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AFDELING DER SCHEIKUNDIGE TECIDWLOGIE. 

Seoti• Olien en Vetten. 

Onderwerp1 

Onderzoek naar de eamenetelling Yan slij1Zl8toffen voorkomende in 

lijnolie. 

Verslag afstudeerwerk van: 

H.J.M.Linsen .. 

Datum: 

Augustus 1964. 

Samenvatting: 

In rauwe plantaardige olien ontstaat dikwijls een bezinksel,dat 

zaksel of dr~s wordt genoemd en waarvan de vorming aan slijmsto!ten 

moet worden toegeeohreven.Men kan dit zaksel eneller verzamelen door 

etoom door te blazen,waarbij deze stoffen gehydrateerd en daarmee on

oploabaar worden en uitzakken.Hieraan geeft men de naam "leoithine". 

Over lijnolielecithine is weinig bekend.Analytiaoh werd deze 11lec1thine", 

met behulp van kolom-,dunnelaag- en papierohromatografie onderzocht, 

d.w.z. gerangechikt naar ( tri) glyoeriden,lecithine,ke!aline,inoeitol

tosfatiden,fosfatidezuur. 

Ala rauwe,verse lijnolie op 290 - 300°c wordt verhit ontstaat er 

een vlokkig neeralag.Dit verschijnael staat bekend ale het ''breken" 

van lijnolie en wordt eveneens aan de voJ:ld.ng van slijmstoffen toege

schreven.De samenstelling ~an dit vlokkig neerslag is geheel onbekend, 

maar er is gegronde reden o= aan te nemen,dat dit neerslag ontstaat 

door om.zetting van foafolipiden,terwijl er een vermoeden is,dat het 

uit Ca- en Mg-zout van foefatidezuur bestaat.Nagegaan werd of de 

chromatografische analysemethodiek dit vermoeden kon beveatigen. 
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1.In1eiding. 

De verschijnaelen in lijnolie,die a.an slijnsto!fen too0escllreveh 

worden zijn in twee categorieen te splitsent 

1e.Ret 11znksel",dit is het bezinksel,dat zich in lijnolie vornt en zioh 

bij opslag op de bodem neerzet,en 

2e.De in de olie onoplosbare stoffen,die zich bij het breken,dit is het 

verhitten van lijnolie op 290 - 300°C,vor~en. 

j.1. llet "zaksel" in lijnolie. 

Verse,rauwe lijnoli~~dt niet direct van de fabriek aan de var
bruiker geleverd,maar gao.t""van de !.abrielt naar een me.kelnar,die de lijn-

olie opslaat in tanks en deze naa.r gela..ng de vrnag aflevert.De vraag is 

sterk afhankolijk van de markt,waa.rdoor er vaak een aanzienlijk tijdaver

schil optreedt tussen opslag en aflevering.In deze periode en ook gedurende 

het vervoer van de olie van mnkelna.r naar verbruiker vor1nt zich Jet "za.keel11 , 

hetge~n voor de verbruiker een aanzienlijk verlies met zioh meebrengt,daar 

het "~}P.J::ae1° veel olie omsluit.Vand&ar da.t er vrij veel bola.ngstelling 

b~atant no.ar het wezen der zllkaelvorming en naar de etoffen,die daarbij 

betrokken zijn. 

Lijnolie,Bealugen uit lijnznad,verluat na een doeltreffende filtratic 

de perserij als een hcldere olie.De veree,rauwe olie beotuat dan voornnue

lijk uit glyoeriden en uit ccringe hoeveelheden. vrije votmtren,gl.ycerol, 

kleuratoffen,natuurlijke antioxydantiu,sterolen,olij:.•:.:Jtoffcn en water. 

Na verloop van tijd ontstaat een zekere troebelinc,voroorzaa.kt door 

aanvankelijk opgeloste doeltjea,die zich in de ueeate gevo.11.en bij atnan 

• verenigen en naar da bode!:'\ zakken ,ender vorr:.iina van een drabbige, slij:narige 

ma.sea.De olie is dan brilja.nt helder en blijft dit meeatal ook.De onderlnng 

is het werkelijke "zal<::sel" ,wo.a.rvan de vorming ann olij.r:istoffen moet worclen 

toegaachreven.De tota.le hoeveelheid elij~:iatof ,die .zich onde..;.~in de lijnolie 

heert gevormd is !:i.fhankelijk van de voorgeschiedenis - zoalo dEl herkomst 

van het lijnzo.ad,de raat~ van rijpheid van het zaad on de :nethodf3 volgens 

welke de olie gewonnen wordt - en van de uiterlijke onistandigheden - zoals 

temperatuur en temperatuuraschommelingen,de vochtigheid en de vorm van het 

reservoir. 

l. 

De eanwezigheid van slijmstoffen is niet karakteristiek voor lijnolie. 

Hen vindt dergelijke bezinksels in vele plantaardige olien,zoals b.v.in 

nardnotenolie,sojaolie en katoenzaadolie. 
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Ect "zaksel" in de olie ontataat,doordat bepaalde in de olie opge

loste verbindingen,door het uantrekken van vocht,dat steeds in geringe 

i. hoeveelheden in of boven de oli~ aanwezig is,zwel1en en dan in de olie 

onoplosbaar worden.Deze gehydrateerde verbindingen hebben d~ eigenachap 

te omulgeren en olie te omsluiten,waarna. deze emuleie naar de bodem zakt. 

Het "za.ksel11 is dus een emulsie van olie en water,gevormd door emulgatoren. 
~ 

Oorzaal-~ van bovengenoemde verschijnselen zijn foafolipiden,dit zijn fos

forhoudende ,vetachtige stoffen. 

