Illő karbonil-vegyületek meghatározása gyümölcsaromákban
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A gyümölcsök aromaanyag-komponensei között jelentős helyet foglalnak
el az illékony karbonil-vegyületek.
A feldolgozás, ill. a tárolás alatt bekövetkező változásokat (érési és erjesztési
folyamatokat) is nyomon lehet követni a karbonilok mennyiségi vizsgálásával.
Különböző gyümölcsökben az alifás és aromás aldehidek és ketonok, oxiés diketonok egész sorát mutatták ki. Számos szerző foglalkozott az egyes kom
ponensek elemzésével. Például a fontosabb monokarbonil vegyíiletek egymás
melletti meghatározásában a formaldehid jelenlétének kimutatására Eegrive (1)
dolgozott ki eljárást. Azóta e reakció kivitelét többen módosították; a formal
dehid mennyiségi meghatározását Spanyár és munkatársai (2) oldották meg.
Az utóbbi szerzők az acetaldehid, propionaldehid, aceton, benzaldehid, vala
mint az oxi-és dikarbonilok mennyiségi meghatározását is sikeresen megoldották.
Az acetaldehid borokban történő meghatározásával Heintze és Braun (3)
foglalkozott, a diacetil mérését sörökben Esser és Kremkow (4) írta le.
Az összes karboniltartalom meghatározásának kidolgozásához több iro
dalmi forrást is felhasználtunk.
Az alkalmazott módszerek közös vonása, hogy a karbonilok — híg vizes,
vagy oldószeres oldatban — a 2,4-dinitrofenilhidrazinnal képzett hidrazonjaik,
illetve oszazonjaik alkáli lúg hatására keletkező borvörös színeződése alapján
mérhetők. A Lappin és Clark (5) által leírt módszer szerint э képződött szín
gyorsan fakul és ennek következtében ezt az eljárást nem használtuk fel.
A képződött szín tartóssága Peleg és Mannheim (6) módszerében megfele
lőnek bizonyult, de módszerüket csak bizonyos változtatásokkal tudtuk célunk
elérésére felhasználni.
Feladatul tűztük ki a gyümölcsaromákban jelen levő illékony karbonilvegyületek összes mennyiségének meghatározására megbízható, könnyen ke
zelhető módszer kidolgozását. Erre legmegfelelőbb a már említett karbonilvegyületek 2,4-dinitrofenilhidrazinos csoportreakciója, amellyel az azonos tulajdonságú
rokonvegyületek együtt határozhatók meg.
A N Y A G O K ÉS M Ó D S Z E R E K
Felhasznált minták

