaraan de kwst. te doseren. 8 ~1 

butanol oplossing wordt op de gaschromatograaf gespoten. 

Bij de ijklijnen wordt de koncentratie kwst. in mol/1 uitgezet 

tegen het piekoppervlak. De helling van de lijnen wordt met de 

kleinste kwadraten methode berekend en de fout in de helling 

met de methode beschreven in de appendix van lit 43. 

IV.4.2.4 Invloed van water op de gevoeligheid van de F.I.D. 

en de retentietijd 

Wij zullen hier slechts de resultaten vermelden van de proeven 

beschreven in lit 120. 

a. de retentietijden van hex en dmb worden verlengd als deze 

stoffen geinjekteerd worden nadat 3 x 80 ~1 water geinjek-
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teerd was. Bovendien vermindert de gevoeligheid van de 

F.I.D. (zie Tabel 4.19). Het is mogelijk, dat door tijdelijk 

grotere ko1omweerstand de gassne1heid ver1aagd is geworden 

waardoor zowel de retentietijd ver1engd wordt, a1s de gevoe-

120,122) 1igheid van de F.I.D. verlaagd . 

Tabel 4.19 Retentietijd en piekoppervlak van een dmb-monster 

opgelost in 1-butanol 

injektietijdstip retentietijd piekoppervlak 

v66r waterinjektie 4' 40" 425 

* 5 min na waterinjektie 5' 35" 385 

* 8 min na waterinjektie 4' 53" 370 

* 11 min na waterinjektie 4' 41" 376 

•3x80ul 

b. Ca. 2 uur na de injekties met water is de gevoe1igheid van 

de F.I.D. weer op de oude waarde teruggekomen. De retentie-

tijden van hex en dmb zijn evenwel k1einer dan v66r de injek-

ties met water, vermoedelijk omdat nog een groot deel van de 

stationaire fase door water bezet is. 

Bij het bepalen van de op1osbaarheid van hex en dmb in water 

warden 80 ~1 monsters geinjekteerd.De gevoe1igheid van de F.I.D. 

is dus te laag in vergelijking met injekties zonder deze grote 

hoeveelheid water (zie punt a hierboven). De ijkop1ossingen wer-

den onmiddellijk na de 80 ~1 monsters geinjekteerd, waarbij 

werd aangenomen, dat de gevoeligheid van de F.I.D. in deze kor-

te tijd (20 min) niet noemenswaard zou toenemen. 

Bij het bepalen van de op1osbaarheid van hex en dmb in waterige 
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oplossingen van CD-derivaten worden 2 ~1 monsters geinjekteerd. 

Door injekties van enige malen 2 ~1 water worden noch de reten

tietijd, noch de gevoeligheid van de F.I.D. beinvloed. 

IV.4.2.5 Gebruikte stoffen 

water: 2x gedestilleerd 

CD-derivaten: zie de betreffende paragrafen. Voor B-CME2/3-2 

wordt steeds het van methanol gezuiverde produkt 

gebruikt. 

trehalose: Fluka puriss. 

1-propanol: Fluka puriss. 

1-butanol: Merck p.a. 

hexaan: A.P.I. stand. samples 

2,3 dimethylbutaan: Fluka purum. 

paraffineolie: Brocades chem.z •. 

IV.4.3 Oplosbaarheid van hexaan en 2,3 dimethylbutaan in water 

en in een waterige trehalose oplossing 

De procedure van de metingen is in IV.4.2.1 beschreven. In Ta

bel 4.20 zijn de meetresultaten vermeld: 

kolom A: metingen door de heer van Diemen op de Becker gaschro

matograaf (zie IV.4.2.2) 

kolom B: metingen door de heer Koole (lit 120) op de Perkin-

Elmer F 11 gaschromatograaf (zie IV.4.2.2) 

kolom C: metingen van Nelson en De Ligny (lit 121) 

kolom D: metingen van McAuliffe (lit 123) 

De onnauwkeurigheid van de waarden van Tabel 4.20 is relatief 

groat. Bovendien verschillen de waarden veelal aanzienlijk van 
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Tabe1 4.20 Op1osbaarheid van he~aan en 2,3 dimethylbutaan in 

water bij verschillende temperaturen (toelichting 

zie tekst) in evenwicht met verzadiqde damp bij die 

2,3 dimethylbutaan 

hexaan (x104 mol/1) (xl04 mol/1) 

temp0 c * a* * * A c D A B 

4 1,90±0,19 

5 1,46±0,32 

10 1,40±0,07 1,6.:4±0,46 2,60±0,09 2,43±0,35 

14 1,76±0,29 

15 1,52±0,08 1,27±0,32 2,68±0,08 

20 1,66±0,03 1,47±0,39 2,47±0,15 2,22±0,30 

25 1,50:!:0,08 1,48±0,22 2,13±0,26 1, 71:!:0,23 2,55±0,10 2,25±0,21 

30 1,60±0,08 1,50±0,22 2,68±0,11 2,37±0,20 

35 1,49±0,14 

45 2,58±0,40 

•de oplosbaarheid liqt met 95\ zekerheid binnen de aanqegeven qrenzen 

(zie bij1age, methode 4) 

auteur tot auteur. 

Voor ons doel zijn de waarden echter nauwkeurig genoeg: zij 

zijn de snijpunten van interaktieisothermen met de y-as (zie 

Fig 4.5). 

Voor het temperatuurtrajekt van 0-40° nemen we voor de oplos-

baarheden: 

hexaan 

2,3 dimethylbutaan 

-2 0,015.10 mol/1 
-2 0,025.10 mol/1 

De oplosbaarheid van hex resp. dmb in water en in waterige tre-

halose oplossing is gelijk (zie Tabel 4.21: gelijke piekhoog· 
ten). 



106 

Tabel 4.21 Piekhoogte van hex resp. dmb in water en in waterige 

trehalose oplossing bij 20°. 

alkaan % trehalose piekhoogte 
alkaanpiek 

hex 0,00 29 

hex 8,05 29 

dmb 0,00 40 

dmb 8,05 40 

IV.4.4 Oplosbaarheid van hexaan en 2,3 dimethylbutaan in 

waterige CD-derivaat oplossingen 

Bij verschillende CD-derivaat koncentraties in water wordt de 

oplosbaarheid van hex en dmb bepaald bij 1, 10, 20, 30 en 40°C 

volgens de procedure beschreven in IV.4.2.1. Ijklijnen worden 

vervaardigd zoals beschreven in IV.4.2.3. Voor gebruikte stof-

fen zie IV.4.2.5. In de figuren 4.7 t/m 4.12 zijn de interak-

tieisothermen van hex en dmb met de CD-derivaten weergegeven. 

De helling van de interaktieisotherm = bezettingsgraad (b) 

(zie IV.4.1). Deze wordt met de kleinste kwadraten methode be-

rekend en de onnauwkeurigheid met de methode zoals aangegeven 

in de appendix van lit 43. De onnauwkeurigheid van b is echter 

ook nog afhankelijk van de fout in de helling van de ijklijn 

(zie IV.4.2.3) en van de fout in het molekuulgewicht (of AVC). 

Deze drie fouten zijn onafhankelijk, zodat de uiteindelijke 

fout in b berekend kan worden volgens methode 1 in de bijlage. 

M.b.v. relatie (4.15) en de waarde van P uit Tabel 4.17 kan 

nu de kompleksassociatiekonstante K berekend worden(vgl. 4.15) 

en de onnauwkeurigheid daarvan volgens methode 1 in de bijlage. 
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In de Tabellen 4.22 t/m 4.27 zijn de berekende hellingen van de 

interaktieisothermen en de daaruit berekende waarden van K weer-

gegeven. 

De thermodynamische grootheden zullen in IV.S uit de waarden in 

bovenstaande tabellen berekend worden en in H.V ter diskussie 

worden gesteld. 

Tabel 4. 22 Int.eraktie van a-SPE met hexaan en 2,3 dimethylbu-

taan. 

temp hexaan 2,3 dimethylbutaan 

oc b1) K2) b1) K2) 

1 0,398±0,028 10,1±1,2 0,161±0,014 1,80±0,18 

10 0,337±0,027 5,1±0,6 0,124±0,016 0,87±0,13 

20 0,300±0,022 2,7±0,3 0' 110±0, 008 0,49±0,04 

30 0,242±0,018 1,29±0,13 0,091±0,009 0,27±0,03 

40 0,220±0,018 0,77±0,08 0,081±0,008 0,161±0,018 

1) b ligt met 95% zekerheid binnen de aangegeven grenzen. 
2) K ligt met 95% zekerheid binnen de aangegeven grenzen. 

Tabel 4.23 Interaktie van a-CMEl/1-5 met hexaan en 2,3 dimethyl-

butaan. 

temp hexaan 2,3 dimethylbutaan 

oc b1) K2) b1) K2) 

1 0,239±0,017 4,25±0,39 0,0641±0,0042 0,642±0,046 

10 0,184±0,037 2,27±0,56 0,0508±0,0050 0,330±0,034 

20 0,173±0,0ll 1,31±0,10 0,0541±0,0049 0,227±0,022 

30 0,146±0,010 0,69±0,06 0,0397±0,0037 O,llO±O,Oll 

40 0, 121±0,007 0,374±0,024 0,0377±0,0046 0,072±0,009 

l)en2l zie voetnoten Tabel 4.22 
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Tabel 4.24 Interaktie van a-E25 oplosb met hexaan en 2,3 dimethylbutaan. 

temp hexaan 2,3 dimethylbutaan 

oc b1) K2) b1) K2) 

1 0,444±0,079 12,2±2,7 0,148±0,027 1,63±0,35 

10 0,422±0,076 7,4±1,7 0,136±0,025 0,97±0,20 

20 0,392±0,074 4,03±0,94 0,130±0,025 0,59±0,13 

30 0,368±0,066 2,36±0,52 0,127±0,024 0,39±0,08 

40 0,338±0,061 1,39±0,31 0,124±0,026 0,26±0,06 

Tabel 4.25 Interaktie van B-SPE met hexaan en 2,3 dimethylbutaan 

temp hexaan 2,3 dimethylbutaan 

oc b1) K2) b1) K2) 

1 0,0898±0,0077 1,50±0,14 0,408±0,031 6,46±0,84 

10 0,0953±0,0075 1,06±0,09 0,421±0,030 4,49±0,56 

20 0,1043±0,0093 0,73±0,07 0,407±0,031 2,73±0,34 

30 0,1136±0,0093 0,52±0,05 0,443±0,044 2,12±0,38 

40 0,125 ±0,015 0,39±0,05 0,446±0,045 1,47±0,27 

Tabel 4.26 Interaktie van B-CME2/3-2 met hexaan en 2,3 dimethylbutaan 

temp hexaan 2,3 dimethylbutaan 

oc b1) K2) b1) K2) 

1 0,077±0,009 1,27 ±0,16 0,371±0,042 5,52±0,98 

10 0,083±0,011 0,91 ±0,12 0,351±0,040 3,33±0,58 

20 0,078±0,010 0,53 ±0,07 0,382±0,044 2,46±0,45 

30 0,092±0,011 0,41 ±0,05 0,347±0,039 1,42±0,25 

40 0,095±0,014 0,284±0,046 0,359±0,041 1,02±0,18 

l)en2l zie voetnoten Tabel 4.22 
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Tabel 4.27 Interaktie van e-ElS oplosb met hexaan en 2,3 di

methylbutaan 

temp hex a an 2,3 dimethylbutaan 

oc b1) K2) b1) K2) 

1 0,197±0,022 3,75±0,52 0,610±0,051 14,67±3,12 

10 0,206±0,020 2,61±0,32 0,615±0,054 9,86±2,23 

20 0,214±0,023 1,70±0,24 0,591±0,057 5,74±1,36 

30 0,225±0,022 1,18±0,15 0,614±0,049 4,07±0,83 

40 0,236±0,031 0,84±0,15 0,606±0,053 2,80±0,62 

l)en2) zie voetnoten Tabel 4.22 

IV.4.5 Oplosbaarheid van hexaan en 2,3 dimethylbutaan in 

waterige CD-derivaat oplossingen bij 20°C onder ver

schillende dampspanningen 

IV.4.5.1 Inleiding 

Zoals in IV.4.1 is uiteengezet worden deze metingen verricht om 

informatie over de samenstelling van de I.V. te krijgen. 

De verschillende dampspanningen kunnen gerealiseerd worden door 

hex resp. dmb met paraffineolie te mengen, dat zelf een ver

waarloosbaar kleine dampspanning bezit. 

De procedure is nu de volgende: 

1. De dampspanning van hex resp. dmb wordt gemeten als funktie 

van de samenstelling van mengsels met paraffineolie (zie 

IV. 4. 5. 2) . 

2. In de twincontainers worden mengsels van hex resp. dmb met 

paraffineolie gebracht van bekende samenstelling en dus met 
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bekende dampdruk (uit IV.4.5.2) en op de norrnale wijze op 

evenwicht gebracht met CD-derivaat oplossingen (zie IV. 