Olieznden bevatten nao.st olie een klein~ hoeveelheid fysiologisch 

belangrijke atoffen,de lipoproteinen,complexe verbindingen vn.n. e1\'!ittcn 

an fosfolipiden.Dcze lipoproteinen zijn als zodanig onoplosbaa.r in de 

olie en gaan bij persen of extractie daarin niet over.De binding tusaen 

ei~it en lipo{d wordt eohter door warmte (50°c) of door polnire oploa

middelon gemakkelijk verbroken,waarna enerzijda de eiwitten onoplosbaar 

in olie blijven.maar de lipoidon geheel of gedeeltelijk oplosbaar in de 

olie worden.Slijm.stoffen bestann nu geheel of voor een groot gedeclte uit 

fosfoliptden.Het eaaentiele karakter van deze verbindin15en is een foefa.at

groep gebonden aan r,lyeerol,polyalcoholen,ar.dnozuren on runinoalcoholen 

in combinetie met vetzuren.De vele functionele groepen mtlken een groot 

a.a.ntl).l combinaties mogolijk,wnardoor een scheiding vaak incompleet is of 

een w:tjziging in de ruiiatolijke verdeling dtSr co:m:ponenten tewee{!brengt. 

De volgende klnsscn vo.n fosfolipiden zijn e-ersoleerd uit diverse 

nutuurl:J.jke bronnen en aonmige hiervnn zijn ge!dentiticeerd in slij1aatoffen. 

1e.Lecithine ( foofatidylcholine). 

ff!20:i."i1 

CHOR2 
n1 en H2 zijn verzadigde of onverza.dir.;de votzuren 

met een C-keten tot 22 C-atomcn I ~ 
cH 2 01:ocH2 en 2f < cn3) 

3 o-

2o.Kefaline (fos!ntidylethanolaruine) . 

fH2o:tt1 
CHOR

2 I ~ 
CH 2 01iocn 2 CH 2Nli 2 

OH 

« - ke f aline • 



3e.Fge!atidezuren. 

fB20R1 

CHO~ 

I ~ 
CH20~0H 

OH 

Men heett aangetoond.dat toetatidezuren ontetaan door een en~ymatische 

werld.ng op lecithin• en kefaline.Zij k.oaen Yaak voor in de vorm van hun 

Ca- en Mg-zouten. 

4e.Lysotosfatiden. 

Door de inwerking van specitieke enzymen ka.n er ''n Yetzuur van 

1ecithine en/or ketaline afgeeplitst worden.waarbij de z.g.lysolecithinen 

en lyeoketalinen met een vrije hydroxylgroep ontetaan. 

5e.Inos!tolfostolipiden. 

Lipiden bestaande uit de cyolische alcohol inositol,foaforzuur en 

Yetzuren zijn aa.ngetoond in vele oliezaden.De juiste chemische forlnule 

is nog onbekend,maar voor eenvoudige 11onofoefoinoeitiden ia deze waar

schijnlijk: 

IH20R1 

CHOR2 I 0 OH OH 
CH oio~OH 
21~ 

OH OH OH 

6e.Sphingolip1den. 

Onlangs is aangetoond,dat ephingolipiden,die phytoephingoeine en 

dehydrophytosphingosine bevatten,alleen in planten voorkomen. 

c14H29 .CHOH.CHOH.CRNH2.cH20H 

phytosphingoeine. 

De !ostolipiden van lijnolie. 

Er ia slechte weinig bekend Ollltrent de toefolipiden in lijnzaad en 

in lijnolie.Vaat etaat,dat er lipoproteinen in lijnzaad voorkomen.In ana• 

logi• met andere oliezaden kan men Yerwachten,dat leeithinen,ketalinen en 

inositolfoefolipiden voorkom.en.Uit een onderzoek van McGuire en Earle (1 ) 

is gebleken,dat de slijDtSto!fen van lijnoli• etikstof,foefor,suikers en 

inositol bevatten.Een gedeelte van de atikstof kwam van choline,dat even

eene aangetoond werd. 
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De vorm.ing vnn alijm.stoffen heeft reeds tot vele problemen aanleiding 

gegeven.Gezien de grote hoeveelheden lijnolie,die jaarlijks verhandeld 

worden,bestond er oen verlangen naar oen nauwkeurige methode om het volume 

der slijmatotfen,di~ zich in lijnolie kunnen vormen,te kunnen bepalen. · 

Hoewel hiervoor diverse gestandaardiseerde methoden werden uitgewerkt, 

zijn deze,ten gevclge van het complexe verechijnsel der zakselvorming, 

onbetrouwbaar en niet of weinig reprodu.ceerba.ar.Om deze redenen is m.en er 

toe overgegaan de 11kwaliteit" van lijnolie te beptlen uit andere karak

teristieken,zonls het fosforgehalte,het asgehalte,verontreinigingen,het 

voohtgehal.te en het gehalte aa.n vluchtige bestanddelen. 

1.2.Hot "breken" van lijnoliq. 

Rauwo lijnolio ondergaat.we.nneer deze verhit wordt op 300°c (dit is 

de tomperatuur,wao.rbij lijnolie tot sta.ndolie verwerkt wordt) een ver

andering,die bekend s 1cc.at ondor de no.O!d "breken" .Het vei"schijnsel bestaat 

uit het in de olie zichtbaar worden Tan een gelatinoo.chtiao Haosa.teruijl 
de olie tegelijkertijd aa.nzienlijk lichter vnn kleur nordt.Eet ontatano 

neerslag zet zich bij nfkoolen op de bodem af. 

ThorJon ver1..ieldt (2) ,dat de 11bre&k11 ,die hij no. filtre1•on en uitm.tssen 

met petroleumether \lit de olie verkroeg,een n.sgehnltc vnn cu l}8 % had 

{dit was 0.12 S~ van de oorspronkelijke olio) en dnt deze as de volgende 

srunenstelling hndt 

Cao 20. 96 ~6 

MgO 18.54 ~~ 

p 205 59.85 ~~. 

