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Samenvatting g 
Chocoladee en chocolade producten zijn populair snoepgoed en daarom worden ze op grote 

schaall  geproduceerd. Echter, verkeerd geproduceerde of bewaarde chocolade kan resulteren in de 
vormingg van rijp, een grijswitte uitslag op het chocoladeoppervlak, waardoor het product er 
verouderdd en schimmelig uitziet. Als gevolg hiervan ontvangen chocoladefabrikanten veel klachten 
vann consumenten, die de kwaliteit van het product in twijfel trekken. 

Dee hoofdbestanddelen van chocolade zijn cacaoboter, cacaopoeder en suiker. De vorming van 
rijprijp  op chocolade wordt veroorzaakt door fysische veranderingen van het vetbestanddeel 
(voornamelijkk cacaoboter) of suiker, welke respectievelijk vetrijp en suikerrijp genoemd worden. In 
tegenstellingg tot suikerrijp, dat ontstaat door verandering van suikerkristallen ten gevolge van vocht 
tijdenss opslag, ontstaat vetrijp als gevolg van verkeerd gekristalliseerde cacaoboter. Cacaoboter kan 
inn verschillende kristallijne fasen (y, cc, p\ p(V) en p(VI)) uitkristalliseren, die elk hun eigen 
fysischee eigenschappen bezitten. Cacaoboter dat gekristalliseerd is in een onstabiele (y, a) of 
metastabielee fase (P' en P(V)) kan leiden tot ongewenste faseovergangen tijdens de opslag. De 
kristallisatiee van cacaoboter is daarom een belangrijk onderdeel bij de productie van 
kwaliteitschocolade. . 

Cacaoboterr is een complex mengsel van ongeveer dertig verschillende typen triacylglycerolen 
(TAGs),, alhoewel er ook kleine hoeveelheden andere componenten in vóórkomen. De fysische 
eigenschappenn van TAG mengsels, zoals cacaoboter, worden voornamelijk bepaald door de fysische 
eigenschappenn van de individuele TAGs welke gezamenlijk het vet vormen. TAGs zijn 
veresteringenn van glycerol met drie vetzuren. Aangezien de lengte en verzadigingsgraad van elk van 
dee vetzuurketens kan variëren bestaan er veel verschillende typen TAGs. De lange koolwaterstof-
ketenss kunnen zich makkelijk op verschillende manieren ordenen, hetgeen resulteert in het bestaan 
vann verschillende kristallijne fasen (zgn. polymorfen). Deze fasen kunnen eenduidig met 
röntgenpoederdiffractiee (XRPD) geïdentificeerd worden, omdat elke pakking karakteristieke pieken 
heeftt in het 3 - 6 A gebied van het XRPD patroon. 

Omm kwaliteitschocolade te maken die geen vetrijp kan vormen, moet de cacaoboter van 
chocoladee direct in de p(VI) fase gekristalliseerd worden. Een beter begrip van de irreversibele 
P'' -  P en p(V) -  p(VI) faseovergangen van cacaoboter op moleculair niveau en van de 
experimentelee condities waaronder faseovergangen optreden zijn noodzakelijk om dit te kunnen 
realiseren.. Aangezien de fysische eigenschappen van cacaoboter bepaald worden door de 
eigenschappenn van de individuele TAGs, is inzicht in de mechanismen van de faseovergangen van 
TAGss op atomair niveau gewenst. Om dit te bereiken zijn nauwkeurige driedimensionale atomaire 
modellenn van verschillende typen zuivere TAGs in verschillende fasen nodig. Aangezien deze erg 
schaarss zijn, onder andere doordat er haast geen goede één-kristallen beschikbaar zijn, is een groot 
gedeeltee van het onderzoek besteed aan kristalstructuurbepalingen van TAGs en in het bijzonder 
vann TAGs in de P' fase. Aangezien moleculaire modellen van de verschillende cacaoboterfasen en 
hunn overgangen nog niet geconstrueerd kunnen worden, was het tweede gedeelte van het onderzoek 
gerichtt op de kristallisatiecondities van de verschillende fasen en in het bijzonder op de invloed van 
tijdd en temperatuur op het herkristallisatiegedrag van cacaoboter. 

171 1 



Samenvatting Samenvatting 

Inn hoofdstuk 2 wordt de kristalstructuur van p-l,2,3-tri-hexadecanoyl-grycerol (P-PPP) 
besprokenn zoals die bepaald is uit één-kristal röntgendiffractiegegevens. De moleculen zijn 
gekristalliseerdd in ruimtegroep P1 in een asymmetrische stemvorkconforrnatie. Door een geschikte 
eenheidsceltransformatiee toe te passen is aangetoond dat deze structuur en de twee andere bekende 
kristalstructurenn van de P-CuC^Q-type {n = even) TAGs een homologe reeks vormen. 
Gebruikmakendd van deze drie structuren is een model geconstrueerd waarmee de structuur van een 
anderr lid van de reeks voorspeld kon worden. Dit impliceert dat met één bekende kristalstructuur 
vann een homologe reeks, de structuur van de andere leden van de reeks bepaald kan worden uit hoge 
resolutiee XRPD gegevens. Door deze methode toe te passen hoeft er niet uitputtend geprobeerd te 
wordenn om van alle leden van een reeks meetbare één-kristallen te groeien. Om de doeltreffendheid 
vann deze aanpak aan te tonen zijn in hoofdstuk 3 de kristalstructuren van P-l,2,3-tri-tetradecanoyl-
glyceroll  (P-MMM) en P-l,2,3-tri-octadecanoyl-glycerol (p-SSS) bepaald met hoge resolutie XRPD 
gegevens.. Voor het bepalen en verfijnen van de structuur zijn respectivelijk een rooster-zoek 
proceduree en Rietveld verfijning gebruikt. 