4.5.3). 

IV.4.5.2 Bepaling van de dampdruk van hex en drnb boven 

mengsels met paraffineolie bij 20°c 

Gebruikte stoffen: zie IV.4.2.5. 

Gebruikte apparatuur: 

In Fig 4.13 is een schets gegeven van de apparatuur. Vaatje C 

wordt in een therrnostaatbad van 20,0°C geplaatst. Het toestel 

en de U-buis manometer worden vakuilim gepompt waarbij kraan a 1 

gesloten en a 2 geopend is. In A wordt een bekende hoeveelheid 

hex resp. drnb/paraffineolie mengsel van bekende ingewogen sa-

naar U-buis 
manometer----

naar -~======ED vakuiim pomp 

Fig 4.13 Apparaatje om de dampspanninq van hex resp. dmb hoven 

menqsels met paraffineolie te meten. 

A : toevoervat ; B sluis (lOml) 1 C ; verdampinqs

ruimte (lOOml) ; a teflonkraan 1 b ; drieweqkraan. 
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menstelling gebracht. Kraan a 2 wordt gesloten en kraan b z6 in

gesteld, dat C met de U-buis manometer verbonden is. Door kraan 

a
1 

te openen wordt het mengsel in B toegelaten. Kraan a 1 wordt 

gesloten en a 2 geopend waardoor het mengsel in C terecht komt. 

We zorgen ervoor, dat zoveel mogelijk van het mengsel (een be

kende hoeveelheid) in C terecht komt en geen buitenlucht. Na 

enkele minuten verandert de aanwijzing van de U-buis manometer 

niet meer, zodat evenwicht is ingesteld en de verschildruk met 

de buitenlucht op de U-buis manometer kan worden afgelezen. Te

vens is de druk afgelezen voordat het mengsel in C werd toege

laten: dit is de restant-luchtdruk. Hiervoor dient de afgelezen 

U-buis manometer-stand gekorrigeerd te worden. Doordat in C hex 

resp. dmb verdampt, verandert de samenstelling van het inge

brachte mengsel. Het volume van c, de buizen en de U-buis mano

meter wordt nu bepaald, zodat m.b.v. de afgelezen dampspanning 

berekend kan worden hoeveel de massa van de aanwezige damp is. 

Deze hoeveelheid wordt in korrektie gebracht op de bekende hoe

veelheid ingebrachte mengsels van bekende samenstelling zodat 

nu de samenstelling van het mengsel en de bijbehorende damp

spanning bekend is. 

In Fig 4.14 zijn de dampspanningen van hex en dmb getekend als 

funktie van de samenstelling van de resp. mengsels met paraffi

neolie. 

Voor beide kurven werden aanpassingsvergelijkingen berekend 

m.b.v. een computerprogramma. Voor hex bleek een 4e graads ver

gelijking en voor dmb een Se graads vergelijking te voldoen. 

De waarden van P behorend tot een bepaalde samenstelling van 

hex resp. dmb/paraffineolie mengsels werden m.b.v. deze ver

gelijkingen berekend. 
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Fig 4.14 Dampspanning (P,atm) van hexaan en 2,3 dimethylbutaan/ 
" paraffineolie mengsels (gew %) bij 2o,o0c 

IV.4.5.3 Bepaling van de oplosbaarheid van hex en dmb in CD-

derivaat oplossingen 

De meting gebeurt op de wijze als beschreven in IV.4.2.1. 

Daarbij wordt in bet buitenflesje van de twincontainer (Fig 

4.6) ca. 1 ml paraffineolie mengsel gebracht, terwijl de twin-

container niet ontlucht wordt, om te voorkomen, dat de samen-

stelling van het paraffineolie mengsel merkbaar verandert. De 

hoeveelheid hex resp. dmb die uit het paraffineolie mengsel kan 

verdampen is gering, daar het totale volume van de twincontai-

ner slechts ca. 3,5 ml is en de hoeveelheid hex resp. dmb die 

in de CD-derivaatoplossing oplost maximaal ca. 1% van de aan-

wezige hoeveelheid hex resp. dmb is. De samenstelling van het 
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paraffineolie mengsel wordt daarom verondersteld dezelfde te 

zijn als de ingewogen samenstelling. 

Bij de bepalingen worden ijklijnen vervaardigd zoals beschre

ven in IV.4.2.3. 

Uit de ingewogen samenstelling van de paraffineolie mengsels 

kan de dampspanning van hex resp. dmb berekend worden (zie IV. 

4.5.2). 

De totale hex resp. dmb koncentratie (= cH) wordt gaschroma

tografisch bepaald. 

De totale CD-derivaat koncentratie (= cD) is door inwegen van 

CD-derivaat met bekend watergehalte bekend. 

De koncentratie vrij hex resp. dmb (= [H] 801 ) wordt veronder

steld rechtevenredig te zijn met de dampdruk boven de oplos

sing (wet van Henry) en kan dan berekend worden uit de waarden 

van Tabel 4.20. 

oaar voor 1:1 kompleks geldt: cH = [HD] 801 + [H]sol 

en c0 = [D] 801 + [HD]sol' kan nu met relatie (3.5) de even

wichtskonstante voor het 1:1 kompleks berekend worden. 

In de Tabellen 4.28 t/m 4.33 zijn voor de verschillende CD

derivaten de gemeten waarden gerangschikt en de waarde van b 

en K voor het 1:1 kompleks berekend. 

In de figuren 4.15 en 4.16 is de dampspanning P uitgezet tegen 

de bezettingsgraad en tevens de waarde van de bezettingsgraad 

die gevonden werd uit de interaktieisothermen bij 20° (cH tegen 

CD' zie IV.4.4). 

De konklusies m.b.t. de molverhouding in de I.V., welke uit de-
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0,057 

0,107 

0,140 

0,164 
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Tabel 4.28 Interaktie van a-SPE met hex en dmb bij verschillen

de dampspanningen bij 20°C. 

hex a an 2, 3 dimethylbutaan 

CD = 3,36.10-2mol/l ~ = 3,36.10-2mol/l 

CH b Rl} p CH b R1) 

(x102mol/ll (atm) (x10 2mol/l) 

0,424 0 t 124±0 t 005 2,5±0,2 0,077 0,138 0,039±0,003 0,53±0,05 

0,669 0,196±0,004 2,3±0,1 0,149 0,237 0,066±0,003 0,47±0,02 

0,812 0,237±0,009 2,2±0,2, 0,210 0,311 0,086±0,005 0,45±0,03 

0,920 0,269±0,007 2,2±0,1 0,249 0,368 0,102±0,007 0,46±0,03 

l)De fout in K wordt berekend uit de geschatte fouten in P en cD en de 

berekende fout in cH. Deze laatste wordt alleen bepaald uit de spreiding 

van de gaschromatografische piekoppervlakken. De fout in de ijklijn 

wordt niet meegerekend bij de foutenberekening van cH omdat daze in 

elke serie in dezelfde mate en richting doorwerkt in de fout van b en 

K en we de waarden van b en K onderling willen vergelijken. De fout in 

het molekuulgewicht van hat CD-derivaat (tot uiting komend in de fout 

van c0 ) wordt om dezelfde reden niet meegerekend. 

p 

(atml 

0,054 

0,091 

0,140 

0,164 

Tabel 4.29 Interaktie van a-CMEl/1-5 met hex en dmb bij ver

schillende dampspanningen bij 20°C. 

hexaan 2,3 dimethylbutaan 

0 = D 
4,07.10-2mol/l c0 = 4,04.10-2mol/l 

OH b Kl} p OH b 

(xl02mol/ll (atm) (x102mol/l) 

0,224 0,054±0,001 1,09±0,06 0,090 0,078 0,017±0,002 

0,386 0,093±0,002 1,12±0,05 0,147 0,127 0,028±0,001 

0,561 0,135±0,003 1,1lt0,03 0,210 0,184 0,040<0,002 

0,667 0,160±0,003 1,16:!0,03 0,249 0,251 0,056±0,004 

ll Zie voetnoot Tabel 4. 28 

Kl) 

0,19±0,02 

0,20±0,01 

0,20±0,01 

0,24±0,02 
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'!'abel 4.30 Interaktie van a-E25 oplosb met hex en dmb bij ver-. 

schillende dampspanningen bij 20°c. 

hexaan 2,3 dimethylbutaan 

"o- 3,10.10-2mol/l c0 • 3,05.10-2mol/l 

1{1) 
. 

'Kl) p "a b p "a b 

{atm) {xt02JilOl/l) {atm) (xl02mol/l) 

0,058 0,471 0,150±0,003 3,1±0,2 0,080 0,134 0,041±0,002 o,su·o,o4 

0,108 0,847 0,270±0,008 3,4±0,2 0,149 0,236 0,072±0,003 0,52±0,03 

0,141 0,976 0,311±0,007 3,2±0,1 0,210 0,287 0,087±0,003 0,46±0·,02 . 
0,164 -· 0,392±0,074 4,0±1,0 0,249 i 0,382 0,117±0,004 0,53±0,03 

l)Zie voetnoot Tabel 4.28 

niet gemeten in deze serie b en K-waarde uit Tabel 4.24 

Tabel 4.31 Interaktie van B-SPE met hex en dmb bij verschillen

de dampspanningen bij 20°c. 

hexaan 2,3 dimethylbutaan 

"o • 2,23.10-2mol/l c0 • 2,23.10-2mol/l 

p "a b K1) p "a b 

{atm) (x102mol/ll (atm) {xl02mol/ll 

0,058 0,104 0,044±0,005 0,79±0,10 0,077 0,427 0,188±0,006 

0,108 0,177 0,075±0,003 0,75±0,04 0,149 0,733 0,322±0,013 

0,141 0,243 0,103±0,004 0,82±0,04 0,210 0,898 0,393±0,015 

0,164 0,306 0,130±0,008 0,92±0,07 0,249 1,161 0,509±0,043 

llzie voetnoot Tabel 4.28 
21 Fout in ijklijn wel meegerekend bij foutenberekening van K, omdat 

meerdere ijklijnen gebruikt werden. 

1{2) 

3,0±0,2 

3,2±0,2 

3,1±0,2 

4,2±0,6 

i 

I 

ze metingen getrokken kunnen worden, zullen besproken worden in 

H.V. 

Opgemerkt zij nog, dat de waarden van K en b bij de dampspan-

ningen van zuiver hex en dmb in enkele gevallen niet zo nauw-

keurig overeenstemmen met de waarden van K en b gevonden uit de 

interaktieisothermen bij 20°, berekend in IV.4,4. Een faktor 
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kan zijn dat verschillende ijklijnen gebruikt werden. Bovendien 

treden altijd wel meetonnauwkeurigheden op. 

Tenslotte dient nog opgemerkt te worden, dat de metingen van 

S-E15 oplosb met dmb {Tabel 4.33) slecht reproduceerbaar zijn. 

p 

(atm) 

0,087 

0,099 

0,140 

0,164 

Tabel 4. 32 Interaktie van B-C!1E2/3-2 met hex en dmb bij ver

schillende dampspanningen boj 20°c. 

hex a an 2,3 dimethylbutaan 

CD = 3,24.10-2mol/l c = D 3,24.10-2mol/l 

CH b K1) p CH b 

(xl02mol/l) (atm) (x102mol/ll 

0,124 0,036±0,002 0,43±0,03 0,079 0,435 0,132±0,005 

0,140 0,040±0,003 0,42±0,03 0,134 0,677 0,205±0,004 

0,215 0,062±0,003 0,48±0,03 0,208 0,995 0,301±0,004 

0,258 0,075±0,003 0,50±0,03 0,249 1,191 0,360±0,022 

l)Zie voetnoot Tabel 4.28 

K1) 

1,9±0,2 

1,9±0,1 

2,1±0,1 

2,3±0,2 

Tabel 4.33 Interaktie van B-ElS oplosb met hex en dmb bij ver

schillende dampspanningen bij 20°c. 

hexaan 

CD • 3,02.10-2mol/l 

p CH b 
(atm) (x102mol/ll 

0,069 0,202 0,065±0,002 

0,105 0,355 o, 114±0,002 

0,141 0,489 0,158±0,003 

0,164 0,573 0,185±0,004 

llzie voetnoot Tabel 4.28 
2lzie voetnoot Tabel 4.31 

K1) 

1,00±0,06 

1,23±0,05 

1,33±0,05 

1,38±0,05 

2,3 dimethylbutaan 

p CH b K2) 

(atm) (x102mol/l) 

CD = 3,02.10-2mol/l 

0,077 o, 777 0,255±0,012 4,4±0,3 

0,131 1,362 0,447±0,015 5,9±0,4 

0,211 1,730 0,566±0,018 6,2±0,4 

0,249 2,123 0,695±0,023 9,2±0,9 

CD • 3,10.10-2mol/l 

0,090 0,797 0,255±0,026 3,8±0,5 

0,147 1,136 0,362±0,026 3,9±0,4 

0,210 1,865 0,595±0,035 7,1±0,8 

0,249 2,288 0,731±0,034 10,9±1,6 
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0,3 

0,2 

0,1 

--b 

0 0,3 0,4 

Fig 4.15 Interaktieisothermen van a-co derivaten bij verschil

lende dampspanningen (P,atm) bij 20°c. b "' bezettingsgraad 

met hex 

met dmb 

o a-sPE; e <X-CMEl/1-5: e a-E25 oplosb 

c a-SPE: • a-CMEl/1-5; Iii a-E25 oplosb 

symbolen met x : volgens de metingen in IV.4.4 

/ 

/

l!llli?l 

I! 0 

0 

--b 

Fig 4.16 Interaktieisothermen van B-CD derivaten bij verschil

lende dampspannin9en (P,atm) bij 20°c. b "' bezettin9sqraad 

met hex o 6-SPE: e !l-CME2/3-2; e B-El5 oplosb 

met dmb D 13-SPE; II 13-CME2/3-2; Iii 13-1!!15 oplosb 

symbolen met x : volgens de metin9en in IV.4.4 



121 

IV.S BEREKENING VAN DE THERMODYNAMISCHE GROOTHEDEN 

We zullen bij deze berekening alleen rekening houden met 1:1 

kompleks, zoals besproken zal worden in V.I. 