Over de ttbreak" uit lijnolie is verder niets bekend. 
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2.Practiach Ondtr~oek. 

! 

Rau•t Lijnoltt 
(P • 0.02 %) 

I 
Ontelijmde lijnolie 

(P = 0.01 %) 

l 
Gebroken lijnolit 

(P = 0.00 % ) 

2.1.0nderzotk naar de !!J!•netel.ling Tan l!jnolioleoithj,nt. 

Het tosforgehalte Tan de rauwe lijnol.ie ia bttrekk.elijk laaginormaliter 

bedraagt dit 0.03 - 0.05 %. 

2.1.1.Bereiding der "lecithin•"· 

10 Kg veree,rauwe lijnolie werden in portiea van 5 Kg als volgt 

ontelijmd:In een dubbelwandig glazen Tat met ••n inhoud van ea 6 liter 

werd 5 Kg lijnolie gebraoht,waaraan 6 gewichtsprocent water werd toege

voegd.Hierna werd,onder matig roeren,de temperatuUl" door middel van 

atoom in de buitenwand op 65°c gebracht.Na afkoelen en be~inken der 

alijmatoften werden deze atgeta.pt en geeentrifugeerd (15'minuten op 

4.000 t/min.),waarna de bovenstaande olie werd afgeachonken. 

2.1.2.Bepaling van het voohtgthalte. 

lliertoe werden ea. 10 gram "lecithin•" op 105°c in een droogstoof 

tot konetant gewicht gedroogd. 

Resultaat: 

Vochtgehaltt 70.6 - 70.7 %. 

De gedroogde "lecithin•" heeft etn foaf'orgehalte van 1 ~~,waaruit 
men een gehalte Tan 25 % foafolipiden mag verwachten. 

2.1.3.Verliee in de cellulosekolOll. 

Het is gebleken.dat de in water oploabare componenten - zoals 

suilters,aminozuren eto. - verwijderd. kunnen worden door de "lecithine", 

opgeloet in met water verzadigde chloroform,over een celluloaekolom te 

leiden.Ca. 2 gram van de gedroogde "lecitbi.ne" werden opgeloat in 10 ml 

met water verza.digde chloroform en gebracht op een celluloaekolom (25 
1
1 

gram Zellulosepulver Nr.123 C.Sohleicher + 10 gram Hy!lo,bereid in met 

water verzadigde chloroform1lengte kolom ea. 35 cm,dooraned• ca.2 cm). 
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Daarna werd geelueerd met 250 r:n.1 met water verzadigde chloroform,waarna 

het eluaat onder vacuum werd gedroogd tot konatant gewioht. 

Resultaat: 

Gewichteverlies < 0.5 %. 

2.1 .4.Scheiding over een niet-geactiveerde eilicakolom. 

Het doel van deze bewerking ia een acheiding te verkrijgen in 

twee fracties:Een vet!ractie,die geen toeforverbindingen bevat,en een 

fractie,die alle in de "lecithin•" aanwesige fostorverbindingen bevat. 

Daartoe werden ea. 1.7 gram. van het gedroogde eluaat van de cellulose

kolom opgelost in 10 ml ehloro!orm en gebracht op een niet-geactiveerde 

silicakolom (30 gram silicagel M.F.c.,Hopkin en Williame,vochtgehalte 

11 % + 15 gram gedroogde Hyflo ) . 

Elutie achtereenvolgena meti 
I. 300 ml chloroform vetfractie 

II.300 ml chloroform - methanol 1 : 4 v/v----+ !oe!olipiden. 

Resul ta.at: 

P-vrije verbindingen:83.8 % (P-gehalte o.oo %). 
P-verbindingen 

. ~, .... ' 

~ ~, t ... ~ 
~ 

:16.0 $6,hetgeen due lager is dan men uit het 

P-gehe.lte van de gedroogde "lecithine11 

mag verwachten. 

2.1.5.Scheiding der foefoliEiden. 

Ca.1 gram van de foefol1p1de!ractie uit 2.1.4 werd opgelost in 

10 ml chloroform en gebracht op een geactiveerde silicagelkolom (30 gram 

s102 ,gedurende 16 uur op 120°c gea.ctiveerd + 1.5 gram. gedroogde .. Hy!lo). 

Elutie achtereenvolgene met: 

I. 150 ml 5 % methanol in ehloroform--~••eterolglucoaide + fosfatidezuur 

II. 150 ml 20 % 11 " 11 aterolgl.+ kefaline + MFI 

III.100 ml 4-0 % 
IV. 2.50 ml 80 % 

ff 

" 
100 ml 100 % methanol 

Reaultaat: 

I. 86.5 % 
II. 11.2 % 
III. 1.8 % 
IV. 2.9 %. 

II 

n 

tt 

fl 

---• kefaline + monoinoaitolfosfaat. 
__ _,. leoi thine 

~------~-..l•cithine + lysolecithine. 

Een dunnelaag-chromatogram,dat van deze Tier tractiee werd gem.aakt, 

vertoonde een denaate onduidelijk beeld der verschillende,in de tosto

lipidetractie Yoorkomende,compon•nten,dat tot een gewijzigde scheidinge-

( 



method.e moest worden overgegun .• l'Jaa.rschijnlijk traden er bij het drogen 
0 der "lecithine" op 105 C dermate grote Teranderingen op,dat e•n echeiding 

volgene boTenstaande method• niet goed mogelijk waa.Derhalve ka.n dus 

aan bovengenoemde resul.ta.ten een niet al te grote waarde worden geheoht. 

2.2,0ndtrzoek paar de eamenatelling Yan lijnolieleoithine (gedeeltelijk 

gewijzigde methode). 