A karbonilok mennyiségét a következő anyagokból határoztuk meg:
Alma-aromából, mely különböző minőségekben állt rendelkezésünkre:
külföldi (osztrák és lengyel), valamint hazai minták. A hazai almaaromákat
üzemi és laboratóriumi körülmények között, almaié lepárlásával állítottuk elő.
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Az üzemi mintákat a Budapesti Konzervgyártól, többségében pedig a Nagy
kőrösi Konzervgyártól kaptuk.
Borokból, oltvány és direkttermő bormintákat vizsgáltunk. Borokból köz
vetlenül is elvégezhető a meghatározás, de a minták vízgőzdcsztillátumából
nyert aromakivonatból az illékony karboniltartalomra vonatkozóan reálisabb
adatok kaphatók, mivel a mérési eredményt így nem befolyásolhatja a cukoroszazonok keletkezése.
Vizsgálati módszer
A módszer segítségével nagyszámú alifás és aromás aldehid és keton, számos
diketon határozható meg.
A vizsgálati módszer elve
A karbonilok (híg vizes vagy oldószeres oldatában) a2,4-dinitrofenilhidrazinnal képzett hidrazonjai és oszazonjai alkáli lúg hatására borvörös színeződést
adnak, melynek intenzitása a karboniltartalommal arányos. A keletkező bor
vörös színű oldatok abszorpciós görbéi közel azonos lefutásúak.
Az abszorpciót 480 nm-nél mértük, mert a kalibrációs görbe felvételéhez
használt acetofenon 2,4-dinitrofenilhidrazinnal képződött vegyületének abszorp
ciós görbéje itt mutatott mérésre alkalmas maximumot. A karbonilok fotometriás
meghatározásánál ezen a hullámhosszon végezte a méréseket Lappin és Clark (5),
jóval később Peleg és Mannheim (6) szintén ezt találta a mérésre legalkalmasabb
hullámhossznak.
A meghatározás vizes közegben, vagy organikus oldószerekben (alkoholok
ban, ecetsavban, éterben és etilacetátban) végezhető. Alkalmazható organikus
reakciótermékek nyomokban keletkező aldehidek és ketonok kvantitatív meg
határozására. A módszer 25 —200 /.tg/ml koncentráció-határok között hasz
nálható.
A vizsgálati módszerhez felhasznált reagensek
Karboniltól mentesített metilalkohol
500 ml metilalkoholhoz (p. a.) hozzáadunk 5 g 2,4-dinitrofenilhidrazint és
néhány csepp koncentrált sósavat, ezután visszafolyós hűtővel ellátva 2 órán át
forraljuk, majd rövid Vigreux-kolonnán átdesztilláljuk. / Légmentesen lezárva
több hónapig eltartható.)
2,4-dinitrofenilhidrazin ( DNPH) oldat
50 mg 2,4-dinitrofenilhidrazint 25 ml karboniltól mentesített metanolban
oldunk. Hozzáadunk 2 ml koncentrált sósavat és 50 ml-re egészítjük ki desztil
lált vízzel. A reagenst elkészítés után megszűrjük és 5 °C-on tároljuk. 1 hónapig
eltartható.
Káliumliidroxid-oldat
33 g káliumhidroxidról kevés desztillált vízzel leöblítjük a karbonátot,
majd 40 ml desztillált vízben feloldjuk, lehűlés után karbonilmentes metanollal
100 ml-re egészítjük ki, átszűrés után használható.
Piridin-oldat
80 ml piridinhez (p. a.) 20 ml desztillált vizet adunk.
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Acetofenon törzsoldat a kalibrációs görbéhez
Kevés karbonilmentes metanolt tartalmazó 25 ml-es merőlombikba kb. 1 g
acetofenont (p. a.) mérünk be és karbonilmentes metanollal jelig töltjük. Összerázás után annyit veszünk ki belőle, hogy karbonilmentes metanol hozzáadása