Inn hoofdstuk 4 wordt een tweede voorbeeld van deze aanpak beschreven: de kristalstructuur 
vann P-l,2,3-tri-tridecanoyl-glycerol (p-CBC,jCl3), een lid van de C.C.C.-rype TAG reeks met 
onevenn aantal C atomen in de ketens, bepaald uit hoge resolutie XRPD gegevens. Dit is de eerste 
experimentelee kristalstructuur van een TAG met een oneven aantal C atomen. Ook deze moleculen 
zijnn gekristalliseerd in ruimtegroep Pi en een asymmetrische stemvorkconforrnatie. De pakking 
binnenn een laag moleculen is hetzelfde voor de even en oneven genummerde leden van de p-
C(ICaC)1-typee reeks. De positie van twee lagen ten opzichte van elkaar en dus het 
methyleindgroepgebiedd is echter verschillend voor even en oneven leden van de reeks. Met behulp 
vann deze gegevens wordt een verklaring gegeven waarom het smeltpunt van even en oneven leden 
vann de reeks niet evenredig toeneemt met verlenging van de keten maar alterneert. 

Inn hoofdstuk 5 zijn van enkele leden van de p'-stabiele C^C^C.-type (n = even) TAG reeks 
dee celconstanten en ruimtegroep (Ic2a) bepaald uit XRPD gegevens. Een pakkingsmodel wordt 
voorgesteldd onder de aanname dat TAG moleculen gestrekt zijn, hetgeen tot gevolg heeft dat de 
acylketenss van deze structuur niet schuin op het methyleindvlak kunnen staan. Met één molecuul in 
dee asymmetrische eenheid kan aldus een globale orthogonale ketenpakking worden verkregen 
terwijll  de intramoleculaire acyl zigzagvlakken juist parallel zijn. 

Hoofdstukk 6 is gewijd aan de allereerste kristalstructuuranalyse van p'-stabiele TAGs. De 
kristalstructurenn van twee leden van de P'-QC^C,, reeks zijn experimenteel vastgesteld, één met 
één-kristall  synchrotron gegevens en de andere met hoge resolutie synchrotron XRPD gegevens. 
Dezee beide TAGs, p*-l,3-di-decanoyl-2-dodecanoyl-glycerol (p*-CLC) en p*-l,3-di-tetradecanoyl-
2-hexadecanoyl-glyceroll  (P'-MPM) zijn gekristalliseerd in ruimtegroep Iba2 in een 
stoelconformatiee met een knik bij het glycerolgedeelte. Op basis van deze kristalstructuren worden 
dee verschillen tussen de P' en P fase bediscussieerd. 

Hoofdstukk 7 bespreekt een compleet isotherm faseovergangenschema van cacaoboter onder 
mechanisch-statischee omstandigheden, zoals verkregen uit tijdopgeloste XRPD metingen, tijdens de 
kristallisatiee van cacaoboter bij verschillende temperaturen. Zowel de P(V) als de p(VI) fase zijn 
directt te verkrijgen door transformatie van de p' fase, welke eerder als een fasereeks bestaat dan als 
apartee fasen. Het waargenomen fasegedrag van cacaoboter wordt verklaard op basis van het concept 
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vann het fasegedrag van individuele kristallieten. Tijdens dit uitgebreide onderzoek is echter geen 
kristallisatiee van cacaoboter direct in de P fase waargenomen. 

Doorr het toepassen van herkristallisatie van niet volledig gesmolten cacaoboter, waarbij het 
overgeblevenn kristallijne materiaal de kristallisatie initieert, kan cacaoboter wel direct in de p fase 
uitkristalliseren.. Dit herkristallisatiegedrag, onderwerp van hoofdstuk 8, wordt beïnvloed door de 
maximum-- en kristallisatie-temperatuur. Afhankelijk van deze parameters zijn zowel een 
snelstartendee herkristallisatie in de P(VI) fase als een langzaamstartende herkristallisatie in de P(V) 
fasee waargenomen door gebruik te maken van tijdopgeloste XRPD. Uit deze metingen kan 
geconcludeerdd worden dat snelstartende herkristallisatie in gang gezet wordt door hoogsmeltende 
SOS-rijkee kristallen. 

Omm de cacaoboterfasen en het entmateriaal, dat de herkristallisatie initieert, verder te 
karakteriserenn is het gebied van de lange roostervlakafstanden (40 A < d < 70 A) gemeten op een 
kleine-hoekdiffractieopstelling.. Uit deze herkristallisatie experimenten, beschreven in hoofdstuk 9, 
iss de conclusie getrokken dat het entmateriaal dat de snelstartende herkristallisatie initieert, een SOS 
gedomineerdee drievoudige ketenlengte pakking heeft. Bovendien lijk t de P(VI) fase van cacaoboter 
eenn gelijksoortige pakking te hebben. Het entmateriaal dat de langzaamstartende herkristallisatie 
initieertt en de P(V) fase oplevert is waarschijnlijk niet gelijk aan het entmateriaal dat tot de P(VI) 
fasee leidt. 

Dee kennis van het polymorfe fasegedrag van cacaoboter die in dit onderzoek verkregen is, is 
benutt om een nieuw proces voor het maken van chocolade te ontwikkelen. Aangezien dit nieuw 
ontworpenn proces nog onderwerp is van een octrooiaanvraag procedure, kan het niet beschreven 
wordenn in dit proefschrift. 
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