2.2.1.Bereiding der "lecithint"• 

Verae,rauwe lijnolie werd in twee portiea Tan resp. 5 en 3.5 Kg 

ale Tolgt ontelijmd:Aan de lijnolie werd 6 gewichtsprocent water toege• 

voegd,waarna,onder m.atig roeren,de teaperatuur door middel van indirecte 

atoomverwarm.ing op 65°c werd gebracht.Na atkoelen en bezinken der slijm• 

sto!ten werden dete afgetapt en gecentritugeerd (15 minuten,4.000 t/min.). 

Na atcentritugeren bleek,dat de slijaistotfen onder een laagje helder 

water op de bod.em van de buis terechtgekomen waren , zod.at een celluloee

kolombehandeling overbodig leek. 

Da slijmstoffen werden opgenomen in chloroform - methanol 1 : 1 v/v, 

de eventueel aanwezige inositolverb1n41ngen,d1e in een mengael van 

chloroform en methanol on~ploabaa.r zijn,werden opgenomen in chlorofo.rm. 

Beide oplossingen werden atgezogen over een Buchnertrechter en daarna 

onder vacuum bij een 118.Ximale temperatuu.r van 4o0 c gedroogd tot konstant 

gewicht. 

Opbrenget: 13.9 gram = 0.16 %. 
Gezien de lage opbrengat is het zeer waa.rschijnlijk,dat de gebruikte 

olie reed• gedeeltelijk voorontslijmd wae. 

2.2.2.Soheiding over een niet-geaet~ve~r~e eilioa.kolom. 

1.,60 gram yan de gedroogde "lecithin•" werden opgenoiuen in 10 ml 

chloroform en gebraoht op een niet-geaotiveerde ailipakolom (40 gram ex 

Mallinckrodt + 6 % tyeiech gebonden water,geseetd op ) 75 ]';lengte kolom 

ca.40 cm,doorsnede ca.2 om). 

Elutie achtereenvolgene mets 

I. 250 ml chloroform 

II. 50 ml chlorotorm - methanol 1 

350 ml methanol 

Tetfracti• 

~ 1
) ___. tost alipid• frac tie 

v !II.100 ml methanol - chloroform - water 5 t 2 t 2 /V 

De laatste elutie dient om sterk hydrotiele tostolipiden,zoal• b.v. 

lysolecithine,te elueren. 

De drie traoties werden onder vacuum bij een maxi.male temperatuur van 



0 40 C gedroogd tot konetant gewicht. 

Resultetr 

Fraoti1 I II III 

o.4704 0.7584 0.0838 gram 

34.6 

O:p!erkinge'1i 

In analogi• met de bewerking 

tractie I fos!orvrij is. 

~ 6,2 procent 

.. 
onder 2.1.4 werd aangenomen,dat 

10. 

Na de laatste elutie blijtt een zwak bruin gekleurde band op de 

kolom aehter (waarachijnlijk kleurstotfen en/ot oxydatieve atbraak

prod uc ten) • 

2.2.3.Scheiding der !ostoliRiden over een geactiyeerde silicakolom. 

?41 mg van het gedroogde eluaat II + III van 2.2.2 werden opge

nomen in 10 ml ohloro!orm en gebraoht op een geactiveerde silieakolom 

(:'~Ogram ex Mallinc:krodt,)7.51",gedurende 16 uur op 120°c geactiveerd). 

meti Elutie achtereenvolgens 

I. 200 ml 5 % methanol 

II. 200 ml 10 % " 
in chloroform~~·~ sterolglucoside + foafatidezuur 

tt " ---~ sterolgl.+ kefaline + MFI 

III.150 ml 40 % " If ~~ ... kefaline + monoinoaitolfoafaat 

IV. 250 ml 100 % methanol lecithine 

v. 100 ml methanol - chloroform - water 5&212 T/y ~ (lyso)lecithine 

De vijf fraotiee werden onder Tacuum bij een ma.ximale temperatuur van 

4o0 c tot konstant gewicht gedroogd. 

Re•ultaat: 
Fraotie I 

0.273 

~ 

II 

0.219 

.€2..& 

2.2.4.Chromatogratiache echeiding. 

III 

0.107 
14.4 -

IV 

0.129 

~ 

v 

De fraetiee I t/m V werden chromatogratisoh onderzocht. 

2.2.4.1.Dunnelaagchro.matosratie. 

gram 

prooent 

Glazen platen van 20 x 20 om werden bestreken met kiezelgel G 

(naoh Stahl),dikte der laag 3001'.D• platen werden daarna gedurende 

1 uur op 110 - 120°c geactiveerd,waarns. ze in een exeicoator bewaard 

werden. 
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van links naar rechts: 

1.Totaal fostolipiden II+ III 

van 2.2.2 

2. 5 % methanol - fractie 
3• 20 % II If 

4. 40 % " tl 

.5.100 % If II 

6.meth.-chlorof.-water 5z212 v/v 
Looe!ddels 

methanol - chloroform - water 

25 i 65 ' 4 v/v. 
Tekening en identifioatie 

zie figuur I,pag.19. 

Aan de hand van de diverse kleurreactiee,van de uit de literatuur 

bekende Rf-waarden en uit de reaultaten verkregen uit het papierchro

matografisch onderzoek kunnen we ooncluderen,dat de volgende oomponenten 

in de diverse fracties voorkomen (op de foto steeds va.n boven naar 

beneden): 

In de 5 % - methanolfractiez 

Sterolglucoaide - foefatidezuur,resp.cardiolipine - lipositol. 

In de 20 % - methanoltractie: 

Sterolglucoeide - kefaline - monoinositolfostaat - lipositol. 

In de ltO % - methanolfraotiez 

Kefaline - moneino.eitol!osfaat - lipositol - en mogelijk lyeo

monoinositolfosfaat. 

In de 100 % - methanolfractiei 

Lecithin• - lipoaitol - mono-inositoldifosfaat - en mogelijk 

lyso-monoinositolfosfaat. 