után 100 ml 500 /tg/ml koncentrációjú oldatunk legyen. Ebből 0,5, 1,0, 2,0 stb.
ml-t kivéve és karbonilmentes metanollal 10 ml-re kiegészítve, 25, 50, 100 stb.
^tg/ml koncentrációjú oldatot kapunk. Hűtőszekrényben az 500 /íg/ml koncent
rációjú oldat hosszabb ideig eltartható.
A kalibrációs görbe felvételéhez ezeket a modelloldatokat használtuk fel.
A módszer leírása
Kémcsőbe 1 ml vizsgálandó mintát pipettázunk (a minta összes karboniltartalma 25-200 ^tg/inl koncentrációnál ne legyen töményebb, ha igen, előbb
hígítanunk kell), hozzáadunk 1 ml DNPH-t és 5 ml karbonilmentes metanolt.
A kémcsövet, miután jól összeráztuk, 60 percre 40 C°-ra beállított vízfürdőbe
helyezzük, majd lehűtjük. Több minta esetén hűtéshez jeges vizet használunk
és egyszerre csak annyit veszünk ki, amennyinek színét előhívás után mér
hetjük. Lehűlés után 10 ml piridint és 1 ml káliumhidroxid-oldatot adunk hozzá.
Ismét összerázzuk és szobahőmérsékleten 10 percig állni hagyjuk. Az oldatok
abszorpcióját UNICAM Sp 500 jelzésű spektrofotométerrel 480 nm-nél mérjük.
Minden esetben összehasonlító oldatot is készítünk, a minta helyett 1 ml kar
bonilmentes metanollal.
E R E D M É N Y E K ÉS K Ö V E T K E Z T E T É S E K
Módszerünk eredményessége azon múlott, hogy a kalibrációs görbe ismételt
felvételekor mindig ugyanazt az abszorpciós egyenest kapjuk vissza. (Ezért
foglalkozunk bővebben a kalibrációs görbe kérdésével.)
Az almaaromák és borok illékony karbonil-vegyületeiben nagy mennyi
ségben van jelen az acetaldehid. A kalibrációs görbe felvételéhez mégsem tudtuk
felhasználni az acetaldehidet, mert illékony és nehezen kezelhető, helyette
Lappin és Clark (5) által ajánlott acetofenont alkalmaztuk. Ezt azért tehettük
meg, mert az irodalmi adatok és kísérleteink szerint az acetaldehid és acetofenon
hidrazonjának 480 nm-nél mért extinkciója megegyezett.
Más szerzők a vizsgált mintában legnagyobb mennyiségben előforduló karbonilra veszik fel a kalibrációs görbét. Peleg és Mannheim (6) a vizes citrus
esszencia karboniltartalmának meghatározásakor oktanaira vette fel a kalib
rációs görbét.
Ez utóbbi szerzők oldották meg a karbonil-vegvületek DNPH-val képző
dött hidrazon-vegyiileteinek lúg hatására keletkező — és a karbonilok koncentrácijával arányos — borvörös színű komplexének szín-stabilitását is.
Az általuk járt úton haladva, kísérletünk elkezdésekor egyre több probléma
adódott. Minden alkalommal más-más értéket kaptunk a kalibrációs görbe
felvételéhez szükséges acetofenon azonos koncentrációjú oldatainak színméré
sénél.
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a metilalkohol aldehidmentesítésére
nem Peleg és Mannheim (6) által ajánlott Girard P. reagenst használtunk (mivel
nem állt módunkban beszerezni), hanem a DNPH-t. Emiatt felül kellett vizs
gálni a reakció használhatóságát.
Peleg és Mannheim (6) szerint a reakcióidő szobahőmérsékleten 20 perc, mi
ezt kevésnek találtuk. Ha a reakció 20 perc alatt 40 °C-on ment végbe, nagyobb
extinkciót mértünk, mint a szobahőmérsékleten 20 percig lefolyt reakciónál.
5