De waarden van K zijn vermeld in Tabel 4.22 t/m 4.27. Uit de 

waarde van K kan ~G0 berekend worden (vgl. 3.2). De onnauwkeu

righeid van ~G0 wordt uit de fout in log K berekend. Log K is 

weliswaar geen normaal verdeelde variabele meer, maar de afwij-

king is betrekkelijk gering, zodat wel met een normale verde

ling gewerkt mag worden. 

~H0 wordt berekend uit de helling van de plot van ln K tegen * (vgl. 3.3); het blijkt dat dit in alle gevallen een rechte 

lijn is. De helling en de fout in de helling wordt berekend 

zoals beschreven in de appendix van lit 43. 

6S0 wordt berekend uit ~G0 en ~H0 (vgl. 3.4). De fout bij elke 

temperatuur kan berekend worden uit aG0 en ~H0 (zie bijlage, 

methode 1). 

In de Tabellen 4.34 t/m 4.39 zijn de waarden van lnK en 6G0 

voor de verschillende I.V. opgetekend bij de meettemperaturen. 

In de figuren 4.17 A t/m F is lnK van de verschillende komplek

sen uitgezet tegen ~· 

Tenslotte is in Tabel 4.40 de berekende waarde van 6H0 en ~S0 

en de waarde van 6G0 bij 20°C weergegeven. 
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Tabel 4.34 Interaktie van a-SPE met hexaan en 2,3 dimethylbu-

taan. 

temp hexaan 2,3 dimethylbutaan 

lnK b. Go lnK b. Go 
oc kcal/mol kcal/mol 

1 2,31±0,12 -1,26±0,07 0,59±0,11 -0,32±0,06 

10 1,63±0,13 -0,92±0,07 -0,14±0,16 0,08±0,09 

20 0, 98±0, 11 -0,57±0,07 -o, n±o ,08 0,42±0,05 

30 0,26±0,10 -0,16±0,07 -.1,32±0,11 0,80±0,07 

40 -0,27±0,11 +0,17±0,07 -1,83±0,12 1,14±0,08 

Tabel 4.35 Interaktie van a-CMEl/1-5 met hexaan en 2,3 dimethyl-

butaan 

temp hexaan 2,3 dimethylbutaan 

oc lnK AG0 lnK !J.Go 

kcal/mol kcal/mol 

1 1,45±0,10 -0,79±0,06 -0,44±0,08 0,24±0,04 

10 0,81±0,26 -0,45±0,1:5 -1,13±0,11 0,64±0,06 

20 0,27±0,08 -0,16±0,05 -1,48±0,10 0,86±0,06 

30 -0,37±0,09 0,22±0,06 -2,21±0,11 1,33±0,07 

40 -0,98±0,07 0,61±0,05 -2,64±0,14 1,64±0,09 
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Tabel 4.36 Interaktie van u-E25 oplosb met hexaan en 2,3 di

methylbutaan 

temp 

oc 

1 

10 

20 

30 

40 

temp 

oc 

1 

20 

30 

40 

40 

hex a an 2,3 dimethylbutaan 

lnK !:::.Go lnK !:::.Go 

kcal/mol kcal/mol 

2,50±0,23 -1,36±0,13 -0,49±0,23 -0,27±0,13 

1,99±0,24 -1,12±0,13 -0,03±0,23 0,02±0,13 

1,39±0,26 -0,81±0,15 -0,52±0,23 0,30±0,14 

0,86±0,24 -0,52±0,14 -0,95±0,23 0,57±0,14 

0,33±0,24 -0,20±0,15 -1,35±0,26 0,84±0,16 

Tabel 4.37 Interaktie van ~-SPE met hexaan en 2,3 dimethylbu

taan. 

hexaan 2,3 dimethylbutaan 

lnK !:::.Go InK !:::.Go 

kcal/mol kcal/mol 

0,41±0,10 -0,22±0,03 1,87±0,14 -1,02±0,08 

0,06±0,09 -0,03±0,05 1,50±0,13 -0,84:t:0,08 

-0,32±0,11 0,18±0,06 1,00±0,15 -0,58±0,09 

-0,66±0,10 0,40±0,06 0,75±0,19 -0,45±0,12 

-0,95±0,14 0,59±0,09 0,38±0,19 -0,24±0,12 
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Tabel 4.38 Interaktie van a-cr1E2/3-2 met hexaan en 2,3 dimethyl

butaan. 

temp hexaan 2,3 dimethylbutaan 

oc lnK D. Go lnK /';Go 

kcal/mol kcal/mol 

1 0,24±0,13 -0,13±0,07 1,71±0,18 -0,93±0,10 

10 -0,10±0,14 0,05±0,08 1,20±0,18 -0,68±0,11 

20 -0,64±0,15 0,37±0,09 0,90±0,19 -0,52±0,11 

30 -0,90±0,14 0,54±0,08 0,35±0,18 -0,21±0,11 

40 -1,26±0,17 0,78±0,11 0,02±0,19 -0,02±0,12 

Tabel 4.39 Interaktie van a-El5 oplosb met hexaan en 2,3 dime

thylbutaan. 

temp hexaan 2,3 dimethylbutaan 

oc lnK llG0 lnK 8G0 

kcal/mol kcal/mol 

1 1,32±0,14 -0,72±0,08 2,69±0,22 -1,46±0,12 

10 0,96±0,13 -0,54±0,07 2,29±0,28 -1,29±0,16 

20 0,53±0,15 -0,31±0,09 1,75±0,26 -1,02±0,15 

30 0,16±0,13 -0,10±0,08 1,40±0,22 -0,85±0,14 

40 -0,17±0,18 0,11±0,11 1,03±0,23 -0,64±0,15 
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2 

I I fmK linK 
2 linK /A /. / 1/ 0 I 0/ 0/ ·I I ·1 / 

/ / I [J/0 
/ 0 

~r / / •2 

/[J 
-+·10· / ·1 

/ -l•ro• -2L_/ ·3 --+·toll 
3.2 3.4 3,6 3,8 3,2 3.4 3,8 3,8 3,2 3,4 3,8 3,8 

)InK 0 )InK E t InK F 
2 / 2 r/ // 

/ 
2 

·1 -·~-~ -+·"' 
3,2 3.4 

-+·~ 
3,6 3,8 3.2 3.4 3,6 3,8 3,2 

Pig 4.17 lnK als funktie van ~ voor de opgeloste t.v. 

obex: odmb 

A: a-SPE: B: a-CMEl/l-5: C: a-E25 oplosb 

D: B-SPE; E: S-CME2/3-2: F: B-El5 oplosb 

-+·toll 
3.4 3,8 3,8 



CD-derivaat 

a-SPE 

a-CME1/1-5 

a-E25 oplosb 

8-SPE 

S-CME2/3-2 

8-E15 oplosb 

Tabel 4.40 Thermodynamische grootheden van CD-derivaten met 

hexaan en 2,3 dimethylbutaan, berekend voor 1:1 kom-

pleksen. 

hexaan 2,3 dimethylbutaan 

t.Ho 88° IJ.G0 (bij 20°) t.Ho 88° t.G0 (bij 20°) 
kcal/mol cal/deg mol kcal/mol kcal/mol cal/deg mol kcal/m.ol 

-11,3±0,5 -36,8±1,5 -0,57±0,06 -10,5±0,8 -37,1±2,1 +0,42±0,05 

-10,5±0,8 -35,3±2,4 -0,16±0,04 - 9,5±1,6 -35,6±4,9 +0,86±0,06 

- 9,5±0,4 -29,7±1,2 -0,81±0,15 - 8,0±0,5 -28,3±1,3 +0,30±0,13 

- 6,0±0,2 -20,9±0,6 +0,18±0,06 - 6,5±0,9 -19,8±2,6 -0,58±0,09 

- 6,6±1,0 -23,6±3,1 +0,37±0,09 - 7,3±1,1 -23,4±3,2 -0,52±0,11 

- 6,6±0,3 -21,3±0,7 -0,31±0,08 - 7,3±0,7 -21,3±2,1 -1,02±0,15 

..... 
N 
O't 
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H.V RESULTATEN EN DISKUSSIE 

V.l DE HOLVERHOUDING IN DE OPGELOSTE I.V. 

V.l.l Inleiding 

Uit de gemeten interakties tussen de CD-derivaten en hex resp. 

dmb kan mathematisch de kompleksvorming altijd wel zodanig be

schreven worden met een aantal kompleksen m:n (H:D), dat ken

stante waarden voor de associatiekonstante van de kompleksen 

HmDn het resultaat zijn. 

Fysisch bezien heeft (bij de gegeven meetonnauwkeurigheid en 

het beperkt aantal metingen) zo'n beschrijvingswijze aileen zin 

wanneer men met een, hoogstens twee karnpleksen van eenvaudige 

sarnenstelling kan volstaan. 

We zullen daararn slechts aan die rnogelijkheden aandacht schen

ken waarbij 1:1, rn:1 en 1:n karnpleksen voarkarnen, daarbij be

denkende, dat m en n wellicht niet grater zijn dan 2. 

Uit de rnetingen van IV.4.4 blijkt, dat de interaktieisothermen, 

die de aplosbaarheid van hex en drnb weergeven als funktie van 

de CD-derivaatkancentratie bij kanstante dampspanning rechte 

lijnen zijn (Fig 4.7 t/rn4.12). Hieruit kan afgeleid worden, dat 

l:n karnpleksen uitgeslaten zijn, maar dat zowel 1:1 als m:l 

karnpleksen als rnengsels hiervan nog rnogelijk zijn (zie V.1.2.). 

Uit de interaktie tussen CD-derivaten met hex resp. drnb bij 

kanstante CD-derivaatkoncentratie en verschillende darnpspan

ningen (zie IV.4.5.3} blijkt echter, dat in de rneeste gevallen 

oak rn:l kompleksen onwaarschijnlijk zijn (zie V.l.3), 
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Een qoede beschrijvinqsmethode voor de opqeloste I.V. wordt dus 

gevonden in het 1:1 kompleks. 

Het blijkt, dat de relatie tussen lnK (berekend voor het 1:1 

kompleks) en 1/T in alle gevallen lineair is (Fig 4.17 A t/m F). 

Dit wijst op een definieerd kompleks met konstante struktuur. 

Dit is in tegenstelling met de wijze waarop gassen in water op

lossen. Daarbij zijn nH0 en ns0 sterk afhankelijk van de tempe

ratuur138). 

V.1.2 Analyse van de interaktieisothermen 

Voor de gebruikte symbolen wordt verwezen naar de lijst met 

symbolen. 

Voor een m:n kompleks (HmDn) qeldt het volgende: 

[H D ] 
H + D t H D met K = m n sol 

g sol m nsol m,n Pm[D]n 

Nu is 

Kombinatie van (5.1) met (5,3) levert: 

Kombinatie van (5.2) met (5.4) levert: 

n °H-[H]sol 

m.~.K m,n 

( 5 .1) 

{5. 2) 

(5.3) 

(5.4) 

(5.5) 

Passen we relatie (5.5) toe op een 1:1 kompleks, dan volgt: 

na omwerking: 
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(5.6) 

Toegepast op een m:1 kompleks volgt uit {5.5): 

[H]sol + mcD 

m 
p .K 1 m, (5.7) 

m 
l+P .Km, 1 

En voor een l:n kompleks volgt uit (5.5): 

(5. 8) 

De relaties (5.6) en (5.7) beschrijven een lineair verband tus-

sen c8 en cD als [H]sol konstant is. Relatie (5.8) daarentegen 

geeft bij n~2 geen lineair verband tussen c8 en c0 • 

Het uit de eksperimenten (zie IV.4.4) gevonden lineaire verband 

tussen c8 en cD kan dus alleen beschreven worden met de rela

ties (5.6) en (5.7). Immers de waarde van [H]sol is zeer klein 

t.o.v. c8 , zodat een variatie in [H]sol met b.v. een faktor 5 

nauwelijks van invloed zal zijn op c8 • 

Alleen op grond van een lineaire interaktieisotherm mag wells-

waar niet gekonkludeerd worden dat [H]sol konstant zou zijn. 