In de methanol-chloroform-water 5r2i2 - fractiei 

Lecithin• - lipositol • lysolecithine. 

Opm.erkings 

Er komen in de "lecithinett enige componenten voor,die nog niet 

nader geidentifi\erd kondett worden. 

2.2.4.2.Papierohromatografit• 

Formalinepapier,bereid volgens de methode Yan Wagner en Horhamr.ier. 
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Strips van 6 x 30 cm.LoopmiddelsButanol - ijeazijn - water 

4 s 1 1 5 Y/y.Ontwikkelbad:Een oploasing Tan 0.01 % briljantgroen 

en 0.02 % zuur :ruchsine in 0.1 lJ azijnzuur met o.4- % uranyl

nitraat.Ontwikkeld gedurende 1 uur.Daarna werden de strips ge

waasen met ••n oploesing van 1 % uranylnitraa.t in 0.1 N azijn-

zuur. 
Tekening en identiticatie zie figuur II,pag.20. 

Resultaat: 

In de 5 % - methanoltr~etie werden geldentificeerds 

Foafatidezuur,resp .. cardiolipine - lipos~.~Ql. 

In de 20 % - methanoltractie werden geidentifrceerdi 

Kefaline - monoinosito1fosfaat - 11poaitol • .. 
In de 40 % - methanolfractie werden ge!dentificeerd: 

Kefaline - monoinositoltostaat - waarsohijnlijk lyso-mono

inoaitolfostaat - lipositol. 

In de 100 % - methanolfractie werden geidentificeerd: 

Lecithin• - waarachijnlijk lyao-monoinositolfoefaat - lipo

sitol - monoinositoldifosfaat. 

In de methanol - chloroform - water 5,2,2 - fractie~werden ge

identifiQeerd: 

Lyeolecithine - lipositol. 

De 20 ~6,40 % en 100 % - methanolfracties warden nogmaala op 

formalinepapier gebracht en gedurende 1 uur in een 0.002 % -
oploeeing van rhodamine in water ontwikkeld.Loopmiddel:Butanol -

1jeazijn - water 4 s 1 i 5 v/y. 
Tekening en identiticatie zie figuur III,pag.21. 

Reaultaat: 

In de 20 % - methanolfractie werden geidentificeerd: 

Lecithine en/of ketaline - monoinoaitolfoetaat - lipositol. 

In de 40 % - methanolfractie werden gerdentificeerd: 

Lecithine en/ot kefaline - monoinositoltostaat - lipositol. 

In de 100 % - methanolfractie werden ge{dentificeerd: 

Lecithine en/of ketaline • lipoe1to1. 

2.3.Samtpvatting en conclusi•!· 

Boyenataande resultaten zijn ea.mengevat in onderataande tabel, 

waarin ter vergelijking eveneens zijn opgenomen reeds eertier uitge

voerde ana.lysea van twee koolzaadlecithinen van verechil1ende herkomet, 

katoenzaadlecithine en grondnotenleoithine. 

De "lecithinen" Terschillen dus onderling vrij st•rk in samenste111ng. 

Met betreltking tot lijnolielecithine kan gezegd worden,dat het gehalte 
aan sterolglucoeide + tostatidezuur relatief hoog,aan leoithine relatief laag 



• 
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Kool.zaad I Katoenzaad Grondnoten Kool.zaad II Lijnolie 

. 

I. 
1. P-vrije lipiden. 32.1 53,0 24.3 25.9 34.6 
2. Fosfolipiden. 55.7 45.0 70.1 62,4 55.7 
3. Opgelost in 

chlorof.-meth.-water 6.2 
4. Reat. 12.2 2.0 5.6 11.7 3.5 

II.Scheiding der fosfolipiden. 

1. 5 % methanol-fractie 30.2 23.6 9.1 14.8 36.8 
2. 20 % " 11 34.1 2?.1 17.4 35.2 29.6 
3. 40 % " " 7.3 14.5 22.8 9.9 14,4 
4. 100 % " " 28.5 33.0 .50.3 36.6 17.4 
5. Methanol-chloroform-water 5/2/2 2.6 
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2.3.0nderzoelt naar de samenatelling van de "break.11 Tan lijnolie. 

2.3.1.Bereide:g Tan de "break". 

~----trechter als terugTloeikoeler. 