*

123

Ha a reakcióidőket 20-20 perccel tovább növeltük 40 °C-on, azt tapasztaltuk,
hogy 60 perc alatt tökéletesen végbement a reakció.
Az 7. táblázatban foglaljuk össze a különböző koncentrációjú modell karbonil-oldatok DNPH-származékának 480 nm-nél mért abszorpció-értékét, ha a
reakciót szobahőmérsékleten 20 perc alatt, ill. 40 °C-on, különböző ideig vé
geztük.
7. táblázat
Modell-oldatok 2,4-dinitrofenilhidrazonjának lúggal képzett vegyületének 4S0 nm-nél mért
abszorpció változása, ha a reakció szobahőmérsékleten és 40 °C-on különböző ideig megy végbe
A végbemenet reakció
Modell oldatok
konc.
/íg/ml-ben

Szobahöm.
2 0 perc

40 °C-on
2 0 perc

40 °C-on
40 perc

40 °C-on
60 perc

40 °C-on
1 2 0 perc

480 nm-nél mért E max értékek
0,245

0,329

0,380

0,455

100

0,490

0,540

0,750

0,90

150

0,700

0,780

1,090

1,31

50

0,901

Peleg és Mannheim (6) a metilalkohol aldehidmentesítésére kizárólag a
Girard P. reagenst (amely trimetilacet-hidrazin-ammónium só származék)
találta jónak. Ezt a reagenst használva, mindig nagyon egyező kalibrációs gör
béket kaptak és a vizsgálati minták között is a legkisebb szórást észlelték.
Mi a metanolt DNPH-val aldehidmentesítettük. Ezzel a reagenssel az
aldehidmentesítés azonban nem tökéletes, ezért minden új tétel metanolnál
más kalibrációs görbét kaptunk. Az aldehidmentesített metanol kétszeri desztillálása sem oldotta meg a problémát. A kalibrációs görbe változásából adódó
kellemetlenséget úgy küszöböltük ki, hogy egyszerre annyi metanolt aldehid
mentesítettünk, amennyi az egész kisérletsorhoz elegendő volt.
A kalibrációs görbe felvétele acetofcnonnal
A kalibrációs görbe egyenletéhez szükséges koncentráció és extinkció ada
tokat a 2. táblázat foglalja össze. A kalibrációs görbe egyenletét az Olivetti
Programma 101 típusú asztali számítógép segítségével kaptuk meg.
2. táblára
A kalibrációs görbe felvételéhez használt különböző koncentrációjú modell-oldatok karbonilta r ta lm á n a k m e gh atároz ása a DNPH-niódszerrel. Az egyes koncentrációból 5 —5 párhuzam os
mérést vé gez tünk . A méréshez az UNICAM Sp 500 jelzésű sp ektrofotométert ha sználtu k,
az extinkc ió-adatok 1 cm-es küv etta vastagságra vonatkoznak

Acetofenon oldat
konc. /íg/ml-ben

25
50
100
150
200
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Mért
extinkciók
átlaga

0,230
0,455
0,879
1,318

1,763

Számított
konc. átlaga
/íg/ml-ben

26,08
50,46
99,68
149,46
199,92

Variációs
hányados
S

v=—
• 100
X
1.0%
2,4%
2,8%
2,5%
3,1 %

A regressziós egyenes egyenlete:
Karbonil-koncentráció /zg/ml-ben = 113,4-extinkció
a korrelációs együttható r = 0,9987
Az illeszkedés jó.
A táblázatból látható, hogy a variációs együttható az 50-200 ^g/ml
tartományban állandó érték, a véletlen hiba tehát a beméréssel arányosan nő.
A módszer véletlen hibáját úgy vizsgáltuk meg, hogy egy-egy homogén
almaaroma- és bor-mintából 10 —10 párhuzamos mérést végeztünk. A mérések
eredményét a 3. táblázat tartalmazza. A konfidencia-intervallum = 5% szinten
2 rel. %.
3. táblázat
A m ód sz er vél etlen hibájára v o n a t k o z ó táblázat: eg y h o m o g é n a l m a a r o m a - és b or- m in ta
DNP H- m ód sz err el végz ett 1 0 — 10 pá rh uz a m o s méré s ere dmé nyé t
és va riációs há ny a d o sá t m ut at ja

Sorszám

Alma-aroma

Gyöngyösi
oltványbor
közvetlenül mérve

E max mérése 480 nm-nél
0,500
0,505
0,502
0,506
0,515
0,503
0,505
0,506
0,500
0,515

1
2

3
4
5
6

7
8

9
10

A mért extinkció átlaga

0,5057

Számított karbonil cc ^g/ml-ben
S
Variációs hány ados V = X

100

57,35
1,06%

0,781
0,775
0,776
0,765
0,780
0,776
0,760
0,780
0,780
0,780
0,7753
87,92
0,91 %

A 4. táblázat az általunk módosított módszerrel vizsgált külföldi, valamint
hazai üzemekben és laboratóriumi körülmények között előállított almaaromák
karbonil-tartalmát mutatja. Az 5. táblázat a vizsgált oltvány és direkttermő
borok karbonil-tartalmát foglalja össze.
A táblázatban található extinkcióértékeket UNICAM Sp 500-as típusú
spektrofotométerrel mértük és 1 cm-es küvetta-vastagságra vonatkoznak.
Mindezek alapján látható, hogy sikerült a gyakorlatban jól hasznosítható,
egyszerű és kielégítő pontosságú módszert kidolgozni az illő karbonilok mennyi
ségi meghatározására.
A méréseket UNICAM Sp 500 jelzésű spektrofotométerrel végeztük, az
extinkció-értékek 1 cm-es küvetta vastagságra vonatkoznak. A táblázat két
párhuzamos extinkciómérés átlagát mutatja.
A méréseket UNICAM Sp 500 jelzésű spektrofotométeren végeztük, az
extinkcióértékek 1 cm-es küvetta vastagságra vonatkoznak.
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4. táblázat
Az a lm a a r o m a -m i n tá k ka rb oniltartalma