Uit IV.4.3 blijkt echter, dat [H]sol konstant is bij toenemende 

trehalose koncentratie, zodat wel verondersteld mag worden dat 

[H]
501 

onafhankelijk is van cD. 

Het proefondervindelijk vastgestelde verband tussen c8 en cD 

sluit relatie (5.8) dus uit m.a.w. de eksperimentele resultaten 

kunnen niet beschreven worden met uitsluitend l:n kompleks 

(n~2). Daar de relaties (5.6) en (5.7) beide de gevonden ekspe-

rimentele resultaten kunnen beschrijven blijft de mogelijkheid 

van m: 1 kompleksen (m ~ 1) open. Ook mengsels van deze komplek-
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sen zijn mogelijk. Als voorbeeld diene de lineaire relatie tus

sen cHen c0 , die voor een menqsel van 1:1 en 2:1 kompleksen 

afgeleid kan worden: 

(5.9) 

Resumerend kan gezegd worden, dat uit het lineaire verband tus-

sen cH en c0 volgt: 

1) Een l:n (H:D) kompleks alleen is uitgesloten (n geheel <::: 2). 

2) m: 1 kompleksen (m geheel <::: 1) zowel als mengsels hiervan 

zijn mogelijk. 

V.1.3 Analyse van de interakties bij verschillende dampspan-

ningen 

Uit de metingen in IV.4.5 (zie Tabel 4.28 t/m 4.33) blijkt, dat 

de waarden van de evenwichtskonstanten berekend voor 1:1 kom-

pleksen bij verschillende dampspanningen voor de meeste der on

derzochte kompleksen nauwelijks signifikant verschillen. Op 

grond hiervan kunnen we stellen, dat we met een 1:1 kompleks te 

maken hebben. Het mogelijk voorkomen van kleine hoeveelheden 

2:1 kompleks mag niet uitgesloten worden gezien de meetonnauw-

keurigheid en de trend van toenemende waarde van K bij toenemen-

de P, die bij enkele a en bijna alle S-CD derivaten gekonsta-

teerd kan worden (bij S-E15 oplosb bestaat zelfs een signifi

kan te trend) • 

Het voorkomen van hogere kompleksen (m:1, m >2) is erg onwaar-

schijnlijk. Uocht er al een kleine hoeveelheid 2:1 kompleks aan-

wezig zijn, dan zullen gezien de heersende evenwichten, de kon-
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centraties van hogere kompleksen nog veel kleiner zijn. We zul

len deze kompleksen daarom verder buiten beschouwing laten. 

In Tabel 5,1 zijn de waarden van K voor het 1:1 kompleks (K 1 , 1> 

en het 2:1 kompleks (K2 , 1 ) berekend. De waarden van K2 , 1 zijn 

signifikant niet konstant. In die gevallen waar K1 , 1 niet sig

nifikant konstant is kan dus hoogstens gekonkludeerd worden, 

dat naast 1:1 ook 2:1 kompleks voor kan komen. 

Bij 8-El5 oplosb/dmb (Tabel 4.33)zijn de metingen slecht repro

duceerbaar. De beide waarden van K bij P = 0,249 atm dienen als 

uitbijter beschouwd te worden gezien de waarde van K gevonden 

uit de lineaire interaktieisothermen (K = 5,7±1,4, Tabel 4.27). 

In dat geval zijn er een aantal waarden van K tussen 6 en 7 die 

niet signifikant verschillen met K = 5,7±1,4 en bij lagere 

drukken waarden voor K in de buurt van 4. Een kleine toeneming 

van K bij toenemende druk resulteert dan, zodat naast 1:1 moge-

lijk ook 2:1 kompleks aanwezig kan zijn (vgl. K1 , 1 en K2, 1 in 

Tabel 5.1). 

Bij 8-E15 oplosb/hex (Tabel 5.1) bestaat evenals bij 6-E15 op

losb/dmb een signifikant verschil tussen de waarden van K1 , 1 

bij verschillende drukken. Ook hier lijkt het mogelijk, dat 

naast 1:1 kompleks 2:1 kompleks voorkomt. 

Dit afwijkende gedrag van 8-E15 oplosb t.o.v. de andere 8-CD 

derivaten is mogelijk terug te voeren tot het verschil in de 

aard van dit derivaat t.o.v. de andere 8-CD derivaten. In de 

waterige oplossing van B-E15 oplosb bevinden zich konglomera-

ten van B-CD holten, die door een netwerk van bindingen bijeen 

worden gehouden, terwijl in de oplossingen van de andere B-CD 

derivaten de holten individueel willekeurig over de oplossing 

verdeeld zullen zijn. Zuiver spekulatief zou men kunnen zeggen 
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Tabel 5.1 Berekende waarde van de evenwiehtskonstanten voor 

1:1 kompleksen (5.1 en Tabel 4.26 t/m 4.31) en 2:1 

kompleksen (5.6) van a en a-co derivaten met hexaan 

en 2,3 dimethylbutaan bij 20°C en konklusies betref

fende de molverhouding in de I.V. 

CD-derivaat 

<>-CME1/1-5 

a-SPE 

<>-E25 oplosb 

8-CM£2/3-2 

8-SPE 

a-E15 oplosb 

H p K 1) 
(atm) 1,1 

hex 0,054 
0,091 
0,140 
0,164 

1,09±0,06 
1,12tO,OS 
1,11±0,03 
1,16:t0,03 

dmb 0,090 0,19<0,02 
0,147 0,20±0,01 
0,210 0,20±0,01 
0,249 0,24±0,02 

hex 0,057 
0,107 
0,140 
o, 

hex o,ose 
0,108 
0,141 

3,0±0,2 
3,4t0,2 
3,2<0,1 

9,8±1,0 
5,9t0,4 
3,7±0,2 
3,2±0,2 

ltonklusie 

vermoedelijk alleen 
1:1 kompleks 

1, 08±0 ,12 veJ:1110edelijk alleen 
0,65±0,04 1:1 kompleks 
0,47±0,02 
0,46<0,04 

20,4±1,9 "":rmoedelijk alleen 
9,St0,5 1:1 kompleks 
6,8±0,4 
5,8t0,2 

3,37±0,38 ve:rmoedelijk alleen 
1,54±0_,07 1:1 kompleks 
1,03±0,06 
0,81±0,06 

24,2±2,1 ve:rmoede11jk al1een 
13,4±0,8 1:1 kompleks 
9,3±0,3 

dmb 0,080 0,54<0,04 3,33t0,33 VeJ:1110edelijk alleen 
0,149 0,52<0,03 1,70t0,09 1:1 kompleks 
0,210 0,46t0,02 1,04>0,09 
0,249 0,53±0,03 1,00t0,04 

hex 0,087 0,43±0,03 2,45:!0,17 voornamelijk 
0,099 0,42±0,03 2,09t0,16 1:1 kompleks 
0,140 0,48±0,03 1,64<0,09 2:1 kompleks mogelijk 
0,164 O,SOt:O,Ol 1,46±0,07 aanwezig. 

dmb 0,079 
0,134 
0,208 
0,249 

1,9±0,2 
1,9:t0,1 
2,1±0,1 
2,:uo,2 

hex 0,058 o, 79±0,10 
0,108 0,75t0,04 
O,Ul 0,82t0,04 
0,1U 0,92±0,07 

dmb 0,077 
0,149 
0,210 
0,249 

3,0±0,:2: 
3,2±0,2 
3,.1±0,.2. 
4,2±0,6 

1,00±0,06 
1,23±0,05 
1,33±0,05 
1,38t0,05 

ll,J:t0,7 vermoedelijk alleen 
6,4±0,3 1:1 kompleks. 
4; l:t0,2 
3,5±0,3 

6,7t0,9 
J,4t0,3 
2,8±0,2 
2,6±0,2 

voornamelijk 
1: 1 kompleks : 
2 • 1 kaapleks mogel1jk: 
aanwez19 

17 ,.St1,7 vermoedelijk alleen 
8,6-tO,S 1:1 kontpleks 
5,.6±0,3. 
S,St0,6 

7,l:t0,6 
s,st0,4 
4,3±0,2 
3,8±0,2 

24, 7±2,1 
16,8:t0,. 7 

:::::::· 

1>1 en 2•1 kompleks 
l!jken beida 
aanwezig 

gezien spreiding van 
de-arden-ilijk 
konklusie te trekken 
mogelijk naast. h 1 
kompleks onk 2:1 
kompleks aanwezig. 

·deze waarden dienen als uitbijter beschouwd te worden (zie 

tekst). 

1loe fout is berekend als in voetnoot1) Tabel 4.28 
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dat in het hars een deel van de holten zodanig ten opzichte van 

elkaar ligt dat, nadat er in twee dicht bijeen liggende holten 

gastmolekulen ingesloten zijn, tussen deze gevulde holten nog 

een gastmolekuul door hydrofobe binding met de reeds ingesloten 

gastmolekulen een plaats zou kunnen vinden (soort micelvorming). 

Opgemerkt zij dat dit afwijkend gedrag van 6-E15 oplosb niet 

teruggevonden wordt bij ~-E25 oplosb waar vermoedelijk alleen 

1:1 kompleks gevormd wordt. 

Tenslotte dient bij S-SPE/dmb (Tabel 4.31) de waarde van K bij 

P = 0,249 atm als uitbijter beschouwd te worden, gezien de 

waarden van K in deze serie en de waarde van K uit de lineaire 

interaktieisothermen (K = 2,73±0,34, zie Tabel 4.25). 

Uit Tabel 5,1 kunnen de volgende algemene konklusies getrokken 

worden: 

1) de n-CD derivaten, S-C~ffi2/3-2 en S-SPE vormen 1:1 kompleksen 

met hex en dmb, waarbij de aanwezigheid van een kleine hoe

veelheid 2:1 kompleks niet uitgesloten mag worden. In het 

vervolg zullen we alleen met 1:1 kompleks rekening houden. 

2) S-E15 oplosb vormt met hex en dmb weliswaar 1:1 kompleks, 

maar de aanwezigheid van 2:1 kompleks lijkt waarschijnlijk. 

Kwantitatief is daar weinig over te zeggen gezien de voor 

dit doel te grote meetonnauwkeurigheid. Daarom zullen we in 

het vervolg al1een rekening kunnen houden met 1:1 kompleks. 

Gevonden resultaten zulien dientengevolge slechts met de no

dige reserves geinterpreteerd mogen worden. 
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V. 2 DE THERHODYNAUISCHE GROOTHEDEN 

v.2.1 Inleiding 

Een beschouwing van de waarden van de thermodynamische groot

heden van de verschillende kompleksen, zoals die in de tabel

len 4.34 t/m 4.40 gegeven zijn, levert de volgende konklu

sies. 

1) De a-CD derivaten vormen stabielere kompleksen met hex 

dan met dmb. 

2) De S-CD derivaten vormen stabielere kompleksen met dmb 

dan met hex. 

3) De stabiliteit van alle kompleksen neemt af bij toene

mende temperatuur. 

4) De stabiliteitsverschillen tussen de verschillende kom

pleksen zijn betrekkelijk gering en daarmee samenhan

gend: 

5) Een grotere enthalpiedaling bij de kompleksvorming gaat 

gepaard met een groter entropieverlies. 

6) Bij de a-CD derivaten zijn enthalpiedaling en entropie

verlies groter dan bij de S-CD derivaten. a-E25 oplos

baar neemt een tussenpositie in. 

7) Verschillen in kompleksvorming tussen de a-CD derivaten 

onderling (behalve a-E25 oplosb ) en de B-CD derivaten 

onderling zijn niet signifikant. 

We zullen eerst het insluitverbindingsproces aan de hand van 

de optredende enthalpiedalingen en entropieverliezen nader 

beschouwen (V.2.2). Vervolgens zullen we de I.V. toetsen aan 
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proeven met molekuulmodellen en overwegingen van ruimtevul

ling in de holte (V.3.1), waar.mee we een hypothese van de 

modelvoorstelling op zullen stellen (V.3.2), welke hypothese 

in de daaropvolgende paragrafen getoetst zal worden. 

V.2.2 De voornaamste bepalende faktoren in enthalpiedaling en 

entropieverlies bij de vorming van de I.V. 

Bij de vorming van de I.V. kunnen we de volgende stappen onder

scheiden: 

1) Het verwijderen van watermolekulen uit de holte en het opne

men van deze watermolekulen in het bulk-water. 