asbestring,Ol?l de boTenkant van de erlen

~~~~Jr.:,~~~,.-~meyer koel te houden. 

707 Gram rauwe lijnolie warden in porties van 150 - 200 gram gebracht 

in een erlenmeyer Tan 500 ml (zie tekening).Aan de lijnolie werd 0.1 

gewichtaprocent water toegeToegd en daarna werd in 10 minuten op 

250 - 260°c Terhit,waarbij snel de "break" optrad.Na a!koelen en be• 

zinken der "break" werd de heldere bovenlaag atgeschonken en het be• 

zinksel werd gedurende 3 minuten op 3.000 t/min. gecentrifugeerd,waarna 

de bovenstaande olie zo goed mogelijk werd atgegoten. 

Opbrenget 35 gram = 5 %. ~ "11· ~ 2 -~£....... .. :; ....... 

P-gehalte van de gebroken olie = o.oo %. 
Verdere .gegevens Tan de "breakns 

asgehalte 

% !oaf or 

% calcium 

% magnesium 

0.82 - 0.83 

0.22 - 0.23 

0.11 - 0.11 

0.08 - 0.08 

( volgens NEN 1046 ) . 

(volgens NEN 1046). 

(als CaO,Tia Ca-oxalaat). 

(al• Mg2P207). 



2.3.2.Directe soheiding op etn niet-geactivee£4! ailicakolom. 

7.507 gram Y&n de "break" werden opgenoaen in 25 ml chlobo:f'orm, 

hetgeen een geleiaoht1ge maaea gat.Deze werden gebracht op 50 gram 

niet-geactiveerde silica (ex Mallinckrodt + 6 % :f'ysisch gebonden water, 
> 75 .,...) • 

Opmerkingen: 

1.Door de geleiachtige consiatentie raakte d• kolom veretopt.In de 

"break" bevinden zich atoffen,die slecht respectsievelijk onoplosbaar 

zijn in chloroform.Tot de eerste aoort behoort aterolglucosiie;tot de 

tweede soort het Ca- en/of Mg-zout van tos!atidezuur,respectievelijk 

atbraakproduct,dat op een dunnelaagplaat op de start achterblijft. 

2.Door het oppervlak van de kolom iets los te maken kon met chloroform 

verder geelueerd worden (onder geringe overdruk). 

Elutie met 250 ml chloroform. 

Opbrengst: 6.532 gram = 87.1 %. 
3.Bij elutie met een oploesing van 20 % methanol in chloroform raakte 

de kolom geheel verstopt. 

De kolom werd omgekeerd en oTer een Buchnertrechter uitgewassen met 

250 ml 100 % methanol van 50°c. 
Opbrengst: 0.244 gram = 3 .. 3 %. 
£en onoplosbare bruin• stof bleef aohter op het silicagel. 

Conclusie: Een voorscheiding met petroleum.ether,chlorotorm of aceton 

is noodzakelijk. 

2.3.3.Voorecheiding met petroleu.meth•r• 

3.357 gram van de "break" werden opgenomen in 50 ml petroleum

ether (Kpt.40 - 6o0 c).Na afcentrifugeren (5 minuten,3000 t/min.), 

werd de petrcleumetherlaag onder vacuum bij een maxim.ale temperatuur 

van 4o0 c tot konstant gewicht gedroogd en het bezinksel onder vacuum 

in een exsicoator gedroogd tot konstant gewicht. 

Rteultaati Onoploabaar in ~troleumether 0.147 gram = 4.4 %. 
Oplosbaar in petroleum.ether 3.210 gram a 95.6 %. 

Van het petroleumether onoplosbare deel·werd 70 mg opgelost in 3 ml 

chloroform - pyridine 1 : 1 •;v,waar1.n ca.35 mg oplosbaar was (sterol

glucoside is oploabaar in pyridine).Er bleet een bruin bezinksel 

aehter,dat onoploebaar :1s in petroleumether,ch1orotorm - pyridine 1 l 1, 

water,ammoniak en zoutzuur. 

Van de diverse fractiea werd •en dunnelaagchromatogram gemaakt1Plaat 

20 x 20 cm bestweken met kiezelgel G,dikte der laag 300,...,gedurende 1 uur 
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geaotiveerd op 110 - 120°c. 

Tekening en identitioatie zie !iguur IV,pa.g. 22. 

Conclusiei Oploebaar in petrole\Ullether: De vetten en een weinig 

sterolglucoside,dat iete oplosbaar is in aanwezigheid van veel vet. 

Oplosbaar in chloroform - pyridine 1 1 1 1 Sterolglucoside en toefa• 

tidezuu.r.Op de start blijft waareohijnlijk h•t Ca- en Mg-zout van 

foefatideeuur aohter. 

2.3.4.Vooraoheidinz met chloroform. 

4. 959 gram van de ''break" warden opgenomen in 50 ml chloroform 

en gedurende 5 minuten gecentri!ugeerd op 3.000 t/ntin.Het oploebare 

deel werd afgezogen en onder vacuum bij een maximale temperatuur van 

40°0 gedroogd.Het onoplosbare deel werd tot konstant gewicht onder 

vacuum gedroogd in een exsiccator. 

Regultaat: Onoplosbaar in chloroform 1 

Oplosbaar in chloroform 1 

0.306 gram = 6.2 %. 
4.653 gram = 93.8 %. 

2.204 grB.Dl van het gedroogde,ohloroform oplosbare deel werden 

opgelost in 10 ml chloroform en op een niet-g•activeerde silicnkolom 

gebracht (30 gr ex Mallinckrodt+ 6 % !yeiech gebonden water,) 75]')• 
Elutie achtereenvolgene met; 

I. 250 ml chloroform. 
II. 50 m.l chloroform. - methanol 1 ~ 1 v/T. 

250 ml 100 % methanol. 

Reeultaat: 

Fracti• II 

0.017 gram 

~ procent. 

Van de diverse fracties werd ••n dunnelaagohromatogram. gemaakt: 

Plaat 20 x 20 cm bestreken met K.iezelgel G,dikte der laag 300 1',ge

durende 1 uur geactiveerd op 110 - 120°c. 

