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SAMENVATTII{G.

In het hieraan voorafgaande is een methode ontwikkeld voor

de refractometrische vetbepaling in coprah.

Als extractiemiddelen werden ingevoerd: benzylalcohol en

tetrahydronaphtaline.

Voor elke bepaling werd 5 gram coprah met 5 gram rivierzand

en 5 gram benzylalcohol, resp. tetrahydronaphtaline, samen-

gewreven, waarna in het filtraat van dit mengsel de refractie

werd bepaald.

Voor het bepalen van de refractie werd gebruik gemaakt van

de zgn. ,,Heizbare Doppelprismen" van de firma Canr, Zrrss te

Jena, welke prisma's aan de kijkerbuis van de ,,Eintauchrefracto-

meter" gemonteerd werden,

Naast de gewone serie werd door de firma Zrrss op ons verzoek

het prisma ,,K5 f spezial" geconstruëerd, waarvan het meet-

bereik voor de refractometrische vetbepaling met bovengenoemde

oplosmiddelen juist geschikt is.

Aan de hand van de refracties, gevonden voor standaard-

oplossingen, werden tabellen opgesteld, waarin uit de refractie

van het filtraat het vetgehalte van de onderzochte coprah kan

worden gevonden.

Tevens werden tabellen opgesteld, waarin direct uit de aflezing

van de schaalverdeeling in de kijkerbuis het vetgehalte van de

coprah is na te gaan.

Behalve voor deze nieuw ingevoerde oplosmiddelen, werd de

methode ook uitgewerkt voor het reeds vroeger bij dit soort

bepalingen als extractiemiddel gebruikte monochloornaphtaline.

Daar hier het meetbereik van de beschikbare prisma's de ver-

houding bepaalde, lverd per bepaling 1 gram coprah met 2 gram

rivierzand en 4,4 gram monochloornaphtaline samengewreven,

waarna uit de refractie van het filtraat \Meer het vetgehalte van

de coprah volgde.

Ee

gemir

4O et

nau\n

Bij

xx>
vetbt

Ve

sche

tijdsl

In

deser

As

were

Fc

5 g r

tetra

of tl

Fc

Dopl

attar

Bt

our

TI

requ

FI

drav

perc

Ai

oil 1



hode ontwikkeld voor

h.

rd: benzylalcohol en

met 5 gram rivierzand

lronaphtaline, samen-

; mengsel de refractie

gebruik gemaakt van

e firma Cesr, Znrss te

de,,Eintauchrefracto-

a Znrss op ons verzoek

l, waarvan het meet-

rg met bovengenoemde

nden voor standaard-

vaarin uit de refractie

rderzochte coprah kan

n direct uit de aflezing

het vetgehalte van de

plosmiddelen, werd de

woeger bij dit soort

monochloornaphtaline.

kbare prisma's de ver-

Im coprah met 2 gram

baline samenge\Yreven'

eer het vetgehalte van

65

Een verschil van 1 o/o in het vetgehalte van de coprah komt

gemiddeld overeen met een verandering van de refractie met

4O eenheden in de vijfde decimaal, zoodat het vetgehalte zeer

nauwkeurig kan worden bepaald.

Bij vergelijking met de Soxhlet-extractiemethode (zie tabel

XXX) bleek, dat het grootste verschil van de refractometrische

vetbepaling hiermede I o/o bedroeg.

Verder bleek het mogelijk in A/2 uur volgens de refractometri-

sche methode 16 vetbepalingen te verrichten, wat een belangrijke

tijdsbesparing beteekent.

SUMMARY.

In the preceding pages à refractometric method has been

described for the estimation of oil in coprah.

As extraction liquids benzylalcohol and tetrahydronaphthaline

were used.

For each estimation 5 grammes of coprah were ground up with

5 grammes of riversand and 5 grammes of benzylaleohol or

tetrahydronaphthaline, after which the refraction of the filtrate

of this mixture \Mas determined.

For the estimation of the refraction the so-called "Ileizbare
Doppelprismen" of the Canr, Zprss Works \yere used, which were

attached to the tube of the 'oEintauchrefractometer".

Besides the common series the Zeiss Works constructed at

our lequest the prism "K5 I spezial".

The measuring-reach of this prism answered exactly the

requirements of oil-estimations with the solvents mentioned above.

From the refractions, found for standardsolutions, tables were

drawn up, with which from the refraction of the filtrate the oil

percentage of the examined coprah may be found.

At the same time other tables were drawn up which give the

oil percentage of the coprah from the reading in the tube.
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