2) Het insluiten vanuit de gasfase van het gasmolekuul. 

3) Het reorganiseren van de hydraatstruktuur aan de ingangen 

van de holte, al of niet afwijkend van de oorspronkelijke 

toestand. Dit kan speciaal afhangen van de situatie of het 

gastmolekuul geheel in de holte zit of er gedeeltelijk uit

steekt. 

4) Wijziging van de konfiguratie van het gastmolekuul (coiling 

en de-coiling van hex). 

Wat houden de verschillende stappen in voor de enthalpie- en 

entropieverandering. 

ad 1) Het verwijderen van watermolekulen uit de holte kost ener

gie (enthalpiestijging). De binding zal vermoedelijk een 

waterstofbinding zijn met de vrije elektronenparen van de 

glycosidische 0-atomen in de holte en/of met de vele OH

groepen aan boven- en onderzijde van de holte.Na het ver

wijderen uit de holte zullen de watermolekulen in het 

bulk-water opgenomen worden, waarbij waterstofbindingen 
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gerealiseerd zullen worden (enthalpiedaling).Over de waar

de van de enthalpiestijging en de enthalpiedaling valt wei

nig te zeggen. Ze zullen vermoedelijk van dezelfde grootte

orde zijn, zodat het effekt van deze stap op het totale 

enthalpieeffekt gering zal zijn. 

Over hat entropieeffekt van deze stap valt evenmin veel 

met zekerheid te zeggen. 

Hat fait dat voor c~m en SPE derivaten van ~~n bepaald CD 

vrijwel dezelfde ~H0 en ~s0 werd gevonden duidt er 

slechts op, dat voor die verschillende derivaten de water

molekulen op eenzelfde manier in de holte zaten en dat 

blijkbaar de aard van de substituent en mogelijk ook de 

substitutiegraad nauwelijks van invloed zijn. 

ad 2)Bij het insluiten vanuit de gasfase van een gastmolekuul 

wordt een onderlinge wisselwerking gast-gastheer gereali

seerd. In statistisch thermodynamische beschouwingen over 

de vloeibare fase wordt de potentiaalvan kleine molekulen, 

die zich in hun "vloeistofcellen" bevinden, uitvoerig be

schreven. Over de situatie in het geval van grote moleku

len ingesloten in CD-holten is echter weinig te zeggen. 

Globaal kunnen we hat volgende stellen. 

In het geval van apolaire gastmolekulen zal een Vander

waalswisselwerking optreden, waarvan de grootte sterk af

hangt van de intermolekulaire afstand i.e. tussen gast en 

binnenwand van de holte. Indien deze intermolekulaire af

stand zeer klein wordt kan de repulsie een belangrijke 

rol gaan spelen. 

De enthalpiedaling die met het realiseren van de I.V. ge

paard zal gaan hangt dus af van de molekulaire afmetingen 
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(zie Tabel 5.2) van de gastmolekulen t.o.v. de afmetingen 

van de holte. 

Voorts zal het insluiten van een gastmolekuul vanuit de 

gasfase gepaard gaan met een entropieverlies. De grootte 

hiervan zal mede afhangen van de mate waarin het gastmo-

lekuul in de holte past. 

ad 3)Bij het vormen van de I.V. zal de ordening van de water-

molekulen aan de boven- en onderzijde van de holte kunnen 

veranderen. 

In het geval, dat het gastmolekuul geheelin de holte inge-

sloten wordt, zal er een andere situatie optreden dan wan-

neer het gastmolekuul niet goed past en dus gedeeltelijk 

uit de holte steekt. In het laatst genoemde geval zullen 

additionele watermolekulen nodig zijn om het gastmolekuul 

in te sluiten. De zijketens, die aan de CD-ring zijn ge-

substitueerd zullen mogelijk daarbij tevens een rol kun-

nen spelen, hetgeen zou kunnen leiden tot verschil in de 

waarden van ~H0 en ~S0 voor verschillende substituenten. 

Het "fikseren" van ekstra watermolekulen betekent in verge-

lijking met het eersgenoemde geval een ekstra entropiever-

lies en enthalpiedaling. 

Bij het "fikseren" der watermolekulen zou men tot op ze-

kere hoogte van een "waterstruktuur", een kwasi "bevrie-

zen" kunnen spreken, -zoals di t reeds is gesuggereerd in de 

literatuur (zie o.a. lit 54, 140). 

ad 4)Bij het insluiten van hex zou dit molekuul, dat in de gas

fase opgerold is zich kunnen strekken,zoals dit in de zui

vere vloeistof het geval is102 > • 
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Of dit al dan niet zal plaatsvinden zal ervan afhangen of 

hex in gestrekte of opgerolde toestand in de holte (a of 

8-CD) past. 

V.3 r10DELVOORSTELLING VAN DE I.V 

V.3.1 De ruimtevulling door een gastmolekuul in de holte 

Het Stuartkalotten worden de molekuulmodellen van a en B-CD 

(zie Fig 1.3) en van hex en dmb vervaardigd. 

We nemen nu aan, dat de beschikbare ruimte in de holte van a 

resp. 13-CD niet beinvloed wordt door de aanwezigheid van sub-

stituenten aan het CD-molekuul, een redelijke veronderstelling 

gezien het geringe verschil in stabiliteit van de I.V. van een 

zelfde gast met de verschillende derivaten van een zelfde CD

holte. In Tabel 5.2 zijn de afmetingen van de holten en de 

gastmolekulen vermeld. 

Tabel 5.2 Afmetinqen van de a en B-CD holte en van het hexaan

en 2,3 dimethylbutaanmolekuul (in RJ 

holte diameter hoogte van de holte 

a -CD 6 7,5 

B-CD 8 7,5 

grootste diameter kleinste diameter 

hex (gestrekt) 9,5 4 

hex (opgerold) 6,7 4,7 

dmb 6,3 5,3 
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Het blijkt nu dat hex (zowel in opgerolde als in gestrekte toe

stand102llen dmb in de B-CD holte passen en dat dmb en hex in 

opgerolde toestand moeilijk en hex in gestrekte toestand gemak

kelijk in de a-CD holte passen. 

Vergelijken we nu de beschikbare ruimte in de holte met het vo

lume dat de gastmolekulen in de vloeibare toestand ter beschik

king staat d.w.z. met het molair volume (V0
) van de gastmoleku-

len in de zuivere vloeistof. In Tabel 5.3 staan een aantal ge

gevens uit de literatuur. 

Tabel 5.3 !!clair volume van verschillende stoffen in verschil-

lende oplosmiddelen. 

Holair volume (Vo) van de stof (cm3 /mol) 

in een oplosmiddel 
stof zuivere vloeistofa) (bij 25°c, 1 atm} 

(bij kpt en 1 atm) hex CC14 H
2

0 

Ar 38,6 32,2c 

N2 31,8 58b 53b 33,2c 

CH4 38,6 60b 52b 37b 

C2H6 54 69b 66b 51b 

C3H8 75,4 67b 

C6H6 94 83b 

hex 141 

dmb 140 

a) berekend uit de dichtheid bij het kookpunt en het molekuul

gewicht volgens V0 = t1/d 

b) lit 129 

c) lit 130 
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Bezien we nu het molair volume van een opgeloste stof in ver-

schillende oplosmiddelen, dan valt de goede overeenkomst op 

tussen V0 van de zuivere stof en V0 voor de stof opgelost in 

water, vooral bij kleinere molekulen (Tabel 5.3). 

Deze overeensternrning irnpliceert,dat het voor de rnolekulen beno

digde volume in de eigen vloeistof en in water ongeveer gelijk 

is. 

In andere oplosmiddelen wijkt het door de opgeloste stof inge-

nomen volume sterker af naarrnate de oplosrniddelrnolekulen in af

meting sterker gaan verschillen met de molekulen van de opge

loste stof. In het algemeen blijkt v0 dan grater te worden. 

We stellen nu voor hex en drnb de voor deze molekulen benodigde 

ruimte per mol CD-holte ongeveer gelijk aan het molair volume 

van de zuivere stof. 

In Tabel 5.4 zijn de waarden van de benodigde ruirnte per mole

kuul weergegeven, alsmede de hieruit berekende benodigde dia-

meter van deze ruimte, aangenomen dat de molekulen hex en drnb 

bolvorrnig zijn resp. hex gestrekt (cylindervorrnig). 

• 

Tabel 5.4 Benodigd volume en benodigde diameter per molekuul 

hex resp. dmb (als bolvormige molekulen voorge

steld) en hex in gestrekte vorm (cylindervormig 

molekuul) 

molair volume benodigd volume benodigde diameter 
bij kpt per molekuul ingenomen 

hex 141 3 

l Cll\]mol 
234 g3 

drnb 140 " 

hex (gestrekt) 141 " 234 g3 

diameter van het cylindervormig molekuul, berekend uit het be-

nodigde volume en de verhouding van de hoogte en diameter van 

de cylinder (zie Tabel 5.2). 

7,5 

s R* 

ruirnte 

R 
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Uit Tabel 5.4 en 5.2 ziet men, dat de B-CD holte juist groot 

genoeg is om dmb en hex (in opgerolde toestand) in te sluiten. 

De a-co holte is evenwel te klein. Alleen hex in gestrekte toe

stand zal in de a-co holte ingesloten kunnen worden. Wil er 

toch een kompleks van a-co met dmb gevormd worden dan zal bet 

dmb molekuul zich slechts gedeeltelijk in de holte kunnen be

vinden. 

V.3.2 Uitwerking van de modelvoorstelling 

De overeenkomst tussen de stabiliteiten van de I.V. van een 

zelfde gast met de verschillende derivaten van een zelfde co

holte (Tabel 4.40) is in overeenstemming met de modelvoorstel

ling, dat een echte I.V. ("fit in") gevormd wordt en niet een 

uitwendig kompleks. Voorts is een argument voor "fit in11 dat 

trehalose de oplosbaarheid van hex en dmb in water niet ver

hoogt (zie IV.4.3). 

Voor een model van deze echte I.V. zullen we ons Iaten leiden 

door de proeven met molekuulmodellen en de overwegingen van 

ruimtevulling in de holte (zie V.3.1), voor welk model in de 

volgende paragrafen argumenten zullen worden gegeven. 

V.3.2.1 De I.V. met B-CD derivaten 

Uit v.3.1 blijkt, dat hex (in opgerolde toestand) en dmb juist 

in de B-CD holte zullen passen. 

Wat hex betreft is het onwaarschijnlijk dat deze stof zich in 

gestrekte toestand in de holte zal bevinden, omdat het ons 

voorkomt, dat dit een energetisch ongunstige ruimtevulling is. 

Voorts zou een gestrekt hex molekuul in de holte aan boven- en 
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onderzijde uit de B-CD holte steken (vergelijk de afmetingen, 

Tabel 5.2), waardoor de waterstruktuur aan de uitgangen van de 

holte aanzienlijk zou verschillen met de waterstruktuur rondom 

de "lege" holte. Dit is gezien de overwegingen in de volgende 

paragrafen onwaarschijnlijk.· 

Het insluiten van hex (in opgerolde toestand) en drnb in de B-CD 

holte zal gepaard gaan met een enthalpiedaling en een entro

pieverlies ten gevolge van het realiseren van een Vanderwaals

interaktie van de gastrnolekulen met de holten (zie V.2.2), ter

wijl de waterstruktuur rondom de holten bij het realiseren van 

de I.V. verrnoedelijk weinig zal veranderen. Argurnenten hiervoor 

worden in de volgende paragrafen besproken. 

V.3.2.2 De I.V. met a-CD derivaten 

Uit V.3.1 blijkt, dat hex in gestrekte toestand in de a-CD hol

te zal passen, terwijl drnb zich slechts voor een deel in de 

a-CD holte kan bevinden. In beide gevallen zal de waterstruk

tuur bij het realiseren van de I.V. aanzienlijk verstoord wor

den (zie V.3.1), zodat in het enthalpie- en entropieeffekt bij 

het vorrnen van de I.V. een bijdrage gevonden zal worden van het 

groter aantal geordende watermolekulen bij de I.V. Argurnenten 

voor de gewijzigde waterstruktuur worden in de volgende para

grafen besproken. 

Het lijkt onwaarschijnlijk dat hex in opgerolde toestand een 

I.V. met a-CD zal vormen gezien de argurnenten in V.4.2. 
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V.4 TOETSING VAN DE UODELVOORSTELLING 

V.4.1 Vergelijking van het I.V. proces met kondensatie 

In Tabel 5.5 zijn voor hex en dmb de thermodynamische konden

satiegrootheden vermeld. 