Tekening en identificatie zie figuur V,pag. 23. 

Concluaiet Oploebaar in chloroforms De vetten en een weinig sterol

gluceside,!oefatidezuur.Onoplosbaar in chloroform is waarechijnlijk 

het Ca- en Mg-zout van foatatidezuur,dat op de start achterblijft. 

2.3.2.voorscheiding met aceton. 

10.788 gram Yan de "break" werden opgenomen in 100 ml gekoelde 

aceton ( O - 5°c) en daarna gedurende 10 minuten gecentritugeerd op 

' I 



4.000 t/min.Het bezinksel werd uitgewaeaen met 25 ml gekoelde aoeton 

en daarna onder Tacuum gedroogd tot konstant gewicht. 

Het aceton onoploebare deel werd opgenomen in 25 ml chloroform, 

gedurende 10 minuten op 4.000 t/min.geoentrifugeerd,waarna het be

~inksel met chloroform werd u.itgewaasen.Dit bezinkael werd onder 

vacuum gedroogd tot konstant gewicht. 

Ret chloroform onoploabare deel werd opgenomen in 25 ml pyridine, 

gedurende 5 minuten op 4.000 t/min.geoentritugeerd,waa~na het be• 

zinkeel met pyridine we:rd uitgewaseen.Dit beainksel werd onder vaouum 

gedroogd tot konatant gewioht. 

Reaulta.ati 

Aoeton oplo$b!!;l 

10.344 gram 

~ p:rocent, 

Chlorotorpi o~loab!!l 
0.264 gram 

~ procent 

Pyridine 02losbaar 
ea. 0.052 gram 

.Q.:.i procent 

Agtton onoplosba.ar 
o.444 gram 

!ti.l procent 

Chloroform onoploebaar 

0.180 gram 

1.:.1 procent 

Pyridine onoploabaar 

ea. 0.128 gram 

1.2 prooent -
Het "overall"-in!ruoodbeeld van het pyridine onoploebare ge

deelte komt het meeate overeen met een pyrofoefaat. 

Van de drie oplosbare fractiee werd een dunnelaagchromatogram 

gema.aktsPlaat 20 x 20 om b .. treken met kiezelgel G,dikt• der laag 
0 300)L,gedurende 1 uur geactiveerd op 110 - 120 c. 

Tekening en identi!ioatie zie figuur VI,pag.24. 

Conolus!e: 

De ''break", .zoale des• op de boven omac hreYen wij ze werd be re id, 

bestaat voor een groot gedeelte uit vetten,90 - 95 %.Het resterende 

gedeelte beataat uitt 1e.Sterolgluoosi4e. 

2e.Fosfatidezuur. 

3e.Waarech1jnlijk uit het Ca- en Mg-zout van 

fostatidezuur,dat bij de dv.nnelaagchromato
" gram.men op de start achterblijft. 
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2,4,Dunne1aagchromatogranrmen. 

De divers• platen werden met de volgende detectiemiddelen besproeid: 

1e. FOBfcrmolybdeenzuur (P2o
5

.24Mo0
3

.aq). 

Een 20 % - oplossing ill 96 ~ alcohol. 

Reactie op onverzadigde verbindingen. 

De platen worden na besproeien verhit op 120°c,waarbij blauwe 

verk1euringen ontstaan op een gele achtergrond. 

2e. Antimoontrichloride. 

Een.20 % - oplosaing in chloroform. 

Reactie op sterolen. 

Bij besproeien ontstaan rood. - blauwe (violette ) verkleuri~gen op 

een witte aehtergrond. 

3•· Zinzadse. 

Een oplo&sing van molybdeenzuur in zwavelzuur. 

Reactie op fosfor. 

4e. oc - Naftol. 

Een 2 % - oplossing in een oplossing van 50 % methanol in water; 

hieraan wordt 10 vol.% van een 85 % fosforzuuroplossing toegevoegd. 

Reactie op (gebonden) suikera. 

De p1aten worden na besproeien in een vochtige atmoBfeer op 90°c 

verhit,waarbij violette verkleuringen op een gele achtergrond op

treden. 

5e • l:inhydrine. 

~en 0.2 % - oplossing in met water verzadigd• butanol,waaraan 2 % 
azijnzuur wordt toegevoegd. 

Reactie op NH- en NR2-groepen. 

De platen worden na besproeien verhit op 110 - 120°c,waarbij rode 

verkleuringen op een witte achtergrond ontataan. 
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I.Lecithine - fosfolipidefractie • 

Totaa1 5 % 20 % 40 % 
fosro- methanol methanol methanol 
lipid en 

200 1 80 1 60 ¥ 30 y 

1p 

10 1Q 1~ 

2D 10 20 
3 c::J 3)? 3 .-::;> . ,· ... ,,, ... 

.. ?\ 

4 () l+ 0 4 () 

r., . .. .. ,··:r:, 

~R 
. 
[. . '· 

6 (\ 
,, 

6 "' 

II 

t I ' q. 
I ~ ,. I ~ 

,. . 7' 1 •' . ' . ., 7 •' 
ici. '' 1: ,. 

I I I' '. I ;q I I 
'I : .. ·:. ' I '. '. 'I I I 

~, 
,. .. •• .. .. ~ 

100 % 
methanol 

40 '¥ 

. 

50 
O! 

'l I: ' ,, 
1'' 'I 
I' 

9:0 . ' 
i.::. • 

meth.-
chlorof 
water 
r::,/2/2 

20 ~ 

,,.., 
5V 

I .. .. 
7'· ., 

.'• 
I r 

8 ~ 
I' 
I I 

I' _, 

1.Sterolglucoside (geoxydeerd?). 

2.Fosfatidezuur,resp.eardiolipine: 

3.sterolgl~coside. 

4.Kefaline. 

5.Lecithine. 

6.Monoinoaitolf08faat. 

7.Lipoaitol. 

8.Lyaol.eci.thin•• 

9.Monoinositoldi!o•taat. 

10.Rood-bruin gekleurde onbekende Terbinding • 

Loopniddei:Chl.orofona-methanol-water 

65 : 25 : 4 ... ;., 
Detectiemiddelen: Fosfo.rmolybdeenzuur. 

Antimoontrichloride • 

Zinzadee. 

o< -Naftol. , 
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II.Lecithin• - !ormalinepapier • 

Totaal 5 % 20 % 40 % 
f os!o- methanol methanol methanol 
lipiden ~ 