Sorszám

Karbonil-tart.
jug/ml-ben

A min tá k megnevezése

612,36
2589,15
2292,95
721,22
262,14
474,19
1730.4S
3197,88
879,20
2177,22
2458,51
1835,95

12

Osztrák alma aroma I ..............................................................................
Lengyel almaaroma I ................................................................................
Lengyel almaaroma 11..............................................................................
Budapesti Konzervgyár almaar omája ..............................................
Nagykőrösi Konzervgyár almaar omája 1..........................................
2 ...........................................
3...........................................
4 ..........................................
5 ..........................................
6 ...........................................
7...........................................
S..........................................

13
14
15
i6

Laboratóriumban
Laboratóriumban
Laboratóriumban
Laboratóriumban

(Jona thán-almaléből). . .
(J ona th án almaiéból). . .
(J onathán almaiéból). . .
(J onathán almaiéból). . .

13,60
13,08
11,61
11,43

17

Laboratóriumban készített almaaroma (Húsvéti rozmaring
almaléből) ...............................................................................................

26,99

1
2

3
4
5
6

7
S
9
10
11

készített
készített
készített
készített

almaaroma
almaaroma
almaaroma
almaaroma

Az almaaromák karbonil-vegyiiletének mennyiségét két párhuzamos minta
extinkciójának középértékéből számítottuk ki. A méréseket UNICAM Sp 500
jelzésű spektrofotométerrel végeztük.
5. táblázat
Borminták vízgőz des ztillá tu máb ól vizsgált karbonilok
m en n y isé g e

Sorszám

1

A min tá k megnevezése
Gyöngyösi oltványbor

2

Gyöngyösi Noah

3

Győri Noah

4

Győri Othello

Karbonil-tart.
^íg/ml-ben
23,81
7,14
109,43
51,03

A borminták karbonil-vegyiiletének mennyiségét két párhuzamos minta
extinkciójának középértékéből számítottuk ki. A méréseket UNICAM Sp 500
jelzésű spektrofotométerrel végeztük, az extinkcióértékek 1 cm-es küvetta
vastagságra vonatkoznak.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕТУЧИХ КАРБОНИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В ФРУКТОВЫХ АРОМАТАХ
Т. Козма
Автор занимается определением карбонильных соединений в ароматах
яблок и винах. В качестве метода применял групповую реакцию карбонилов
протекающую с DNPH. Изолирование образующихся фенилгидразинов (ип
осазонов) не н у ж н о проводить, выделение осадка в таком жидком растворе
не наблюдается) а если и образуется минимальный осадок, это после добав
ления пиридина растворяется).
Добавляя фенилгидразнн в раствор карбонилов в избыточном количе
стве, влиянием добавленной щелочи гидразоны образуют винокрасный цвет
(интенсивность которого пропорциональна количеству карбонилов), в то же
время избыток ДЯРН вместе с базисом преобразуется в светложелтое ве
щество, абсорпцию которого можно подвергнуть коррекции.
Образующийся винокрасный цвет в течении 40 мин. будет постоянный.
Метод применим до карбонильной концентрации 25 —200 ^г/мл.
Метод, кроме определения содержания карбонилов в ароматах яблок
применим также и для определения содержания летучих карбонильных ве
ществ других фруктовых ароматов и вин.
По математическим оценкам, относительная ошибка метода составляет
2%.