Tabel 5.5 Kondensatie enthalpie, entropie en vrije enthalpie 

van hex en dmb bij 25° IO?} 

liH0 liS0 t:.Go 
kcal/mol cal/deg mol kcal/mol 

hexaan -7,56 -22,1 -0,96 

2,3 dimethyl-
butaan -6,99 -21,1 -0,71 

De beste overeenstemming tussen de thermodynamische grootheden 

voor I.V. vorming (Tabel 4.40) en kondensatie (Tabel 5.5) tref-

fen we aan bij de I.V. van 8-CD derivaten met dmb en in mindere 

mate bij B-CD derivaten met hex (liH0 en liG0 verschillen hier 

sterker). De vorming van de I.V. met a-co derivaten lijkt 

geenszins op het kondensatieproces gezien de grote verschillen 

in liH0 en t:.s0
• 

wat de B-CD derivaten betreft kunnen we stellen dat beide iso-

meren (vooral dmb) in de 8-CD holte een soortgelijke hydrofobe 

interaktie hebben als in de eigen vloeistof, mits we kleine 

veranderingen in de waterstruktuur bij de vorming van de I.V~ 

mogen verwaarlozen (zie V.3.2.1). Dit is in overeenstemming 

met ons model, waarbij de waterstruktuur bij het vormen van de 

I.V. geen ingrijpende wijziging ondergaat. 

Bij hex is er nog een verschil met de kondensatie wat betreft 
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de konformatie van het hex molekuul (zie V.2.2 ad 4).Het kleine 

entropieeffekt dat met het oprollen van de hex-keten gepaard 

gaat (1,2 cal/deg mo1103)) is niet terug te vinden in het game

ten entropieeffekt. 

Wat de a-CD derivaten betreft lijkt het, gezien de waarde van 

de kondensatieenthalpie en -entropie, niet waarschijnlijk, dat 

de waarden van ~H0 en ~s0 bij de vorming van de r.v. uitslui

tend afkomstig zijn van de interaktie gast-holte, die in ons 

geval altijd een hydrofobe interaktie zal zijn. Een bijdrage 

t.g.v. herstrukturering van watermolekulen bij de vorming van 

een I.V. met een a-CD derivaat lijkt dan waarschijnlijk. Dit is 

geheel in overeenstemming met ons model (zie V.3.2.2). 

V.4.2 Vergelijking van het I.V. proces met het oplossen van 

stoffen in dampvorm in verschillende oplosmiddelen 

In verscheidene publikaties leggen Hildebrand en medewerkers 

verband tussen de verdampingsenergie bij het atmosferisch kook

punt van verschillende stoffen en de oplosbaarheid van deze 

stoffen in dampvorm in verschillende oplosmiddelen (zie o.a. 

lit 126, 131). 

Daarbij wordt de verdampingsenergie bij het kookpunt (~U0vap> 

uitgezet tegen -RTlnx2 (x2 = molfraktie opgeloste stof in een 

verzadigde oplossing bij 1 atm en 25°C. Er blijkt een rechte 

lijn gevormd te worden voor verschillende stoffen in een be

paald oplosmiddel. In Fig 5.1 zijn een aantal van deze lijnen 

getekend voor het oplossen van koolwaterstoffen in verschil-

lende oplosmiddelen, voor het oplossen van fluorkoolstoffen in 

cyclohexaan en voor het insluiten van hex en dmb in CD deriva-

ten. 



145 

4 
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1 2 3 ~ 5 
-RTin~kcat/~ 

Fig 5.1 verdampingsenergie (80°) bij het kookpunt als funktie 

van- RTln x2 (a molfraktie opgeloste stof resp. b bij 

1 atm en 25°C volgens Linford en Hildebrand126 l. 

ehex • dmb in a-SPE 

Ohex (o;ldmb in a-CME1/1-5 

(I hex ., dlnb in a-E25 oplosb 

Vhex ... dmb in S-SPE 

A hex &dmb in a-CME2/3-2 

c he~< •dmb in I!-El5 oplosb 

We stellen nu als uitgangspunt, dat we de CD-holte daarbij als 

een "apolair oplosmiddel" voor hex en dmb mogen opvatten zoals 

dit bij de systemen geldt waarvoor Hildebrand zijn relaties 

heeft afgeleid. We baseren deze opvatting op het feit, dat bij 

I.V. algemeen de interaktie tussen ingesloten stof en zijn om-

ringende wand van dezelfde aard is als voor oplossingen in 
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apolaire stoffen. Het eel model van Leonard-Jones en Devonshire 

voor zulke vloeistoffen opgesteld blijkt immers ook van toe-

passing voor I.V. (zie v.d.Waals en Plateeuw, lit 139). 

Wanneer we deze voorstelling als uitgangspunt nemen is de waar-

de van x2 gelijk aan b bij 1 atm~ .. 

De berekening van de punten voor de CD derivaten is gedaan in 

Tabel 5.6 en 5.7. 

Tabel 5. 6 Berekening van - RTlnx2 voor hex en dmb in CD-I. v. 

bij 1 atm en 2S0 c. 

* ** CD-derivaat kwst K b=x2 -RTlnx2 
(bij 1 atm) (kcalfmo 

<l-SPE hex 1,90 0,655 0,25 

" dmb 0,36 0,265 0,79 

o.-CME1/1-5 hex 0,90 0,473 0,44 
; 

11 dmb 0,14 0,123 1,24 

a-E25 oplosb hex 3,0 0,750 0,17 

n dmb 0,48 0,325 0,67 

8-SPE hex 0,62 0,383 0,57 

.. dmb 2,40 0,706 0,21 

B-CME2/3-2 hex 0,42 0,296 0,72 

.. dmb 1,68 0,632 0,27 

B-E15 oplosb hex 1,42 0,587 0,32 

" dmb 4,9 0,832 0,11 

·oe waarden van ln K bij 25°C kan men uit Fig 4.17 At/m F afle-

zen. 

**aerekend met vgl.(4.15)1 bij 25°c is de verzadigde dampspan

ning voor hex : P = 0,199 atm en voor dmb: P = 0,308 atm 

(lit 107). 
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Tabel 5,7 Berekening van 6U0 (standaard verdampingsenergie) vap 
voor hex en dmb bij het atmosferische kookpunt uit 

thermodynamische gegevens107 ) • 

~so kpt TAS
0 

RT AU0 * vap 
~· 

vap vap 
cal/deg mol kcal/mol kcal/mol kcal/mol 

hex 20,17 341,9 6,96 0,68 6,28 

doo 19,69 331,1 6,52 0,66 5,86 

* RT = P6V AU = TAS - P6V 

De a-co derivaat-I.v. lijken nu het meest op de oplosmiddelen 

uit Fig 5.1 wat de richtingskoefficient betreft. De lijnen zijn 

overigens sterk verschoven t.o.v. de groep lijnen van bet op

lossen van koolwaterstoffen in de verschillende oplosmiddelen, 

hetgeen gezien bet verschil in karakter van de systemen, niet 

verwonderlijk is. 

De S-CD derivaat-I.V. vertonen een geheel ander verloop dan de 

andere lijnen in Fig 5.1. We zouden deze afwijking op devol-

gende manier kunnen verklaren. 

Bij het verdampen van hex gaat de gestrekte hex keten (in de 

vloeibare fase) over in een opgerolde keten in de gasfase102). 

Deze toestand (de opgerolde keten) zou gehandhaafd blijven bij 

bet insluiten van hex in de a-co holte, terwijl de keten bij 

het vormen van een I.V. met a-CD derivaten gestrekt zou wor

den. Vergelijken we dan de verdampingsenergie (AU0 vap> met bet 

insluiten (-RTlnx2), dan zouden we in bet geval van a-co deri

vaten een waarde van AU0 moeten gebruiken die relevant is vap 

voor hypothetisch hex, waarbij de molekulen in de vloei-

bare fase opgerold zijn. De waarde van 0 
AU vap voor dit 

hex zal vergelijkbaar zijn met ~u0 voor andere meer bolvorvap 
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mige hex-isomeren (bv. ~~) en dus een lagere waarde hebben dan 

~u0vap voor natuurlijk hex. De betreffende punten in Fig 5.1 

(~vc) zullen dan naar beneden verschuiven, waardoor tevens de 

getekende lijnen voor de 8-CD derivaten meer het verloop zullen 

krijgen van de andere lijnen in Fig 5.1. 

We zien dus, dat deze verklaring in overeenstemming is met de 

modelvoorstelling, waarbij hex in de 6-CD holte opgerold zit en 

in de a-CD holte gestrekt. 

Longuet-Higgins127) vergelijkt de oplosenthalpie en -entropie 

van verschillende gasvor.mige stoffen in een aantal oplosmid

delen. Voor elk oplosmiddel ontstaat een rechte lijn (slechts 

enkele punten vallen erbuiten). De waarde van ~H0vap en ~S0vap 

van het oplosmiddel zelf is een punt van de lijn. De lijnen 

konden berekend worden uitgaande van de theorie der "conformal 

solutions". 

In Fig 5.2 zijn de lijnen weergegeven, alsmede de hydratatie 

enthalpie en entropie voor een aantal gasvormige stoffen en 

voor water zelf. De waarden van 6H0 iv en ~s01v voor de CD deri

vaten met hex en dmb zijn ook ingetekend. 

We kunnen nu onze waarnemingen in groepen indelen: 

1) De waarnemingen die liggen in de buurt van de lijnen, die 

betrekking hebben op oplossingen in weinig polaire stoffen. 

Deze waarnemingen betreffen speciaal de B-CD kompleksen, 

waarvan we reeds hebben gesteld dat zowel hex als dmb ge-

heel in de holte passen. 

2) De waarnemingen die liggen in de buurt van de punten, die 

overeenkomen met het oplossen van apolaire stoffen in zui

ver water. Deze waarnemingen betreffen speciaal de a-CD de-
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Fig 5.2 AH0
801 als funktie van A$0

801 voor het oplossen van 

gasvormige stoffen in verschillende oplosmiddelen. 

Getrokken lijnen volgens Longuet-H1gg1ns127 l. 

Kondensatiewaarden bij 25°c van : 

l,water 2.ethanol (30°C) J.aceton 4.tetra 

S.hex 6.dmb 

Oplossen in water bij 25°C : 

a. ethaan137 ) f. tolueen102l 

b. hexaan103 l g. tetrachloorkoolstof135 l 

c. 1sopropylbenzeen102 l h. benzeen102 l 

d. m/p-xyleen102 ) k. methaan136 > 

e. ethylbenzeen102) 

Zie voor overige symbolen Fig 5.1. 

rivaten. Deze overeenstemming klopt met de reeds gegeven mo

delvoorstelling dat voor de a-CD derivaten de watermolekulen 

in belangrijke mate meewerken bij het tot stand komen van 

de holte voor de ingesloten gast evenals dit voor oplossing-
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en van zulke molekulen in zuiver water geschiedt. 

3) De kompleksen van u-E25 oplosb nemen een tussenpositie in. 

Daar bij deze stof de CD-holten aan elkaar gekoppeld zijn 

bestaat de mogelijkheid, dat de waterstruktuur, die juist 

bij de a-CD kompleksen random de met hex of dmb bezette hol

te opgebouwd zal worden, gedeeltelijk gemeenschappelijk met 

een nabij gelegen CD-holte, waar zich hetzelfde proces af

speelt, opgebouwd wordt. In dat geval zouden er minder wa

terstofbruggen gerealiseerd worden per u-CD holte dan bij 

de andere u-CD derivaten, overeenkomend met een kleiner 

enthalpie- en entropieeffekt bij u-E25 oplosb. De eksperi

mentele resultaten (zie ook Tabel 4.40) zouden hierop kun

nen wijzen. 

V.4.3 Vergelijking van de interakties van hex en dmb met 

hetzelfde CD-derivaat 

Vooropgesteld dient te worden, dat in zoverre aan de doel

stelling van dit onderzoek is voldaan, dat een duidelijk 

verschil is gekonstateerd tussen de interakties van hex en 

dmb met eenzelfde CD-derivaat (zie ~G0 in Tabel 4.40). Daar

uit blijkt, dat u-CD derivaten stabielere kompleksen vormen 

met hex dan met dmb, terwijl dat bij B-CD derivaten juist 

omgekeerd is. 

Het verschil in interaktie van hex en dmb met een bepaald CD

derivaat is echter niet signifikant te herleiden tot een ver

schil in energetische wisselwerking of entropieverlies bij de 

vorming van de I. V. (vgl. III.l). Bezien we echter de trend van 

de waarden van ~H0 in Tabel 4.40, dan valt onmiskenbaar te kon-
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stateren dat -6H0 voor de r.v. van a-co derivaten met hex gra

ter is dan met dmb en dat bij 8-CD derivaten het omgekeerde 

het geval is. In de waarden van 6S0 is geen enkele trend te be

speuren. 

l1ogelijke konklusies hieruit te trekken zou echter spekulatie 

betekenen. 

Het geringe verschil in 6H0 tussen hex en dmb met een bepaald 

CD-derivaat is echter wel in te zien. Al zou er mogelijk een 

verschil bestaan in Vanderwaalsinteraktie van hex en dmb met 

de omringende holte, dan zal dit verschil niet of nauwelijks 

meer te herkennen zijn door een grote bijdrage van de zich wij

zigende hydraatstruktuur bij de vorming van de r.v. (althans bij 

a-co derivaten), welke niet specifiek behoeft te zijn voor hex 

of dmb. 