150 1 150 1 150 y 150 y 

B ~ 
10 

4Q .. 
:'! \ 

(.) -au {j () 

0 90 

0 100 1o0 100 

100 % meth.-
methanol chlorof, 

water 
5/2/2 

150 y 150 1 

20 30 

60 
7 ... , . 

' . .... .. . 

90 

100 10 0 

110 

--

Kleur 

1.Rose 

2.Rood 

3.Blauw 

4.Groen-blauw 

5.BJ.auw-groen 

6.Rose 
7.Rood 

8.Blauw-groen 

9.Groen 

10.Blauw-violet 

11.Blauw 

12.Blauw 

kefa11ne 

lecithin• 
? 

fosfatidezuur,cardiolipine. 

? 

1ysolecithin• 

? 

monoinositoltoafaat 

lyso-monoinositolfoefaat? 

lypositol 

monoinoeitolditos!aat 

? 

Loopmiddel:Butanol-ijsazijn-water 4 : 1 s 5 •;v 

Detectiemiddel:0.01 % briljantgroen + 0.02 % 
suur fuchsine in 0.1 N azijnzuur 

met o.4 % uranyl.nitraat. 
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III.Lecithin• - formali.nepapier • 

20 % • 40 % 
methanoJ 1methanol 

150 r 150 y 

1Q 1Q 

2n 2n 
\..../ '-' 

,, 

3("; 3." : ... ·~ .... ' 

, .. .. -· ... 
~. ,. ...._ 

100 % 
methanol 

150 y 

1Q 

30 

~ ·- -

Kleur. 

1.Rood 

2.Rood 

3.Rood 

4.Rood 

lecithine en/of ke!a1ine 

monoinositolfosfaat 

lipositol. 

? 

Loo}llli.ddeliButanol-ijsasijn-water 4 : 1 i 5 
Detect~emiddel:Een 0.002 % - op1ossing Tan rhodamine in water. 
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IV. "Break".Voorscheiding .met petroleumetber. 

A. B. 

petr. petr. 
1) ether 2) 1) ether 2) 

oplos- opl.os-
baar baar 

1 mg 2 mg 100 y 1 mg 2 mg 100 ~ 
. 1u 1{__/ 1 • ... : 

2 ..... --;i ...... _, z"'· __ ..,, . . ---· :A 3/\ 

,,,. 1 - -. 

1. 1/etten. 

2.Sterolglucoaide. 

3.Fosfatidezuur. 

~.ea- eh Mg-zout van fostatidezuur? 

LOopaiddel:Chlorotora-methanol-water 

65 : 25 • 4 T/y 

Detectieai.ddelen: 

A.Fosformolybdeenzuur. 

B.Zinzadae. 

1) Totale "break" opge1ost in chloroform - pyridi.n• 1 i 1,homogeen opgebracht. 

2) Petroleumether onoplosbaa.r,opgelost in chloroform - pyridine 1 : 1 
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v. "Break".Voorscheiding met chloroform • 

ch1orof' chlorot. 
1) I oploe- opl.osb. I 2) 

baar. methanol 
voorf ae tase 

1 mg I 200 ., 150 y 150 , 
1.0 

11/ /f1l_/ I ~ I 1 ·. . . -. 
.;:: :· 

o.8 ~ 3 O I c I ~.Ll I .. _ ... 

" .. . 
I , \ 

I I I I I 
o.6 

o.4 

0.2 

o.o I • I I I • I 

5 5 

1.Vetten. 

2.sterolglucoside.(geoxydeerde vorm?) 

3.sterolglucoside. 

4.Fosfatidezuur. 

5.Ca- en Mg-zout van fosfatidezuur? 

Looprdddel:Chloroform-methanol-water 65 
Detectiemiddelen: 

Foaformolybdeenzuur. 

Anti.moontrichloride • 

Zinzadise. 

O<. - Naftol. 

1) Totale "break" opgelost in chloroform - pyridine 1 s 1,homogeen opgebraeht. 

2) Chloroform onoplosbaar,opgelost in chloroform - pyridine 1 : 1, 

25 4 v/v 
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VI. "Brealt".Voorscheiding met aceton • 

ace ton ehlorof. 
oploa- oplos-
baar baal" 

750 '/ 150 ., 

:> 1u 1 i..) 

s 

6 ~ 
4 

2 

c ~ -
4 4 

pyri.din~ 
oploa-
baa.r 

150 'i 

:A 

1.Vetten. 

2.sterolglucoside. 

3.Fozsfatidesuur. 

4.Ca- en Mg-zout Tan !ostatidezuur? 

Loopmi.ddeliChlorofora-methanol-water 65 1 25 
Detectiemi.ddelen: 

Fostormolybdeensuur. 

OC - Naftol. 

.. 

4 V/T. 

De'eterolglucoaid• "spot" van het pyri.dine oplosbare deel werd 

al.s volgt na.der geldenti£1ceerd: 1 mg van het pyridine oplosbare 

deel werd met TLC geschei.den en na drogen •et "Ultrafoor" be

sproeid.De veraehillende eomponenten tluoriseren dan bij het b•

kijken onder U.V.-licht.De vermoedelijke glucosidespot werd ~

gekrabt en geextraheerd met chloroform - methanol 1 : 4 v/v.Dit 

extract werd i.ngedampt en opgenoa.en in 1 m1 water,waa.rna met 

1 druppel 15 % 0(. - nattol (in alcohol + 2 ml geconcentreerd 

zwavelzuur) een rood-Yiolette kleur verkregen werd,die duidelijk 

wijst op de aanwez~gh•~d van suiker. 



OpmerkiJlgen en suggesties voor T•rder onderzoek. 

Slijmetoffen zijn een gecompliceerd mengsel van verschillend• 

typen fos!atiden,Yan hun ontledingsproducten en van andere componenten 

of onzuiverheden Tan lijnolie.Er best.at nog geen duidelijk beeld 

Tan de ehemische en fyaische eigenschappen van enige van deze compo

nenten, noch van hun ehemieche structuur. 

Het verband tuasen oliewinning,de rijpheid van het zaa.d,de oor

sprong en de oudheid der olie en de ea.menstelling der sli~.m.estof!en 

is nog To1ledig onbekend. 

Het bepalen Tan de sam.enstelling van de "break" ia voornamelijk 

qualitatief geweest.Een quantitatieve analyse zal bet beeld van de 

"break" moeten verTolmaken. 

Welke reaoties er bij het "breken" van de lijnolie optreden ia 

nog niet duidelijk. 
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