BESTIMMUNG FLÜCHTIGER CARBONYL-VER ВINDUNGEN
IN OBSTAROMEN
T. Kozma
Verfasser bestimmte Carbonyl-Verbindungen in Apfelaromen und Weinen
Die Methode beruht auf der Gruppenreaktion der Carbonyle mit DNPH. Iso
lierung der entstehenden Phenylhydrazone (bzw. Osazone) ist nicht notwendig,
in so verdünnter Lösung kann Niederschlagsbildung nicht wahrgenommen
werden (und wenn auch eine minimale Fällung entsteht, löst sie sich wieder nach
Zufügung von Pyridin).
Die Lösung der Carbonyle wird mit Phenylhydrazin im Überschuss versetzt,
mit der zugefügten Lauge geben die Hydrazone eine weinrote Färbung (deren
Intensität der Menge der Carbonyle proportional ist), der Überschuss von DNPH
hingegen bildet mit der Base eine hellgelbe Substanz deren Absorption in Kor
rektion genommen werden kann.
Die entstandene weinrote Färbung ist 40 Minuten lang konstant. Die Methode
kann bis zu einer Carbonylkonzentration 25 —200 /ig/ml angewendet werden.
Das Verfahren eignet sich ausser Apfelaroma auch zur Bestimmung des
flüchtigen Carbonyl-Gehaltes von anderen Obstaromen und Weinen.
Nach mathematischen Bewertungen beträgt der relative Fehler der Mehode 2%.
DETERMINATION OF VOLATILE CARBONYL COMPOUNDS IN FRUIT
AROMAS
T. Kozma
Carbonyl compounds were determined in apple aromas and wines utilizing
the group reaction of carbonyls with dinitrophenyl hydrazine. The isolation of
the formed phenylhydrazones (and osazones, respectively) is not necessary since
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no precipitates can be observed in solutions of such a high dilution (and even
if minute amounts of precipitate would be formed they re-dissolve on addition
of pyridine).
On adding excess phenylhydrazine to a solution of carbonyls, the formed
hydrazones undergo a colour reaction in the presence of alkali and the intensity
of the wine-red colour is proportional to the amount of carbonyls present whereas
excess dinitrophenyl hydrazine combines with the alkali to a light yellow sub
stance whose absorption can be taken into account as a correction value.
The formed wine-red colour retains its stable intensity for 40 minutes.
The method can be used up to a carbonyl concentration of 25 to 200 /ig/ml.
Besides the carbonyl content of apple aroma, the method is suitable for
the determination of the volatile carbonyl content of other fruit aromas and
wines as well.
According to mathematical evaluations the relative error of the method
s 2 per cent.

LE DOSAGE DES COMPOSES CARBONYL 1QUES VOLATILS DANS DES
AROMES DE FRUITS
T. Kozma
L’auteur a effectué le dosage des composés carbonyliques dans des aromes
de pommes et dans des vins. La méthode employée s’est servie de la reaction de
groupe des carbonyls avec de la DNPH. II n’est pas nécessaire d’isoler les phénylhydrazones (ou osazones) formées, puisque dans des solution si diluées il
n’y a pas de précipité observable (ou s’il s’en forme dans íme quantité négligeable, il peut étre dissous en ajoutant de la pyridine).
En ajoutant la phénylhydrazine äla solution des carbonyls dans une quantité
excédente, les hydrazones torment une coloration rouge sons l’influence del’alcali
ajouté (l’intensité de la coloration est proportionnelle a la quantité des carbonyls),
tandis que l’excés de la DNPH donne un produit jaune claire avec la base, dont
Labsorption peut étre corrigée par un factcur.
La couleur rouge de vin est stable pendant 40 minutes. La méthode se préte
au dosage des quantités de 25 ä 250 /<g/ml de carbonyls.
En dehors de l’arome des pommes la méthode se préte aussi au dosage des
aromes d'autres fruits et de vins.
Selon l’évaluation mathématique Lerreur relative de la méthode fait 2 p.c.

128