V.4.4 De interaktie van hex en dmb m.b.t. de aard van het 

derivaat 

Reeds is opgemerkt, dat de kompleksvorming weinig afhangt van 

de aard van het derivaat. 

De geringe verschillen die kunnen worden gekonstateerd kunnen 

weer een aanwijzing zijn voor verandering in waterstruktuur 

bij de vorming van de r.v. Deze zal immers beinvloed worden 

door de aard, de plaats en het aantal van de substituenten aan 

het CD molekuul. 

Vooral bij de a-co derivaten zijn de onderlinge verschillen re

latief wat groter. Dit stemt overeen met de modelvoorstelling, 

waar bij de a-CD derivaten een aanzienlijke bijdrage van een 

waterstruktuur bij het vormen van de I.V. verwacht wordt (zie 

ook V.4.2). 
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V.S SAMENVATTING VAN DE KONKLUSIES 

In V.l hebben we aangetoond, dat de r.v. van hex en dmb met de 

meeste CD-derivaten in waterige oplossing vermoedelijk de sa

menstelling 1:1 hebben. De aanwezigheid van I.V. met een andere 

samenstelling (vooral die met meer molekulen hex of dmb per CD

derivaat molekuul) lijkt niet uitgesloten, al zal de hoeveel

heid in vergelijking met de 1:1 I.V. gering zijn. Alleen bij 

de r.v. van S-E15 oplosb met hex en dmb bestaan aanwijzingen 

dat kompleksen met twee molekulen hex of dmb per B-CD holte in 

niet verwaarloosbare hoeveelheden naast het 1:1 kompleks voor

komen. 

In V.3.2 hebben we gesteld, dat de waarnemingen in overeenstem

ming zijn met een modelvoorstelling, waarbij een echte r.v. 

("fit in") gevormd wordt. 

voorts zijn we tot de konklusie gekomen dat a-CD derivaten sta

bielere I.V. met hex vormen dan met dmb. Bij B-CD derivaten 

blijkt het juist omgekeerd te zijn. 

Deze stabiliteitsverschillen kunnen mogelijk, maar niet signi

fikant herleid worden tot verschillen in enthalpiedaling bij de 

vorming van de r.v. (zie V.4.3). 

Het entropieverlies bij de vorming van de I.V. is niet ver

schillend voor hex of dmb (zie V.4.4). 

Bij de vorming van de I.V. met de a-CD derivaten zou een be

langrijke bijdrage tot de enthalpiedaling en het entropiever

lies een gevolg kunnen zijn van de zich wijzigende waterstruk

tuur rondom het CD molekuul. 

In de a-co holte zou het hex molekuul zich in gestrekte toe

stand bevinden en het dmb molekuul zou slechts gedeeltelijk in-
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gesloten kunnen worden. Een gevolg hiervan is, dat een soort 

hydraatstruktuur random de I.V. van a-CD wordt gevormd die 

aanzienlijk zal verschillen van de waterstruktuur random de 

"lege" holte. 

In de B-CD holte zou het hex molekuul zich in opgerolde toe

stand bevinden en het dmb molekuul geheel in de holte passen. 

De waterstruktuur zal dan ook weinig verstoord worden. 

De modelvoorstelling is geheel in overeenstemming met de over

wegingen van ruimtevulling door het gastmolekuul in de holte 

(V.3.1). Voorts zijn met deze modelvoorstelling in overeen

stemming de grote waarden van AH0 en AS0 voor de a-CD derivaat 

I.V. vergeleken met de kondensatiewaarden van hex en dmb 

(V.4.1) en de waarden van AH0 en AS0 t.o.v. de waarden bij het 

oplossen van gasvormige stoffen in verschillende oplosmiddelen 

(V.4.2). Ook de verschillen tussen de a-CD derivaten onderling 

zijn in overeenstemming met het model (V.4.4). Tenslotte wordt 

in V.4.2 (Fig 5.1) een bevestiging gevonden, dat hex in de a-

CD holte gestrekt zou kunnen zitten, en in de B-CD holte opge-

rold. 

Wanneer we teruggrijpen op onze oorspronkelijke probleemstel

ling dan blijkt, dat een a of S-CD derivaatoplossing zich in

derdaad selektief gedraagt t.o.v. apolaire stoffen, hetgeen een 

gevolg moet zijn van het in water opgeloste specifieke struk

tuurelement n.l. de CD-holte. 

In hoeverre het hier geschetste gedrag van CD in oplossing 

overeenkomt met de werking van deze stof in de levende natuur 

is niet bekend. In de literatuur is CD reeds eerder beschouwd 
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als een modelstof voor de enzyrrrvrerking in oplossing141 ' 142 l. 

Deze opvatting heeft zijn aantrekkelijke kanten. We moeten 

tenslotte niet vergeten, dat CD slechts via de levende natuur 

kan worden bereid. 

V.6 HOGELIJKE TOEPASSINGEN 

Daar het feitelijk gekonstateerde verschil tussen hex en dmb 

bij het vormen van een I.V. zowel met a als met 6-CD deriva-

ten aanzienlijk is lijkt, uitsluitend theoretisch gezien, een 

scheiding tussen deze stoffen met de methode van het vormen 

van "specifieke" I.V. zeer wel mogelijk en in aanzienlijk min-

der trappen uitgevoerd te kunnen worden dan destillatie, het-

geen gekonkludeerd kan worden uit vergelijking van de quotien-

ten van de dampspanningen en de evenwichtskonstanten {zie Tabel 

5. 8). 

Tabel 5.8 De quotienten van de darnpspanning van hex en dmb en 

de quotienten van de evenwichtskonstanten van de 

I.V. van de verschillende CD derivaten met hex en 

Phex Khex 
pdmb Kdmb 

- 0,63 

a-SPE 5,5 

a-CME 1/1-5 5,8 

a -E25 oplosb 6,8 

6 -SPE 0,27 

6 -CME 2/3-2 0,22 

6 -E15 oplosb 0,30 



155 

Ekonomisch bezien is de methode niet aantrekkelijk, daar de 

koncentratie van de komponent die het best in de waterige CD-

derivaat oplossing oplost klein is. 

Zo lost b.v. in een 10% oplossing van 8-E15 oplosb (ca. 6.10-2 

mol/1) in 1 liter van deze oplossing ca. 3,5 g dmb op (vgl.Fig 

4.12). Door koncentratieverhoging van 6-El5 oplosb zal men niet 

veel verder kunnen komen, daar de oplossing bij 20% al betrek

kelijk viskeus begint te worden. 

We laten hierbij in het midden of door vermindering van de ak-

tiviteit van het water ook de komplekskonstanten beinvloed wor-

den, hetgeen men zich gezien het voorgaande (vooral bij de a-CD 

derivaten) wel voor kan stellen. 

Het door ons gekonstateerde stabiliteitsverschil tussen I.V. 

met twee stoffen die zeer veel op elkaar gelijken,rechtvaardigt 

echter de veronderstelling, dat een mogelijke toepassing gevon-

den zou kunnen worden bij het scheiden van stoffen die op een 

andere wijze uiterst moeilijk te scheiden zijn. 

In dit verband is reeds gewezen op scheidingen uitgevoerd door 

Cramer aan racemische mengsels32 •61 ) (zie ook I.3.2). 

De uitvoering van een dergelijke scheiding zou een ekstraktie 

zijn waarbij de waterige CD-derivaatoplossing in evenwicht ge-

bracht wordt of met een gasmengsel of met een met de waterfase 

niet mengbaar oplosmiddel voor de te scheiden stoffen. 

In dit laatste geval zal de keuze van het oplosmiddel moeilijk 

zijn. Dit oplosmiddel dient hoogstens een instabiele I.V. met 

CD te vormen, zodanig dat de kompleksvorming met de te schei-

den stoffen niet beinvloed wordt. Voorts mag het oplosmiddel 

geen stabiele emulsies vormen met de CD-derivaat oplossing. 
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Algemeen bestaat dan nog de beperking, dat wil het effekt van 

de specifieke I.V. zo groot mogelijk zijn, de te scbeiden 

stoffen slecbt oplosbaar in water moeten zijn. Door wijziging 

van de aktiviteit van het water (b.v. door bet oplossen van 

andere stoffen) is bier misscbien nog enige speling mogelijk. 

In dit verband dienen we ecbter nog op te merken, dat ook CD

derivaten te maken zijn die in apolaire oplosmiddelen op kun

nen lossen (bv. CD-acetaten), zodat dit laatste bezwaar onder-

vangen zou kunnen worden. We moeten dan evenwel bedenken, dat 

water wellicbt onontbeerlijk is om een I.V. tot stand te kun

nen brengen (zie 1.3.1). 

Voor overige toepassingen, die reeds in de literatuur beschre- . 

ven werden, wordt verwezen naar 1.3.4. 

V.7 SUGGESTIES VOOR VOORTGEZET ONDERZOEK 

Bij bet doen van suggesties kan men in twee richtingen denken: 

toegepast gericbt en fundamenteel. 

Wat bet eerste betreft gaan onze gedacbten in de .eerste plaats 

uit naar een mogelijke toepassing om stoffen te scbeiden door 

selektieve 1.V. vorming in de vloeibare fase (zie V.6). Deze 

toepassing zal ter plaatse waar daaraan beboefte bestaat ont-

wikkeld kunnen worden. 

We kunnen ook denken aan molekulaire I.V. niet in waterige op

lossing, maar in een onoplosbaar CO-bars. We denken hierbij 

aan een membraan dat bv. uit CD-epichloorhydrine hars95 ) be

staat, welk membraan sommige stoffen laat passeren en andere 

niet. Het voordeex van zulk een membraan zou immers zijn, dat 
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aileen molekulen, die klein genoeg zijn de CD-holtete passeren, 

er doorheen gaan: de CD-holten (a of 6) zijn gaten in het net

werk van bekende en gelijke grootte. De moeilijkheid zal even

wel zijn het omringende netwerk voldoende fijnmazig te maken 

en niet tegelijkertijd de CD-holten af te sluiten. 

In fundamenteel opzicht kan men vele kanten uit. 

Zo kan de stereospecificiteit bevestigd worden door I.V. met 

meer isomeren te maken. zo zou ook de schijnbare diskrepantie 

met de lineaire relaties tussen de verdampingsenergie en 

-RT1nx2 volgens Hildebrand126 ) (zie ook Fig 5.1), voor wat de 

I.V. met 6-CD derivaten betreft, bevestigd kunnen worden. 

Een duidelijker bevestiging van een zich wijzigende hydraat

struktuur gepaard gaande met ekstra enthalpiedaling en entro

pieverlies, zoals zich dat vermoedelijk bij de vorming van I.V. 

met~-CD derivaten voordoet, zou men wellicht kunnen verkrij

gen door I.V. te maken met stoffen die de hydraatstruktuur kun

nen beinvloeden (b~ hogere alifatische alkoholen). 

Voorts zou men mogelijk het model d.m.v. andere (dan thermody

namische) metingen kunnen testen. Zinvolle mogelijkheden daar

toe liggen echter niet voor de hand. 
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BIJLAGE 

Foutenberekeningen 

~1ethode 1 

De fout in de uitkomst van een analyse wordt berekend uit de 

geschatte toevallige fouten van de verschillende stappen in de 

analysegang. 

Stel a het antwoord en x en y de stappen in de analyse gang. 

Is nu a = x±y, dan is 1\a = ~ (1\x) 2 + (1\y) 2 (absolute fout) 

Is a x x y of~ dan is~ ="(6x)
2 

+ (~) 2 
(relatieve fout) y a x y 

Deze relaties gelden alleen als de fouten in de verschillende 

stappen in de analysegang onafhankelijk zijn. 

~fethode 2 

De fout in het gemiddelde van een aantal waarnemingen wordt als 

volgt berekend. 

Stel x1 waarneming {i=1,2 ••• n) 

n aantal waarnemingen 

x gemiddelde 

~ werkelijke waarde van het gemiddelde 

sx standaardafwijking van het gemiddelde 

Nu geldt: sx 
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Willen we nu met 95% zekerheid weten tussen welke grenzen ~ 

ligt, dan dienen we sx te vermenigvuldigen met een faktor t 

(ui t Student's T-verdeling) afhankelijk van de overschrijdings

kans (a, i.e. = 5% tweezijdig) en het aantal vrijheidsgraden 

(u = n-1) 

Dan geldt: x - t .s- < ~ < x + t .s-u,a x u,a x 

De fout in het gemiddelde geven we aan met 

±tu,a·sx met a = 5% tweezijdig • 

. Methode 3 

De beoordeling of een waarneming een uitbijter is, gebeurt als 

volgt. 

