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SAMENVATTING. 

In de, hiervoor behandelde, hoofdstukken werd een refracto
metrische methode uitgewerkt voor de oliebepalingen in sojaboonen, 
zonnepitten, sesam- en lijnzaad. 

Behalve het reeds bekende monochloornaphtaline, werden 3 
nieuwe oplosmiddelen ingevoerd, namelijk: 

broombenzol, isobutylbutyraat en amylacetaat. 
De mengverhoudingen bij het samenwrijven van maalsel, oplos

middel en zand, w,erden steeds zoo veel mogelijk optimaal gekozen, 
en de hoeveelheden zijn telkens in de betrokken hoofdstukken aan
gegeven. 

Bij sesamzaad werd de mengverhouding noodgedwongen minder 
gunstig, doordat een bijzondere maalmethode werd vereischt. 

Voor de refractiebepalingen in de afgefiltreerde vetoplossingen 
w,erd bijna uitsluitend gebruik gemaakt van de, aan de Eintauch
refraktometer van Zeiss gemonteerde "Heiszbare Doppelprismen". 

Voor het prisma III, aIleen als dompelprisma voorhanden, werd 
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een apparaat geconstrueerd, waarmee het gemakkelijk in de ge
wenschte biprisma-vorm is te brengen. 

De oplossingen met broombenzol werden voorloopig gemeten met 
de Pulfrich-refractometer, daar een hiervoor geschikt, nieuw te 
construeeren Zeiss-prisma, de L 7, nog niet op de markt ver
schenen is. 

Met behulp vande refracties, die bij bepaalde standaard
oplossingen w,erden gemeten, konden de 12 meettabellen worden 
berekend, die het verband aangeven tusschen het oliegehalte van 
het zaadmonster en de gemeten refractie van het gefiltreerde extract. 

Slechts in een enkeI geval was wijziging der optimale meng
verhoudingen noodig, wegens een beperkt meetbereik der meet
apparatuur. 

De refractieverandering voor een verschil van een procent in 
het oliegehalte van het zaad, is het grootst bij soja en monochloor
naphtaline (gemiddeld 0,00115) en het kleinst bij sesamzaad en 
isobutylbutyraat (gemiddeld ruim 0,00009). 

De nauwkeurigheid der bepalingen voldoet aan de gewone, 
technische eischen. 

De onderlinge verschillen tusschen refractometrische- en Soxhlet
bepalingen bedragen steeds minder dan 1 %. 

De snelheid der refractometrische methode beteekent een groot 
voordeel, aangezien de ervaring leerde, dat men in 3 Y2 uur tijds 
gemakkelijk 12 bepalingen kan verrichten. 

Derhalve wordt door de refractometrische methode bij de bedrijfs
contr6le een zeer belangrijke tijdsbesparing verkregen. 