Stel s standaardafwijking van een waarneming 

zie voor overige symbolen methode 2. 

_/r. (xi-x) 2 
Nu geldt s =1V n _ 1 

Willen we in een reeks van b.v. 5 waarnemingen weten of er 1 

een uitbijter is, dan dienen we de grenzen te berekenen waar-

binnen 4 van de 5 waarnemingen zullen liggen m.a.w. grenzen 

met een overschrijdingskans van 20% tweezijdig. 

voor de grenzen geldt dan: x - tu,a·s < x < x + tu,a·s 

Ligt een waarneming buiten de grenzen, dan beschouwen we deze 

als een uitbijter. 

Verdere berekeningen worden zonder deze uitbijter gedaan. 
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Methode 4 

De berekening van de fout in de oplosbaarheid van een kwst. in 

water (gaschromatografisch bepaald) gebeurt als volgt. 

a) Uit de gemeten
1
piekoppervlakken bij een bepaling wordt het 

gemiddelde berekend en de fout in het gemiddelde piekopper

vlak m.b.v. nethode 2 (5% overschrijdingskans tweezijdig). 

b) De fout in de ijklijn wordt bepaald zoals gegeven in de 

appendix van lit 43 (5% overschrijdingskans tweezijdig). 

De fouten a en b worden verwerkt volgens Uethode 1 om tot een 

waarde van de fout in de oplosbaarheid te komen. 

LIJST VAN AFKORTINGEN EN SYHBOLEN 

ATTC 

AVC 

b 

CD 

CHE 

apparent total tail concentration (mol staart/mol CD
E oplosb) 

= apparent void concentration (mol CD-holten/g CD-deri
vaat) 

[HD]sol 
bezettingsgraad = ------

cD 

= cyclodextrine 

carboximethylether 

totale CD-derivaat koncentratie (mol/1} 

totale concentratie H (mol/1) 
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D cyclodextrine-derivaat 

DMF = N,N-dimethylformamide 

dmb 2, 3 dimethylbutaan 

E oplosb= oplosbaar epichloorhydrinehars 

ECH epichloorhydrine 

F.I.D. = vlamionisatiedetektor 

~G0 = standaard vrije enthalpieverandering (kcal/mol} 

H = hex of dmb 

~H0 standaard enthalpieverandering (kcal/mol) 

HD = kompleks H met D 

hex hexaan 

I. v. ins lui tverbinding 

K 

kwst. 

UCB 

UIBK 

!1.0. 

p 

s 

SPE 

X 

kompleksassociatiekonstante 

koolwaterstof 

molekuulgewicht 

meta chloorbenzoezuur 

methylisobutylketon 

methyloranje 

[HD] sol 
P.[D]sol 

partiele verzadigde dampspanning van H 

substitutiegraad CD-derivaat (mol substituent/mol 
CD-derivaat) 

= standaard entropieverandering (cal/deg mol) 

sulfopropylether 

deel van de substituent in de zure vorm. 

onderschriften: 

9 gasvormig 

hydr gehydrateerd 

iv ingesloten 

sol in waterige oplossing 
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SAMENVATTING 

In dit proefschrift wordt een onderzoek beschreven, dat ver

richt is aan in water opgeloste insluitverbindingen (I.V.) van 

verschillende cyclodextrine(CD)-derivaten met hexaan (hex) en 

2,3 dimethylbutaan (dmb). Daarmee werd getracht een vloeistof

systeem te vinden dat selektief is voor het oplossen van apo

laire stoffen. 

Hydrofiele derivaten van a en 8-CD werden daartoe bereid nl. de 

carboximethylether, de sulfopropylether en een in water goed op

losbaar epichloorhydrinehars. 

Waterige oplossingen van deze derivaten werden bij verschillende 

temperaturen in evenwicht gebracht met damp van hex en dmb. De 

koncentratie hex resp. dmb in deze oplossingen werd gaschroma

tografisch bepaald. 

De stabiliteitskonstanten van de gevormde kompleksen werden be

rekend alsmede de waarden van 6G0 , 6H0 en 6S0 . 

Het blijkt, dat a-co derivaten stabielere kompleksen vormen met 

hex dan met dmb, terwijl dat bij s-co derivaten juist omgekeerd 

is. 

De verkregen gegevens, alsmede gegevens uit de literatuur over 

oplossingen van apolaire stoffen, zijn in overeenstemming met 

de volgende modelvoorstelling: 

1. Een echte I.V. ("fit in") wordt gevormd. 

2. Bij vrijwel alle derivaten is de molverhouding in de opge

loste I.V. 1:1. 
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3. Bij a-CD derivaten bevindt hex zich in gestrekte vorm in de 

holte, terwijl een dmb molekuul niet geheel in de holte past. 

Dit geeft in beide gevallen aanleiding tot een aanzienlijke 

verstoring van de waterstruktuur rondom de CD-molekulen. 

4. Bij B-CD derivaten bevindt hex zich in opgerolde vorm in de 

holte en past evenals dmb geheel in de holte. De waterstruk

tuur wordt hierbij weinig of niet verstoord. 
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SUMMARY 

Inclusion compounds in aqueous solutions of cyclodextrin 

derivatives 

The object of this work was the search for structurally 

specific interactions in the liquid state between solvent 

molecules and apolar solutes. 

Such specific interactions may be expected in highly struc

tured liquids, the example of which par excellence is water. 

Nevertheless, pure water does not seem te serve our purpose, 

because the large number of different structured cavities that 

can be formed (e.g. lit 55 Ch.6) will not be in favour of high

ly specific interactions. 

In view of what is known in literature {e.g. lit 58,61,74} one 

may expect that aqueous cyclodextrin (CD} solutions would show 

much greater specificity in dissolving apolar compounds, be

cause the cavities in CD molecules have clearly defined dimen

sions. Accordingly, an experimental investigation has been made 

concerning the specificity of aqueous CO-solutions. 

It is known however, that CD forms only very slightly soluble 

inclusion-complexes with apolar compounds (lit 23}. In order 

to make soluble inclusion compounds hydrophylic co-derivatives 

were prepared. The specificity of aqueous solutions of these 

compounds has been tested with two isomers, viz. n-hexane (hex} 

and 2,3 dimethylbutane (dmb). Stability constants and thermo

dynamic values of complexes with these two compounds have been 

determined. 
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The preparation of CO-derivatives is described in Ch.IV: 

1. Soluble CD-epichlorohydrin resin (a-E25 oplosb and S-E15 op-

losb) (IV.2.1, lit 95). 

2. CD-carboxymethylether-Na salt (CD-CME), prepared analogous-

ly to amylose-CME (IV.2.2, lit 99). 

3. CD-sulfopropylether-Na salt (CD-SPE), prepared analogously 

to amylose-SPE (IV.2.3, lit 99). 

The molecular weight (M) of CD-CME and the apparent void con-

centration (AVC, see also lit 95) of CD-E resin has been deter-

mined in a number of ways (IV.3.2). From these measurements the 

mean value of M and AVC, respectively, has been calculated 

(Table 4.14). 

The experiments have been performed in the following way. 

Aqueous solutions of CO-derivatives are equilibrated with satu

rated vapour of hex or dmb in "twincontainers" (Fig 4.b) at 

1,10,20,30 and 40°c. The solubility of hex and dmb in these so-

lutions has been measured gaschromatographically. 

The results of the solubility of hex and dmb in water are shown 

in Table 4.20 (A,B), and that in solutions of the CD-derivati-

ves in Fig 4.7-4.12 (interaction isotherms). The angle of the 

slope of an interaction isotherm is equal to the degree of oc

cupation of the CD cavities (b). From the value of band of the 

vapour pressure (P, Table 4~17) the equilibrium constant K is 

calculated (rel 4.15), assuming for the present a 1:1 complex. 

The results are shown in Table 4.22-4.27. 

A number of measurements have been made at different vapour 

pressures at 20°C. The vapour pressure has been modified by 

mixing hex (or dmb) with different amounts of paraffin oil (Fig 
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4.14). Values of band K (rel 3.5) have been calculated from 

these measurements (Table 4.28-4.33, Fig 4.15, 4.16). The ther

modynamic values have been calculated {rel 3.2-3.4), and are 

shown in Table 4.35-4.39. They are summarized in Table 4.40. 

From the fact that the solubility of hex and dmb is the same 

in water as in trehalose solution {Table 4.21, peakheights) it 

can be inferred that the concentration of "free" hydrocarbon 

((H]sol) is essentially independent of the co-derivative con

centration. Consequently, the straight interaction isotherms 

{Fig 4.7-4.12) should be interpreted as complex formation. Fur

thermore, these isotherms indicate that the presence of 1:n 

(H:D, n>1) complexes may be neglected. The measurements at dif

ferent vapour pressures also indicate that the presence of m:1 

(m>l) complexes is unlikely in most cases (Table 5.1). Only in 

the case of 8-El5 oplosb does the presence of 2:1 complexes with 

both hex and dmb seem to be possible·along with the 1:1 complex. 

The space filling of a guest molecule in the CO-void has been 

compared with the molar volume of hex and dmb in the pure li

quid (Table 5.3, ,.,._),This has led to the following model of 

the soluble inclusion compounds: 

In the a-CD void the hex molecule is considered to be inclu

ded in its stretched form, while the dmb molecule cannot fit 

completely into the void, thus both hex and dmb bulge out of 

the void. A corresponding reorganisation of the water struc

ture has to be taken into account. 

- In the B-CD void a hex molecule is ~onsidered to be included 

in its coiled form. There is enough room in the B-CD void 
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to include either hex or dmb completely. The water structure 

is apparently not affected. 

These assumptions are born out when comparing ~H0 and ~S0 for 

inclusion with the corresponding values for condensation (Ta

ble 5.$). It seems that inclusion with B-CD is a condensation

like process. However, for a-co the high values of &H0 and ~s0 

with respect to the condensation values for the pure hydrocar-

bons seem to point to the possibility that, apart from the in-

elusion, a reorganisation of water molecules would occur. 

The same conclusion can be drawn when comparing the values of 

~H0 and ~S0 of CD complex formation with the corresponding va

lues for dissolving apolar substances in' several solvents (Fig 

5. 2) • 

Finally, the relation between RTlnx2 (x2 = molefraction of so

lute) and ~U0 (energy of vaporisation) proposed by Hildebrand 

(e.g. lit 126) is applied. Instead of x2 the value of b is ta

ken. From Fig 5.1 it is clear that solutions of a-CD derivati-

ves behave like other solvents. However, solutions of 6-CD de-

rivatives do not behave like that. This discrepancy can be ex-

plained keeping in mind that hex can only be included in its 

coiled form in the 6-CD void. Accordingly, the value to be ta

ken for ~U~ex should pertain to a hypothetical liquid hex where 

the molecules are present in a coiled configuration, whereas in 

reality in liquid hex the molecules are present in a stretched 

form. Therefore, the value of ~Uh0 to be taken is lower than ex 

the real one. The slopes of the lines concerning the 6-CD deri-

vatives (Fig 5.1) are now in better accordance with those of 

the other solvents. 

This explanation is consistent with the model proposed. 
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1. De door Pauli en Lach berekende stabiliteitskonstanten van 

insluitverbindingen van a-cyclodextrine met fenylgesubstitu

eerde carbonzuren gelden slechts in waterige oplossing en 

niet voor de vaste toestand. 
W.A. Pauli, J.L. Lach J.Pharm.Sci. 2! (1965),1745. 

2. De door Gabriel geopperde mogelijkheid, dat insluitverbin

dingen een rol zouden hebben gespeeld in de pre-biotische 

evolutie is onwaarschijnlijk. 

M.L. Gabriel Am.Naturalist!! (1960),257. 

3. Hickling en Jones nemen aan, dat de overdrachtskoefficienten 

van de persulfaatvorming en van de zuurstofontwikkeling 
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als eerste benadering. 

A. Hickling, A.O. Jones Trans.Far.Soc. §l (1966) ,494. 

4. De uitwerking van het twee-fasen model door McCracken c.s. 

zou zeer aan waarde winnen indien zij naast de numerieke 

oplossing voldoende aandacht geschonken hadden aan een 

korrekte formulering van de basisvergelijking en de rand-

voorwaarden. 
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5. De door Edward opgestelde voorwaarden voor de kontraktie van· 

zones in elektroforetische scheidingstechnieken zijn slechts 

ten dele juist. 

J.T. Edward in : J,C, Giddings, R,A. Keller ed. Adv. in 
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7. Dutton en Mounts besteden te weinig aandacht aan de bepaling 
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a. Bij het onderzoek naar anomale aanleggingen in etheen-vinyl
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9. De in de 17e en 1ae eeuw in Nederland vervaardigde uurwerken 
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11. Naarmate een zelfde persoon vaker geenqu@teerd wordt neemt 

de betrouwbaarheid van zijn antwoorden af. De uitkomsten van 

enqu~tes zouden dan ook dienovereenkomstig geinterpreteerd 
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